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Vremea va fi călduroasă. Cerul va 
fi variabil.

Dimineața La prânz Seara

Rcnrie
Zellvweg** r

Azi, Jurnal TV, color, 
16 pagini, supliment 
gratuit al cotidianului 
Cuvântul liber.

țGarda lucrează 
non-stop

Deva (M.S.) - Garda 
Financiară și direcțiile 
antifraudâ din cadrul 
ANAF vor lucra în trei 
schimburi, inclusiv în 
week-end. Și asta pentru că 
s-a constatat că o mare 
parte dintre operațiunile 
de evaziune fiscală au loc 

P în afara orelor de program 
și în week-end. în plus, în 
acest an, Garda Financiară 
va avea o suplimentare de 
500 de posturi în timp ce, 
la inspecțiile fiscale, per
sonalul va fi suplimentat 
cu 1500 de angajați, /p. 5

Când nu 
trăiești 
degeaba 
Hunedoara (D l.) - 
Genica Brebeniță 
este coordonatoarea 
Azilului de noapte 
din Hunedoara. Aici 
se străduiește să 
ofere hunedorenilor 
abandonați un cămin 
în fiecare zi. Astăzi 
împlinește 22 de ani 
de căsnicie, dar 
povestea ei, dincolo 
de zâmbetul mândru 
al evenimentului 
anunțat, tot la cei 
care au nevoie de 
ajutor se întoarce. 
Pentru că ceea ce 
face se ghidează 
după principiul că 
„viața nu o primești 
doar pentru tine, d 
pentru toți cei din jur 
care au nevoie de 
tine; dacă ești egoist 
ai trăit degeaba".

Genica Brebeniță
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A dat
■ Sub pretextul că vrea 
doar să dea un „bip", 
un tânăr a reușit să fure 
nouă telefoane mobile.

Hunedoara (M.T.) - Un 
bărbat de 21 de ani, din Hune
doara, a reușit să fraierească 
mai mulți tineri, majoritatea

"bip"
minori, cărora le-a furat tele
foanele mobile. Acesta acționa 
în special seara, în cartierul 
în care locuia, Micro 5, din 
Hunedoara. Profita de lipsa de 
reacție civică a martorilor 
oculari, dar și de credulitatea 
părților vătămate, în marea 
lor majoritate minori. Tactica 
acestuia era una extrem de

i a fugit
simplă. Ticu I. cerea telefonul 
mobil copilului pe care îl 
întâlnea pe stradă, sub pre
textul că vrea să-i dea un 
„bip” prietenei sale. Pentru a 
fi mai credibil, acesta le ofe
rea mici sume de bani pentru 
a i se permite apelarea ur
gentă, motivând că tocmai i-a 
expirat creditul cartelei tele

fonice. In momentul în care 
reușea să pună mâna pe tele
fon o „rupea” la fugă. în pri
mele patru luni ale acestui an, 
tânăruf’a reușit, prin această 
tehnică, să fure nouă telefoane 
mobile a căror valoare este de 
aproximativ 3.000 de lei. A fost 
reținut pentru 24 de ore pen
tru furt calificat, /p.3

□e deschide ștrandul din 
Deva! Amenajat după toate 
normele moderne și de 
igienă, ștrandul municipal 
va avea, în plus, terenuri 
de sport și instalații de 
nocturnă, /p.3 '-yț

(Foto: Traian Mânu.
;CSj www.huon.ro
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Morminte
■ Șase cruci din mar
mură din cimitirul Bejan 
au fost sparte, noaptea 
trecută.

Deva (M.T.) - După ce au 
pătruns în cimitirul de la mar
ginea Devei, persoanele care 
până la această oră nu au fost 
identificate au distrus un 
număr de șase cruci. Inciden
tul a fost remarcat de paznicul 
cimitirului abia ieri 
dimineață. Acesta a anunțat 
Poliția Municipiului Deva,

care a demarat o anchetă pen
tru prinderea și identificarea 
celor care au distrus crucile 
de pe cele șase morminte. Se 
presupune că ar fi vorba de 
persoane care, în stare de 
ebrietate fiind, au reușit să 
intre fără să fie auzite de 
paznici și să spargă crucile si
tuate nu departe de aleea prin
cipală a cimitirului. „în cauză 
s-a întocmit dosar penal, iar 
echipa operativă continuă 
cercetările pentru identifi
carea autorilor”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Inspec-

Boicot la adresa Președ ntelui
Deva (Redacția): Ziarul nos

tru răspunde apelului adresat 
mass-media de către Clubul 
Român de Presă, instituind 
pentru ziua de azi un embar
go privind persoana Președin
telui României. Facem acest 
lucru în semn de protest față 
de atitudinea agresivă a aces
tuia față de o ziaristă, căreia

i-a smuls telefonul din mână. 
Gestul nostru este în același 
timp un protest față de 
violența verbală și chiar fi
zică a politicienilor români, 
care trebuie să înceteze. Mai 
ales că, în ultima perioadă, 
astfel de atitudini încep să 
devină din ce în ce mai 
frecvente.

de bețiviA

Crucile au fost doborâte

toratului de Poliție al Jude
țului Hunedoara, subinspector 
Bogdan Nițu.

Se caută munci
tori calificați

Deva (D.I.) - AJOFM 
Hunedoara organizează 
astăzi, între orele 9,00 și 
13,00, Bursa generală a 
locurilor de muncă în 
Deva, Hunedoara, Petro
șani, Brad, Călan, Hațeg, 
îlia, Lupeni, Orăștie, 
Petrila, Simeria și Vul
can. Angajatorii pot 
comunica ofertele de 
locuri de muncă disponi
bile inclusiv astăzi.

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro


• Scufundați. O navă militară libaneză a 
scufundat ieri dimineață mai multe bărci 
pneumatice la bordul cărora se aflau ex
tremiști din cadrul mișcării Fatah al-lslam, 
care încercau să părăsească tabăra de re- 
fugiați Nahr al-Bared din nordul Libanului, 
a declarat un purtător de cuvânt al armatei.

Corupția, favorizată de criză

Iranul mai 
așteaptă

Luxemburg (MF) - Ira
nul nu va produce o ar
mă nucleară într-o peri
oadă mai scurtă de trei 
până la opt ani, în cazul 
In care decide să ia a- 
ceastă inițiativă, a de
clarat ieri directorul A- 
genției Internaționale a 
Energiei Atomice 
(AIEA), Mohamed ElBa
radei.

