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Dimineața La prânz Seara

Măritiș înainte de
întâlnire 
creștină

Deva (C.B.) - Sala mare a Casei de Cultură din Deva va fi, astăzi, gazda unei întâlniri a credincioșilor cu părintele Teofîl Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, județul Brașov. întâl- jnirea se va desfășura începând cu ora 18.00, iar tema care va fi luată în discuție este „Viața creștină în lumina Noului Testament”.
Lapte și calculeDeva (T.S.) - Pentru țăranii hunedoreni care vor să vândă lapte vin zile complicate. Mai nou, după ce au fost rebotezați „fermieri,, ei trebuie să se doteze cu calculator, computer și să scrie în fiecare zi, în Carnetul Fermierului, cât au produs și cât au vândut, /p.5

A murit 
Ralu Filip 
Buaieșd (MF) - Pre
ședintele Consiliului 
Național al 
Audiovizualului, Ralu 
Filip, a murit în 
noaptea de marți 
spre miercuri, în 
urma unui infarct la 
vârsta de 47 de ani. 
Născut la 30 august 
1959, a absolvit Fac
ultatea de Drept a 
Universității București 
în 1984. în perioada 

1980-1984, din 
cauza opiniilor sale 
critice la adresa 
regimului comunist a 
intrat în vizorul Secu
rității. Din 1990 până 
în 1991, avocat în 
Baroul București. în 
decembrie 2002, a 
fost numrt președinte 
al CNA.

■ Noile modificări ale 
Codului Familiei permit, 
în anumite condiții, 
căsătoria la 16 ani.

Deva (D.I.) - în America ești pedepsit dacă consumi alcool și nu ai împlinit încă 21 <ie ani, dar sunt suficienți 16 a,.i

□pentru a obține carnetul de conducere. în România, mai nou, te poți căsători și la 16 ani, d"" nu-ți poți asuma respoiic„oilitatea semnării unui act oficial valabil înainte de majorat. Cât de benefică este această modificare a Codului familiei, avizată recent de Consiliul Superior al

Magistraturii rămâne de văzut. Totuși, într-o perioadă în care tineri aflați la vârsta firească a căsătoriei ezită să facă acest pas din motive preponderent pecuniare, statul român se grăbește să accepte o nouă limită inferioară de vârstă la care se poate legifera o relație. Motivele ar putea sta

Fără grevă în Valea JiuluiPetroșani (M.S.) - Minerii din Valea Jiului își continuă programul de lucru normal, prioritățile principalelorsindicate din cadrul Companiei Naționale aHuilei Petroșani fiind diferite de cele ale ortacilor din Oltenia, /p.5
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în emanciparea tinerei generații care încearcă să ardă etapele către noțiunea de „om mare”, acceptând drepturile, dar refuzând sine die obligațiile ei. E drept, acordul pentru căsătoria la 16 ani se dă „numai în cazuri speciale și numai în anumite condiții”. Nespecificate însă, /p.3

^Va Longoria a de- ' clarat că vrea să calce pe urmele Angelinei Jolie și să adopte un copil. Zp.12 (Foto: EPA)

Camionul
■ Trei persoane au fost 
rănite în urma unui acci
dent rutier petrecut ieri 
pe DN 7.Deva (M.T.) - Accidentul s- a produs ieri, pe DN7, la ieșirea din Deva, în dreptul Izvorului Decebal. Șoferul unui camion, Vasile C., din Certeju de Sus, nu a acordat prioritate de trecere în timp

le-a „tăiatce ieșea de la Flotația Minei Deva. A încercat să traverseze DN7 peste linia continuă, pentru a se deplasa spre Ilia. în timp ce traversa drumul național el a surprins un Ford, condus de Florin J., din Gu- rasada, care se deplasa regulamentar spre Deva. Șoferul Fordului și alți doi pasageri, Gheorghe L., de 43 de ani, și Flavius S., de 26 de ani, ambii din Ilia, aflați în autoturism,
Șoferul s-a ales cu dosar penal au fost ușor răniți. Șoferul camionului s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.

Salvat în ultima
■ Un simerian în vârstă 
de 44 de ani a vrut să-și 
pună capăt zilelor, după 
o ceartă în familie.Simeria (M.T.) - Un bărbat din Simeria a fost salvat de la moarte în ultimul moment de către soția și fiul său, care i-au tăiat la timp frânghia pe care și-a legat-o în jurul gâtului cu intenția de a se sinucide. Au fost anunțați și polițiștii despre faptul că, în zona satului Sântandrei, pe

clipăun teren viran, o persoană încearcă să se spânzure. „S-a constituit o echipă operativă care a stabilit că Vasile S., de 44 de ani, din Simeria, muncitor, fără antecedente penale, pe fondul unor neînțelegeri în familie a părăsit domiciliul, luând cu el două frânghii cu intenția de a se sinucide”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu. Victima a fost transportată în stare de comă la Spitalul Județean Deva.

Mm mulți elevi ai claselor primai® de la Școala Generală din Călan au înțeles că discriminarea între cui- .1 turi nu-și are ros- I tul. Ritualul servirii ceaiului în] India a fost doar qj mică parte dintr- I un program desfășurat pe parcursul a șapte luni. /p3
(Foto: Călin Bicăzan)
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• Descoperit. Cadavrul pe jumătate dezbrăcat al unuia dintre cei trei militari americani dispăruți în Irak a fost găsit ieri, în râul Eufrat, în orașul Mussayab, la sud de Bagdad. Mii de militari americani și irakieni au verificat zona, după ambuscada de la 12 mai, în urma căreia patru militari americani și unul irakian au fost uciși.

Traian Băsescu isi reia funcția

Portavioane 
în Golf

Manama (MF) - Nouă nave militare americane, inclusiv două portavioane, au trecut prin strâmtoarea Hormuz miercuri, acesta fiind cel mai mare număr de vase militare care au intrat în Golful Persic din 2003. Armata a declarat că navele au fost trimise în zonă pentru antrenament.
Cooperare 
exclusă

Moscova (MF) - Rusia nu are nici o intenție de a coopera cu SUA în privința scutului antirache- tă care va fi amplasat în Europa, a declarat, ieri, prim-vicepremierul rus Serghei Ivanov, citat de Reuters. „Nu vom coopera în detrimentul nostru”, a declarat acesta. „Nu ne place explicați^ (dată de SUA în favoarea sistemului antira- chetă)”, a adăugat el.

Serghei Ivanov (Foto: epa)

Declarați vinovați

Nursultan Nazar
baiev (Foto: EPA)

Președinte 
pe viață 
Astana (MF) - Preșe
dintele Kazahstanu- 
lui, Nursultan Nazar
baiev, a promulgat 
amendamentele con
stituționale care îi 
permit să rămână la 
putere pe viață, arată 
textul legii publicat 
de presa locală. Par
lamentul acestui stat 
central-asiatic a vo
tat, săptămâna trecu
tă, în sensul permite
rii lui Nazarbaiev, a- 
flat la guvernare din 
1989, să candideze 
la președinție și să 
ocupe un număr ne- 
liminat de mandate 
de șef al țării. Kazah- 
stanul nu a organizat 
niciodată alegeri con
siderate libere și co
recte de către obser
vatorii internaționali. 
Nazarbaiev, în vârstă 
de 66 de ani, al cărui 
mandat expră în 
2012, nu a anunțat 
dacă intenționează 
să se retragă sau da
că și-a desemnat un 
succesor.

■ Curtea Constituțională 
a validat cu unanimitate 
de voturi rezultatele re
ferendumului.

