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Vremea va fi călduroasă. Cerul va

Dimineața La prânz Seara

Tepe la 
hunedoreni

Deva • (M.T.) - înprimele patru luni ale anului, un număr de 90 de hunedoreni, victime ale escrocilor, au depus plângeri la Politie. Majoritatea au rămas însă „cu buza umflată”, deoarece au fost țepuiți ^a la carte, /p.6

Fără respect
Hunedoara (H.A.) - Rromii care locuiesc într-un bloc de locuințe sociale din Hunedoara aruncă gunoi, dar chiar u. excrepiente, în pungi Wiu sticle, de pe geam, în curtea Casei de Copii Maranata. Și asta deși copiii rromilor mănâncă, în fiecare zi, câte o masă caldă, la Casa Maranata. /p.6

lile județene, în ore de matematică, română, informatică, engleză sau biologie, în funcție de specialitatea profesorului. „Acest lucru este anormal dacă seîntâmplă. La prima întâlnire cu profesorii o să le atrag atenția”, spune Anișor Pârvu, inspectorul al
. /p.3

Dirigenția, o materie 
„fantomă"Deva (C.B.) - Chiar dacă este o activitate obligatorie în metodologia școlară, ora de dirigenție se transformă, în multe din șco

Deși nu s-a» crede, muzeele din stațiunile turistice se bucură 
de mai mare pcpda’ilate în rândul vizitatoriioi.

Dracula face toți banii

Grafca. Gsvârtu u&er. Sursa: Muzee

Bătaie
Petroșani (MF) - Pre
ședintele PSD Pe
troșani, Haralambie 
Vochitoiu, a declarat, 
într-o conferință de 
presă, că un membru 
PSD a fost bătut de 
către șapte demo- 
crați, altercația izbuc
nind din cauza 
neînțelegerilor legate 
de afișajul electoral, 
în zona Dacia, din 
Petroșani. Ambele 
tabere susțin că 
afișele electorale au 
fost rupte de 
reprezentanți ai par
tidului advers. 
Reprezentanții Par
tidului Democrat 
spun că un democrat 
a fost luat la bătaie și 
susțin că au imagini 
filmate cu telefonul 
mobil. Presupusa vic
timă a PD a refuzat 
să meargă la medic 
pentru a obține certi
ficat medico-legal.

Câini
■ Hunedorenii fură 
zgarda câinilor castrați 
de angajații fundației 
Vier Pfoten.

Hunedoara (D.I.) - Pare incredibil, dar zgarda specială pe care fundația Vier Pfoten o pune, ca marcaj, la gâtul

Actrița Maia Morgenstern a evoluat aseară în fața devenilor într-un spectacol ș de teatru prezentat in premieră. Ea a dat replica actorului Valentin Roșea in ■ piesa “Mic și-al dracu”.(Foto: T. Mânu)

Piață cu aer condiționat
■ Piața din Deva va fi 
modernizată, în perioa
da lunilor august-decem- 
brie, prin bugetul local.

Deva (M.S.) - Piața agroali- mentară din Deva va fi modernizată printr-un proiect propus de conducerea primăriei, fondurile necesare fiind prevăzute să fie alocate de la bugetul local. Decizia autorităților survine după ce, în luna martie, proiectul de parteneriat public-privat pen
Ce valoare au

Deva (T.S.) - Conform clasamentului Shanghai, nici o universitate din România nu se situează printre primele 500 de universități ale lumii, în timp ce în același clasament se regăsesc 3 universități din Polonia și 2 din Ungaria. Interesant este faptul că, în timp ce universitățile parti-

furați de oamenicâinilor vagabonzi sterilizați de ea îi tentează pe unii din locuitorii Hunedoarei. Din interese obscure, aceștia iau de la gâtul animalelor zgarda roșie inscripționată cu logo-ul fundației, încurcând teribil acțiunea de ecarisaj. Rămase fără semn distinctiv, animalele gata castrate ajung din 

tru construcția unui magazin tip mail pe spațiul pieței a fost stopat. „Piața agroali- mentară nu poate rămâne așa cum este acum. Proiectul de modernizare prevede ca toată suprafața ocupată de piață să fie acoperită, inclusiv spațiile deschise și cele care au chioșcuri pe margine. Co- mercianții nu trebuie să se sperie, deoarece ei vor rămâne în piață, iar chiriile nu vor crește”, a declarat vice- primarul Florin Oancea. Practic, suprafața pieței va fi
diplomele?culare din Occident se află în topul mondial, în România în cea mai mare parte a instituțiilor de învățământ particular diplomele se dau... pe bandă rulantă. Cât despre studenții acestor facultăți, aceștia sunt mulțumiți că școala nu cere de la ei decât să-și achite taxele, /p.5 

nou în clinica veterinară. In același timp, se înregistrează cazuri în care zgarda este purtată de câini care nu au fost „musafirii” fundației. Ca să evite harababura generală care se preconizează, fundația Vier Pfoten va schimba modul de marcare a animalelor. De acum înainte câinii vor purta

inclusă într-o hală uriașă, pe structură metalică. Toată activitatea se va desfășura în această hală, care va fi dotată cu toate elementele unui comerț modern, inclusiv instalații de climatizare și luminatoare. Lucrările de modernizare sunt estimate la 12 milioane lei, suma urmând să fie aprobată la rectificarea bugetară din luna iulie. Construcția va începe în august și se va încheia în decembrie, în acest timp, piața se va muta în perimetrul învecinat. 
NOU? NOU» NOU!
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și un marcaj în ureche (cro- tal), netentant pentru oameni și vizibil de la distanță. Până acum, finanțatorii fundației considerau că acest gen de marcaj ar face câinii să sufere mai mult, dar pentru că „cercelul” poate fi pus când câinii sunt încă sub anestezie, s-a acceptat ideea. /p.3

Mai mulți bani
Hunedoara (M.S.) - Federația Sindicală a Side- rurgiștilor Metarom solicită ca salariul minim în metalurgie să fie, din acest an, 595 de lei, cererea fiind înaintată patronatelor din domeniu în perspectiva negocierilor privind actul adițional la contractul colectiv de muncă pe ramură. Sindicatele cer majorarea primelor și a valorii orelor suplimentare, /p.6
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HE SCDRT

• Răpiți. Gherilele Partidului Muncitorilor 
din Kurdistan (PKK) au răpit duminică doi 
muncitori în provincia Bingol, din estul 
Turciei. Cei doi muncitori forestieri tăiau 
copaci în momentul răpirii. Formațiunea 
PKK, care și-a găsit refugiu pe teritoriul 
accidentat al Turciei pentru a se ascunde 
de forțele de securitate, a anunțat anul 
trecut că toți cei care vor tăia copaci vor 
fi pedepsiți.

Anticipatele, tot mai vehiculate
fit Emil Boc a declarat că 
PD apreciază că alegerile 
anticipate reprezintă 
„singura soluție logică",

București (MF) - Președintele PD Emil Boc a declarat, ieri, că PD apreciază că alegerile anticipate reprezintă „singura soluție logică” după respingerea de către populație a propunerii Parlamentului de demitere a președintelui Traian Băsescu.Potrivit lui Boc, democrații vor susține orice moțiune de cenzură „ca o cale deschisă pentru alegerile anticipate”.El a spus că PD va colabora cu toate forțele politice parlamentare actuale pentru
MOlțî Și lîăniți Un atentat cu ma- șină-capcană. comis ieri dimineață într-o zonă comercială din sud-vestul capitalei irakiene Bagdad, s-a soldat cu moartea a cel puțin 36 de persoane și rănirea altor aproximativ 60, relatează Reuters. Explozia s-a produs In cartie
rul Amil, din capitala irakiană. (Foto: epâ)

Denunță 
pierderile -X Crawford (MF) - Președintele american George W. Bush și secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, și-au exprimat luni dorința de a limita pierderile în rândul civililor, generate de conflictul din Afganistan, acuzând talibanii că utilizează populația necombatantă.
Un hispanic 
în cursă

Los Angeles (MF) - Guvernatorul democrat al statului New Mexico, Bill Richardson, și-a a- nunțat oficial candidatura la învestitura partidului său în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2008. „Sper să devin primul președinte al SUA de origine hispanică”, a declarat Bill Richardson (59 ani). El a deținut funcția de ambasador al SUA la ONU și a fost secretar pentru Energie în timpul administrației Clinton.

Ayatollahul Kha
menei (Foto: EPA)

Paie 
pe foc
Teheran (MF) - Politi
cile Iranului împotriva 
Statelor Unite au de
tonat „o bombă pu
ternică în lumea poli
ticii", de o intensitate 
mai mare decât 
bomba atomică de la 
Hiroshima, a declarat 
Ghidul suprem irani
an, ayatollahul Aii 
Khamenei. Comenta
riile sale, transmise 
de televiziunea de 
stat și radio, intervin 
pe fondul tensiunilor 
dintre Washington și 
Teheran, generate de 
programul nuclearăl 
Iranului. Oficialii ame
ricani au declarat că 
Iranul încearcă să fa
brice o bombă ato
mică, însă Teheranul 
insistă că panurile sa
le sunt pacifiste. Ira
nul a refuzat să își 
suspende activitatea 
nucleară sensibilă, în 
pofida amenințărilor 
Statelor Unite, care 
cer impunerea de 
sancțiuni ONU.

A demisionat din Parlament
■ Romeo Raicu refuză 
să rămână într-un Parla
ment lipsit de încredere 
populară.

București (MF) - Vicepreședintele PD Romeo Raicu a demisionat, ieri, din Camera Deputaților, precizând că refuză să rămână într-un Parlament lipsit de susținere și încredere populară și că demisia sa este „un gest de onoare” față de votul dat de popor la referendum.„Personal, ca om politic responsabil, refuz să rămân în acest for lipsit de susținere și încredere populară și înțeleg să îmi prezint demisia din calitatea de deputat în Parlamentul României, începând de astăzi, 22 mai 2007”, a declarat Romeo Raicu, care și-a 

Bill Richardson (Foto: epa)
Tabăra de la Nahr al-Bared este bombardată de armata libaneză 
care dorește alungarea extremiștilor din Fatah al-lslam (Foto: epa)

îndeplinirea priorităților stabilite după referendum, și a- nume introducerea votului u-
W.............. .

PD bu va intra la guvernare, aici 
ca PSD și aici cu altcineva, ci va. 
reveni Ia guvernare după. alegeri

. anticipate sau la termen.
Emil Boc

......................... wninominal, reducerea numărului de parlamentari, adoptarea Legii Lustrației.„Vom discuta pentru a avea o majoritate pentru ca prioritățile acestea să fie îndeplinite. Acesta a fost sensul mesajului de deschidere către toate partidele, inclusiv PSD. Cine va guverna România, va fi stabilit de popor după alegeri,
anunțat în plenul Camerei demisia.El a precizat că. votul „zdrobitor” de la referendum este un vot de blam împotriva u- nei decizii a majorității „celor * trimiși de electori să-i reprezinte în Parlament” și că a a- părut o „coliziune” între popor și cei aleși de el să-l reprezinte în forul legislativ.„în calitate de lider al Baricadei de la Intercontinental, din decembrie 1989, demisia mea din Parlament reprezintă un gest de onoare față de votul dat de popor la referendumul din 19 mai”, a precizat Romeo Raicu.El a apreciat că „exercițiul democratic” care este referendumul „indică derapajul în care actualul Legislații a a- juns: el nu mâi beneficiază de încrederea populației și, ca 

fie că vor fi anticipate sau la termen”, a declarat liderul PD.Boc a declarat că va supune discuției în partid, poate chiar înainte de 2008, posibilitatea eliminării din Programul politic al PD a tezei potrivit căreia este exclusă orice colaborare cu PSD.
PC e de acord

JParlamentarii PG vor vota o eventuală moțiune de cenzură la adresa Cabinetului Călin Popescu Tăriceanu, care ar putea fi introdusă de PSD în următoarele două săptămâni, a declarat, ieri, președintele PC, Dan Voiculescu, arătând că PC este în favoarea alegerilor anticipate.

Romeo Raicu consideră demisia 
sa „un gest de onoare" față de 
votul de la referendum (Foto: epa)atare, se delegitimează”.Romeo Raicu a cerut liderilor partidelor să își asume „deriva” Parlamentului și să „recupereze” încrederea și prestigiul acestui for. prin declanșarea alegerilor, -pficipa-' te și prin introducerea votului uninominal.
Zeci de morți
■ Un convoi ONU cu ali
mente și ajutoare a 
pătruns în tabăra de la 
Nahr al-Bared.

Baddaoui (MF) - Cel puțin 65 de persoane au murit, începând de duminică, în confruntările desfășurate în nordul Libanului între armata libaneză și islamiștii din Fatah al-lslam, conform unui bilanț anunțat ieri.în tabăra de refugiați Nahr al-Bared, atacată de armata libaneză, au fost uciși 17 civili palestinieni, a declarat Sultan Aboul Aynain, liderul din Liban al mișcării Fatah.Conform unui bilanț realizat de AFP, pe baza datelor oferite de poliție, armată, spitale și surse palestiniene, confruntările au provocat, în trei zile, moartea a 65 de persoane.