Criteriile, 
în Tratat

Strasbourg (MF) - Pre
mierul olandez, Jan Pe
ter Balkenende, a pledat 
pentru Înscrierea oficia
lă a criteriilor de adera
re la UE în viitorul 
Tratat european, care 
urmează să înlocuiască 
Constituția respinsă la 
vot de electoratul din 
Olanda și Franța.

Jan Peter Balkenende

Garry Kasparov
(Foto: EPA) 

Apel la UE 
Strasbourg (MF) - Li
derul opoziției ruse 
Garry Kasparov a ce
rut Uniunii Europene 
să își exercite influen
ța pentru a face pre
siuni pentru alegeri 
prezidențiale libere și 
democratice în Rusia, 
anul viitor. Parlamen
tul European i-a ofe
rit fostului campion 
mondial la șah ocazia 
de a lansa un atac la 
adresa președintelui 
rus, Vladimir Putin, la 
o săptămână după 
ce autoritățile l-au 
împiedicat pe. el și pe 
alți protestatari să că
lătorească îh stațiunea 
unde se desfășura un 
summit UE-Rusia. 
Kasparov a respins 
informațiile conform 
cărora sprijinul pen
tru grupul său de 
opoziție, Frontul Civil 
Unit, ar fi în scădere 
și a preconizat o 
criză politică severă 
în cadrul Kremlinului.

■ TI: Corupția în Româ
nia a atins o amploare 
mai mare în ultimul an, 
deși există și progrese.

București (MF) - Transpa
rency International România 
consideră că răspândirea co
rupției în România a luat am
ploare în ultimul an.

„Putem spune, mai plastic, 
că, în ultimul an, pacientul 
bolnav de cancer a stat pe 
masa de operație, iar în jurul 
său chirurgii s-au certat pe 
metode și proceduri de opera
ții estetice”, a declarat Vic

tor Alistar, directorul execu
tiv al Transparency Interna
tional România, cu ocazia lan
sării Raportului Național asu
pra Corupției din 2007.

Documentul a avut în vede
re evenimentele petrecute în 
perioada aprilie 2006 ■ martie 
2007, dar și modificările legis
lative și metodele de luptă îm
potriva corupției implemen
tate în această perioadă.
„Un diagnostic”

Reprezentanții organizației 
au identificat și aspecte pozi
tive petrecute în perioada stu
diată, în ceea ce privește efor

turile anticorupție ale Româ
niei. „Spre exemplu, am fost 
surprinși să constatăm că în 
Poliție există un nivel mai 
scăzut de corupție decât în pe
rioada studiată anterior”, a 
explicat Alistar. Deși este un 
eveniment care nu s-a petre
cut în perioada studiată, 
Transparency International 
România a trecut la capitolul 
„realizări pozitive” adoptarea 
recentă a Legii Agenției Na
ționale de Integritate.

„Așteptăm implementarea. 
Putem spune, ca și în anii an
teriori, că, trecând peste abe
rațiile legislative pe care le

comite Parlamentul Români 
ei, în sistemul legislativ exis 
tă destule prevederi care a: 
putea îmbunătăți realmenti 
situația, însă ele nu sunt apli 
cate”, a conchis Alistar.

în studiul vizând România 
dat publicității ieri, în acelaș: 
timp cu un document muli 
mai amplu referitoar la răs 
pândirea globală a corupției 
TI nu a încercat să facă ur 
clasament pe țări sau pe do 
menii de activitate puternic 
atinse de corupție, ci a reali
zat mai degrabă „un diagnos
tic” al corupției din sistemu
lui românesc.

Procurorii nu pot fi 
audiați în Parlament

(Foto: EPA)

București (MF) - Consiliul 
Superior al Magistraturii a 
decis, ieri, în unanimitate că 
procurorii nu pot fi audiați în 
comisiile parlamentare. în șe
dința CSM s-a discutat refuzul 
procurorului general, Laura 
Codruța Kovesi, de a permite 
procurorilor să fie audiați de 
comisiile parlamentare, cum 
ceruse președintele Camerei 
Deputaților, Bogdan Olteanu.

Sesizarea Laurei Kovesi re
feritoare la imixtiunea lui 
Bogdan Olteanu în justiție, le
gată de asemenea de chema
rea procurorilor la Comisie, a 
fost trimisă la secția de in
specție a procurorilor și va fi 
analizată săptămâna viitoare.

Surse din CSM spun că se 
va da probabil un comunicat, 
în care se va preciza că inter
venția lui Olteanu este imix
tiune, lucru foarte probabil

având în vedere votul din 
CSM.

Acum două săptămâni Lau
ra Codruța Kovesi a sesizat 
CSM cu privire la un posibil 
act de imixtiune a politicului 
în justiție.

Sesizarea se refera la insis
tența cu care Bogdan Olteanu 
a cerut procurorului general 
să dispună prezența mai mul
tor procurori din cadrul 
DIICOT în fața unei comisii 
care verifica legalitatea unor 
interceptări telefonice.

O sesizare cu conținut simi
lar a fost înaintată CSM de 
către procurorul șef al Direc
ției Naționale Anticorupție, 
Daniel Morar, care arată că 
președintele Camerei Deputa
ților a solicitat prezența a doi 
procurori și doi ofițeri de po
liție judiciară în fața aceleiași 
comisii.

Explozia de lângă autostrada Damasc-Beirut a avariat clădirile și 
magazinele din zonă (Foto: epa)

Explozie lângă Beirut
Beirut (MF) - O explozie 

produsă, ieri, într-un oraș 
locuit în majoritate de druzi 
și situat la est de capitala 
Libanului, Beirut, a rănit cin
ci persoane, au declarat surse 
din serviciile de securitate, 
citate de Reuters.

Explozia din Aley, lângă 
autostrada Damasc-Beirut, a 
avariat clădirile și magazinele ‘ 
din apropiere.

Două bombe care au explo
dat la Beirut, săptămâna tre-u 
cută, au ucis o femeie și au’ 
rănit alte câteva persoane.

Cere conducerii UDMR să demisioneze

bIIbbb aa arestat, ieri dimineață, un 
membru ai Cabinetului palestinian și 
mai mulți deputațl și primari palestini 
ani, tei Cisiordania, și au lansat noi a- 
tacuri aeriene în Fâșia Gaza. (Foto: epa)
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Cluj-Napoca (MF) - Senato
rul UDMR Eckstein Kovacs 
Peter cere conducerii UDMR 
să facă pasul înapoi și să de
misioneze din funcții într-un 
gest de asumare a răspunde
rii față de rezultatul referen
dumului.