București (MF) - Curtea Constituțională a hotărât cu unanimitate de voturi că a fost respectată procedura de organizare a referendumului și că nu s-a întrunit majoritatea voturilor exprimate pentru demiterea președintelui, astfel că, la publicarea hotărârii Curții în MO, interimatul la Președinție încetează.Președintele Curții, loan Vida, a precizat, plenul Parlamentului, că, potrivit hotărârii adoptate cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională

constată că au fost respectate procedurile de organizare și desfășurare a referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu.Vida a arătat, totodată, că, potrivit hotărârii, Curtea Constituțională confirmă rezultatele referendumului național și constată că nu s-a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, la nivel național, ale cetățenilor care au participat la referendum, pentru demiterea președintelui Traian Băsescu.
Interimatul a încetatPreședintele Curții Constituționale a precizat, de asemenea, că, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al aces

tei hotărâri, încetează interimatul exercitat de Nicolae Văcăroiu, la aceeași dată Traian Băsescu urmând să își reia atribuțiile.Vida a precizat că hotărârea Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie.Președintele Curții Constituționale a afirmat că, din datele prezentate de Biroul Electoral Central, a rezultat că la referendum au participat 8.135.272 de persoane, numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „da” - în favoarea demiterii președintelui - a fost de 2.013.099, numărul de voturi exprimate la răspunsul „nu” - împotriva demiterii președintelui - a

fost de 6.059.315, iar numărul voturilor nule a fost de 62.858.Curtea Constituțională a constat că, din totalul partici- panților, la întrebarea „Sunteți de acord cu demiterea președintelui, domnul Traian Băsescu?”, cel mai mare număr de voturi exprimate a întrunit răspunsul „nu”, a mai spus Vida.El a precizat, totodată, că referendumul s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale, fără încălcări care să influențeze rezultatul acestuia.Camerelor Parlamentului s-au reunit în ședință comună pentru a lua act de decizia Curții Constituționale privind rezultatele referendumului.
Președintele avertizat atacă deciziaA

Belgrad (MF) - Acuzații în procesul privind asasinarea premierului sârb Zoran Djindjici, în martie 2003, au fost declarați vinovați ieri, de Tribunalul pentru crimă organizată din Belgrad.Cei doi principali acuzați au fost condamnați la pedeapsa maximă de 40 de ani de închisoare pentru crimă organizată, a anunțat tribunalul.Ceilalți au primit pedepse de la opt până la 35 de ani de închisoare.Un număr de 13 persoane au fost inculpate în cazul asasinării premierul sârb, dintre care cinci sunt date în urmărire.Sentința a fost pronunțată de judecătorul principal, Nata Mesarevici, în fața unei săli aglomerate și în prezența președintelui sârb Boris Tadici și a foștilor membri ai Cabinetului lui Zoran Djindjici.Milorad Lukovici, numit și Legija, a fost considerat organizatorul'asasinatului, iar Zvezdan Jovanovici este cel care l-a împușcat pe premier.Zoran Djindjici a fost asasinat la 12 martie 2003, în fața clădirii Guvernului de la Belgrad. Procesul presupușilor săi asasini a început în decembrie 2003.

■ CNCD l-a sancționat 
pe Traian Băsescu, iar 
acesta va ataca în in
stanță decizia Consiliului.

București (MF) - Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis, ieri, să-l sancționeze pe președintele Traian Băsescu cu a- vertisment, stabilind, cu unanimitate de voturi, că utilizarea expresiei „țigancă împuțită” de către șeful statului, la adresa jurnalistei de la Antena 1, este o discriminare.în ceea ce privește apelativul „păsărică” utilizat de Băsescu în discuția cu jurnalista de la Antena 1, CNCD a decis că „fapta nu e de natură să atragă răspunderea contravențională”, însă „limbajul folosit nu e unul adecvat”.Andreea Pană și consilierul prezidențial pe probleme legale, Ștefan Deaconu, s-au prezentat, ieri, la sediul CNCD, pentru audierile solicitate de acest organism în legătură cu incidentul petrecut între ziaristă și președintele suspendat, ca urmare a sesizării organizației Romani Criss.Avocatul lui Traian Băsescu Cristian Ene a declarat, după audierile de la CNCD, că apărarea a urmărit să demonstreze că președintele suspendat nu a încălcat prevederile OG privind discriminarea, fiind depuse dovezi că acesta a avut o atitudine de susținere a etniei rrome.
Atacă deciziaTraian Băsescu respinge categoric decizia CNCD, consi-

Traian Băsescu va ataca în instanță decizia CNCD (Foto: epa)derând inacceptabil ca o discuție în intimitate să fie analizată de o instituție a statului român și apreciază că trustul Intact este cel care trebuie să își asume efectele publice ale deciziei de a face publică o discuție privată.„Președintele Traian Băsescu respinge categoric decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Președintele consideră că este inacceptabil ca o discuție în intimitate, care nu ar fi produs efecte publice, să facă o- biectul analizei unei instituții a statului român, această a- bordare fiind una specifică fostei Securități, contrave

nind Articolului 26, aliniatul 1 din Constituția României și Articolului 19 din OUG republicată 137/2000 privind sancționarea formelor de discriminare”, se arată într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al lui Traian Băsescu, Vaier iu Turcan.în comunicat se precizează că președintele consideră că „s-a creat un precedent periculos, care ar putea permite ca discuțiile din cadrul oricărei familii să facă obiectul analizei instituțiilor publice”.„Din acest motiv, președintele României va ataca în instanță decizia CNCD”, precizează sursa menționată.

Consens la vo
tul uninominal

București (MF) - PSD, PD și PNL au convenit, marți, în urma unei întâlniri cu președintele A- sociației Pro Democrația (APD), la care a participat și ministrul pentru Relația cu Parlamentul Mihai Voicu, asupra u- nei formule de Cod electoral apropiată celei propuse de APD, dar bazată și pe opiniile celor trei partide.Deputatul PSD Victor Ponta, care a participat la întâlnire, a declarat că s- a căzut de acord pe o formulă apropiată de cea propusă de APD, ținându- se seama însă și de părerile celor trei partide..PD a fost reprezentat de Valentin Iliescu, iar PNL de Dan Motreanu.APD susține introducerea votului uninominal mixt, care îmbină sistemul majoritar, folosit, de exemplu, pentru alegerea primarilor, cu sistemul proporțional. Codul electoral propus de Pro Democrația a fost depus deja în Parlament de PNL.Asociația Pro Democrația a anunțat, ieri, că ultimele negocieri cu PD, PNL și PSD pe tema votului uninominal vor a- vea loc săptămâna viitoare, cel târziu la începutul lunii iunie urmând să fie depus în Parlament un proiect de lege pentru modificarea sistemului electoral.
Morți și răniți la Ankara

(Foto: EPA)

Zvezdan Jovanovici
(Foto: EPA)

Ankara (MF) - Bilanțul victimelor exploziei de la Ankara, considerată drept un „a- tentat terorist laș și brutal” de premierul turc Recep Tayyip Erdogan, a ajuns la șase morți, între care un pakistanez, și 100 de răniți, au a- nunțat autoritățile din capitala turcă.Un bilanț precedent publicat marți seară de autorități menționa moartea a șase persoane și rănirea altor aproximativ 80.Dintre răniți, 16 sunt în stare gravă, potrivit unui comunicat.Șeful Statului Major Yasar Buyukanit, care a declarat că încă nu s-a făcut nici o aresta

re, a apreciat că este vorba despre „o organizație teroristă organizată”, după care a subliniat că și alte orașe din țară sunt susceptibile a fi țintele unor atacuri similare.Potrivit unui polițist, bomba a fost „amplasată într-o stație de autobuz”, pe bulevardul Anafartalar, situat într-un cartier comercial din capitala turcă, și a explodat la o oră de vârf.Explozia s-a produs în jurul orei locale 18.50 (18.50 ora României), în fața unui centru comercial.Autorul exploziei a fost un atacator sinucigaș, a anunțat miercuri guvernatorul capitalei turce, Kemal Onal.