Liderul PC a precizat că Guvernul Tăriceanu va trebui să facă față unei moțiuni de cenzură inițiată de PSD.Potrivit lui Voiculescu, România are nevoie de stabilita^ te și este greu de crezut câ/ în următoarea perioadă va fi stabilitate. El a precizat că, deși obiectivul președintelui Traian Băsescu este de a-1 da jos pe Călin Popescu Tăriceanu, PC nu consideră că l-ar ajuta pe Băsescu în acest demers, dacă va vota o moțiune de cenzură la adresa Guvernului.Dan Voiculescu a arătat că PC nu se teme de alegeri anticipate și acestea ar fi chiar benefice pentru România.
Ședință 
comună

București (MF) - Președintele interimar al Senatului, Doru loan Tără- cilă (PSD), a declarat, ieri, că plenul reunit al celor două Camere urmează să ia în discuție decizia Curții Constituționale cu privire la referendumul din 19 mai, precum și rapoartele comisiilor de specialitate în cazul TVR, SRTV, Rompres și CNA.Tărăcilă a afirmat că nu a fost stabilită încă data la care va avea loc ședința comună a celor două Camere, aceasta urmând să fie convocată pentru azi după-amiază sau mâine.
în Libanîn afara celor 17 civili palestinieni, și-au mai pierdut viața 30 de militari libanezi, 17 combatanți islamiști și un civil libanez. Aboul Aynain a adăugat că în interiorul ta-, berei - care adăpostește circa 30.000 de persoane - au fost răniți zeci de civili.Un convoi al agenției ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA), compus din patru vehicule încărcate cu alimente și ajutoare, a pătruns, ieri, în tabăra de la Nahr al-Bared, în nordul Libanului, ca urmare a unui armistițiu anunțat anterior, a anunțat purtătorul de cuvânt al UNRWA.Tabăra de la Nahr al-Bared este asediată și bombardată de armata libaneză care dorește alungarea extremiștilor din Fatah al-lslam. Alimentarea cu apă și energie electrică a taberei este întreruptă.

Teritoriile, încercuite
Ierusalim (MF) - Teritoriile palestiniene Cisiordania și Gaza au fost încercuite începând de luni de la miezul nopții (24.00 ora României) de armata israelianâ, se arată într-un comunicat militar.Israelul a luat această măsură înainte de sărbătoarea Shavouot, care urma a fi celebrată ieri seară și astăzi.„Această decizie a fost luată la nivel politic după analizarea situației de securitate și va fi ridicată în funcție de reexaminarea situației”, se precizează în text.Autoritățile israeliene vor acorda permise speciale personalului medical, membrilor organizațiilor umanitare, diverselor grupuri profesionale și demnitarilor religioși.

Sarkozy vrea un tratat constituțional simplificat
■ Nicolas Sarkozy își rei
terează intenția de a „ac
ționa rapid" cu privire la 
Constituția europeană.

Paris (MF) - Președintele francez Nicolas Sarkozy și-a reiterat intenția de a „acționa rapid” pentru a obține un a- cord între statele membre UE cu privire la proiectul unui tratat constituțional simplificat, după ce a primit vizita președintelui Parlamentului 

European, Hans-Gert Poette- ring.Conservatorul german, ales în ianuarie la președinția Parlamentului European, este în asentimentul lui Sarkozy, în ceea ce privește „ajungerea la o soluție”, menționând însă că 18 state membre ale Uniunii Europene au ratificat deja tratatul.„Trebuie ca fiecare să se prezinte în fața celorlați, pentru ajungerea la o soluție marcată de stabilitate, care să 

fie obținută înaintea alegerilor europene din 2009”, a declarat el.în timpul întrevederii, Sarkozy și Poettering au abordat problema viitorului instituțional al Uniunii Europene, aflat într-o situație de criză, după respingerea, în 2005, a Constituției europene de către Franța și Olanda.Președintele francez „dorește să acționeze rapid și să vadă cel mai rapid rezultat, cu un calendar detaliat pentru 

toate etapele în vederea încheierii a ceea ce ar putea fi acest tratat simplificat”, a de clarat purtătorul de cuvânt al președinției, David Martinon Potrivit lui David Marti non, cancelarul german An gela Merkel, a cărei țară asi gură președinția Uniunii Eu ropene, „dorește să se ajungi la cel mai concret rezultat în cepând cu următorul consilii european” care se va desfă șura la 21 și 22 iunie la Bru xelles.
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• Avertisment. Ministerul Sănătății 
atrage atenția asupra riscului îmbolnăvirii 
prin leptospiroză după îmbăierea în bălți, 
lacuri sau râuri fără amenajări speciale. 
Dacă pacientul nu se prezintă la medic 
pentru diagnostic și tratament, boala se 
poate agrava cu afectarea rinichiului, 
ficatului și poate duce la deces. (C.P.)

Timpul, dușma
nul reformei

Adrian Sălăgean_________
adrlan.salagean@lnfarmmedia.ro

Principiul eficienței nu funcționează 
încă în politica românească. Când 
pierzi o luptă politică cu un scor umilitor 

de 1:3, în orice democrație singura soluție 
rămasă este demisia. Este a patra zi de la 
victorie. Nimeni nu și-a asumat eșecul. Se 
încearcă însă cu disperare să se câștige 
timp prin declarații fals-preocupate despre 
noi alianțe, strategii, agenda cetățeanului și 
demisii care vor veni. O mușamalizare 
soră gestului câinelui când cu picioarele 
dindărăt astupă câte-o treabă rușinoasă.

Cert este că fiecare secundă trecută 
sub fumigenele declarațiilor 
atenuează starea de spirit generală propice 

schimbării. Poporul i-a cerut lui Băsescu să 
facă Istorie în România. Președintele are 
însă ca arme politice doar o aritmetică 
plină de soluții imorale. Prima formulă 
care iese din ceață este o alianță PD - 
PSD. Geoană face pe cochetul, declarând 
că PSD va gusta oferta tuturor partidelor 
înainte de a-și alege partenerul. în realitate, 

este aproape evident că PSD-ul pune în 
Parlament în tandem cu PD-ul o debarcare 
a Guvernului Tăriceanu de la manșă. 
Rămas fără Executiv, Tăriceanu devine o 
legumă politică. El nu mai poate decât să 
ducă în jos PNL-ul undeva sub pragul elec
toral. Refuzând să demisioneze, el va fi se 
pare primul și ultimul mare dublu executat 
post-referendum: prima oară de PSD și 
ulterior de liberali. în rest, schema pare să 
rămână neschimbată la vârf. Chiar dacă 
unii așteaptă convulsii mari în partidele 
strivite la urne de Băsescu, nimic important 
nu pare a se întâmpla. Fiecare clipă 
întărește acest statu-quo. Cred, aproape 
sigur acum, că marile teme ale reformei 
clasei politice vor trebui negociate cu 
Geoană, Voiculescu, C.V. Tudor, Iliescu, 
sau Hrebenciuc. Cine cedează?

Dana Ioan
dana.iaan@informmedia.ro

Sute de

(Foto: Traian Mânu)

Anca Tomescu al animalelor fără stăpân din fundației, ci ai întregii comu-

■ în municipiul Hune
doara mai sunt de cas
trat aproximativ 500 
de câini comunitari.

Hunedoara - Parteneriatul încheiat între Primăria Municipiului Hunedoara și Fundația pentru protecția Animalelor Vier Pfoten are ca scop soluționarea civilizată și eficientă a animalelor fără stăpân și a fost semnat într-o primă fază pe o perioadă de
Câinii comunitari au rămas fără zgardă trei luni. început în 19 martie, proiectul și-a dovedit eficiența: au fost castrați 706 de câini, dintre care 182 doar din incinta Mittal Steel.
Acțiunea continuăAnca Tomescu, reprezentanta Fundației Vier Pfoten, estimează că numărul total

Unii diriginți iau bani degeaba
| ■ Deși primesc bani în 
î plus la salariu, nu toți 
; diriginții din județ își 
\ susțin ora.
I CĂLIN BlcAZAN________________ _

calin.bicazaH@informniedia.re

Deva - în viziunea majorității elevilor, dirigenția nu j este altceva decât o oră de pierdut vremea, iar eliminarea acestei materii din orarul școlar nu ar supăra pe nimeni, în locul discuțiilor pe teme de autocunoaștere, dezvoltare reciprocă, comunicare și planificare a carierei, elevii hune- doreni își fac „veacul” în cabinetele de informatică navigând „în derivă” pe Internet, j Acest lucru nu îi îngrijorează î deloc pe elevi care afirmă că i sunt mulțumiți de actuala desfășurare a orei de diri- genție. „în timpul orei de dirigenție noi stăm pe calculator

în cabinetul de informatică. Nu am ținut niciodată ora asta, dar mie îmi place așa cum e ea acum”, spune Alina Stânga, elevă a unui liceu din Deva. Ora noastră de diri- genție e planificată între 14 și 15, dar pentru că nu se ține, plecăm acasă”, afirmă Cristf na Muntean, elevă în clasa a Xl-a. Spre marea mulțumire a elevilor, dirigenția este o materie la care nu trebuie să învețe nimic, iar în consecință nu primesc note. în schimb, profesorii diriginți primesc

Alina Stânga (Foto: cl)

castrate

Hunedoara este de 1200, deci personalul fundației va mai avea de lucru încă o perioadă aici. „în România încă mai există ideea că altcineva trebuie să facă un anumit lucru; că e mereu treaba altcuiva să rezolve o problemă care privește o comunitate. Nu sunt câinii primarului, nici ai

nități. Toți trebuie să se implice pentru a rezolva această problemă”, spune Anca Tomescu. „Cel mai important sprijin pe care îl solicităm de la cetățeni este răbdarea. Am demarat proiectul într-un moment bun, când cățelele erau în călduri sau gestante. Dacă mai întârziam, ar mai fi fost alte câteva sute de căței pe străzi”, completează ea.Fundația își va continua activitatea în municipiu prin abordarea stăpânilor de câini, care locuiesc la curte. „Acești câini ziua stau în lanț, dar noaptea sunt liberi. De obicei stăpânii lor nu păstrează puii. Aceștia vor ajunge din nou pe străzi. „Evident, oamenii nu pot fi obligați, dar există posibilitatea monitorizării acestor animale, pentru a împiedica înmulțirea necontrolată”.Deși și-a exprimat dorința de a aplica același proiect, Deva încă amână demararea lui. în Orăștie însă el va începe în circa douăsăptămâni.

suplimentar 10 la sută la salariu fie că țin ora, fie că nu. „La noi în școală se face diri- genție, dar eu nu prea mă duc. Se discută tot felul de teme educative, dar dacă nu participi nu se supără nimeni”, susține Petru Pârlia.
„Nu este normal”Anișor Pârvu, inspectorul școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, apreciază ca anormală desfășurarea acestor ore de

dirigenție. „Dirigenția este o materie cu caracter educativ, obligatorie la fel ca și celelalte materii. Este total anormal dacă profesorii nu-și țin ora de dirigenție. Nu sunt de acord ca un profesor să predea propria materie în timpul orei de dirigenție. La prima întâlnire pe care o voi avea cu profesorii o să le atrag atenția că aceste practici trebuie să înceteze. Eu totuși sper că avem de-a face cu cazuri izolate”.
Prinși la furat

Rîu de Mori (M.T.) - Doi tineri, printre care unul minor, au fost prinși de jandarmii din cadrul Postului Montan Rîu de Mori, după ce au sustras de la o firmă din zonă mai multe piese de metal. Lorin B., de 21 ani, și Adrian Ș., de 16 ani, ambii din comuna Rîu de Mori, au furat 150 de kilograme de platbandă din oțel zincat, în valoare 850 lei, pe care doreau să o comercializeze. „Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar persoanelor în cauză le-au fost întocmite acte de constatare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și sancționată de art. 209 Cod penal. Dosarul va fi înaintat pentru continuarea cercetărilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hațeg”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu.

Premiere la Castelul 
din Hunedoara Copiii, de 1 Iunie

Hunedoara (D.I.) - Castelul Corvinilor din Hunedoara tinde să devină un loc predilect desfășurării festivită- ; ților de premiere care îi au în I prim-plan pe tineri. Vineri la j prânz va avea loc aici premierea celor mai bune video- clipuri prezentate în cadrul celei de-a treia ediții a concursului național de profil, din secțiunile antidrog, istorie și natură. între organiza- i torii evenimentului se * numără Consiliul Județean de Asistență Psihopedagogică, Primăria Hunedoara, Inspec- j toratul Școlar Județean și Casa Corpului Didactic. Turn al castelului (Foto cu
De 1 iunie, Cuvântul Liber și www.nuon.ro vor să ie demonstrezi 

cât de frumos știi să te joci cu culorile. Atât copiii de la grădiniță, 
cât și cei din clasele I - VIII au posibilitatea să-și exprime bucuria 
vârstei printr-un desen (creație proprie). Desenele pot fi trimise la 
sediul Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, 
clădirea Cepromin, parter, sau în format electronic la adresa de 
mail: clara.pas@informmedia.ro, până în 25 mai, ora 12:00!

Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 25-31 
mai, ora 12:00 atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui 
talon apărut în perioada respectivă în Cuvântul Liber.

Premierea va avea loc în 1 iunie, la sediul redacției.
Mult succes!* Tvurvta «ta ta 99 € *299 lei

* Bulgaria de ta 99 « 
'SfMuataita ta 315 €
- Greeta de ta 29 € *199 tai

'* J. ga.x V < .niț j f Ci’FRTi/»i ț’-J.SS7
'-.-"v. r f n < h î r nr

REGULAMENT- Desenele câștigătorilor vor fi incluse atât în ziar, cât și pe pc’ta1 I 
Informații suplimentare la tei 0254/ 21 1 275, int 8829 1

on I JURNAL
H U « WMM»*«»OAWA| l«NOi

mailto:adrlan.salagean@lnfarmmedia.ro
mailto:dana.iaan@informmedia.ro
mailto:calin.bicazaH@informniedia.re
http://www.nuon.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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1883 - S-a născut actorul american Douglas Fair
banks (foto).

scriitorul suedez Păr Lagerkvist, 
Nobel 1951. j_________ __________

1949 - S-a constituit Republica 
Federală Germania._________________
1951 - S-a născut Anatoliy Kar
pov, campion mondial la șah 
(1975-85) __________ _ ___________

1997 - A fost lansat primul volum
al lucrării „Cartea Albă a Securității. 23 august 1944- 
30 august 1948".