Eckstein a declarat, ieri, că 
nu dorește să vadă căzând ca
pete, adică să se ajungă la ex
cluderi, dar este nevoie de de
misii atât din partea preșe

dintelui UDMR, Marko Bela, 
cât și a liderilor grupurilor 
parlamentare din Camera De
putaților și Senat, Marton Ar
pad, respectiv Verestoy Atti
la, cei care au susținut demi
terea președintelui Băsescu.

„Să își asume și să facă pa
sul înapoi din funcțiile de 
conducere cei care au stat cu 
pieptul deschis la această gre
șeală. Pasul înapoi înseamnă 
demisii din funcție. Răspun

derea lui Marko Bela incum
bă ca șef al UDMR și este fără 
discuție. Apoi este vorba de
spre cei care au pledat hotă
rât pentru soluția demiterii, 
liderii grupurilor parlamen
tare ale UDMR”, a afirmat 
Eckstein.

„Analiza UDMR a fost că e- 
șecul se datorează deficiențe
lor de comunicare cu alegăto
rii, ceea ce mi se pare o expli
cație greșită și neasumarea

faptului că mesajul a fost gre
șit și nici o campanie posibilă 
nu putea să corecteze această 
greșeală”, a spus Eckstein.

Eckstein Kovacs Peter este 
cel care a criticat decizia 
UDMR de a nu-1 susține la re
ferendum pe Traian Băsescu 
și a apreciat că hotărârea 
Parlamentului privind refe
rendumul contravine reco
mandărilor Comisiei de la 
Veneția.

Ai* o*»’*

Miron Beteg
mlronbeteg@yahoa.com

Naționalismul de budoar

S-a discutat zilele astea, în 

exces, aș zice, despre o expresie 
folosită la nervi de un anumit 
domn. Domn care are, dacă nu 
mă înșel, și oarece funcție în 
stat, domn a cărui distracție 
recentă pare a se rezuma la 
șmanglirea de telemobile. S-ar 
putea să știți dumneavoastră cum 
il cheamă, eu nu-mi mai 
amintesc. Au fost chestionați, în 
problemă, mari ziariști și maeștri 
ai barei, oameni simpli și 
miniștri cu grele responsabilități 
în țara asta. Au fost invocate 
morala creștină și bunul simț 
european. Litera și legea. Codul 
penal și cel al bunelor maniere. 
Până la ur.mă, un spectacol care 
a meritat urmărit.

Expresia folosită nu ține, ori
cum am lua-o, de mitocănia 
domnului mai sus-amintit. Sau - 
nu numai de asta. Aparține stilu
lui butucănos al naționalismului 
românesc. Al națiofobiei româ
nești. E drept, melanjul acesta cu 
Europa ne-a dat puțin peste cap. 
Ne-a obligat să frecventăm zone 
lingvistice delicate care, încă, nu 
au nimic de-a face cu mentalul 
nostru. în care foamea, frigul, 

mita grasă, țărănia, tupeul guver
nanților, bășcăul politic, lipsa de 
săpun, soldații care în țară poar
tă bocanci cu trei numere mai 
mari și mănâncă stufat de ceapă, 
dar se duc să pună ordine în 
Irak, jegul, minciuna, acuzele, 
gropile din asfalt, sforăitul din

Parlament și somnul cu taxă al 
justiției, copiii vânduți peste gra
nițe și sugarii bătuți cu bestiali
tate în țară, toate acestea făceau, 
și fac, parte din „naționalismul 
românesc".

Atâta aveam și noi, numai al 

nostru, necontaminat de finețuri 
vestice, de corectitudine politică 
și, de multe ori, nici măcar de ri
goare gramaticală: naționalismul 
agresiv, naționalismul absenței, 
și nu al plinului. Chiar și la nivel 
lingvistic. Bozgor jegos, evreu 
împuțit, scârbă tăiată împrejur, 
reprezentant al sionismului cre
tin, ungur bâlbâit, american fă
când jocurile murdare ale maso
neriei mondiale, bozgor jegos, 
piticot de pustă. Toate reprezintă 
expresii marca Vadim ori Funar, 
născute cu ani în urmă și deve
nite, aparent, rebuturi lingvistice, 
înghițite de naționalismul cu sur
dină al vremurilor de după ade
rare. Până când Europei i s-a fă
cut milă de noi, mizeria din țară

era a noastră. Era explicabilă. 
Era tricoloră. Era bucata noastră 
de cer, ca să forțez o exprimare 
celebră. Dar vinovați pentru ea 
erau, întotdeauna, alții. Infernul 
erau ceilalți, noi contribuiam la 
armonia europeană doar cu gura 
noastră de rai. încet, încet lucru

rile au început să se așeze, iar 
intrarea în Uniunea Europeană a 
smuls muștiucurile multor trom
pete naționale. Vadim a coborât 
în sondaje la un procent ridicol, 
asociațiile pur naționaliste s-au 
risipit în neant. Totuși, deprinde
rile înrădăcinate nu le poți decât 
farda, le poți doar ascunde sub 
un strat de pudră care dispare la 
prima ploaie zdravănă. Și-atunci, 
de regulă, românii mai demon
strează o dată, și încă o dată, că 
gura (chiar de rai) bate... turul.

bpațiile electronice în care ro

mânul își poate da cu părerea la 
adăpostul anonimatului cuprind, 
în cea mai mare măsură, opinii 
favorabile. Nu scuze pentru ex-

;....................................................... j/:

presia folosită, ci felicitări pentru 
utilizarea acesteia. Curajul româ
nesc e, de cele mai multe ori, 
anonim precum autorul „Mio
riței". A trage șmecherește cu 
ochiul, atunci când comentezi 
ce-a zis domnul al cărui nume 
tot nu mi-l amintesc, ține de le
găturile milenare cu râul, cu 
ramul. E naționalismul nostru de 
„spațiu privat". Naționalismul 
casnic. De budoar. O demon
strație clară că suntem europeni 
în agora și rasiști în dormitor. 
Sunt unii care cred că și în 
bucătărie sălășluiește zeul. Dar 
unui popor care gândește liber 

doar în debara (chiar dacă e o ă 
debara electronică), Europa nu-i R 

poate rezerva decât un singur 
destin: acela de a pune ordine în 
borcanele cu murături.

** * , 
P'anctele de vedere exprimate de 
elaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

cuvÂm. JURNAL
Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.
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• Afectați de ploi. în urma ploilor a-
i bundente căzute în 23 și 24 mai, au fost
• afectate opt localități. Este vorba de Si- 

meria, Chișcădaga, Păuliș, Luncoiu de Jos, 
Luncoiu de Sus, Podele, Subcetate șl Sîn-

i petru. De asemenea au fost afectați 7,8 
i km drum comunal și un podeț..Valoarea 
I pagubelor este în curs de stabilire. (T.S.)