Cere implicarea Chinei
Paris (MF) - Președintele francez, Nicolas Sarkozy, l-a informat ieri pe omologul său chinez Hu Jintao că o „implicare puternică și pozitivă a Chinei” este necesară pentru orice soluție a conflictului cu Iranul și Coreea de Nord, precum și a celui din Darfur, a a- nunțat președinția.„Nu va exista o soluție în privința crizei iraniene, a celei din Darfur și a celei nord-coreene, fără o implicare puternică și pozitivă a Chinei”, a declarat Sarkozy, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul

său chinez, a precizat purtătorul de cuvânt David Martinon.Hu l-a „salutat pe Nicolas Sarkozy, «un vechi prieten respectat al poporului chinez, care a vegheat întotdeauna la apropierea dintre Franța și China»”, a adăugat Martinon.în schimb, președintele Sarkozy „a subliniat rolul considerabil al Chinei în lume” și i-a mulțumit președintelui chinez, pe care l-a întâlnit în ianuarie 2004 la Beijing, precizând că „Franța nu recunoaște decât o singură Chină”.
JURNAL
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CUVÂfflW. Fie-le retrogradarea ușoară
S PORT

• Sancțiune. Comisia de Disciplină a FRF a decis ieri să sancționeze Corvinul 2005 cu neprogramarea în competiții oficiale până la achitarea datoriilor financiare către „U" Cluj. Ocupanta locului șapte în Seria a 2-a a Ligii a ll-a riscă neprogramarea în divizia secundă până la achitarea banilor către lider. (V.N.)
• Excluși din lot. Fotbaliștii Octavian Trăistaru și Stelian Stemat au fost exclușii din lotul formației Jiul Petroșani de către managerul general al clubului, loan Sdro- ■ biș. „Trăistaru și Stemat au fost excluși din lot și vor mai fi excluși și alții, pentru că m-am săturat să avem 100 de rezerve", a spus Sdrobiș. (V.N.)

■ Jiul a picat în liga 
secundă și nici venirea 
Stelei la Petroșani nu a 
salvat un sezon slab.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Bucuria venirii campioanei României, Steaua, la Petroșani a fost umbrită de faptul că Jiul a susținut, ieri, ultimul meci în Liga I. Meciul cu Steaua nu a avut nici o miză pentru Jiul, retrogradată deja cu multe etape înainte, așa că Steaua a avut o misiune ușoară. Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu a învins, fără să forțeze prea mult, cu scorul de 2-0 și și-a asigurat locul secund în clasament, poziție care îi dă dreptul să evolueze la vară în turul doi preliminar al Ligii
Becali „sabotat" de elicopter

București (C.M.) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, nu a mai ajuns la Petroșani, pentru a asista la meciul cu Jiul, din cauza unor probleme la elicopterul cu care ar fi trebuit să se deplaseze în Valea Jiului. Oficialii Stelei au declarat că aparatul de zbor s-ar fi defectat. Elicopterul cu care Gigi Becali urma să ajungă la Petroșani ar fi trebuit să aterizeze pe terenul 3 din Complexul Sportiv Jiul, unde ar fi fost așteptat de doi cai, unul cu un steag al Stelei și unul cu un steag al grupării din Valea Jiului. Cum finanțatorul stelist, care era așteptat la Petroșani în jurul orei 15.00, nu a mai ajuns, caii au fost aduși pe terenul central, unde au făcut câteva tururi.
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XlX-a: Minerul Ani- 
noasa - Colegiul Matei Corvin 4-0; Victoria Călan - CFR 
Marmosim Simeria 2-3; Agrocompany Băcia - Univer
sitatea Petroșani 2-3; Metalul Crișcior - Inter Petrila 6- 
2; Aurul Brad - Retezatul Hațeg 2-5; Gloria Geoagiu - 
Constructorul Hunedoara 3-0.

„Bătăliile" pentru trofee
■ FC CIP începe, azi, 
seria de meciuri directe 
cu marea rivală, ACS 
Odorheiu.
ClPRIAN MARINUȚ 

clprian.marinut@infarmniedia.ro

Deva - Campioana României, FC CIP Deva, este foarte aproape de reeditarea performanțelor din sezonul trecut, când a cucerit titlul și a jucat finala Cupei României. Calificați în ultimul act al play-off- ului Ligii I după ce au eliminat pe Dinamo Athletic București, devenii joacă azi și miercurea viitoare partidele pentru accederea în finala Cupei României. Deloc întâmplător, în aceste partide, FC CIP o va
Clasament
1. CFR Marmosim 19 19 0 0 80-14 57
2. Victoria Călan 19 12 2 5 46-23 38
3. Retezatul Hațeg 19 11 4 4 41-23 37
4. Agrocompany Băcia!9 10 4 5 41-28 34
5. Minerul Aninoasa 19 9 5 5 39-22 32
6. Universitatea. 19 7 6 6 39-34 27
7. Gloria Geoagiu 19 6 4 9 19-38 22
8. Metalul Crișcior 19 4 5 10 22-38 17
9. Constructorul HD 19 5 1 13 24-42 16
10. Coleqiul MC 19 4 4 11 19-53 16
11. Inter Petrila 19 4 3 12 29-63 15
12. Aurul Brad 19 2 4 13 17-38 10

Seria Valea Mureșului ț
■Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Xlil-a: Victoria Dobra 

- Casino Ilia 3-2; Ponorul Vața - Aurul Certej 1-0; 
■Olimpia Ribița - Moții Buceș W; Zarandul Crișcior -

■

Streiul Simeria Veche 5-2.
•

Clasament
nn

1. Moții Buceș_ 13 9 : 2 ; 2 33-13 29
2. Zarandul Crișcior 13 8 ■■3 : 2 28-11 27
3. Olimpia Ribița 13 8 2 ■3 31-31 26
4. Ponorul Sața 13 7 ' 2 4 29-19 23
5. Streiul Simeria V 13 6 1 6 39-32 19
6. Casino Ilia 13 3 2 8 19-26 5
7. Aurul Certej 13 2 2 «w5 22-28 8
8. Victoria Dobra 13 Li 0 ia»i 17-58 3
Programul etapei următoare: Casino Ilia - Zarandul
Crișcior; Streiul Simeria Veche - Olimpia Ribița; Moții

:eș - Ponorul Vața; Aurul Certei - Victoria Călan.

„Raliul 
Frumuseții"

Deva (V.N.) - Raliul Frumuseții. Cea de-a Xl-a ediție a „Raliului Frumuseții” se va desfășura în perioada 1-3 iunie a.c., pe un traseu deja cunoscut, care cuprinde zona primăriilor Deva, Hunedoara, Geoagiu și Simeria. Organizator este Filiala ACR Hunedoara, sub patronajul Consiliului Județean. Vor fi două probe de îndemânare, una la Deva, de unde se va da și startul, iar alta în centrul municipiului Hunedoara. Competiția se va încheia la Ștrandul Complex Băile Daco- Romane din Geoagiu-Băi și va cuprinde și organizarea concursului „Miss Raliul Frumuseții”. Ca de obicei, premierea se va desfășura în incinta ștrandului din Geoagiu.

Rezultatele etapei a XV-a: Unirea General Berthelot - 
Sintămăria Orlea 1-1; Dacia Boșorod - Streiul Baru Mare 
0-2; Viitorul Pădișa - Minerul Teliuc 0-1; Cerna Lunca 
Cernii - Mureșul II Deva 3-1; Sargeția Bretea Română 
- Goanță Ghelari 3-0. .’Și'-

Seria Males Streiului

Clasament
1. Minerul Teliuc 45 .11 2 ' 2 35-16 35
2. Mureșul II Deva 15 10 1 3 71-23 31
3. Sîntămăria Orlea 15 9 2 4 31-24 29
4. Cerna Lunca Cernii! 5 8 1 6 36-35 25
5. Unirea Berthelot 15 . 7 ■ 2 6 30-31 23
6. Sarqeția Bretea R. 15 ■ 7 0 8 36-36 21
7. Viitorul Pădișa 15 6 1 8 20-28 19
8. Streiul Baru Mare 15 5 1 9 20-25 16
9. Dada Boșorod 15 5 0 10 27-56 15
10. Goanță Ghelari 15 2 0 13 12-44 6
Programul etapei viitoare, din 27 mai a.c.: Minerul
Teliuc - Dada Boșorod; Streiul Baru Mare - Sargeția
Bretea Română.