Is Una Mail

Cerul va fi mai mult senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 14°C și maxime de 28°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 14°C și 28°C.
Vineri. Cerul va fi înnorat. Minima termică va fi de 15°C, iar maxima va înregistra 28°C.
Calendar Creștin Ortodox__________________
Cuv. Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf. 
Maria lui Cleopa.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Dezideriu, ep. PP.

Calendar Greco-Catolic
S Mihai, ep, mart (+ 826).

Scrise,
In cărți

1 Niște 
urecheați

A»i|l
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f Un mc 
neen
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Anali

A înșela 
la cărți

y
A explora 
cu com
puterul

►

Esența 
de paltin! ► y Talie de 

viespe)

Drumuri

► V Piesete
In față! ►

Pus la 
butoi

Trăiește la 
înălțime

V A lectura 
o carte

Prima 
la carte

► y

îți arată 
ceva

Oameni 
cu carte

V
: Chestie 
de obraz

i

►
V y

Au hobby

►
coș ►

Capete 
de uliță!

Scris In 
carie

►
A doua la 

munci

A prinde

Cartel

►
V r* __ ■\

Meșteșu
gar in lut

r*-

Năprasnic

►
1

HP

iNTUNKBl AM, 8AX, CTIDfT

Apă_______________ ___________________________
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă între orele: 
8.00-15.00 în Deva, la PT 12 și la PT 11 bis - M15 zona 
joasă conducta DN 200 mm de la Uzo Balcan până la 
bl. Z, pentru înlocuire fus vană și contorizare PT.

Energie electrică ____________________________
Energia electrică va fi întreruptă, între orele: 
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Vulcânescu, Izvor, 
V. Pârvan, Buituri, E. Varga; Panait Cerna, Dorobanților, 
Rovinei, Carpați; în Hațeg, str. C. Porumbescu; în Gălan, 

str. Bradului; în localitățile: Cârnești, Baru Mare, Râu 
de Mori, Valea Muncelului, Ponor - Valea lui Ion, 
Vălioara, Valea Sângiorgiului; în Petroșani, str. Avia
torilor; Petrila, cătunul Părăieni; în Vulcan, b-dul Mihai 
Viteazul, bl.81, bl.82, bl.9t, bl.92;

8.00-15.00 în localitățile Hărțăgan , Poienița; 
9.00-15.00 în localitățile Bucium (inclusiv Releu TV Buci
um), Orăștioara de Sus, Ludești, Ludești Dea, Costeșt' 
(inclusiv Cabana Costești), Costești-Deal.

Gaz metan____________________________________ I
Funizarea gazului metan va fi întreruptă, între orele: 
9.00 - 15.00 în Deva, str. Dorobanți, bl. 19A, sc. B. '

REȚETA ZILEI 
..................................................................

Ștrudel cu mere
Ingrediente: 1 pachet foietaj cumpărat, 4 - 5 mere 
mari, 100 - 150 g zahăr tos, scorțișoară, 1 plic 
zahăr vanilat, 2-3 linguri pesmet.
Mod de preparare: Merele se dau pe râzătoare și se 
pun la călit cu zahărul până scade zeama, apoi se 
pune pesmet cât să nu fie zemos și mirodeniile. 
Compoziția asta se pune pe foaia de foietaj și se 
rulează, se unge cu gălbenuș de ou și se dă la cup
tor la foc mare până crește și apoi mai încet până 

se coace.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

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_______ 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Soluția integramei din numă
rul precedent: I - A - S - S - 
CROMATICA - ÎNOTĂTOR - IZ
- ROZ - AS - AC - NEGRE - 
ETAPA - UT - R - LB - VREA
- AMA - MIA - T - ORANJ - 
AL - ȘVAB - LUPE - A - 
ȘEVALET - SL - RE - ILAR - 
BLOND - ACTE

Berbec

Cei din jur vă apreciază seriozitatea și vă cer sfatul. Este o 
zi bună pentru a lega prietenii. Ar fi bine să profitați de 
această perioadă.

Taur

Dimineață plecați într-o călătorie care vă apropie de per
soana iubită. Faceți cunoștință cu o persoană dispusă să
vă dea sfaturi.

Gemeni

Aveți succes în toate activitățile legate de cămin și vă 
înțelegeți bine cu familia. Sunteți bine dispus și comuni
cați cu ușurință.

Rac

După-amiază trebuie să luați o decizie foarte importantă
în ceea ce privește relațiile sentimentale. Ascultați-vă 
intuiția!

Leu

Recunoașteți că vă preocupă excesiv propria persoană! Vă 
sfătuim să acordați mai multă atenție relațiilor sentimen-

Fecioară

Munca din ultima perioadă începe să își arate roadele. Aveți 
satisfacții pe plan social. Vă puteți asigura succesul în con
tinuare.

Balanță

Sunteți hotărât să vă asumați noi responsabilități. Con
junctura este favorabilă activităților intelectuale. Aveți ocazia 
să vă afirmați.

Scorpion

Sunt favorizate relațiile cu prietenii și cu rudele din altă 
localitate. Dimineață, vă întâlniți cu o persoană pe care o 
apreciați mult.

Săgetător

Dacă vi se oferă ocazia să plecați într-o excursie, ar fi bine 
să nu stați pe gânduri. Oricum, faceți ceva pentru relațiile 
sentimentale.

Capricorn

Aveți o mare putere de convingere șl relațiile cu cei din 
jur sunt excelente. Puteți să negociați contracte sau să sem
nați acte.

Vărsător

Sunteți entuziast și doriți să începeți o lucrare planificată 
mai demult. Dacă întâmpinați dificultăți, apelați la o per
soană în vârstă.

Pești

Nu aveți o clipă de răgaz, dar reușiți să terminați tot ce v-
ați propus, grație unor idei foarte bune. Profitați de această 
conjunctură favorabilă.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7*30 TeleMatinal
10:00 Pe ce dăm banii? 
10:30 Trăsniții din Queens 

0(ep. 25, comedie, SUA, 
2002). Cu: Kevin 
James, Leah Remini

11:00 Ne vedem la... TVR!
Talk-show. Transmisi
une directă

12:00 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Vorba lui Jim (s, 

O comedie, SUA 2003) 
13:30 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1530 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Bagaj pentru... 

Europa. Magazin pen- 
tru alte naționalități

1730 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu

17:15 Careu de... Doamne 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Neveste disperate 
(ep. 4, comedie amară, 

J3 SUA, 2004). Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva 
Longoria și Felicity 
Huffman

21:15 Hello, Good-Byel 
Despărțiri și regăsiri 
copleșitoare în aero

port
21:50 Ochiul magic
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Fără frontiere. Trans

misiune directă 
0:10 Toate visele lumii 

(partea a lll-a) (dramă, 
«Italia, 2003). Cu: 

Alessia Mancini 
1:55 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo 
3:00 Toate visele lumii 
a (film, r) 

4:45 Ochiul magic (r) 
535 Integrame după into

nare (r)
5^40 Careu de... Doamne

(r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 

r)
10țj Ina din două (film, r) ■. 
12:“ mmerdale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Careul minciunilor

^(thriller, SUA 2004). ;

Cu: Joanna Cassidy, 
Greg Evigan

16X10 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
174J Războiul de acasă (s).

®Cu: Michael Rapaport, 

Anita Barone
18:15 Doi bărbați și ,

"jumătate (serial, come

die). Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones

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

Vremea

20*30 Campionii 
(studio - transmisiune 
directă)

21:45 UEFA Champions 
League: Milan - Liver
pool (transmisiune în 
direct) 
-Știrile Pro Tv 
-Campionii (studio - 
transmisiune directă) 
-Știrile Pro Tv

' <30 Rezumat Champions 
League 

0:10 Omul care aduce 
cartea (reluare) 

0:15 Știrile Pro Tv 
1:15 UEFA Champions 

League: Milan - Liver
pool (reluare) 

3:00 Icstrim Tivi
(reluare)

330 Vedere de pe bloc (r) 
430 Parte de carle (r) 
530 Pro Vest (r)
630 Emmendate - Afaceri 
Sde fandie

(film serial, reluare)

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

930 în gura presei 

(reluare). 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
1130V.I.P.

Q(film serial) 
1230 Vocea inimii

H (film serial) 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Misiunea Casa 
(reluare) 

1430 Din dragoste 
(divertisment) 
(reluare) 

16:00 Observator 
17:00 Fotbal Liga 1 
1900 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

2030 Ziua Judecății
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii 

n (serial, dramă, Romă- 
“nia, 2006).

Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu 

2330 Observator
cu Andreea Beredeanu 
și Andrei Zaharescu. 
Sport 

«crețul tinereții 
\hriller/SF, SUA 1994). 
Cu: Lindsey Haun, 
Michael Biehn, Tobin 
Bell, John de Lande. 
R.: Craig R. Baxley

230 Concurs interactiv 
330 Observator (r) 
430V.I.P. (r)
530 Vhrere 
“(film serial)

: 8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
Lecția de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 9:20 Jurnalul 
Euronews pentru România 

. 9:35 Scotland Yard (r) 10:10 
, Tonomatul DP2 1230 Replay.

Legendele fotbalului românesc 
1230 Poirot (r) 13:30 ABC... 
de ce? 1430 Tribuna partide
lor parlamentare 15:00 împre
ună în Europa 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 16:20 Descoperă 
românii 1630 Autostrada TVR 
1835 Poirot (s) 1930 Să vor
bim despre cinema (doc Italia, 
2001) 20:00 Bi meu. 
Prețul banilor 2030 Bazar 
21:00 Ora de știri 22:10 
Patru (dramă, Rusia, 2004) 
0:30 Replay (r) 1:00
Colecționarul de suflete (s) 
1:55 Prințul moștenitor Rudolf 
(film, r) 3:30 Asaltul eli
copterelor (doc. M.A.I.)

6:00 Parker Lewis (s, Statele 
Unite ale Americii, 1990) 730 
Love Joy (s) 930 Dimineața cu 
Răzvan și Dani 11:00 Raven 
(s) 30 Divorțat și nu prea!
(s). Cu: Frank Lloyd, Benjamin 

’ Shelter, Allan Trautman 1220
Look who is winning 1430
Miezul prohlenie! (r) 1630
Bărbatul din vis (sj 17:30

Naționala de bere 18:30 Știri 
20:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:30 Sărut 
mâna, mamăl 22:00 Miezul 
problemei 2430 Cronici para
normale (s)

930 0 familie dudată (r) 1030 
Bună dimineața, Miami (r) 
1130 Ghici ce-mi place la tine
(r) 1230 Teo(r) 13:15 Road 

; Runner-cea mai rapidă pasăre
(s) 13:45 0 familie ciudată (s) 

14:15 Descoperă România (r)
’ 14:45 Icstrim Tivi 15:15 Viața 
" la Casa Albă (r) 16:15 Enter

tainment News (r) 1630 Viața 
la Casa Albă (s) 1730 Ghid ce
rni place la tine (s) 1830 Noi 
toți (r) 1930 Seaquest (s) 2030 
Entertainment News 2020
Boston Legal (s) 2130 Noi toți
(5)

630 dona (r) 730 Duelul pasi
unilor (r) 830 Răzbunarea Vic
toriei (r) 930 Gitanas (s) 11:15 
Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
1530 Duelul pasiunilor (s) 
1630 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Iubire ca în filme (s) 
2130 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte 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)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforum (r) 945 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Viața mea de basm 
(partea a ll-a) (biografic, SUA, 
2001). Cu: Edward Atterton 
1625 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Poliția 
în acțiune (r) 0:30 Focus (r) 
1:30 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

730 Matinal 71010:00 Auto
motor 1030 Euromaxx 1130 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 1230 Știri 13. S riefing 
(r) 1435 Lumea cărților 1535 
Euromaxx (documentar) 1630 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 1830 6! Vine pre
sai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Prea cald pen
tru luna mai (dramă, Româ
nia, 1983). Cu: Magda 
Catone, Victoria Mierlescu, 
Maia Morgenstern, Marina 
Procopie 2230 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 2430 
6! Vine presa! (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:15 Maeștrii skateboardului 
(acțiune, SUA, 2005) 9:50 
Teny (dramă, Canada, 2005) 
11:25 Fraierul (comedie, SUA, 
2000) 13:05 Crăciunul lor 
(comedie, SUA, 2005) 14:35 
Surorile (comedie, SUA, 2005) 
17:00 Duma (dramă, SUA, 
2005) 18:40 Steaua Laurei 
(animație, Germania, 2004) 

20:00 Povestea lui Johnny 
Cash (biografic, SUA, 2005) 
22:15 Cizme deocheate 
(comedie, SUA, 2005) 24:00 
Venom (horror, SUA, 2005)

900 Realitatea de la 9:00 910 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:15 EU, România 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 1730 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 1830 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea 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% 
2330 Ultima oră

7:00 Megarăzboaie cu fiare 
vechi 9:00 Automobile amer
icane recondiționate 11:00 
Peugeot 205 1230 Podul din 
Golful Hangcho 1330 Mega
războaie Cu fiare vechi 1430 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1530 Cum se fabrica ăw v 
lucruri? 1630 Curse 1730 
Constructorii de motoadete 
1830 Motoadete americane 
1930 Vânătorii de mituri 
2030 Cum se fabrică câwrse 
lucruri? 2130 Tehnro 
esențiale de supraviețuit 
2230 Când se produce dezas
trul 2330 Joorie video past
ime și industrie
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www.radioamator.ro
Deva (C.P.) - Acest site șe adresează iubitorilor unde

lor radio, fiind descris de cei care l-au realizat drept 
srte-ul radioamatorilor români de pretutindeni.