Europa, consu
matorul captiv

Adrian Sălăgean________
adrlan.salagean@informmedia.ro

Lupta pentru un loc în față la dis
tribuirea gazului rusesc retrasează 
frontiere în interiorul UE. în aceste zile, la 

Viena, s-a semnat un memorandum între 
giganticul rus Gazprom și compania austri
acă OMV. Apropierea pe care o manifestă 
Rusia vine într-un moment important. UE 
caută soluții alternative care să atenueze 
dependența continentului de gazul rusesc 
și implicit de politica Moscovei. Din 
această perspectivă, proiectul Nabucco 
este pentru ruși o talpă pusă posibilității de 
șantaj pe care aceștia o au ca stăpâni ai 
robinetelor.

Practic, Nabucco este o imensă con
ductă, un gazoduct lung de 2800 de kilo
metri, care unește buza însetată de resurse 
a UE de gazul extras din regiunea caspică 
și din Orient. Noul cordon ombilicalo- 
energetic al UE a fost proiectat, firește, să 
ocolească teritoriul Rusiei. Ca țară de 
tranzit a gazoductului Nabucco, România 
ar fi avut de câștigat, pe lângă o siguranță 
energetică ridicată, și o „redevență" de 11 
miliarde mc de gaz anual.

Acțiunile și declarațiile președintelui 
rus Putin sunt pe cale însă să 
„dezbumbe" visul de „neatârnare" al UE. 

Vizita la Viena din această săptămână a lui 
Putin are un scop precis. Liderul rus are tot 
interesul ca Moscova să păstreze depen
dența energetică a Europei. Putin a mers 
în Austria însoțit de staff-ul Gazprom pen
tru discuții cu șefii companiei austriece 
OMV. Se știe că aceasta este una din fir
mele cheie în dezvoltarea proiectului Na
bucco. Austriecii au primit miercuri asigu
rări ferme că Rusia le va garanta furnizarea 
de gaze naturale până în anul 2027. 
Jucând abil, Moscova „răsfață" Austria, 
creând un exemplu de urmat pentru alte 
țări europene care opun rezistență politicii 
interne și externe a Moscovei. Sunt sem
nale tot mai clare că, încet-încet, rușii con
fiscă proiectul de independență energetică 
pe care Europa îl plănuiește. In aceste con
diții gazul natural care va alimenta Europa 
Occidentală pe oriunde ar veni va trece tot 
prin vama rusă. Europa va rămâne un con
sumator captiv al Marelui Urs.

Minori
■ Un tânăr este cer
cetat de polițiști după 
ce a furat 9 telefoane 
și o bicicletă.

Mihaela TAmaș_______________
mihaela.tamas@informniedia.ro

Hunedoara - Polițiștii Bi
roului de Investigații Crimi
nale Hunedoara cercetează în 
stare de reținere, pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat, pe Tincu I.. de 21 de 
ani, cu antecedente penale, 
despre care au stabilit că, în 
cursul lunilor ianuarie - mai 
2007, profitând de încrederea 
victimelor, le cerea telefonul, 
sub pretextul de a da un 
„bip”, după care fugea cu 
acesta.

„La începutul acestui an, în 
data de 23.01.2007, Ticu a 
furat un telefon mobil mar
ca „Motorola” aparținând lui 
Stelian I., de 13 ani, în va
loare de 350 lei, și un telefon 
mobil „Siemens”, aparținând 
lui Ștefan G., de 23 de ani, în 
valoare de 300 lei”, declară

Se deschide ștrandul
■ Ștrandul din Deva 
dispune de terenuri de 
sport, instalație de noc
turnă și cabine.

Deva (M.S.) - Zilele de 
caniculă au făcut ca deschi
derea ștrandului municipal 
din Deva să constituie o plă
cută surpriză pentru cei care 
nu mai suportă căldura de 
afară. Lucrările de moder
nizare și renovările au fost 
accelerate, iar anul acesta 
autoritățile promit numai sur
prize plăcute legate de petre
cerea timpului liber la ștrand. 
„Pentru persoanele care vin la 
ștrand am pregătit o parcare

Adulți - 5 lei______________________

Studenți, elevi peste 14 ani - 3 

lei

Pensionari și copii sub 14 ani -

2 lei

._______________________________________ )

Noua taxă de primă 
înmatriculare

Mușcată de câini comunitari
Vulcan (M.T.) - O femeie de 32 de ani, din 

Vulcan, a fost găsită de un trecător, în 
stradă, plină de sânge de la mușcăturile 
provocate de câini comunitari și cu hainele 
sfâșiate. Bărbatul Tiberiu L., de 45 de ani, a 
anunțat Poliția Municipiului Vulcan. 
„Polițiștii s-au deplasat în cartierul Micro 
3B, pe strada Mihai Eminescu, unde femeia 
a fost atacată de câini. Aici au găsit-o pe 
Eniko K., de 32 de ani, din Vulcan, care a 
declarat că a fost mușcată de mai mulți câi
ni comunitari, fiind transportată la Urgența 
Spitalului Municipal Vulcan pentru acor
darea de îngrijiri medicale”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, 
subinspector Bogdan Nițu.

București (T.S.) - Ministrul 
economiei a făcut publice va
lorile orientative ale taxei de 
primă înmatriculare. Cea mai 
mică taxă va fi pentru mași
nile de 1-2 ani, în jur de 150 
euro. O mașină de 20 de ani 
va avea o taxă de aproxima
tiv 1.300 euro. Taxa aferentă 
înmatriculării unei mașini cu 
o vechime de 1-2 ani, având 
un motor de 1,4 litri, va fi de 
139 euro, comparativ cu 284 
euro. cât era înainte. Pentru 
un autoturism similar cu un 
motor de 1,6 litri, taxa va fi 
redusă de la 324 la 159 euro. 
în cazul autoturismelor non- 
euro, taxa pentru o mașină de

jefuiți de telefoane

Copiii sunt cei mai expuși furtului de telefoane mobile. (Foto: cl>

purtătorul de cuvânt din 
cadrul Inspectoratului de 
Poliție al Județului Hune
doara, subinspector Bogdan 
Nițu. La patru zile după ce a 
furat cele două telefoane, a 

modernă, cu 60 de locuri, în 
imediata vecinătate a acestu
ia, de la Sala Sporturilor și 
până la bulevardul Nicolae 
Bălcescu. Apoi, în ștrand, au 
fost montate 300 de șezlonguri, 
iar spațiile de alimentație pu
blică au fost suplimentate cu 
încă 250 de metri pătrați. 
Dorim ca toți oamenii să se 
simtă bine atunci când vin să 
se răcorească la ștrand”, a 
declarat viceprimarul munici
piului Deva, Florin Oancea. 
Edilul a menționat că, în pre
mieră, în ștrand au fost pregă
tite vestiare și grupuri san
itare noi, alături de cabine de 
schimb.
Sport la ștrand