Cine va câștiga în acest an?

*

Jiul a susținut ieri ultimul meci 
în Liga I (Foto: T. Mânu)Campionilor.în prima repriză, jocul a fost lipsit de spectacol. Prima mare ocazie a aparținut Jiului, când în minutul 14, 
avea ca adversară pe ACS Odorheiu, vicecampioana națională.
Greu, dar spectaculosPrima luptă din cadrul duelului CIP - Odorheiu are loc azi la Odorhei și contează ca meci tur al semifinalelor Cupei României. „Obiectivul nostru în acest joc e să obținem un scor cât mai strâns, să studiem jocul și potențialul adversarilor. ACS Odorheiu a făcut niște achiziții de marcă la finalul sezonului regulat, transferând trei jucători din naționala Ungariei care au ridicat valoarea și forța echipei. Și acest joc și toate celelalte în care vom juca la finalul acestui sezon cu ACS Odorheiu vor fi 

POȘTĂ: DfSlKlBlTJlE 
PROPRIE:

»1 lună=8,9 lei» 2 luni= 17,8 lei• 3 luni=25,9 lei• 6 luni= 48,9 lei• 12 luni=89,9 leiDA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi prelungesc 
abonamentul la Cuvântul liber.

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

IAL IEFTIN PRIN NOI!
Nu .ați simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
ncelași, pe rețeaua proprie de distribuție!

Numele____________________________
Prenumele_________________________
Adresa: Str.________________________
Nr.___ Bl.___________Sc.___ Ap.____
Localitatea_________________________
Telefon_____________________________
DA □ vreau să primesc In fiecare dimineață, GRATU
IT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotidianul 
Cuvântul liber.

JURNAL

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI CARE ÎN ' 
ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL LIBER” SI NICI CITI
TORI DE PROBĂ. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN FEL DE OBLIGAȚII FINAN
CIARE DIN PARTEA CITITORULUI.

Apetri a reluat cu capul spre poarta goală o minge centrată de pe dreapta, la care Goian și portarul Cernea nu s-au înțeles, însă Bănel Nicoliță a scos balonul de pe linia porții. Arbitrul nu a acordat gol, deoarece tușierul nu a indicat dacă mingea a trecut cu întreaga circumferință linia porții. Steaua s-a arătat periculoasă în minutul 32, când Dorin Goian a marcat pentru Steaua, cu capul, după un corner de pe dreapta executat de Nicoliță, însă reușita a fost anulată, după un fault în atac comis de Victoraș Iacob. Campionii au deschis scorul în minutul 38, prin Victoraș Iacob, care a înscris cu capul, pe spate, în stânga lui Ionuț Curcă, după o lovitură liberă executată de la mare distanță de Nicoliță. Valentin Badea a marcat pen

FC CIP poate reedita performanța din sezonul trecut (Foto cl)dificile, însă în aceeași măsură vor fi spectaculoase. Nouă ne convine să jucăm cu ACS Odorheiu, pentru că e singura echipă din țară asemănătoare ca stil cu noi. Adică și ei joacă futsal ofensiv și combinativ, nu se închid în defensivă ca alte echipe care încearcă să speculeze doar pe contraatac”, comenta 

tru 2-0 în minutul 52, reluând cu capul în plasă, din interiorul careului mic, o centrare de pe dreapta a lui Nicoliță. Repriza secundă a fost ceva mai animată, odată cu intrările brazilianului Eltoin și a lui Dică, jocul Stelei fiind mai legat și mai spectaculos.
Stadion: Jiul; Spectatori: 10.000. 
Jiul Petroșani: I. Curcă - Pintilii, 
C. Dinu, Kalai (IVI. Petrescu '22), 
Lungan - M. Gheorghe, Bicfalvi, 
Pâcleșan, Constantinescu (Teușan 
'10) - Spânoche (Militaru '71), 
17. Apetri. Antrenor: Gheorghe 
Poenaru. Steaua: Cernea - 
Nicoliță, D. Goian, E. Baciu, P. 
Marin - Croitoru, Paraschiv, Lovin 
(8. Ov. Petre ’60), Cnstocea (N. 
Dică '54) - V. Iacob, V. Badea 
(Elton '60). Antrenor: Cosmin 
Olăroiu

Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP. Meciul retur din Cupă va avea loc miercurea viitoare la Deva. Primul joc din finala play-off-ului e programat luni, 28 mai la Deva, al doilea se va juca o săptămână mai târziu la Odorheiu, iar al treilea va avea loc numai dacă va fi egalitate după primele două meciuri. .....

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:clprian.marinut@infarmniedia.ro
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• Amendă. Clubul de baschet San Antonio Spurs a fost amendat de conducătorii NBA cu 50.000 de dolari, deoarece niciun oficial nu s-a prezentat la o conferință de presă, înaintea meciului doi al finalei Conferinței de Vest a ligii profesioniste nord- americane de baschet, informează AFP. San Antonio a învins, pe teren propriu, în meciul doi al finalei, cu scorul de 105-96, formația Utah Jazz și conduce la general 
cu scorul de 2-0.

Pe urmele lui Daniel Niculae

Titlul
Constanța (MF) - Di

rectorul executiv al clubului RCJ Farul Constanta, Aurelian Arghir, a declarat, miercuri, că obiectivul pentru sezonul 2007-2008 este câștigarea titlului de campioană națională la rugby.
Colegi

București (MF) - Mijlocașul echipei Steaua, Iulian Ochiroșii, ar putea deveni coleg cu atacantul Adrian Mutu la formația AC Fiorentina, a anunțat, miercuri, a- gentia Calciomercato.

Adi Mutu (Foto: EPA)

Raluca Olaru
(Foto: EPA)

Mai 
departe 
București (MF) - Jucă- 
toarea de tenis Ralu- 
ca-loana Olaru, cap 
de serie numărul 11, 
a acces, miercuri, în 
turul doi al califi
cărilor de la Roland 
Garros.
Olaru a învins-o, în 
runda inaugurală, cu 
scorul de 6-2, 6-4, 
pe Sara Errani (Italia) 
și va juca, în faza 
următoare a com
petiției, cu Ekaterina 
Makarova (Rusia).

Violențe la TilburgHaga (MF) - Partida amicală dintre echipele de juniori ale Olandei și Marocului, disputată la Tilburg, a fost marcată de violente, mai multe sute de suporteri marocani invadând terenul.Sursa citată notează că suporterii marocani au escaladat gardul de protecție dintre tribune și gazon, au rupt scaunele și au distrus panourile publicitare.Arbitrul a fost nevoit să întrerupă de două ori întâlnirea pentru a permite oamenilor de ordine să evacueze suporterii de pe teren. Scaunele au fost rupte pentru a saluta golurile marcate de marocani, iar mai multi copii de mingi au fost evacuați ca măsură de precauție.Violentele au continuat până la încheierea partidei care a fost câștigată, cu scorul de 2-0, de reprezentativa Marocului.

■ Steaua studiază posi
bilitatea transferării fos
tului rapidist, în prezent 
legitimat la Auxerre.

București (MF) - Impresarul Victor Becali a declarat, miercuri, că Steaua ar putea să-l transfere pe fostul atacant rapidist Daniel Niculae dacă ar accepta să plătească minimum 3,3 milioane de euro 
transferul de la actualul său club Auxerre și 700.000 de euro salariul anual.„Gigi Becali a spus că dacă se întoarce Nico în țară joacă numai la Steaua? Nu știu nimic de așa ceva. El e jucătorul lui Auxerre deocamdată și mai are încă patru ani de contract. Dar eu nu cred că l-a contactat cineva de la 
».....................................................................