Diplome pe bandă rulantă

1 dolar american

1 gram aur 51,8278 lei
2,4313 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de
23.05.2007: __________________________________
- DN 7: Ilia - Zam - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- Deva: B-dul Decebal. Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

î-
i

■ Studenții universită
ților particulare au 
parte de cea mai 
slabă pregătire.
Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Asociația Ad Astra a cercetătorilor români a dat publicității topul pentru anul 2006 al universităților din România, top aflat la a doua ediție. Acest top cuprinde un clasament general, respectiv un clasament pe domenii științifice, care reflectă pregătirea și performanța științifică a cadrelor didactice ale universităților. „Este evidentă performanța extrem de slabă a universităților private și a unora din universitățile de stat înființate după 1989, care arată că din păcate aceste universități continuă să ofere diplome pe bandă rulantă

fără să ofere și o pregătire adecvată studenților lor. Universitatea Spiru Haret, de exemplu, având peste 950 de cadre didactice, a publicat doar un singur articol de specialitate în decurs de un an”, se arată în raportul întocmit de Ad Astra.La nivelul județului Hunedoara, există mai multe filiale ale unor universități particulare. Unele dintre acestea sunt cunoscute ca fiind deosebit de... ușoare. „îmi plătesc taxa semestrială și de examene nu-mi fac probleme. Noi primim niște teste-grilă care au vreo 200 de întrebări. Marea majoritate a studenților nu învață nimic, dar vin înainte de examen și un coleg, care a făcut testele, ne dictează răspunsurile. Apoi intră în sală și primesc examenul pe calculator. Iar de aici totul ține de... viteză. Practic, trebuie să cauți, con-
Forfotă mare la copierea răspunsurilor înainte de examen

'■ "W"""- -------------------- --------- ------------------------

HUNEDOARA

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

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

DEVA

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

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

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

1. Harvard University, SUA___________________ _
2. Massachusetts Institute of Technology, SUA
3. Cambridge University, Marea Britanie________
4. Oxford University, Marea Britanie____________
5. Stanford University, SUA _______________
6. University of California, Berkeley, SUA_______

7. Yale University, SUA___________________________
8. California Institute of Technology, SUA
9. Princeton University, SUA_____________________
10. Ecole Polytechnique, FranțaI

\________________________________________________________ ,______________ .________ _ ______________ ________ ___ ______ _ _____ '

1. Universitatea „Alexandru loan Cuza" din lași____________________________
2. Universitatea din București_________________
3. Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca____________________________
4. Universitatea „Politehnica" din București ______________________________
5. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi"

sursa: Asociația Ad Astra
<_______________________________________________________________________________________ /

facultăților românești

tra timp, printre testele gata rezolvate, întrebările pe care le ai la examen. Singura problemă este ca cel care a rezolvat testele să o fi făcut bine. Că în rest... e ca și luat”, povestește F.Ș., student în anul II.
îmi trebuie diplomaMarta este studentă în anul III la finanțe-bănci. „Fac facultatea pentru că am nevoie de diplomă. E bine aici (la particular n.r) că nu trebuie să-ți bați capul cu școala. Plătești și ai grijă să te învârți de testele rezolvate. E adevărat că sunt câțiva care chiar învață. Și care probabil au nevoie să și știe ceva. Ăștia sunt „vânați” de colegii care nu știu nimic dar au nevoie de rezultatele testelor.

rulantă, în Occident facultățile particulare sunt cele mai „tari” din lume. Și acolo plătești bani grei, dar ești pregătit... ca la carte. Spre exemplu, taxa de studii la Harvard (cea mai bună facultate din lume), în SUA, ajunge la 25.000 de euro, cu tot cu asistența sanitară oferită de universitate. Tariful scade însă cu mai bine de 50 la sută în anii trei și patru de studii. Harvard este însă scumpă. în mod normal, un an de studii într-o universitate americană poate ajunge și la aproximativ 12.000 de euro. Cine dorește să studieze la Oxford (Marea Britanie) trebuie să plătească o taxă compusă, atât către universitate, cât și către facultatea pe care o urmează. Potrivit site-
TUUKACJD

SUDOKU

Societatea Preț Va
închidere 0ei7acț)

riație 
(%)

SNP 0,53») 2.88
SIF3 2.2800 ■3,39
SIF1 3.3200 0,91
Banca Transilvania 0.7400 0
Biofarm 0.6150 0
SIF2 3.1500 0,64
SIF5 3.6300 0,83
SIF4 2.2300 4,21
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Cât despre supraveghetorii din sală, ăștia sunt așa, de decor”, spune Marta.Și dacă, la noi, facultățile particulare scot absolvenți cu studii superioare pe bandă
ului oficial al Oxford University, taxa către universitate, în anul academic 2006-2007, a fost de 4400 de euro. Taxa către facultăți oscilează între 2600 și 6500 de euro.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Se închide
Boiu (C.P.) - Școala primară din satul Boiu se va închide din această toamnă. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că aici nu mai sunt decât patru elevi. Aceștia vor merge la una dintre școlile din apropiere. Autoritățile locale din Rapoltu Mare vor continua investițiile în reabilitarea celor trei școli care vor mai funcționa pe teritoriul comunei, astfel încât în toamnă să nu mai fie probleme legate de obținerea autorizației de funcționare. Școlile vor avea grupurile sanitare renovate și vor dispune de sursă de apă potabilă.

Bursa locurilor de muncă
Deva (C.P.) - Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot prezenta vineri, 25 mai, la bursa organizată în acest scop de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Acțiunea, care permite contactul direct între cei care nu au un serviciu și firmele din ju

deț care oferă locuri de muncă, se va desfășura la toate a- gențiile locale ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Bursa se va derula în intervalul orar 9-13. Firmele mai pot comunica oferta de locuri de muncă până la data de 25 mai, inclusiv, la AJOFM Deva.

Discuție în cadrul bursei precedente

In memoriam 
Constantin Bursan

316754928 

257938146 
Î9 84216375 

începători

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

1 7 3 5 2 9 8 6 4

8 9 1 3 4 7 6 5 2

7 3 5 8 6 2 4 9 1

4 6 2 1 9 5 7 8 3

Avansați

8 3 2 4 7 9 1 6 5

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

■ Când prezentul nu 
oferă prea multe mo
dele, ele se găsesc ușor 
în trecut.Hunedoara (D.I.) - Deputatul liberal Constantin Bursan ar trebui să rămână în amintirea hunedorenilor adevăratul mare om politic al zonei. Acționar al câtorva societăți comerciale de import-export, Bursan și-a investit o bună parte din avere în ținuturile Hunedoarei, ctitorind sau participând la ridicarea a numeroase biserici și a Palatului Administrativ din municipiu, dar și plătind educația unor tineri săraci din

zonă. Regretatul istoric hune- dorean Victor Isac se număra printre aceștia. La 11 iunie 1948, odată cu naționalizarea, el a pierdut întreaga avere.A rămas însă cea investită în lăcașurile de cult, construcțiile și sufletele hunedorenilor. A murit în închisoare, dar locul nu este cunoscut. Ieri după-amiază, la Galeriile de Arte din Hunedoara a fost vernisată o expoziție și a fost prezentată personalitatea lui Bursan. Gei care au făcut, în ultimii ani, eforturi pentru a-i reînvia amintirea, hune- doreanul Viorel Arion și preotul Mircea Păcurariu, au fost principalii organizatori ai momentului.

NeconfirmatDeva (C.P.) - Informațiile privitoare la anularea a 500 de buletine de vot la o secție de votare din localitatea hunedo- reană Geoagiu sunt incorecte, a declarat ieri președintele BEJ, loan Dră- gan. Acesta a precizat că la Geoagiu a fost anulat doar un buletin, cel care trebuia expus ca model, din cauza faptului că din greșeală ștampila a atins unul din colțul pătratelor cu opțiunile de vot. Pentru eliminarea oricărei posibilități de interpretare sau influențare a a- legătorilor s-a decis înlăturarea acestui buletin de vot de la afișare.
Comenius, la Hunedoara

Hunedoara (D.I.) ■ La Hunedoara s-a desfășurat cea de-a patra etapă a proiectului Comenius de dezvoltare școlară „Școlile europene sunt Școli democratice”. Prin schimbul de experiență dintre cadrele didactice și elevii din câte o unitate de învățământ din Germania, Portugalia, Anglia și România se compară drepturile și obligațiile elevilor și ale profesorilor, modul în care sunt implicați aceștia în deciziile care se iau în școală, felul în care sunt ajutați elevii în obținerea unei bune reprezentări în școală. între obiectivele proiectului se numără im

plicarea elevilor în viața comunității locale prin diverse tipuri de activități, cunoașterea legilor etc. Prin aceste deziderate se încearcă obținerea unei educații sociale comune tinerilor din diverse părți ale Europei. „Suntem bucuroși să constatăm atât interesul elevilor față de acest gen de proiect, cât și al colegilor noștri de la celelalte școli din Europa. Din acest motiv am solicitat continuarea proiectului și în următorii doi ani. Avem multe de învățat unii de la alții”, spune Claudiu Voinea, directorul colegiului hune- dorean.

http://www.radioamator.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


• Permise. Două permise de conducere 
au fost suspendate de polițiști în urma 
controalelor efectuate pe drumurile pu
blice. De asemenea, 35 de șoferi au fost 
sancționați, într-o singură zi, pentru 
depășirea vitezei legale. (M.S.)

• Amenzi. Poliția hunedoreană a aplicat, 
în numai 24 de ore, amenzi în valoare de 
peste 13.000 lei, în acest fel fiind 
sancționate 131 de cazuri de încălcare a 
legii. (M.S.)

Ce țepe mai iau hunedorenii
■ în primele patru luni
ale acestui an, 90 de 
hunedoreni au căzut 
victime escrocilor.

Sindicate în 
instanță

Hunedoara (M.S.) - Jumătate din activitatea sindicatelor s-a mutat în instanțe, iar deciziile acestora defavorizează organizațiile sindicale în conflictele pe care le au cu patronatul, a declarat, la Hunedoara, președintele Federației „Meta- rom”, Mircea Scântei. Din acest motiv, liderii federației au decis ca în luna iunie să picheteze sediile Președinției, Guvernului și Parlamentului urmând să se adre-. seze Consiliului Superior al Magistraturii și Comisiei de abuzuri a Camerei Deputaților. ’’Prezența sindicatelor în tribunale dovedește faptul că dialogul cu administrația nu mai există. Instanțele de judecată interpretează ciudat, ca să folosesc un termen ușor, legislația românească, defavorizând clar organizațiile sindicale pe care le reprezentăm. Aceeași instanță, cu aceiași judecători, la aceleași probleme ridicate, emite hotărâri diferite”, a afirmat Mircea Scântei.

Efectele 
ploilor 
Șoimuj (M.S.) - Ploile 
abundente căzute 
luni seară pe raza 
comunei Șoimuș au 
afectat satele 
Chișcădaga și Păuliș, 
a informat Prefec
tura. Din cauza 
scurgerilor de apă de 
pe versanți au avut 
de suferit o 
gospodărie, peste 7 
ha de terenuri agri
cole, trei fântâni și 
drumul comunal 
147F, pe o distanță 
de 1,7 km. Comite
tele locale pentru 
situații de urgență au 
luat măsuri pentru 
limitarea pagubelor, 
valoarea acestora 
fiind în curs de esti

mare.

Mulțumiri 
Deva (M.S.) - Prefec
tul județului, Cristian 
Vladu, a adresat mul
țumiri Poliției, Jan
darmeriei și ISU pen
tru modul „profesio
nist" în care s-au 
implicat în organi
zarea referendumului, 
în opinia acestuia, 

modul de acțiune al 
structurilor mențio
nate a făcut ca în 
județ să nu fie sem
nalate incidente ma
jore la secțiile de vot.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tarnas@informmedia.ro

Deva - Deși am fi înclinați să credem că persoanele cele mai ușor de fraierit sunt copiii și bătrânii sau persoanele cu un nivel intelectual scăzut, lucrurile nu stau chiar așa. Majoritatea celor care cad pradă escrocilor sunt persoane cu studii superioare, care în privința naivității se dovedesc a fi campioni. Și asta o dovedesc statisticile polițiștilor hunedoreni. în primele patru luni ale acestui an, un număr de aproximativ 90 de persoane au ajuns la Poliție, după ce au căzut „pradă” escrocilor.
Păcăliți cu anunțuriUnul dintre cele mai complexe cazuri, care a dat și încă mai dă mari bătăi de cap polițiștilor deveni din cadrul Biroului de Investigații Criminale, a pornit de la un anunț apărut într-un ziar local. în anunț era precizat faptul că se oferă locuri de muncă în Italia, în construcții, pentru bărbați, iar pentru femei, ca menajere. Un număr de șapte persoane au trimis, fiecare, câte 250 de lei, tocmai la Iași, și asta doar după ce au citit anunțul. „Nu au încercat să verifice dacă există firma respectivă și dacă există contracte care să
Răsplătit cu pungi 
de excremente
■ Curtea Casei de 
Copii Maranata a 
devenit WC-ul public al 
rromilor de alături.