Terenurile de sport amena
jate cu gazon artificial vor fi, 
cu siguranță, un alt punct de 
atracție al ștrandului din 
Deva. Pe două terenuri se vor 
putea juca partide de minifot- 
bal, alte două suprafețe fiind 
destinate amatorilor de tenis

Taxa de primă înmatriculare a 
scăzut la jumătate (Foto cl)

15 ani și motor de 1.600 cmc 
va fi de 2.800 euro (față de 
4.500 înainte). 

reușit să-l fraierească și pe 
M.M., de 15 ani, căruia i-a 
furat un telefon în valoare de 
600 lei. în lunile următoare a 
lăsat-o ceva mai „moale” cu 
furturile. Astfel că în febru

Mâine se va deschide ștrandul din Deva (Foto: CL)

de câmp. Nu au fost uitați 
iubitorii tenisului de masă, 
care au la dispoziție zece mese 
special pregătite pentru prac
ticarea acestui sport. Deoarece 
oamenii sunt ocupați în tim
pul zilei, ștrandul a fost dotat 
cu o instalație de nocturnă, 
care va fi inaugurată, după 
ultimele teste de specialitate, 
la începutul lunii iunie. Este 
însă funcțională o rețea de 17 
lampadare, care completează 
arhitectural zona. Accesul în 
ștrand este permis între orele 
8 și 20.00, în timp ce terenurile 
de sport vor putea fi folosite, 

Copiii, de 1 Iunie

De 1 iunie, Cuvântul Liber și www.huon.ro vor să le 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!

REGULAMENT: Desenele câștigătorilor vor fi incluse atât în ziar, cât și pe oortai 
Informații suplimentare la tei.0254/ 21 1 275, int 8829

arie și martie a furat doar 
două telefoane, al lui Flavius 
N., de 19 ani, în valoare de 
789 lei, și al lui I.B., de 16 ani, 
in valoare de 100 lei. După o 
lună în care a fost în „stand
by”, Ticu și-a reluat intens 
activitatea. A reușit să fure, 
de la începutul acestei luni și 
până în momentul în care a 
fost prins, un număr de patru 
telefoane și o bicicletă. Tele
foanele sustrase prin acest 
mod de operare au fost va
lorificate chiar de către autor 
unor clienți de ocazie, preju
diciul fiind recuperat parțial 
de polițiști. „Pentru a nu 
deveni victime ale infracto
rilor care folosesc acest mod 
de operare, polițiștii vă reco
mandă să nu încredințați 
bunurile de valoare per
soanelor necunoscute, indife
rent de pretextul prin care 
acestea încearcă să vă impre
sioneze”, concluzionează 
purtătorul de cuvânt din 
cadrul Inspectoratului de 
Poliție al Județului Hune
doara, subinspector Bogdan 
Nițu.

grație instalației de nocturnă, 
până Ia ora 24.00. „Prețurile 
au rămas cele din vara anu
lui trecut, pentru că dorim ca 
toți devenii să se bucure de 
această investiție a Consiliu
lui Local. De asemenea, avem 
prețuri reduse pentru elevi, 
studenți, copii sub 14 ani și 
pensionari”, a spus vicepri
marul Florin Oancea.

Ștrandul din Deva se va 
deschide oficial sâmbătă, la 
ora 10.00. Toate investițiile au 
fost finanțate din bugetul 
local și au costat aproximativ 
100.000 lei.

Câinii comunitari continuă să facă victime

- Bulgaria de la 99 €
* Spania de la 315 €
- Grecia de la 29 € +199 lei
î4U flr^iA71:LlîJl!>j
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1803 - S-a născut Ralph Waldo Emerson (foto), filosof, 
publicist și poet american, fonda
torul transcendentalismulul (m. 
1882)._______________________________
1883 - A murit Clprian Porumbes- 

cu.

președinte al Academiei Române,

1933 - S-a născut criticul șl Istoricul 
literar Eugen Simion, membru și

1963 - A fost înființată Organizația Unității Africane,
destinată să unească eforturile țărilor membre pentru 
a asigura stabilitatea continentului african.

I

1979 - Margaret Ihatcber a devenit prim-minlstrul 
Marii Britanii.

1922).

VREMEA
15°
minim

28°
maxim

Cerul va fi înnorat. Minima termică va fi 
de 15°C, iar maxima va înregistra 28°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cerul va fl mai mult senin. Se 

vor înregistra temperaturi minime de 16°C 
și maxime de 29°C.

Duminică. Cerul va fi senin. Se vor înre
gistra temperaturi cuprinse între 17°C și 
30°C.

-

Calendar Creștin Ortodox____________________________
A treia aflare a Capului Sf. loan Botezătorul; Sf. 
Mucenic Celestin;
Odovania Praznicului înălțării Domnului.

Calendar Romano-Catollc____________________________
Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al Vll-lea, pp. 
*; Maria Magdalena de'Pazzl, fc.

Calendar Greco-Catolic __________
A treia găsire a capului S loan Botezătorul (în 823). 
încheierea Sărb înălțării Domnului.

Apa
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

Energie electrică ____________________________
Energia electrică'va fi întreruptă între orele;
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Lătureni, Vulcănes- 
cu. Izvor, V. Pârvan, Bulturi, E. Varga, Panait Cerna, 
Dorobanților, Rovinei, Carpați; în Hațeg, străzile Horea, 
Progresului; în Petrila, cartierul Tudor Vladimlrescu; în 
Vulcan, străzile Minei, Dealului, Valea Arsului, Aleea 
Muncii, bl.2A și 2B; în localitățile: Baru Mare, Râu de 

Mori, Valea Muncelului, Ponor - Valea lui Ion, Vălloara, 
Federi;
8.00-15.00 în localitățile; Hărțăgani, Poienița; în Brad 
- parțial, Valea Brad;
9.00-15.00 în localitățile; Orăștloara de Sus, Bucium 
(inclusiv Releu TV Bucium), Ludești, Ludești-Deal, 
Costești inclusiv Cabana Eosteșt^, Gostești-Beaî.