Dacă Steaua dă banii, 
ar putea să-l ia

Victor Becali ..................................................................?? Steaua. Dacă Steaua poate să plătească minim 3,3 milioane de euro lui Auxerre și 700.000 de euro contractul lui Nico pe an, atunci nu este niciun fel de problemă din partea mea. Dar nu știu de Nico, pentru că până la urmă jucătorul este cel care hotărăște și el trebuie să decidă”, a spus Becali.El a precizat că nu l-a auzit niciodată pe Niculae vorbind de un posibil transfer la Steaua și a adăugat că îl va suna să îl întrebe de acest lucru: „Eu n-am vorbit cu Nico pe tema asta, adică să joace el la Steaua, niciodată. Mă mir. Nu sunt convins că Nico ar fi spus că joacă la

Steaua. Eu nu cred așa ceva. E improbabil. Chiar o să-i dau un telefon și o să-l întreb”.De asemenea, impresarul s-a declarat sceptic referitor la posibilitatea ca Niculae să ajungă la Rapid, unde este dorit de patronul giuleștenilor George Copos. „Domnul Go- pos discută mai mult prin presă. Nu discută nici cu jucătorii, nici cu reprezentanții jucătorilor. Nu știu dacă este 
adevărat sau nu că îl vrea pe 
Nico. Dacă domnul Copos e dispus să dea înapoi banii pe care i-a încasat de la Auxerre și să-i asigure lui Nico un contract care să-l mulțumească atunci nu e problemă. Că e salariu de 600.000 și nu de 700.000 cât are acum, nu cred că o să fie o problemă pentru Nico”, a afirmat Becali.

Procuratorul a mai spus că fostul atacant rapidist a reușit să se integreze la Auxerre, fiind puțin probabil ca gruparea franceză să-l ofere vre
unei alte formații sub formă de împrumut. „Eu nu știu nimic de un împrumut. El e mulțumit acolo și se simte bine. A jucat un an acolo, de abia a apucat să se integreze, nu știu ce să spun. Dacă Auxerre ar fi dispus să îl dea împrumut, atunci probabil că o va face numai către un club care să îi suporte salariul”, a declarat Victor Becali.
Gigi îl vreaFinanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, într-o emisiune televizată, că fostul atacant rapidist Daniel Niculae, aflat acum sub contract cu formația franceză Auxerre, va juca numai la echipa sa dacă se va întoarce în Româ-

Spre Steaua sau înapoi în Giulești? - aceasta-i întrebarea privin- 
du-l pe fotbalistul Daniel Niculae (Foto: epa)nia. „Credeți că o să-l las eu pe Daniel Niculae să'se ducă la Rapid? Dacă Daniel Nicu lae va veni să joace în Româ nia, va veni numai la Steaua”, a spus Becali.

Portarul Rapidului ar putea reveni între buturi în finala „Cupei 
României" (Foto: epa)

Dănuț Coman are șanse
București (MF) - Portarul Dănuț Coman a declarat că sunt 50 la sută șanse de a se reface după accidentare și de a juca în finala Cupei României cu Poli Timișoara, programată, sâmbătă, pe stadionul „Dan Păltinișanu”.„Am început antrenamentele, dar deocamdată separat, nu cu echipa. în momentul de față, nu pot să spun că voi juca pentru că am pierdut foarte mult și e timpul foarte scurt pentru a-mi reveni din punct de vedere fizic. E greu, dar eu voi face tot posibilul să îmi revin. Șanse eu zic că

sunt 50 la sută să joc în finală”, a spus Coman.Referitor la despărțirea de Rapid la finalul acestui sezon, Coman a afirmat că decizia pe care o va lua depinde de rezultatul finalei Cupei României și de rămânerea lui Răzvan Lucescu pe banca tehnică a echipei. „Acum îmi doresc foarte mult să mă refac. Ce va fi după finala Cupei vom vedea. Dacă plec sau nu, depinde foarte mult de rezultatul de sâmbătă și de ce va face Răzvan (n.r. - Răzvan Lucescu)”, a adăugat portarul rapidist.
Ajută copiii abuzați

București (MF) - Sportiva Claudia Kunzel, campioană olimpică în 2002, la Salt Lake City, cu ștafeta de schi fond a Germaniei, își va scoate la licitație medalia de aur, pe data de 23 iunie, la Berlin, banii obținuți urmând a fi donați unei fundații care ajută copiii abuzați.„Tot aurul din lume nu cântărește cât fericirea unui

singur copil. Pentru a da o mână de ajutor, mă despart cu bucurie de cea mai valoroasă medalie pe care am câștigat-o”, a declarat Kunzel, de asemenea, medaliată cu argint în proba de sprint a competiției de schi fond de la J.O. de iarnă de la Torino, din 2006.Licitația pornește de la 12.500 euro. Superb gestul sportivei - prima din dreapta pus in slujba celor 
mici și neajutorați (Foto: epa)

Mădălina Gojnea a ratat, miercuri, accesul în turul doi al calificărilor Ia Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Gojnea a fost învinsă, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-1, de Galina Voskoboeva din Rusia, cap de serie numărul 6.
(Foto: EPA) Christian Henn - în stânga imaginii - recunoaște că s-a dopat

(Foto: EPA)

Ciclist german dopat
Berlin (MF) - Fostul ciclist german Christian Henn a recunoscut că s-a dopat în perioada în care a evoluat pentru echipa Telekom, destăinuirea venind la o zi după ce și fostul său coechipier, Bert Dietz, a făcut același gest.Henn, în vârstă de 43 de ani, este din 2001 director sportiv al echipei ProTour Gerolsteiner, al cărei mana

ger este Hans-Michael Holc- zer. Acesta din urmă a declarat, agenției germane de informații sportive SID, că Henn a recunoscut că s-a dopat.Fostul rutier german are în palmares un titlu de campion al Germaniei în 1996 și este medaliat cu bronz în proba de șosea la Jocurile Olimpice din 1988. Henn și-a încheiat cariera în 1999.
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Vând ap. 2 camere (03)

imo
• b iMk, tn colonie, 2 holuri, balcon 3 m,
2 cămări, bale, informații latei. 07481/064186 
sau 0740/463385. (nr. 4^1.082007)

• Deva, l-dul Decebal, bl. 15, et. 1, ap. 2, 
contorizări, repartitoare, preț 150.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723/288282. (T)
• semidecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Streiului, gresie, faianță, termopane, centrală 
termică, parchet laminat, tel. 0726/267686. (T)
• lagent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336. (T)

(67645)

Coi©

• Hunedoara, central, etaj 1, semidecomandate, 
parchet balcon închis, centrală, gresie, faianță, 
calorifere noi, preț 76.000 lei, fără intermediari. 
Tel. 0741/098308,0354/409458.  (T)

• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie cu 
geam, bucătărie mărită, ST60 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. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, centrală 
termică, ocupabile imediat preț 70000 ron nego
ciabil 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 moderne (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)
• zona ultracentrală semidec., faianță gresie, 
contorizări, preț 140.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• 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, preț 42.000 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 138.000 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 38.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498,0740/535095,0254/232808  
(A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat, etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)

Ești abonat 
cl? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!

Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 31 mai 
poate să te desem
neze chiar pe tine 
câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii 
MAI!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!
REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa angajații S.C. Inform 
Media S.R.L.. si nici rudele acestora 
de gradele I și II. Extragerea se va 
desfășura la' redacția Cuvântul 
Liber, în 3 1 mai, ota si se va face 
in mod aleator, din baza de date* a 
abonatilor C.L Relații suplimentaic 
la tel. 2 1 1 ? l'y. mt 880G

fURWftL

4 semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(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: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad. Oraș Nou, termopane, modificări, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 

0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă45000 euro și peste, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală, Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent;în Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

• 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 1, 
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)
• zonaGojdu, 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)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808(A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

NOU! NOU! NOU?