Hannelore AcArnulesei

ieri intr-un accident între Deva și Sân- tuhalm. Conducătorul unui Opel Astra a efectuat, fără să se asigure, o schimbare de direcție acroșând un Fiat Panda, condus regulamentar. în urma impactului, Fiatul s-a rostogolit și s-a oprit pe sensul opus. Un pasager din Fiat a fost ușor rănit. (Foto: Traian Mânu)

Hunedoara - Rromii care locuiesc într-un bloc de locuințe sociale din Hunedoara aruncă gunoi, dar chiar și excremente, în pungi sau sticle, de pe geam, în curtea Casei de Copii Maranata. Și asta deși copiii rromilor mănâncă, în fiecare zi, câte o masă caldă, la Casa Maranata.
Eforturi zadarniceClădirea Casei de Copii, care adăpostește zeci de suflete, este lipită de un bloc reabilitat de Primăria municipiului Hunedoara. în blocul cu pricina, au primit locuințe câteva zeci de familii de rromi. Ei aruncă, zilnic, tot

Nelu Ardelean

Siderurgiștii cer salarii mai mari

Viceprimarul Devei, 
amenințat

Deva (M.S.) - Viceprimarul municipiului Deva, Nelu Ardelean (PRM), a fost amenințat la telefonul fix, de mai multe ori, de indivizi necunoscuți, care l-au sfătuit să se „liniștească”, în caz contrar urmând să aibă de suferit el și familia sa. „Mi-au spus să mă liniștesc că, dacă nu, mă termină. Nu știu la ce se referă acești indivizi”, adeclarat Nelu Ardelean. El a adăugat că, împreună cu soția, a depus plângere la poliția județeană și că telefoanele sale au fost puse sub urmărire, urmând ca apelurile să fie identificate de către ofițerii specialiști. Viceprimarul a precizat că toate telefoanele de amenințare au fost primite în 19 mai, motiv pentru care, inițial, a interpretat gestul ca o chestiune legată de politică. Acum este convins că persoanele care l-au amenințat vor fi descoperite și că „vor plăti” pentru ce au făcut.

■ Federația Metarom 
solicită patronatelor ca 
salariul minim în meta
lurgie să fie de 595 lei.

Hunedoara (M.S.) - Federația Sindicală a Siderur- giștilor Metarom solicită ca salariul minim în metalurgie să fie, din acest an, 595 de lei, cererea fiind înaintată patronatelor din domeniu în perspectiva negocierilor privind actul adițional la contractul colectiv de muncă pe ramură. Președintele Federației Metarom, Mircea Scân

înșelați prin mica publicitatefie semnate în prealabil. Pur și simplu au trimis banii și au așteptat. Apoi, când au văzut că nu mai primesc nici un răspuns au anunțat polițiștii. Din punctul nostru de vedere acest caz este greu de finalizat, deoarece banii au fost trimiși prin mandat poștal la post-restant și nu putem demonstra că cel care a ridicat banii este și autorul înșelăciunii”, declară comisarul Cristian Horvat, șeful Biroului de Investigații Cri- 

gunoiul, pe geam. Mirosul este insuportabil. Mai ales când vremea se încălzește. „Gunoiul este ridicat, săptămânal, de serviciul public al orașului, dar în zadar. Ei aruncă altă mizerie la loc. Săptămânal, aici vin delegații străine. Care văd toată această mizerie și văd cum acești oameni aruncă cu tot felul în curtea noastră”, spune Gligor Hada.Cei care stau în curtea Casei Maranata riscă, dacă nu sunt atenți, să se trezească cu o pungă cu excremente în cap. Dacă încerci să stai de vorbă cu „vecinii”, aceștia devin foarte agresivi. La fel de agresivi devin doar la .simpla vedere a camerelor de filmat sau de fotografiat. Cel care a clădit adăpostul „Maranata”, Gligor Hada, nu găsește nici o soluție pentru a ieși din această situație. Omul spune că le dă mâncare copiilor, le dă haine de câte 
tei, a declarat, ieri, la Hunedoara, că a fost convocată comisia paritară pentru negocierea capitolului de salarizare din contractul colectiv de muncă, discuțiile fiind programate pentru luna iunie. „Am propus creșterea salariului minim pe ramura metalurgie la 595 de lei, precum și majorarea celor patru prime anuale la o valoare de cel puțin 200 de lei fiecare. Unele dintre prime au creșteri de sută la sută”, a afirmat Scântei.Sindicaliștii mai cer un spor de sută la sută pentru 

(Foto; CL)minale Deva.O metodă ingenioasă folosită des de către escroci este aceea cu vânzarea unei bijuterii pentru rezolvarea unei urgențe. Una dintre victime a fost o profesoară din Deva. Aceasta se afla la piață când a fost acostată de un bărbat care nu vorbea românește. Imediat au apărut alte două persoane care s-au oferit să traducă ceea ce spunea bărbatul. Astfel, femeia a aflat că escrocul a avut un acci

Curtea a devenit toaletă publică (Foto cl;ori primește la Biserica Penticostală, unde este și pastor.
orele lucrate de angajații care își desfășoară activitatea pe ture în zilele de sâmbătă și duminică, în prezent acestea fiind plătite doar cu un plus de 25%.Consiliul de coordonare al Federației Metarom s-a reunit la Hunedoara, unde au fost discutate aspecte legate de contractul colectiv de muncă pe ramură, precum și situația economico-socială din metalurgie și siderurgie. Federația Sindicală Metarom numără aproape 100.000 de membri și reunește aproximativ 80% dintre sindicaliștii 

dent și are nevoie urgentă de o sumă de bani. Oferea în schimb bijuterii din aur a căror valoare era subevaluată. Profesoara i-a invitat acasă, unde cele două persoane, așa-zișii translatori, au cumpărat câteva bijuterii, restul fiind achiziționate de profesoară. Suma nu a fost deloc mică, profesoara plătind o mie de dolari pentru restul aurului. A doua zi... surpriză! Bijuteriile pe care femeia deja le etala pe mână se înnegriseră. „A venit la Poliție și i-a reclamat pe cei trei, însă căutările noastre au fost în zadar”, spune Horvat.
Și prietenii dau țepeUn alt caz intresant este al unei femei din Deva, contabilă, care s-a gândit la un moment dat să intre într-o afacere pentru a câștiga mai mulți bani. A intrat într-o „combinație” cu un amic deal său, care i-a spus că este reprezentantul unei firme din Craiova. Acesta i-a propus femeii să investească suma de 10 mii de lei, în firmă, ca „aport personal”. în schimb, bărbatul, la cererea ei, i-a garantat că va primi în fiecare lună, 700 de lei, pe o durată nedeterminată. Totul a mers bine în prima lună, când femeia și-a primit banii, după care a cerut sprijinul polițiștilor. „în aceste condiții nu avem de-a face cu înșelăciune. Această nu poate primi banii decât în momentul în care firma intră în faliment”, conchide comisarul Horvat.

Eforturile sale de a se împăca cu „vecinii” sunt zadarnice.

Mircea Scînteie (Foto: coangajați în cele 250 de societăți ce își desfășoară activitatea în metalurgia și siderurgia românească.

mailto:mihaela.tarnas@informmedia.ro


Steaua va munci pe brânci!

5IB IWW»
. • Speranță. Finanțatorul Stealei, Gigi 
țț Becali, speră ca echipa sa să treacă de

„micul hop" pe care îl mai are la 
Petroșani, în meciul cu Jiul, din etapa a 
XXXIV-a, ultima a Ligii I, unde și o remiză 
îi asigură locul doi, rezultatele directe cu 
CFR Cluj fiindu-i favorabile. (V.N.)

■i
5

-.1

• Destin. Fostul stelist, Damian Militaru, 
își dorește ca Jiul să învingă azi Steaua. 
„Dumnezeu le-a aranjat pe toate. Parcă a 
vrut ca lucrurile să se întâmple astfel. Să 
mă retrag din fotbal la echipa care m-a 
lansat și ultimul meci să fie împotriva for
mației la care am cunoscut cele mai mari 
performanțe din cariera mea". (V.N.)

if

■ în ultimul meci din 
Liga I de pe teren pro
priu, „minerii" vor să 
lase o impresie bună.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Gheorghe Poenaru, antrenorul de la Jiul Petroșani, a declarat că echipa sa nu este dispusă să îi cedeze puncte Stelei în partida de astăzi și că bucureștenii trebuie să muncească pe brânci dacă vor să învingă. „Este ultimul meci, acasă, în prima ligă și ne dorim să părăsim cu fruntea sus această competiție. Dacă vrea victorie, Steaua va trebui să muncească pe brânci pentru că noi nu suntem dispuși să cedăm puncte. Contează mult să lăsăm o impresie bună. Să

fim realiști însă, Steaua este o echipă foarte bună, dar noi avem șansa noastră în acest joc”, a spus Poenaru. El a precizat că nu va putea conta în acest joc pe serviciile atacantului Adrian Dulcea, accidentat Tehnicianul a afirmat că încă nu știe ce va face în sezonul viitor și că totul depinde de discuția pe care o va avea cu patronul clubului, imediat după finalul campionatului. „Voi avea o discuție serioasă cu patronul Alin Si- mota să văd ce jucători aduce, la ce jucători renunță, ce obiectiv vom avea”, a spus tehnicianul petroșănean.Managerul general al e- chipei, loan Sdrobiș, a precizat că meciul cu Steaua este unul special pentru tânăra formație a Jiului. „Este un meci de la revedere și nu de adio. Pentru jucătorii mei

La Petroșani, steliștii vor trebui să lupte pentru punctetineri este foarte important și sunt convins că vor trata jocul ca atare. Lumea care va veni la stadion va vrea să vadă spectacol. Este un examen pentru Jiul pe care trebuie să-l trecem, chiar dacă avem o echipă nou-formată.

în acest ultim joc vom încerca să-i dăm o șansă și lui Damian Militaru să realizeze cele 200 de meciuri în prima ligă, dar acest lucru îl va decide antrenorul care va face tactica meciului”, a adăugat el.
Steaua s-a întâlnit cu fanii
la LupeniLupeni (C.M.) - Componenții echipei Steaua s-au întâlnit, aseară, la Lupeni, cu peste 1000 de fani care i-au așteptat câteva ore la un bar din localitate, cunoscut ca loc de întâlnire al suporterilor roș-albaștri. Steliștii au onorat invitația făcută de suporteri înaintea meciului cu Jiul, de azi, și au acordat autografe, au împărțit fanioane și fulare cu însemnele clubului campion. E deja de notorietate faptul că suporterii echipei Jiul sunt aproape toți admiratori ai echipei Steaua.

Militaru vrea victorie 
cu Steaua București
■ Fostul jucător al 
Stelei dorește să joace 
meciul de retragere 
împotriva campioanei.

Petroșani (C.M.) - Ultima dorință a celui mai titrat jucător din istoria clubului Jiul, Damian Militaru, este de a juca meciul de retragere împotriva Stelei, echipă la care a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră. După ce în campionatul trecut antrenorul de atunci Ionuț Chirilă nu l-a ajutat pe jucător la împlinirea acestei dorințe, acum se pare că Militaru are șanse mai mari de a-și vedea visul cu ochii. Gheorghe Poe

naru, actualul antrenor principal al Jiului, i-a promis lui Militaru postul de titular în meciul, de azi, contra Stelei, mai ales că fotbalistul a urmat un regim drastic și a slăbit trei kilograme pentru a fi în formă maximă. încântat de situație, Militaru a declarat că își dorește ca Jiul să învingă Steaua în meciul care contează pentru ultima etapă a Ligii I. “Ce destin. Dumnezeu le-a aranjat pe toate. Parcă a vrut ca lucrurile să se întâmple astfel. Să mă retrag din fotbal la echipa care m-a lansat și ultimul meci să fie împotriva formației la care am cunoscut cele mai mari performanțe «lin cariera mea. Sunt foarte

Damian Militaru (Foto: CL)emoționat și sincer îmi doresc o victorie a Jiului pentru că țin în primul rând cu echipa care mă plătește. Sufletul meu va fi mereu la Steaua, dar și Jiul ocupă un loc aparte în viața mea. Gata, s-a terminat cu fotbalul. Imediat după încheierea campionatului voi avea o discuție serioasă cu patronul clubului pentru că

nu m-am decis dacă voi continua sau nu pe banca Jiului. Sincer nu știu ce voi face. Oricum sunt trist că retragerea mea are loc într-un moment în care Jiul retrogradează și asta mă doare cel mai mult”, a spus Militaru, care nu a ascuns faptul că și- ar dori și p funcție de conducere în cadrul clubului Jiul.
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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
■ 400 de minute naționale, valabile 6 luni

■ 25 de minute naționale lunar, pe yiață

■ 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni
■ abonament gratuit, 3 luni
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IISTRIBUJ1E 
PROPRIE:1 lună=8,9 lei2 luni= 17,8 lei3 luni=25,9 lei6 luni= 48,9 lei12 luni=89,9 lei

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

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

’e lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul 
dber îți oferă acum un MARE AVANTAJ: 

MAI IEFTIN PRIN NOI!
iu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
ă prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
ămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

Numele__
Prenumele . 
Adresa: Str. 
Nr.___ Bl,
Localitatea
Telefon___

I

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• în top. Conducerea clubului CFR Cluj 
va organiza, astăzi, imediat după fluierul 
de final al partidei cu Farul Constanța, o 
festivitate pentru sărbătorirea clasării pe 
podiumul Ligii I care îi asigură partici
parea în cupele europene. Organizatorii 
promit că nu vor lipsi șampania, focurile 
de artificii și tunurile de confetti. CFR Cluj 
ocupă poziția a treia și poate ocupa locul 
doi numai dacă învinge pe Farul Con
stanța, iar Steaua pierde cu Jiul Petroșani.