Gaz metan_______________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Pizza cu carne tocată
Ingrediente: 300 g carne tocată, 2 linguri ulei, 1 
ceapă, 2 căței de usturoi, 3 linguri pastă de tomate, 
150 ml vin alb, 2 linguri oregano, 1 linguriță sare, 
piper măcinat, 200 g broccoli, 200 g cașcaval ras. 
Mod de preparare: Carnea tocată se prăjește în ulei, 
ceapa și usturoiul se taie și se adaugă la carnea 
tocată. Se adaugă pasta de tomate și se stinge cu 
vin alb. Se adaugă oregano și se condimentează cu 
sare și piper. Se întinde aluatul, se opăresc roșiile, se 
curăță de coajă și se taie felii, apoi se împart uni
form pe aluat împreună cu broccoli. Se toarnă sosul 
și carnea tocată deasupra. Se presară compoziția cu 
cașcaval și se pune la cuptor.

TEUTOANE UTILE

Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 22114-5

Soluția Integramel din numă
rul precedent: P — CAI — I - 
BARA - TÂRG - RUINAT - R - 
BARNA - ASA - LAI - ACAT - 
TEL - SCĂRI - LIBER - IE
LE - ANOST - ICI - BĂUT - 
UNA - GAURI - ELEAT - IP - 
AG - LT - ASI - ZLOTI - ELAN

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 TeleMatinal
9:55 Integrame după inte

grare
10:10 Pizza cu dragoste

13 (comedie romantică, 
SUA, 2005). Cu: Shiri 
Appleby, Eyal Podeli, 
Dan Hedaya. R.: Andy 
Wolk

11:50 BAR DE ZI și alte 
povestiri (r)

12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Vorba Iul Jim (s, 

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

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1500 Teleshopping
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR, Sport 

Patrula de mediu
17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:15 Agendă Sibiu 2007 

2020 Stele de... 5 stele 
2k50 CSI - Crime și investi-

Sgații (ep. 2, thriller, 
SUA, 2005). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:20 întoarcerea (thriller,
li Rusia, 2003). Cu: 

Vladimir Garin, Ivan 

Dobronravov, Konstan
tin Lavronenko. R.: 
Andrei Zvyagintsev

1:20 Stele de... 5 stele (r) 
2:45 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:50 Toate visele lumii

13 (film, reluare) 
53ri Integrame după 

integrare (r)
5:40 Reflector

(reluare)
&10 Helo, Good-Bye I 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

* 9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
s 10:15 0 pacoste de 
; ISmaimuță (film, r) 
'• 12:15 Emmerdale - Afaceri 

pi de familie (s, dramă,
’ “Marea Britanie). Cu: 

Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock

; 13:00 Știrile ProTv 
13:30 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Pirații gheții (aventuri,

; HSUA, 1984). Cu: 
Robert Urich, Mary 
Crosby, Michael D. 
Roberts

1600 Tânăr și neliniștit (s). 
“Cu: Eric Braeden

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Războiul de acasă (s, 

< Bcomedie, SUA, 2005).
Cu: Michael Rapaport

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

SUA, 2003). Cu: Char
lie Sheen, Jon Cryer

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

Vremea

20:30 Greu de ucis
O(acțiune, SUA, 1988). 

Cu: Bruce Willis, Alan 

Rickman, Bonnie 

Bedelia, Paul Gleason, 
Reginald VelJohnson, 
William Atherton. R.: 
John Tiernan

23:15 Șah mat (acțiune, 
QSUA, 1996). Cu: Cyn

thia Rothrock, Alex 

Hyde-White, Mark 
Newsom, Stephen 

Nicols, Tom Reilly 

1:30 Istoria față în față cu 
Hjustiția (dramă, Cana- 

da/Germania, 2005). 
Cu: Wendy Crewson, 
John Corbett, Stipe 

Erceg, William Hurt, 
Michael Murphy

3:00 La Bloc (r)
4:00 Istoria față în față cu

< i justiția (film, r)
530 Parte de carte (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 
Bde famflre (r)

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

9:00 Opt reguli simple 
(reluare)

9:30 Comedia animalelor 
(reluare) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

fj(film serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 

13:45 Opt reguli simple (s, 

! g comedie, SUA, 2003).
Cu: Katey Segal, Kaley 
Cuoco, Amy Davidson, 
Martin Spanjers 

14:15 Crima din Beverly Hills 
(partea a ll-a) 
(dramă/thriller, SUA, 
1994). Cu: Beverly 
D'Angelo 

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

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 

Sport.
Meteo

20:30 Folclorul contraatacă
(divertisment)

23:30 Nu deranjațfl (thriller, 
coproducție, 2002). Cu: 
William Hurt, Jennifer 

Tilly, Denis Leary, 
Francesca Brown. R.: 
Dick Maas

130 Concurs interactiv 
2:30 Aventuri în Las Vegas 

(comedie, SUA, 1998). 
Cu: Johnny Depp, 
Cameron Diaz, Tobey 
Maguire, Benido del 
Toro, Ellen Barkin, 
Gary Bussey, Christina 

Ricci, Craig Bierko. R.: 
Terry Gilliam. 
Patru zile, trei nopți, 
două mașini decapota 
bile și un singur oraș, 
la un bilet și fă o plim
bare. Adaptare a 
romanului cu același 
nume a scriitorului 
Hunter S. Thomas.

445 9595 (r)

HOROSCOP
...._____ _____.......................... .. .................................... .......... ........

Berbec

Aveți succes în activitățile comerciale și sunt favorizate i 
investițiile pentru cămin. Evitați discuțiile în contradictoriu | 
cu partenerul.

Taur

S-ar putea să plecați într-o delegație anunțată în ultimul 
moment. Cu toate că.apar dificultăți, reușiți să vă descur
cați bine. <

Gemeni

Dacă sunteți invitat îritr-o excursie, profitați de ocaziei Chiar 
dacă trebuie să cheltuiți mai rnulți bani, meritați să vă 
relaxați.

Rac

Relațiile sentimentale ar putea avea de suferit. Nu este cazul 
să vă îngrijorați, o rudă va ajută să treceți peste acest 
moment.

Leu

Se pare că aveți dificultăți materiale, dar aveți un randa
ment excelent în activitățile intelectuale. Este o zi favora
bilă studiului.

Fecioară

Aveți mari probleme la serviciu și în fâmilie; ar fi bine să 
vă organizați timpul cât mai riguros, ca să nu vă consumați 
energia Inutil.

Balanță

Sunteți încrezător în forțele proprii. Puteți avea mari satis
facții pe plan intelectual și social. Relațiile sentimentale 
decurg excelent.