GRESIE FAIANȚA IMPORT PARCHET L AMINAT 7 mm
15,9 ron/mp (țrafio intens)

UȘI METALICE *©N/MR
440 RON

• 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: 
02R4/6P 366,07»>^" 490,0788/1RR483. (A10)

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. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)

• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)
• isgenț dec, etaj intermediar, zona Liliacului, Mărești, 
rmmtanH7» uteL074O/<ir.3i4(A®

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, contorizări, 2 băi, bucătărie cu 
gresie și faianță balcon închis, boxă etaj 2, 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
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Vând case, vile (13)

J-J^LFlÂYL QfXHStL Orăștie,lichidator al SC ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, vinde la licitație publică:- Corp principal de producție, platforme betonate și teren aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. Top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; prețul de pornire a licitației este de 170.500 Ron+T.V.ALicitația va avea loc în data de 22.06.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.
(95636)

Clubul „Țarabostes" din Complexul Daco- 
Roman Geoagiu-Băi vă oferă un „Super shbw 
party drinks". Seară incendiară,’ creativitate, profe
sionalism în parteneriat cu „Euro-Scala" Deva.

0 seară plină de: surprize, concursuri, premii, 
cât cuprinde. Vă așteptăm cu cei mai buni DJ din 
județ.

(95718)

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET

HUNEDOARA
Organizează

CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET
în data de 26 iunie 2007, ora 10.00, la sediul DJT Hunedoara. 
Termenul-limită de depunere a proiectelor este 25 iunie 2007, ora 16.30. 
Informații cu privire la metodologia de finanțare se pot obține la sediul DJT 
Hunedoara, Deva, str. G. Barițiu, nr. 2, tel. 214448.

(95634)

• vând casă, în simeria, 2 camere, bucătărie, 
baie, garaj, apă, gaz, curent, canalizare, 100.000 
ron, tel. 0748/658222,0730/287975. (T)
• 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, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• zona Eminesai, mai jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură. 5 
camere, bucătărie, baie, terasă, curte, grădină, 
st=500 mp, pretabil firmă, preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• in Simeria, P+M, s=190 mp, la parter living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, in Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• ki Sântuhakn, 5 camere, baie, 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, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• teren, 5 ari, Crișcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 4 camere, garaj, lângă Primărie, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 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. Bucureșci, 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: 0254/613366,0788/040.490, 
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: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 5 camere + dependințe, com. Ribtța. str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040490.0788/158483. (A10)

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

• menținerea clienților existențî
■ identificarea clienților potențiali
• încheierea contractelor de vânzare
Cerințe:
• studii medii sau superioare
■ exoeriență în vânzări, relații cu clienții
(constituie avantaj)

■ cunoștințe din domeniile: Internei, 
Microsoft Office
- disponibilitatea la un program de lucru 
flexibil și deplasare pe teren
Candidații pot trimite până la data de 
01 06.2007 un Curriculum Vitae și 
scrisoare de intenție la:
Adresa: Deva, Bd. Decebal, bi.R parter
Fax: 0354-100200
E-mail: .rietrisor.craciunoiu@upc.ro
CirMidații care nu sunt contași Is 
termen de 10 zile de la data-Kmftă de 
oeonnere a CV-urilor se con^ueră incom-

<957541

• zona Trident 40 mp. 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)
• hi Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, 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 (AO)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

romimo
Cumpăr casă (14)

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

• vM 1,65 ha pădure, fag bătrân, satul 
Țebea, 2 ron/mp, negociabil, tel. 
0264/428965. (nr. 3/21.05J007)

Vând case la țară (17)

faQUASAR 
M INDUSTRIES

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

OFERTĂ EX
DE

Quasar Industries SRL, Str.22 Decembrie nr.37 Deva
Persoana de rr/itart Damei Duca *el 0254215 294 email: damel.diica@quasar.ro

• 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)

• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modi
ficări, îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub 
bloc, etaj 2, preț 80.000 euro, neg., tel. 
0745/159608,206003. (A7)

• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)

• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabil imediat, etaj 
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231.800. (A9)

• 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)

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/AO)

• in Chitid, poziție centrală, 3 camere, bucătărie, 
apă curentă, grădină, dependințe, canalizare 
aprobată, preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)

• ki : îas omuna Ilia, nr. 89, preț 
negociabil, infore ații la tel. 282973, 
0767/537271, seara (nr. fi/23.052007)

• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro/mo, alt teren extravilan la ieșirea 
spre Simeria, preț 10 euro/mp, 4700 mp, fiecare, 
tel. 0256/451498 sau 0747/974947. CT)
• vând 70 ari teren arabil, situat în Reea, 
comuna Totești, lângă pepinieră tel. 770735, 
770367. (T)
• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• vând loc de casă în Vețel, ST 1700 mp, apă 
gaz, curent, acces auto, preț negociabil, accept 
variante și rate, tel. 0748/658222,0729/015069. (T)
• 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. (A0)

jXjULIW
Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara 

anunp amânarea concursului pentru ocuparea 
postului vacant de consilier programat pentru ziua 
de 05.06.2007. până la o dată care va fi repro- 
gramată și comunicată spre publicare.

(95772)

• 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. 231300,0745/511.776. (A9)

• zona Sântuhakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. (A9)

• nlravBan ki Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț42000 euro, tel. 0745/511.776 (A9)

• intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mD, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, 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)

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)

• urgent In Plopi, 3 camere, hol, bucătărie, 
cămară, beci, grajd, apă curentă, canal, grădină, 
viță de vie, pomi fructiferi, pământ arabil extra
vilan, tel. 0728/173194. (T)
• Mărtinești, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

romi mo. ro Vând garsoniere (19)
• Deva Bdul uliu Maniu, 34 mp, renovată, 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță, mobilată, preț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabilă Imediat contorizări, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec, bucătărie, baie, 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)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, lamelar, 
zugrăvit, ocupabil imediat zona M. Eminescu, 
preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 seara. 
(A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, mobilat, 
zona Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• Dorobanți, dec, 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 Dada 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 80000 ron. negociabil, tet 078^165703. 
074O5KB5.0254/232808. (A4)

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Uia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sîntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată în 
P-ța Unirii

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

R m

mailto:rietrisor.craciunoiu@upc.ro
mailto:damel.diica@quasar.ro
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imobile chirii (29)

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

Inspector, ci. I, 
grad profesional Asistent 

din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, compartiment 
Informații pentru Cetățeni ți 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

(95328)

• Agricol, L3 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366.0788/040.490,0788/154433 (A10)
• ha, DN1,5 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: 0254/613.366, 0788/040.490, 
''788/158.483. (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)

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)

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

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

Ești 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

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

V Oferim:
1 • program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

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

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

(32135)

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

• 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-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

• închiriez garaj-hală, 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 mobilată, contorizări totale, 
interfon, ocupabilă imediat, zona Dacia, preț 100 
euro+100 garanție, tel. 0730/305563,0723/696299. 
(T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• 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 DecebaJ, 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/Iună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Mcul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare,încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324 ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apj camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micuț Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț S euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona tic. 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. 
231800,0740/317.314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. DecebaJ, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231800,0740/317.314. (A9)
• hală S-500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)

best .ro
• vând Dada Logan 1,4 mpi, Laureate, an 
fabricație 2004, prima sene de fabricație, 
preț 6300 euro, tel. 0723/585337. (9/2205)

• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată, radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012735. (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. (T)

Auto străine (37)

[ • vând Lada Samara 1500, Af 1995,88.000 
km, preț negociabil, informații la tel. ! 