Pleacă?
București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, marți, că atacantul francez Thereau vrea să plece, dar a precizat că îi va da drumul numai pentru 3 milioane de euro.

ForfaitParis (MF) - Belgianul Xavier Malisse, accidentat la încheietură și spaniolul Alberto Martin, accidentat la cot, nu vor participa la turneul Roland Garros (27 mai - 10 iunie).

Xavier Malisse (Foto: epa)

Gabi Szabo
(Foto: EPA)

Promovare
București (MF) - Fos
ta atletă Gabriela 
Szabo va începe un 
tur de promovare a 
sportului în școlile 
bucureștene, însoțită 
de mari campioni 
români precum 
Andreea Răducan, 
Diana Oprea, Laura 
Badea, Claudia Isăilă, 
Monica lagăr, Elisa- 
beta Lipă și Oana 
Pantelimon.

in China
București (MF) - FC Barcelona va disputa, pe data de 5 august, la Beijing, un meci amical cu formația Guo’an, care evoluează în prima ligă chineză de fotbal.Această întâlnire face parte parte din evenimentele sportive organizate la Beijing cu un an înainte de Jocurile Olimpice, care vor fi găzduite în perioada 8-24 august 2008.Gruparea spaniolă va veni în China cu vedeta sa, atacantul brazilian Ronaldinho.în cadrul turneului din Asia, FC Barcelona va juca și alte meciuri amicale, în Japonia și Hong Kong.în această vară, mai multe cluburi europene au prevăzute turnee în Asia, printre acestea numărându-se Manchester United, Liverpool, Fulham, Portsmouth și Reading din Anglia, precum și Bayern Munchen, din Germania.

Se retrage, ciclistul Rene woifr, campion olimpic pe pistă în 2004 cu echipa Germaniei, și-a anunțat retragerea la vârsta de 29 de ani. „Nu mai pot face față la cel mai înalt nivel și nu mă pot prezenta în aceste condiții la J.O. din 2008”, a explicat Wolff decizia retragerii. Pe lângă titlul olimpic pe echipe, Wolff a obținut bronzul în proba individuală de viteză la JO de la Atena și a devenit campion mondial in aceeași probă în 2005.
(Foto: EPA)

de la ora 21.45.Confruntarea-șoc, extrem de interesantă, va fi televizată în direct de postul Pro TV. (Foto: epa)i-inaia. Brazilianul Kaka e pregătit de război. El ar putea fi o figură centrală a finalei Ligii Campionilor, dintre AC Milan și Liverpool, programată astăzi, la Atena, cu începere
Meme Stoica - la
■ Este iminent acordul 
între fostul conducător 
stelist și gruparea din 
prima ligă.

București (MF) - Fostul manager general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat, marți, pe Aeroportul Henri Coan- dă, la plecarea spre Atena, unde va avea loc finala LC, că nu a semnat nimic cu Unirea Urziceni, dar a lăsat să se înțeleagă că va merge la gruparea dâmboVițeană.
>5........................................................

hii doresc să oulaboret cu Oui

Mihai Stoica„Nu am semnat cu Unirea, dar îmi doresc foarte mult să colaborez cu Dan Petrescu. Chiar dacă n-am nicio înțelegere, cred că pentru patronul Unirii, vorba e chitanță- Cu siguranță n-am să citesc con

tractul atunci când îmi va fi pus în față”, a spus Stoica.Joi, la ora 13.00, la Hotel Pheonicia, din București, este anunțată o conferință de presă la care vor participa antrenorul echipei Unirea, Dan Petrescu, și fostul manager general al FC Steaua, Mihai Stoica.Fostul oficial stelist a menționat că este fan al antrenorului Jose Mourinho de la Chelsea, dar și al lui Rafa Benitez de la Liverpool, care a jucat în trei ani două finale de Liga Campionilor.
Părerea lui HagiFostul selecționer Gheorghe Hagi, care va fi prezent și el la finala LC, a afirmat că nimeni nu trebuie să uite faptul că și Steaua a ajuns în ultimul act al celei mai importante competiții europene in- tercluburi, „Dacă unii spun că Steaua nu-i bună, aia din '87, atunci să mai așteptăm 100 de ani să mai ajungem

Vremurile în 
care Mihai 
Stoica pa
rafa con
tractul an
trenorului 
Oleg Pro
tasov cu 
Steaua sunt 
o amintire - 

(Foto: EP>|

Italianul Aaron Persico va încer
ca să țină piept rugbiștilor ro
mâni (Foto: EPA)

într-o finală. Am fost acolo și nu o dată, ci de două ori”, a spus el. Hagi a menționat că, deși fotbalul românesc a progresat, încă este departe de performanțele realizate în trecut dar trebuie să existe speranță, deoarece s-a demonstrat că se poate.Comentând faptul că Steaua are șanse foarte mari să termine pe poziția a doua a clasamentului, Hagi a spus că locul doi este foarte bun în această situație, deoarece duce în tururile preliminare ale LC. Hagi a menționat că a fost prost înțeles atunci când

a vorbit de umilința locului doi și a adăugat că mentalitatea și tradiția la FC Steaua sunt ca echipa „roș-albastră” să fie mereu prima.Hagi a subliniat că nu e vorba de ghinion că echipa Dinamo nu a ajuns direct îuj grupele LC, pentru că nicio" dată nu știi dinainte ce se poate întâmpla.Fostul selecționer a menționat că fundașul Cristian Chi- vu, căpitanul „tricolorilor”, ar putea juca oriunde în Europa, pentru că este foarte valoros și poate evolua la orice echipă.
Competiție de prestigiu

București (MF) - Cel mai puternic turneu de rugby din România, IRB Nations Cup, prima competiție desfășurată la București sub egida International Rugby Board, va începe pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf’.Naționala României întâlnește în primul meci, pe 5 iunie, de la ora 19.00, puternica selecționată sud-africană

Emerging Springboks, care are în lot trei jucători ce au evoluat în finala Super 14, Bradley Barritt și Ryan Kan- kowski de la Sharks și Hernie Adams de la Bulls. Lotul Emerging Springboks este format pe scheletul echipei de tineret Under 21 a Africii de Sud, care în 2006 a fost vice- campioană mondială.Pe data de 10 iunie, de la

ora 19.00, România întâlnește Italia A. Cei mai cunoscuți italieni sunt Walter Pozzebon (22 de selecții și două Turnee ale celor 6 Națiuni jucate) și Aaron Persico, născut în Noua Zeelandă (56 de selecții și 7 ediții ale Turneului celor 6 Națiuni).Ultimul adversar al României va fi Namibia, în 16 iunie, de la ora 17.00.
Handbaliști reuniți

București (MF) - Echipa de handbal masculin a României s-a reunit, marți, la București, înaintea dublei manșe eliminatorii cu Suedia (10 respectiv 17 iunie), din barajul pentru calificarea la „europenele” din 2008.Lotul este format din: Ionuț Stănescu, Ștefan Laufceac, Mihai Popescu (portari), Lau- rențiu Toma, Valentin Ghio-

nea, Marius Sadoveac (extreme dreapta), Sandu Iacob, Ra- reș Jurcă, loan Roșea (interi dreapta), Viorel Mazilu, Mihai Rohozneanu, Marius Sta- vrositu (centri), Marius No- vanc, Marian Cozma, Cosmin Irimescu (pivoți), Alin Șania, Florin Nicolae (interi stingă), Mihai Timofte, Florin Ciubo- tariu, Bogdan Voina (extreme stingă). Ionuț Stănescu, în centrul imaginii, piesă de bază între buturile 
României (Foto: epa!

Experimentata Lidia Șimon nu 
și-a spus, încă, ultimul cuvânt

(Foto: EPA)

Alergare pe șosea la BoulderBucurești (MF) - Echipa feminină a României va fi formată din atletele Lidia Șimon, Luminița Talpoș și Simona Fodor la concursul de alergare pe șosea, de la Boulder (Colorado), care va avea loc la 28 mai. și va pune în joc premii totale de 110.600 de dolari.Cursa de zece kilometri adună anual la start aproxi

mativ 50.000 de atleți, din care o parte sunt profesioniști.La ediția din anul 2007 vor participa zece echipe feminine și nouă masculine, care vor lupta pentru premiile acordate primelor cinci locuri, după cum urmează: locul 1 - 15.000 de dolari, locul 2 - 10.000 de dolari, locul 3 - 
7.000 de dolari, locul 4 - 6.000

de dolari și locul 5 - 4.000 de dolari.De asemenea, va exista premiere și pentru secțiunea de performanță individuală, urmând a fi premiate primele zece locuri, cu sume descrescătoare de la 3.000 de dolari (locul 1) la 300 de dolari (locul 10). Prima cursă Boulder a avut loc in anul 1998.
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• dKaaa*feMunti|iri. stare foarte 
txrâ oaoabil imediat, persoană fizică. 
TeL 0722/442789. (8^7.05)

• Deva, zona Lido, et. 1,54 mp,
mobilat occidental, centrală termică, 
termopane, preț 165.000 ron (cu mobilă), tel. 
0722/564004. CD

• h MHta, In colonie, 2 holuri, balcon 3 m,
2 cămări, baie, informații la tel. 0748/064186 
Sau 0740/463385. (nr. 4/21353007)

I

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336. (T)
• zona22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)'
• 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, 58 mp, zona 
Decebal, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, centrală 
termică, parchet gresie, faianță, preț 37.500 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, balcon, parchet 
contorizări complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• circuit contorizări, balcon, etaj 3, zona Dacia, 
preț 100.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
etaj 1, Zamfirescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
■ urgent zona Dacia, amenajări modeme (geam 
termopan, gresie, faianță, parchet, uși interioare 
noi, ușă metalică, etc.), preț 25.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Teilor, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 800.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Eminescu, dec., balcon, 
contorizări, etaj intermediar, preț 130.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2) 

*
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Cele mai proaspete oferte de muncă

cĂC£ȘTE-n JOB) CONSTRUIEȘTE-P CARIERA)

i • am i*>s*8L semidec, faianță, gresie. 
I contorizări, preț 140000 ron, neg, tel. 221712. 

0724/30566LCA2)
• Gojdu et 1, semidec, centrală termică, 
balcon, preț 130.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• ultracentral, b-duL Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică, 
modificat preț 52.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808 (A4)
• zona Liceului Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 
mp, contorizări, bucătărie mare, fără modificări, 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808 (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, Igienizat preț42.000 euro, negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702.0254/232808 (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
54 mp, zona Decebal, etaj 1. cu balcon, con
torizări, fără modificări, preț 150.000 ron, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808 (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică, bucătărie mare modificată, parchet, 
gresie, faianță, preț 138000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808 (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă, balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0723/251498 0788/165703, 
0254/232808 (A4)
• urgent apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet, 
bucătărie modificată, cu gresie, faianță, vedere 
pe 2 părți, ocupabil azi, preț 38000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0740/535098 0254/232808 
(A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.00Q lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg, tel. 231300. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad. Oraș Nou, termopane, modificări, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
■ zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000euro 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 său fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• uraent în Deva, nlata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi 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. (A0)
• 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, etaj I, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 170.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, zonă ultracentrală, etaj 1,2 
balcoane, 2 băi, 85 mp, parchet contorizări, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona I. Creangă, dec., balcon, 2 băi, 
bucătărie modificată amenajări moderne, 
centrală termică preț 68.000 euro, tel. 
0740/013971, (A2)
• urgent zona Liliacului, dec., modernizări, preț 
51.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți, et 2, dec., 2 băi, termopan, gresie, 
faianță instalații sanitare noi, centrală termică 
mobilat complet, preț 80.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et. 2, dec., faianță, gresie, 
termopan, contorizări, mobilat preț 68000 euro, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, et. 1, dec., 2 băi. 2 balcoane, 
faianță gresie, termopane, repartitoare, preț 
65.000 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Gojdu, cu balcon mare, termopan, gresie, 
faianță parchet centrală termică zonă liniștită 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808 (A4)
• etaj 1, b-dul. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808  (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț'50.000 euro, negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Mihai Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț 66.000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, cu
centrală termică parchet, gresie, faianță bine 
întreținut modificări, preț 63.000 euro, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808 (A4)
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• zonă ittracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon:0254/613366,0788/040.490. 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă merită văzut, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, Cuza Vodă posibilitate privatizare, 
telefon: 0254/613366.0788/040.490,0788/158483. 
(AW)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (AO)
• fo Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandată contorizări, 2 băi, bucătărie cu 
gresie și faianță balcon închis, boxă etaj 2, 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, centrală termică termopane, 2 
băi, 2 balcoane, etaj intermediar Simeria, preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (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. 0788/165 702 
0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet bine întreținut fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703,0254/232808 (A4)
• to Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiplă CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• kU L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut preț 85300 euro, tel. 0745/253413, 
206001 (A7)
• pa CaqjațL 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 Mioriță Devă preț 61.000 euro neg, tel. 
231300. (A9)

RECLAME

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• 5 camere, garaj, scară interioară 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică termopane, 
suprafață 150 mp, occidental, preț 97.000 euro. 
Tel. 0722/564004. (Al)

• to Deva, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et 1, loc central, în Devă plus diferență tel. 
0254/215795. CT)
• Deva, 2 camere, baie, bucătărie, sală de mese, 
parchet gresie, faianță apă gaz, teren 1300 mp, 
preț 130.000 lei. Tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, M, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabilă imediat preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• zona Emtoes», 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 Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg„ tel. 
0749/268830. (A7)

• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 bă, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 bă, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• ugent, to Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• to Sântuhalm, 5 camere, băe, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In 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)
• Mosaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0786/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătăie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• teren, 5 ari, Crișcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 4 camere, garaj, lângă Primărie, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

JIMI,,I|I IURNAL



miercuri. 23 mai 2007 77ĂKS

dinftrSîtlo.’Ț^. H
-pe ungă delicioasa mâncare obișnuită 1 
vă oferă toată gama de servicii pentru >1 

imcntete speciale din viața dumneavoastră. 
Cete 100 de locuri vă stau la dispoziție! 
■Pentru rezervări sunați ia 0354-245^120»* 
WMr tor Zilnic, 7M - 23ri)OgHM^ 
I^^Q^^^Dumlnica, 12:00-2x00' f 

!»/ K3 ajutam să aveți a viață fțtiaa de arome!

• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorăbești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, curte, garaj, încălzire, canalizare, 
posibilă privatizare, 1500 mp. str. Vânătorilor, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, în Rosa, Dealul Tăului, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, str. Horea, curte, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița. str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490.0788/158483 (A10)

Cumpăr casă (14)
• în Deva, zonă bună și accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă in comuna Ilia compusă din 2 
corpuri, anexe, grădină cu deschidere la 
șosea, preț 130.000 lei, negociabil Tel. 
0726/107086. (6/18.05)
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Tel.r+40 - (O) 254-215294; 215770; 0728/285576; Fax:+40-(0)-254 218151; e-rhsH: offjce.deva@deva.acorr.in.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: — minim 3 ani experiență în domeniu;
Poziție: - șef șantier; - șef punct de iucru; - serviciu tehnic decontări. 

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

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

ZIDARI
FAIANȚARI

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

(92954)Său cOnferințâ
Room-service 

mAsaj

Sauna 

Telefon 

Internet
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s

• două camere, grădină 800 mp și teren 2700 
mp, în Sarmizegetusa. sau schimb cu garsonieră 
în Deva telefon 0722/461536. (T)
• in comuna Unirea lângă Hațeg, preț nego
ciabil, tel. 0727/386660. (T)
• In satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• Mărtinești, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

informații la telefon: 0254.215.294 — 0254.218.151 (fax) 
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro 

C.V.-urile pot fi trimise prin fax, e-mail sau depuse la secretariatul firmei.

• dea, zona Zamfirescu, Mărăști. Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
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• Deva Bdul luliu Maniu, 34 mp, renovată 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță mobilată Dreț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabilă imediat, contorizări, oalcon, etaj 4 
din 10. zona gării, preț 78000 lei. Tel. 0745/639022. 
0726/316796. (Al)
• dea, bucătărie, bale, balcon, suprafață 35 mp. 
zona B-dul Decebal, preț 100.000 ron., neg., tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec., bucătărie, baie, balcon, CT. sprafață 38 
mp, zona Astoria preț 27.000 euro. tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec., bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
mobilat, zona Mărăști, preț 88.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dea, bucătăria baie, faianță gresie, lamelar, 
zugrăvit, ocupabil imediat, zona M. Eminescu, 
preț 75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• semidea, bucătărie, baia balcon, mobilat, 
zona KogăJniceanu, preț 92.000 RON, tel 
0741/154401 2Z7542 seara (A2)
• Dorobanți, dea, baie și bucătărie, et 1, 
apometre, balcon, preț 31.000 euro, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zarandului, et 3. semidec.. s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 70.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Dacia confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convector, 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, 
0788/165702.0254/232808 (A4)
• zona Decebal, 38 mp, contorizări totale, cu 
balcon mare închis, fără modificări sau 
amenajări, preț 95.000 ron, negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808. (A4)
• zona Gojdu, 28 mp, etaj 1, încăperi decoman
date, contorizări, repartitoare, bloc de cărămidă 
preț 80.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• zonaTriderrt,40mp, decomandate, modificări, 
termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
preț 75.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,0254/232808. (A4)
• zona ultracentrală 28 mp, contorizări, cu 
balcon mare, fără modificări sau amenajări, 
ideală pt. cabinet individual, birouri, firmă preț 
92.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• in Dacia, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminesai, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 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)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)

• vând 135 ha pădure, fag bătrân, satul 
Țebea, 2 ron/mp, negociabil, tel. 
0264/428965. (nr. 3/21.052007)

• hală In Deva zona industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală în 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 In Deva zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-55C mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

CEMTRUL DC AFACERI

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agroturistică

• Manager în turism 
înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până Ia data de: 25.05.2007

Adresa contact: Deva, Bdel 22 Drrrmhrie Nr. 37 A

• extravilan la capătul străzii Bâlata din Deva 
preț 2 euro/mp, alt teren extravilan la ieșirea 
spre Simeria preț 10 euro/mp, 4700 mp, fiecare, 
tel. 0256/451498 sau 0747/974947. (T)
• vând grărfină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. CD
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• Deva zonă rezidențială 7 parcele, 600 mp 
parcela fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. Tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan in Deva zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp. tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sân n spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel 0745/511776 (A9)
• MaAn ta Deva S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadweanul prețCOOO eLro, teL 076611776. (A9) 
■ edravian 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 intre* lan în Deva 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• ST- 5 ha Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• urgent pentru fermă, ST- 800 mp, comuna 
Vața preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Agricol, 13 ha str. Lunca preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040490,0788/158483 (A10)
• ha DN 1,5 km distanță de Metro-Ploiești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• ST-1000 mp, pentru construcții vilă Dudești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• lângă str. Brad-Deva, ST-1800 mp, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Ilia lângă str. Brad-Țebea preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 05 ha + pădure, pentru construcție case de 
vacanță la șoseaua de pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• ln Deva zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

Imobile chirii (29)

^romimoTo
• tachinez garaj-nală ST 60 mp, situat pe 
Str. Plevnei intersecție cu str. Grivița, 
intrare și ieșire din șoseaua D.N., ideal 
pentru depozit sau alte activități, vad 
foarte bun, preț 180 euro/lună negociabil, 
tel. 0722/307325. (nr. 7/22.05.2007)

• 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. (A0)

• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere. 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
piață 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică termopane, pentru birou, cabinet, preț 
500 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• b-dul Decebal, et 8.2 camere, dec., mobilate, 
CT, balcon, baie, S=56 mp, preț 700 RON/lună + 
garanție pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 6,2 camere, dec., nemobilat, 
amenajat, preț 130 euro/lună + 2 luni garanție 
pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 3, garsonieră mobilată preț 350 
RON/lună + garanție pentru cheltuieli, 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 Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare,încălzire cu CT, trifazic preț 5 euro/mp, 
tel. 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 Mad Dallas, hală s=10C mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)

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

Vând locuri de veci (23)

• vând loc de veci in Cimitirul Romano-Catolic
Hunedoara Informații tel. 0354/408378. (3/17.05)

Vând spații comerciale (25)
• hală 1600 mp plus teren 5600 mp, apă curent 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)

A QUASAR
Vtf INDUSTRIES

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

OFERTĂ
DE 5

Quasar Industries SRL Str.22 Decembrie nr 37 Deva

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările aduse de Legea nr. 441/2006, ale Legii nr. 297/2004 și a preved

erilor actului constitutiv, Administratorul unic al SC CONDOR SA

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.06.2007, ora 

10,00, la sediul societății din Deva, Str. Depozitelor, nr. 21, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor ca urmare a expirării mandatului 
încredințat.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe 
și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 
14.06.2007 (data de referință).

Acționarii vor putea participa la adunare personal sau prin mandatar, în 
baza unei procuri speciale care va fi pusă ia dispoziție de administratorul 
societății.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății cu cel puțin 5 (cinci) 
zile înainte de data adunării generale.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se 
găsesc și pot fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data 
de 15.06.2007.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu 
și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de admi
nistrator se află la sediul societății, la dispoziția acționarilor, putând fi 
consultată și completată cu eventualele propuneri de candidatură până la 
data de 20.06.2007.

în situația în care, ca urmare a acestei convocări, nu se întrunește 

cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționa
rilor se va întruni la a doua convocare, în data de 23.06.2007, în același loc, 
la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

(95483)

LICEUL WALDORF SIMERIA

Vine în întâmpinarea absolvenților clasei a Vlll-a cu singura 
clasă de liceu într-o alternativă educațională.
Profilul clasei: FILOLOGIE, număr de locuri: 18.

Admiterea se face pe baza sonerii probelot de aptitudini 
care constau într-un intervii ® limba români (din materia 
pentru Testele Naționale) șl o probă practică, la alegere, 
una dintre următoarele materii: desen, pictură, muzică, 
modelaj, teatru (artă dramatică). 3

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

VINERI 2&MAI, ORA 10.00, la LICEUL WALDORF SIMERIA, 
str. Blscar I, Rtlladermații suplimentare: tel. 261326, 
07472227*7.

mailto:offjce.deva@deva.acorr.in.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
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• vând Inda Samara 1500, AF1995,88000 
km, preț negociabil, informații la tel. 
0745/071301. (nr. 1/22.052007)

• vând Opel Astra, an 2001, motor 1,7 DTi, model 
scurt, limuzină, 138000 km, carte service, climă 
abs, esp, închidere centralizată, radio-CD sau 
schimb cu auto mai ieftin, tel. 0723/270348. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând două autobasculante Raba, 16 tone, 
în stare foarte bună de funcționare, pot fi 
văzute în comuna Ilia, preț negociabil. 
Relații la tel. 0726/107086. (7/18.05)

Primăria Orăștie organizează în datele de 7 - 8.06.2007 concurs 
pentru ocuparea funcției publice vacante de

Inspector, cl. I, 
grad profesional Asistent

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, compartiment 

Informații pentru Cetățeni și Relații Publice.

Concursul constă în susținerea a două probe:
- proba scrisă

- interviul
Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru 

dosarul de concurs și alte informații sunt afișate la sediul Primăriei 
Municipiului Orăștie și pe site-ul www.orastie.info.ro

• vând tractor u 650, înmatriculat, CI, 
cauciucuri noi, set motor nou, remorcă 
înmatriculată, disc GD 3,2 nou, plug PP3. 
Relații ta teL 0724/371667, 078^164558 
IVTJEL05)

(95328)

• doi agat conâM Claas masa 3£ m, 2 
tractoare U 650, presă de balotat Ferguson, 
plușuri cu 3 și 2 brăzdare, grape, pompă de 
erticidat nouă 600 litri, pentru 14 m, alte 
accesorii agricole și îngrășăminte chimice - 
azotat și uree. TeL 246369,00436763167820. 
(10/143)5)

Consumcoop Ilia 
vinde sau închiriază prin 

licitație publică 
Complex 

Alimentație Publică 
cu Cazare,

situat în localitatea Ilia. 
Relații la tel. 

0254/282720.
(95460)

• vând țarc pt. puișori (lungimea 2 m, lățimea 1 
m, înălțimea 0.90 m) confecționat din sârmă 
zincată și fier, tel. 0729/110627, Simeria. CD

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Mangu Petre. Se declară nul. (3/22.05)
• Pierdut carnet de asigurat pe numele 
Cărmăzan Gianni Daniel. Se declară nul. (nr. 
8/22.05.2007)
• Pierdut Carnet de asigurat pe numele lacob 
Doina Maria Zenovica. Se declară nul. (nr. 
5/22.05.2007)

Prestări servicii (72)

• Ofer smvfcâ de contabilitate complete și 
competente, precum și consultanță 
economică, tel. 0254/240707,0728/313809, 
e-mail: contabilitate2007ro@yahoo.com. 
(nr. 12/21482007)

• SC Reflexo Vital SRL Sibiu organizează în 
Deva cursuri de Masaj Reflexoterapie, 
Cosmetică și Coafor stilist. Absolvenții 
beneficiază de certificate în țară și UE. 
Relații la telefoanele 0726/323238 
0269/235200. (nr. 1/21.05.2007)

• Moull! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franță Germania, Italia, Grecia TeL 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)
• transport moMer cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum; asigur demontare și încărcare la 
mutări. TeL 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Decese (75)

Fiica, ginerele, soția și mama anunță cu durere în 
suflet trecerea în neființă a celui care a fost un bun 
tată, socru, soț și fiu

LAZA PAVEL
în vârstă de 55 de ani. Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară Deva iar înmormântarea 
va avea loc miercuri 23 mai 2007, ora 13.00.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(nr. 9/21.05.2007)

Redacția Cuvântul Liber aduce un ultim omagiu 
fostului coleg

LAZA PAVEL
dispărut prematur dintre noi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• 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 lie. 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. 
231800,0740/317314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• haH,S-500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
■ vând agant tractor U 650, efectuat RK, 
stare excepțională, preț 14.000 lei, nego- 
dabi L TeL 0742/223535. (2/17.05)

• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012738 (T)
• vând Dada 1310 L, an de fabricație 1998, 
culoare gri-metalizat, rulaj 58.500 km, preț 8000 
lei ron, negociabil, informații latei. 0727/337222, 
0722/345802. (T)
• vând Dada papuc, an fabricație 2004, luna VIII, 
model Pick-up, motor Renault 1,9 diesel 4x4, 
totul original, carte service, km reali, tel. 
0744/125690. CD