Scorpion• - -
Vă simțiți plin de energie și in stare de mari eforturi fizice. 
Nu vă supraestimați capacitatea de efort, pentru ca să nu 
aveți probleme.

Săgetător

Puneți suflet în tot ce faceți și sunteți hotărât să terminați 
tot ce ați început mai demult. Sunt favorizate câștigurile 
financiare.

Capricorn

în prima parte a zilei vă simțiți plin de energie și în stare 
să mutați munții din loc. Nu vă supraestimați capacitatea 
de efort.

Vărsător

Sunteți în formă și bine dispus, iar relațiile cu cei din jur 
decurg fără probleme. Aveți șanse de reușită în activitățile 
legate de cămin.

Pești

Inventivitatea de care dați dovadă vă ajută mult în afa
ceri. Planurile în privința unei noi investiții se vor concretiza 
în scurt timp.

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
Lecția de... sănătate. Sănătate 
și asistență socială (doc.) 9:20 
Jurnalul Euronews pentru 

România 935 O lume nouă (r) 
10:10 Tonomatul DP2 12:00 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 12:30 Poirot (r) 
13:30 ABC... de ce? 14:30 
Dincolo de hartă (r) 15:00 
împreună în Europa! Romii 

din România 16;00 furnalul 
TVR (r) 16:20 Descoperă 
românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 1835 Poirot (s) 
19:30 Ray Mears - Lecția de 
supraviețuire (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 21:00 Ora de 
știri 22:10 Coolmea distracției 
23:10 Home made.ro 23:45 
Escrocii (ep. 8, acțiune/com.) 
0:45 Replay (r) 1:15 El și Ea 
(film, r)

7:CXJ Love Joy (s. Anglia, 1986) 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Raven (s). Cu: 
Raven, Orlando Brown, Kyle 
Orlando Massey 11:30 
Divorțat și nu prea! (s). Cu: 
Frank Lloyd, Benjamin Shelter 
12:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
16:30 Bărbatul din vis (s) 
17:30 Pentru o cauză dreaptă 
(s, SUA, 2000) 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Jara lu’ 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Film artistic 22:30 Film 
artistic

9:30 O familie ciudată (r) 
10:00 Iubire nebună (film, r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Road Run- 
ner-cea mai rapidă pasăre (s) 
13:45 O familie ciudată (s) 
14:15 Bună dimineața, Miami 
(r) 15:15 Ghici ce-mi place la 
tine (r) 16:15 Noi toți (r) 16:45 
Jocurile iubirii (dramă, SUA, 
1980) 19:00 Seaquest (s). Cu: 
Roy Scheider 20:00 Entertain
ment News 20:20 Schimbul 
trei (s) 2130 Noi toți (s) 2200 
Cavaleri de onoare 
(acțiune/comedie/ dramă) 
24:00 Dosarele X (s)

6:00 Clona (r) 7:00 Duelul pasi
unilor (r) 8:00 Răzbunarea Vic
toriei (r) 9:00 Gitanas (s) 11:15 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
16:30 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s). Cu: 
Ana Maria Orozco Jorge 
Enrique Abello, Natalia 
Ramirez 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30
Viața ca o casă (comedie, SUA, 
2001) 23:15 Clona (s) 0:15 Pri
zoniera (r) 1:15 Poveștiri 
adevărate (r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 

RON 12:25 Quizzit - emisiune 

interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Povestea
lui Rich Donato (dramă, SUA, 
1999) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Umor... din greșeală ! 
18:00 Focus 19:30 Camera de 

râs 20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 Jericho (ep. 2, 
dramă/SF, SUA, 2006) 22:00 
Trădați în dragoste 23:00 
Trădarea (dramă, SUA, 2003) 
1:00 Vântul deșertului 
(acțiune, SUA, 1991). Cu: Lou 

Diamond Phillips

730 Aproape celebri (aventuri, 
SUA, 2000) 9:30 Batman - 
începuturi (aventuri, SUA. 

2005) 11:50 Prea multă 
dragoste (dramă, Germania, 
2004) 1335 Adevărul (thriller, 
Canada, 2005) 15:05 Concert 
Kylie Minogue Kylie: Showgirl 
Homecoming (2007) 16:05 
Greva (dramă, SUA, 2006) 
17:55 Stăpâna mirodeniilor 
(dramă. Marea Britanie, 2005). 
20:00 Studio 60 (Ep. 4, dramă, 
SUA 2006) 21:00 Agent fără 
voie (acțiune, SUA, 2005) 
22:25 Batman - începuturi 
(aventuri, SUA, 2005)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:00 Realitatea de la 9:00 
9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:15 
Deschide lumea 12:00 Reali
tatea de la 1.2:00 13:15 EU, 
România 15:15 Fabrica 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea 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 Tănase și Dinescu

7:00 Matinal 710 10:00 
Euromaxx (reluare) 10:30 
Jurnal european (documen
tar) 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 
Știri 13:05 Euromaxx 13:35 
Fabricat în Germania (relu
are) 14:35 Lumea cărților 
15:40 Misiune imposibilă 
(reluare) 16:00 Esentze (relu
are) 17:00 Hobby Mix. Cu 
Irene Pârvu 17:30 Pasul For
tunei 19:00 6! Vine presa! 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Trenul vieții. Cu Liana 
Stanciu 22:00 High Life. Cu 
Monica Stan 23:00 Vedetele 
se întreabă (rehrare)

8:00 Istoria invențiilor 900 
Automobile americane recon
diționate 10:00 Vânătorii de 
mituri 11:00 Mașini pe alese: 
BMW 325i 12:00 Top Ten 

13:00 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Istoria invențiilor 1500 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 17:00 S-a născut 
un MG 18:00 Motociclete 

americane 1900 Vânătorii de 
mituri 20:00 Cum se fabrică 

diverse lucruri? 2100 Cele 
mai ciudate povești cu OZN- 
uri din lume: Marea con

spirație OZN 2200 Fenomene 
stranii 2300 Garajul global 
2400 Loatari morți

made.ro
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■Mi CO L) - Acest rit» vă propune soluții pentru diferite 
poUame de cocrtaWfitaîe, noutăți legislative, programe 
de conttMttrte, noutăți contabile $1 economice; slte-

ui conține fl un forum de discuții.

Controale pe trei schimburi

1 euro
2,4397 lei1 dolar american

1 gram aur

3,2785 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 

24.05.2007:__________________ _______ __________________
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea t 

șl Mihai Eminescu.