0745/071X1. (nr. 1/22052007)

• vând Toyota Yaris 1.0, af 2003,12000 km rulați 
în țară preț 7000 euro. Tel. 0723/585337. (9/22.05)

Camioane, remorci (39)

Decese (75)

• 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. (7/1805)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor 41 CP, stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil, tel. 
0744/521309. (nr. 5/21.052007)

• vând tractor U650, cu plug, toate cauciu
curile noi+motor făcut recent, informați i la 
tel. 0724/524450 sau 265813, după ora 21.00. 
(nr. 1/23.052007)

• vând ivgent combină Claas masa 3,5 m, 2 
tractoare U 650, presă de balotat Ferguson, 
pluguri cu 3 și 2 brăzdare, grape, pompă de 
erbicidat nouă 600 litri, pentru 14 m, alte 
accesorii agricole și îngrășăminte chimice - 
azotat șl uree. Tel. 246369,00436763167820. 
(10/14.05)

• vând urgent tractor U 650, efectuat RK, 
stare excepțională preț 14.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0742/223538 (2/17.05)

Garaje (43)

• vând garai, zona Pieței, proaspăt 
renovat, preț 40.000 ron, informații la tel. 
0722/701557. (nr. 10/23.052007)

Mobilier și interioare (47)

• vând agent mobilier sufragerie: masă+4 
scaune tapițate, vitrină+servantă 2 
comode, dulap cu 2 uși, 2 dulapuri cu o ușă 
2 canapele extensibile, dulăpior baie, 
mască chiuvetă mobilier bucătărie nou, 
prețuri bune, tel. 0724-571753. 
(11/23.062007)

Electrocasnice (56)

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

• vând agent ladă frigorifică mare pentru 
SRL, geamuri orizontale, -42 grade, cântar 
100 kg, calculator și imprimantă LX 300, lax 
Olivetti, Deva. Tel. 0752/206785. (5/2245)

• vând plită pt. aragaz cu două ochiuri, nouă
Zilan import, emailată ușor de transportat preț 
200 ron, Deva, tel. 0254/215126. (T)

Altele (61)

• vând pari pentru roșii șl fasole, din lemn 
de brad -1 leu bucata, lămâi pe rod și dafini 
150-200 lei bucata, Popeanca Dumitru, 
Deva, str. Crișan, nr. 24, tel. 226804. (nr. 
8/23.05.2007)

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

Pierderi (62)
• Pierdut carnet de asigurat pe numele Faur 
Titiana. Se declară nul. (nr. 7/23.05.2007)

• Pierdut certificat de înregistrare în original 
pentru SC Oliver Group SRL cu nr. de înmatricu
lare J35/1477/13.04.2007 seria B1065631 - original 
eliberat de O.R.C. Timiș. Se declară nul. 
(9/23.05.2007)
• Pierdut legitimație de serviciu pe numele 
Farcaș Petru. Se declară nulă (nr. 2/23.05.2007)

Prestări servicii (72)

• (Mr mU de contabilitate complete și 
competente, precum și consultanță 
economică tel. 0254/240707,0728/313809, 
e-mail: contabilitate2007ro@yahoo.com. 
(nr. 12/21.052007)

• SC Reflexo Vital SRL Sibiu organizeazăîn 
Deva cursuri de Masaj Reflexoterapie, 
Cosmetică și Coafor stilist. Absolvenții 
beneficiază de certificate în țară și UE. 
Relații la telefoanele 0726/323236, 
0269/235200. (nr. 1/21.05.2007)

• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)
• transport mobiler 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)
• Angajez administrator pentru firmă de 
construcții-montaj. CV se depun la Hunedoara, 
str. Ion Creangă 2/1 (sediul monitor oficial), 
informații la telefon 0722/595007. (nr. 
6/21.05.2007)
• angajez șoferi profesioniști, categoriile C, E, 
din municipiul Deva Informații la tel. 
0740/599790. (2/18.05)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitorișți, circulariști, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă Tel. 
0254/236897. (6/1505)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflete 
încetarea din viață a celui care a fost

ing. GHEORGHIȘOR GHEORGHE 
în vârstă de 79 de ani. înmormântarea va avea loc 
vineri 25 mai, ora 12, la Cimitirul Ortodox de pe str. 
M. Eminescu Deva, de la Casa mortuară.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Soțul Ilie, copiii Dani și Hely împreună cu familiile 
anunță cu durere în suflete încetarea din viață a 
dragei lor

PURTĂTOR MARIA
născută Filker, în Cenad de Alba. înmormântarea 
va avea loc duminică 27 mai, ora 15, la Cimitirul 
din Bocșa, Certeju de Sus.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Familia Muntean mulțumește rudelor, colegilor, 
prietenilor și tuturor celor care le-au fost alături și au 
condus-o pe ultimul drum pe cea care a fost

MUNTEAN ANA

• SC I ; SRL angajează electricieni rețele și 
posturi trafo, paznid-pensionari. interviul joi. 31 
mai 2007, orele 1040, în Deva, Str. 16 Februarie,

i nr. 21, candidați i vor avea: CV, act calificare, tel. 
07X/015192. (nr. 12/2345^007)
• SC Totaitaris angajează ageriți de vânzări și 
lucrători în depozit, CV-urîle 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 comercială 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.(9/1805)
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați. Relații la tel. 0254/223950, 
0744/605685. (3/18.05)
• Șofer categoria B, cu aviz medical și psiho
logic valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, CV la 0261/769215. (95310)

• Societate comercială angajează în condiții
avantajoase tinere absolvente de liceu, cu expe
riență pentru sală de jocuri, oferim salariu 
atractiv. Tel. 0726/101211, 0746/187765.
(14/23.05)
< upraveghetor jocuri (cazino), Deva 2 posturi, 
data limită 25.05., tel. 213244. între orele 9-16.
• Șofer categoria B, cu aviz medical și psiho
logic valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, CV ia 0261/769215. (95310)

• tăietor cu flacără (autogen), Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• tâmplar manual/artizanal, Lupeni, 20 posturi, 
data limită 0806., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar manual/artizanal, Petrila, 1 posti data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
04.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.

• tâmplar universal, Deva 2 posturi, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16. .
• tâmplar universal, Hunedoara î post, data 

limită 30.06., tel. 213244,între orele 9-16.
• tâmplar universal, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 01.06., tel. 213244, între orele 9-16.

• tâmplar universal, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 10.06., tel. 213244, între orele 9-16.

• tapițer, Vulcan, 10 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician energetician/electrician, Hune
doara 1 post, data limită 30.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.

• tricoter manual, Deva 10 posturi, data limită 
25.05., tel. 213244, între orele 9-16.

• turnător fontă, Simeria 2 posturi, data limită 
X.06., tel. 213244, între orele 9-16.

• tumător-formator, Deva 2 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tumătoMormator, Simeria, 2 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.

• tumător-omamentalisti Deva, 2 posturi, data 
limită 15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 3 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva 1 post, data limită 12.06., tel. 
213244, între orele 9-16.

• vânzător, Deva 1 post, data limită 30.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
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Familia
• vânzător, Deva 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

• vânzător, Deva 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16

' ■ vânzător, Deva 3 posturi, aata limită X.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva 5 posturi, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hațeg, 1 post, data limită 30.05., tel. 
I 213244. între orele 9-16

I • vânzător, Hațeg. 1 post, data limită 30.05., tel. 
j 213244, între orele 9-16

• vânzător, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 posti data limităX.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 12 posturi, data limită 
25.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
16.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Lupeni, 1 post, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

■ vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 1 posti data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16

• vânzător,Orăștie, 1 post, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită X.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Vulcan, 1 posti data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vopsitorindustrial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• vopsitor industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• vopsitor lemn, Deva, 1 post, data limită X.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vopsitor lemn, Deva, 1 post, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• zida-șamotor, Hunedoara, 1 post, data limită 
X.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-pietrar, Călan, 2 posturi, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-pietrar, Deva, 3 posturi, data limită 
X.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-pietrar, Deva, 4 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-pietrar, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-pietrar, Lupeni, 10 posturi, data limită 
X.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-pietrar, Petroșani, 8 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-restaurator, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
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• Reface dinții. O pastă de dinți care pune capăt suferințelor persoanelor cu dantură sensibilă prin reconstruirea smalțului dinților a fost lansată în Marea Britanic de o companie. Pasta îmbracă dinții cu un strat de calciu lichid, mineralul din care este construit smalțul, care ajută dinții să se repare singuri. Calciul sigilează cariile și protejează nervii expuși prevenind durerea.