Piese, accesorii (42)
• vând uși partea dreaptă pt Ford Sierra, total
50 ron, tel. 0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (T)

Auto străine (37) Electrocasnice (56)

• feadexto Germania și aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope și 
mobilă la un preț avantajos. Tel. 
00491731782201 sau 0725/389978 (4/11.04)

• vând irgant combină frigorifică Zanussi, 
mașină de spălat automată .Lavamat", 
butelie plină măsuță sticlă diverse. Deva, 
tel. 0752/206785. (4/22.05)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care define 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

• vând urgent ladă frigorifică mare pentru 
SRL, geamuri orizontale, -42 grade, cântar 
100 kg, calculator și imprimantă LX 300, fax 
Olivetti,Deva. TeL 0752/206785. (5/2205)

• vând frigider Arctic -140 lei, canapea exten
sibilă stare bună ■ 300 lei, rotile nr38 - 50 lei, tel. 
0254/230459. (T)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
230 lei, negociabil, tel. 213355. (T)
• vând frigider Zill cu congelator, stare foarte 
bună preț 1500.000, tel. 211593. (T)
• vând ladă frigorifică 5 sertare - 250 ron, butoi 
stejar 1001-250 ron, chiuvetă baie cu suport - 20 
ron, tel. 0354/104796. (T)

Cerințe:
Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate. • vând iezi, 8 lei kg, viu, informații la telefonul 

220540. (nr. 10/22.05.2007)

Instrumente muzicale (60)

Oferim:
• vând pian cu coadă preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv. Altele (61)

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

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

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

• cumpăr deșeuri de plastic, cantități nelimi
tate, plata pe loc, tel. 214664. (T)
• vând distanți* ■ pt. fier-beton (turnare), 
diferite diametre, tel. 214664. (T)
• vând lacăte rezistente la medii umede, din 
inox, import Germania (ABUS), tel. 214664, orele 
9-16. (T)
• vând scânduri, vană din tablă zincată deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

• Angpjez administrata pentru firmă de 
construiri i-monțaj. CV se depun la Hunedoara, 
str. ion Creangă 2/1 (sediul monitor oficial), 
informații la telefon 0722/595007. (nr. 
6/21482007)
• angajez causitatâ. menajeră cu experiență 
vârsta până în 45 ani, serioasă Ofer 550 lei plus 
carte de muncă și alte avantaje. Telefon Deva, 
centru, 0721/661572. (7/17.05)
• angajez șoferi profesioniști, categoriile C, E, 
din municipiul Deva. Informații la tel. 
0740/599790. (2/1805)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitorișți, circularișți, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă TeL 
0254/236897.(6/15.05)
• SC Autoconf reprezentanță Skoda Deva anga
jează mecanici auto, electricieni auto, tinichigii 
și vopsitori. Relații la tel/fax 0254/224544, 
0729/989442, e-mail service@autocord.ro. 
(15/17.05)
• SC Daniele Company SRL, cu sediul în Deva, 
str. Rândunicii nr. 6, angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867.(4/21.05.2007)
• SC Totaltaris angajează agenți de vânzări și 
lucrători în depozit, CV-urile se trimit la fax: 
0254/222344 sau la sediul firmei din Deva, Calea 
Zarandului, nr. 63. (vizavi de OMV). (nr. 
6/22.05.2007)
• societate comercialâ angajează gestionar - 
vânzător pentru agenție loto, în orașul Hune
doara, pachet salarial atractiv, cv-unle se pot 
trimite pe e-mail: office@netman.ro sau fax 
021/3064640.(9/18.05)
• societate comercialâ angajează muncitori 
necalificați. Relații la tel. 0254/223950, 
0744/605685. (3/1805)
• spălător vehiade, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 3145., tel. 213244, între orele 9-16.
• spălătoreasă lenjerie. Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sthmitorist, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• strvuitorist. Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal, Orăștie, 1 post, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal, Orăștie, 1 post data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil, 
Petri la, 1 post, data limită 31.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor în mediu protector, Brad, 3 posturi, data 
limită 01.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor in mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-18
• sudor manual cu arc electric. Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 03.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
post, data limită 11.06., tel. 213244, între orele 9- 
18
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu arc electric, Petroșani, 3 
posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-18

(nr. 2/22.05.2007)

(32135)

Reamintim celor care l-au cunoscut pe
DANIL CORNEA

că astăzi 23 mai se împlinesc 3 ani de când a plecat 
dintre cei dragi, lăsând în urmă mare jale și durere 
în suflet.

Lacrimi și flori pe mormântul tău.

• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 30.08, tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor,Orăștie, 2 posturi, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-18

(nr. 11/22.05.2007)
• sudor, Orăștie. 5 posturi, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• sudor, Shneria. 17 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-18

în conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990 republicată, cu 

modificările aduse de Legea nr. 441/2006, ale Legii nr. 297/2004 și a preve

derilor actului constitutiv, Administratorul unic al SC CONDOR SA

CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22.06.2007, 

ora 11,00, la sediul societății din Deva, Str. Depozitelor, nr. 21, cu 

următoarea ordine de zi:

1. Completarea obiectului de activitate cu „Activități de import-export, 

intermedieri, comercializarea cu ridicata și cu amănuntul cu produse și servicii 

din obiectul de activitate al societății".

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să 

participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 

data de 14.06.2007 (data de referință).

Acționarii vor putea participa la adunare personal sau prin mandatar, 

în baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziție de administratorul 

societății.

( Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății cu cel puțin 5 (cinci) 

zile înainte de data adunării generale.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se 

găsesc și pot fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data 

de 15.06.2007.

în situația în care, ca urmare a acestei convocări, nu se întrunește 

cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor se va întruni la a doua convocare în data de 23.06.2007, în 

același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

(95483!

BEClAMf
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• De senzație: Un restaurant s-a deschis în 
interiorul unei închisori de maximă securi
tate din Italia, iar bucătarii și chelnerii sunt 
mafioți, hoți sau ucigași. Clienții mănâncă 
în interiorul unei camere cu ziduri foarte 
înalte, cu gardieni și cu camere de 
supraveghere din închisoarea Fortezza 
Medicea, în apropiere de orașul Pisa.

De Niro, acuzat de fraudă

GarySinise, cunoscut pentrurolurile din „Forrest Gump” sau serialul : „CSI NY”, s-a alăturat unei campanii de i ridicare a moralului printre soldații I forțelor americane din Irak. (Foto: epa)

■ Celebrul actor se află 
în proces cu o companie 
de asigurări Fireman's 
Fund Insurance.

Los Angeles (MF) - Robert de Niro (63 ani) a intentat proces unei firme de asigurări după ce a fost acuzat de aceasta că a ascuns detalii legate de starea sa de sănătate din cauza cărora filmările la producția „De-a v-ați ascunselea” au fost amânate. La patru ani după ce De Niro a fost diagnosticat cu un cancer la prostată, actorul a intentat proces pentru a anula o decizie judecătorească luată anul trecut, potrivit căreia ar fi trebuit să plătească daune de 1,8 milioane de dolari companiei de asigurări Fireman's Fund Insurance Co.Filmările pentru „De-a v-ați ascunselea”au fost amânate patru luni, pentru ca De Niro să poată urma un tratament
S-a întors pe 
scenă

Londra (MF) - Tina Turner (67 ani) a demonstrat că încă este una dintre cele mai mari artiste ale lumii după ce a susținut un concert la Londra, la șapte ani după ce și-a luat adio de la fani de pe stadionul Wembley. Legenda muzicii rock a acceptat să revină „de la pensie” pentru un concert în scop caritabil, susținut într-una din sălile Muzeului de istorie naturală din Londra.
Plină cu bani

Munchen (MF) - Un cuplu din Germania care conducea o motocicletă a pierdut 6.000 de euro pe autostradă, spre bucuria șoferilor, pe care polițiștii îi roagă să înapoieze banii. Femeia care stătea în spate pe motocicletă avea 6.000 de euro bani gheață în rucsac și nu a observat că acesta se deschisese în bătaia vântului, în timp ce a trecut printr-un tunel.

Loredana (Foto: fan)

Donald Trump nu are audiență
Los Angeles (MF) - Miliardarul american Donald Trump a anunțat că va renunța la reality show-ul său după ce postul de televiziune NBC a scos emisiunea din intervalul

Deschid 
show-ul
București (MF) - 
Loredana, care va 
deschide show-ul 
George Michael, ce 
va avea loc pe 31 
mai, la București, îi 
va avea la rândul său 
ca invitați 'm 
deschidere pe cei dn 
trupa Simplu, care 
vor susține un recital. 
Dacă show-ul 
George Michael va fi 
acompaniat de o 
orchestră de aproxi
mativ 40 de membri 
și backing vocals, cel 
al Loredanei, intitulat 
„Loredana Pop 
Greatest Hits", va fi 
acompaniat de mat 
bine de 20 de 
oameni și va dura 
aproximativ 30 de 
minute.

Trump (Foto epa)

Cea mai mare personalitate

Puiul de șacal a fost abandonat și găsit de pădurari în apropiere de râul Drava, Ungaria. A fost dat spre îngrijire în Game Park din Szeged. (Foto: epa)
. ■ ’ ■_____________ ______________________________________)

■ Regina Elisabeta a ll-a 
a fost aleasă de către 
cititorii cotidianului The 
Sun.

Londra (MF) - Regina Elisabeta a Il-a a primit titlul de cea mai mare personalitate britanică în viață în urma voturilor acordate de cititorii cotidianului The Sun, după ce s-a calificat în finală alături de cântăreții Robie Williams și Paul McCartney, actrița Julie Andrews și baroneasa Margaret Thatcher.Premiile au fost acordate în cadrul unei emisiuni live de televiziune organizată de cotidianul The Sun. Cititorii popularului cotidian au avut la dispoziție o listă de 50 de mari

Un film despre zoofilie
Cannes (MF) - „Zoo”, filmul care a făcut senzație la ediția de anul acesta a Festivalului de la Cannes, a constituit o surpriză plăcută pentru că, deși subiectul zoofiliei este unul scabros, tema este tratată cu compasiune și pe alocuri cu poezie, potrivit criticilor. Regizat de americanul Robinson Devor, filmul a fost proiectat la începutul săptămânii în secțiunea paralelă a festivalului „Quinzaine des realisateurs”. Semi-docu- mentarul imposibil de clasificat a fost primit cu multe aplauze dar și cu huiduieli. Filmul tratează o întâmplare adevărată care a avut loc în 2005: un director de companie, Kenneth Pinyan (45 ani), a murit din cauza unei perforații de colon provocată în urma unor relații sexuale cu un cal.

McCartney (Foto: epa)

reunit la Paramount Pictures, în Hollywood, pentru decernarea premiilor Taurus World Stunt. (Foto: EPA)

Robert de Niro (Foto: epa)împotriva cancerului. Fireman's Fund a trebuit să plătească 1,8 milioane de dolari companiei de producție, conform termenilor stabiliți în polița de asigurare. Compania de asigurări a vrut apoi să recupereze suma de la De Niro afirmând că actorul făcuse o biopsie cu trei zile înainte de a semna polița de asigurare și că ar fi trebuit să le comunice.
orar de maximă audiență din cauza lipsei de telespectatori. Viitorul „The Apprentice” a fost pus sub semnul întrebării după ce NBC a anunțat grila de programe pentru 2007-08 din care lipsea această emisiune.La sfârșitul săptămânii trecute, miliardarul a dat publicității un comunicat prin care informa conducerea NBC că renunță la „The Apprentice” pentru că plănuiește o altă emisiune TV despre care a refuzat să dea detalii. Surse din interiorul postului de televiziune spun că nu va fi ușor pentru miliardarul american să părăsească emisiunea pentru că are de respectat un contract 

Regina Elisabeta a ll-a (Foto: epa)personalități britanice pentru a-și alege eroii naționali. Prințul Edward a acceptat premiul în numele reginei prin
La proces, pentru paternitate

Londra (MF) - Cântărețul britanic Paul McCartney este acuzat de o femeie din Germania că a falsificat un test de paternitate efectuat în urmă cu peste 20 de ani pentru a nega faptul că ea este fiica lui. Un purtător de cuvânt de la procuratura din Berlin a confirmat faptul că a fost deschisă o anchetă după ce McCartney a fost acuzat că în urmă cu 23 de ani a falsi

intermediul unei înregistrări video. Actrița Helen Mirren, care a jucat rolul Elisabetei a Il-a în filmul ..Queen”, a de
ficat un test de paternitate. Bettina Krischbin (46 ani) spune că McCartney este tatăl său și că acesta și-a trimis o dublură pentru a efectua testul de sânge. „Semnătura de pe document este falsă”, a declarat femeia. Ea a mai spus că McCartney i-a dat mamei sale 30.000 de mărci germane în 1966 și i-a plătit lunar, timp de mai mulți ani, câte 200 de mărci germane. 

clarat: „Merită acest premiu. Și-a dedicat toată viața Marii Britanii”. Mirren (61 ani) a primit premiul pentru cea mai mare personalitate britanică la categoria film.David Beckham (32 ani) a primit titlul de cel mai mare ambasador al Marii Britanii. La categoria televiziune a fost desemnat câștigător actorul de comedie Ricky Gervais (45 ani). Noua senzație a muzicii pop britanice Amy Winehouse (23 ani) a primit titlul de cea mai mare personalitate britanică la categoria muzică, sur- clasându-1 pe veteranul Elton John. La categoria sport a câștigat aventurierul britanic Sir Ranulph Fiennes (63 ani). La categoria arte, a fost premiat celebrul pictor Banksy.

Cascadorii s-au