A apărut între femele (Foto: fan)

Printr-o naștere virgină
Nebraska (MF) - Oamenii de știință au confirmat, ieri, după șase ani de cercetări, că o femelă rechin a adus pe lume un pui printr-o naștere virgină, fără a se împerechea cu vreun mascul. Puiul de rechin s-a născut la grădina zoologică Henry Doorly, Nebraska, într-un bazin plin cu femele. Puiul este un rezultat al procesului de partenogeneză, prin care un ovul se dezvoltă într-un embrion fără a fi fertilizat de un spermatozoid. Nașterile virgine sunt posibile la unele păsări, amfibieni, reptile și pești vertebrați și sunt extreme de rare. Totuși, aceste nașteri nu au fost confirmate niciodată la peștii cu cartilagiu, precum rechinii și calcanii.

■ Activiștii se revoltă 
pentru situația ani
malelor din Grădinile 
zoologice din China.

Beijing (MF) - Grădinile zoologice din China au fost descrise ca „aziluri de nebuni pentru animale” și o rușine națională, unde animale domestice vii devin hrana leilor și tigrilor pentru distracția vizitatorilor, relatează Sky News. Activiștii pentru drepturile animalelor au declarat, pentru Sky News, că în zece ani de monitorizare a condițiilor de viață a animalelor nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire.
Distracția publicului„Se numește nebunie zoologică. Animalele sunt pur și simplu scoase din minți din cauza plictiselii”, a afirmat doctorul John Wederburn. Spectacolele în care urșii simt dresați să răsucească bețe aprinse și să meargă pe motociclete sunt adesea criticate. Un urs de trei ani a fost îmbrăcat în rochie și înhămat la o mașină, pe care trebuia să o tragă de două ori pe zi în
Plănuiau un masacru în școală

Primul în top
Madrid (MF) - Regele Juan Carlos s-a situat pe primul loc în topul celor mai mari personalități spaniole din istorie, fiind urmat de scriitorul Mi- 

guel Cervantes și explo
ratorul Cristofor Columb, în urma voturilor acordate de peste 3.000 de telespectatorii postului de televiziune spaniol Antena 3.
Record la 
Budapesta

Budapesta (MF) - Budapesta a înregistrat marți temperaturi record pentru acest anotimp, cu 34,5 grade Celsius, a anunțat ieri serviciul meteorologic național (OM- SZ), citat de AFP. Fostul record de 33,6 grade Celsius, a fost înregistrat în 1983.

Eva și Tony (Foto: EPA)

1 3.
Vor un copil
Los Angeles (MF) - 
Actrița americană 
Eva Longoria a 
declarat că ea și 
viitorul său soț, 
jucătorul de baschet 
Tony Parker, se gân
desc să calce pe 
urmele Angelinei 
Jolie și ale lui Sheryl 
Crow și să adopte 
un copil. „Amândoi 
avem o inimă mare, 
dispunem de resurse 
financiare pentru a 
face acest pas și 
dorim să oferim un 
mediu stabil și plin 
de iubire unui copil", 
a declarat actrița.

Sydney (MF) - Doi adolescenți australieni, bănuiți că ar fi pus la cale un masacru într-o școală, au fost interogați și plasați, ieri, într-o unitate de îngrijire psihiatrică, a relatat o sursă din poliție. Adolecenții, în vârstă de 16 ani, au fost reținuți săptămâna aceasta după ce directorul lor a alertat poliția.
Potrivit Daily Telegraph din 

Sydney, cei doi băieți planifi

Și-a tatuat repere geografice

MdrgSy, sau pisica-tigru, este una dintre sutele de specii care sunt pe cale de dispariție din cauza defrișărilor

■ Frumoasa Angelina 
Jolie și-a arătat la Ca
nnes cel mai nou tatuaj 
de pe brațul stâng.

Los Angeles (MF) - Angelina Jolie a dezvăluit, la Festivalul de la Cannes, că cel mai nou tatuaj pe care și l-a făcut reprezintă coordonatele geografice ale locurilor unde s-au născut copiii săi. Noul tatuaj de pe brațul stâng este format din patru rânduri care reprezintă coordonatele geografice internaționale ale locurilor de naștere ale celor patru copii ai săi: Cambodgia, de unde a fost adoptat Maddox, în vârstă de cinci ani, Etiopia, de unde a fost adoptată Zahara, în vârstă de doi ani, Namibia, unde

excesive și a vânatului ilegal din Honduras. (Foto: EPA)

Videoclip lansat pe YouTube
Londra (MF) - Cântărețul britanic Paul McCartney, fost membru al legendarei trupe Beatles, va lansa pentru prima dată un videoclip direct pe site-ul de internet YouTube. Noul single al fostului membru Beatles, „Dance Tonight”, este prima piesă de pe viitorul album muzical, al 21-lea din cariera sa solo. Filmat în martie, la Londra, videoclipul îi are ca protagoniști pe McCartney și pe actorii Natalie Portman și Mackenzie Crook. Videoclipul a fost regizat de Michel Gondry.

Stephen Frears, președintele 
juriului, și Martin Scorsese

(Foto: EPA)

Plictisiți, înghesuiți (Foto: epa) fața publicului. Harbin Wildlife Park, din nordul Chinei, este cel mai mare centru din lume pentru împerecherea tigrilor siberieni. Aici, vizitatorii sunt încurajați să cumpere animale domestice care să devină hrana vie a tigrilor.Turiștii pot să hrănească tigrii cu pui, prețul unui pui viu fiind de 2,6 lire sterline, iar al unei vaci de 100 de lire. Autoritățile parcului spun că tigrii sunt dresați să se poată întoarce în sălbăticie și că taxele cerute pentru animalele vii sunt folosite pentru întreținerea parcului.
cau un masacru după modelul celui de la liceul Columbine din orașul american Littleton, care a provocat moartea a 13 persoane în anul 1999. Cei doi tineri, care comunicau pe internet, au făcut o listă cu potențiale victime, atât elevi, cât și profesori. Un elev al liceului Crookwell, din orașul Goulburn, l-a informat pe 
director despre comportamentul suspect al celor doi băieți.

Angelina Jolie la Cannes (Foto: epa)starul a dat naștere fetiței șale și a lui Brad Pitt, Shiloh, în mai 2006, și Vietnam, de unde a fost adoptat micul Pax Thien, 
în „premieră"

Cannes (MF) - „Pădurea spânzuraților”, filmul lui Liviu Ciulei laureat cu premiul de regie la ediția din 1965 a Festivalului de la Cannes, a avut ieri seară, o a doua „premieră” pe Croazetă, în prezența actorului Victor Rebengiuc. Filmul este singurul titlu românesc din retrospectiva „Clasicii Cannes-ului” de anul acesta. World Cinema Foundation este o inițiativă a

V"Daniela este născută

■ în zooiî Balanță, H plac 
pșEnodel&ig-uI, plimbările 

natură și
(Foto: * laar 
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în vârstă de trei ani și jumătate. Noul tatuaj a fost realizat în locul în care Angelina a avut tatuat numele fostu- 
pe Croazetăcelebrului regizor american Martin Scorsese care își propune să sprijine financiar conservarea, restaurarea și difuzarea de filme din întreaga lume. World Cinema Foundation a fost lansată în mod oficial marți seară. în sala conferinței de presă în care era așteptat Scorsese s-a aflat și Victor Rebengiuc, invitat la Cannes în calitate de protagonist al filmului. 

lui său soț, actorul Billy Bob Thornton, și un dragon chinezesc. După ce și-a scos acest tatuaj, Angelina a declarat că nu va mai fi niciodată „atât de idioată” încât să-și tatuez^ numele unui bărbat pe corp/ Acesta este cel de-al 13-lea tatuaj cu care Jolie și-a împodobit corpul.Starul mai are tatuată litera M pe o palmă, un tribut adus mamei sale, Marcheline Bertrand. Deasupra lui, are tatuată o rugăciune budistă scrisă în dialectul khmer pentru Maddox și un citat din Tennessee Williams.Actrița a fost prezentă la Cannes pentru premiera filmului „A Mighty Heart”, care prezintă povestea jurnalistului Daniel Pearl asasinat în 2002.

Doar șoferulVehiculul Toyota i-Unit a fost prezentat, marți, la Muzeul Științei din Londra. (Foto- epa)
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