"’'TiMeMWUTey'.. nune ,<

■ Garda Financiară și 
direcțiile antifraudă vor 
lucra non-stop, inclusiv 
sâmbăta și duminica.

Deva (M.S.) - Garda Finan
ciară și direcțiile antifraudă 
din cadrul Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală 
(ANAF) vor efectua controale 
operative pe trei schimburi, 
inclusiv în zilele sfârșitului 
de săptămână, a declarat, în 
timpul unei vizite efectuate la 
Deva, președintele ANAF, Da
niel Chițoiu. El a menționat 
că va propune Ministerului 
Economiei și Finanțelor reor
ganizarea structurilor mențio
nate astfel încât să fie posi
bilă permanentizarea acti
vităților de control operativ.

„Am constatat că o mare 
parte dintre operațiunile co
merciale destinate evaziunii 
fiscale au loc în afara orelor

de program și în week-end. 
Cele mai mari tranzacții co
merciale se fac noaptea, mai 
ales cele legate de evaziunea 
din domeniile produselor ac- 
cizabile - alcool și produse 
petroliere, introducerea în 
țară a țigărilor de contra
bandă și a băuturilor alcoo
lice. Ca atare, am luat măsura 
să avem echipe de control 
suficiente, toată săptămâna și 
24 de ore pe zi”, a afirmat 
președintele ANAF.
Suplimentare de posturi

în acest an, Garda Finan
ciară va avea o suplimentare 
de 500 de posturi, în timp ce 
la inspecțiile fiscale persona
lul va crește cu 1500 de anga
jați. Șeful ANAF a menționat 
că, și în aceste condiții, ar 
mai fi nevoie de încă 3000 de 
persoane care să lucreze în 
domeniu. Dacă inspectorii fis
cali angajați în acest an își

Contrabanda cu țigări este în topul infracțiunilor economice

vor face datoria, este posibil 
ca anul viitor să mai fie soli
citate suplimentări de posturi 
în cadrul ANAF.

„Mi-am propus ca anul 
acesta să avem o creștere a 
veniturilor colectate în Pro
dusul Intern Brut de un punct 
procentual, numai pe măsuri

de îmbunătățire a activi
tăților de control și adminis
trare fiscală, fără nicio influ
ență a cotelor de impozite și 
taxe. Dacă se va atinge acest 
obiectiv, voi proptine supli- 
metarea numărului de posturi 
pentru anul 2008”, a spus 
Daniel Chițoiu.

HUNEDOARA

■armada .Enirgofarm", non-stop, str. George Enes- 

cu, nr, 14. ©-» 717659._______________
Mrmada .Snan iae*, acn-itop, H. Dacia, nr.

33.©-» 748080.

deva ...—............
Fatmada .Bala farm’, non stop, b-dul Decebal, bl. 

5. ©- 231515.

■irmacta nr.1 .Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ©- 211616, 224488.

hrmada .Tacoml - Humanitas II’, str. Aleea Transil

vaniei, W. 7. ©-» 211949.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

5 6 7 2
7 6 2 9 5

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

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

7 3 1 8
AVANSAȚI

9 8
7 8 5 2

6 2 3 8
8 7 5

2 8 7
9 7 5 6

8 2 6 1
3 5 9
6 4 3 1

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

2 4 8 6 1 7 9 3 5

7 1 3I 5 4 9 6 8 2

5 6 9 3 8 2 1 4 7

6 9 5 8 7 1 4 2 3

8 3 7 2 6 4 5! 9 1

1 2 4l 9 3 5 7 6 8

3 8 11 7 9 6 2 5 4

4 5; 6 1 2 8 3 7 9

9 7 2| 4 5 3 8 1 6

Avansați

6 3 2 9 4 1 5 7 8

5 7 1 8 2 3 4 9 6

4 9 8 7 6 5 2 1 3

1 4 3 5 8 2 5 6 9

8 2 7 6 9 4 3 5 1

9 6 5 1 3 7 8 2 4

2 8 9 4 7 6 1 3 5

7 5 4 3 1 9 6 8 2
3 116 2 5 8 9 4 7

Cu cartea
■ Adevărate cenacluri 
literare, cu scriitorii din 
județ, se desfășoară în 
școlile hunedorene.

Deva (H.A.) - în Era Interne- 
tului, când copiii mai întâi 
învață să mânuiască calcula
torul și apoi să vorbească, car
tea nu mai are un rol esențial 
în educația tânărului de mai 
târziu. Dragostea pentru a 
simți mirosul hârtiei din car
te, pentru a auzi foșnetul fie
cărei pagini, atunci când se 
răsfoiește după ce a fost citită, 
lumina slabă a lămpii de carte 
în ceasurile târzii ale nopții 
sunt doar poveștile părinților 
sau chiar ale bunicilor. în în
cercarea de a stopa, atât cât 
este posibil, această lipsă de

Paulina Popa

la poarta școlii
interes al tinerilor pentru lec
tură, Direcția pentru Cultură, 
Culte și Patrimoniu Național 
Cultural, în colaborare cu edi
turile Emia, Paula, Călăuza 
VB și Danimar, a demarat o 
campanie de promovare a căr
ții și lecturii, în rândul tineri
lor hunedoreni, în școlile din 
județ. Campania cu titlul „Re
întoarcerea la lectură prin 
carte” a început de două zile 
și se va derula până la sfâr
șitul anului școlar. în cadrul 
acțiunilor care se derulează în 
peste 15 școli hunedorene, 
scriitorii hunedoreni intră în 
contact cu tinerii, pentru a 
veni mai aproape de ei. „Sco
pul campaniei „Reîntoarcerea 
la lectură prin carte” este a- 
cela de a reimpulsiona gustul 
la lectură al cititorilor, ape-

Petrișor Ciorobea

larea permanentă la comput
ere îi îndepărtează de la lec
tură pe elevii din școlile 
județului. Ideea ne-a venit la 
sugestia doamnei director al 
Direcției de Cultură, Silvia 
Beldiman, care ne-a impul
sionat să facem ceva pentru ca 
tinerii să fie mai aproape de 
carte”, afirmă Petrișor Cioro
bea, inspector la Direcția pen
tru Cultură, Culte și Patrimo
niu Național Cultural.
Scriitorii sunt optimiști

„în afară de faptul că foarte 
mulți copii, mai ales de la 
sate, nu au avut ocazia să 
cunoască scriitorii pe viu, eu 
cred că vom reuși să stârnim, 
într un fel oarecare, apetitul 
copilului către lectură, spune 
poeta Paulina Popa. Vorbim 
despre o reîntoarcere la lec
tură pentru că știm că, în 
ultimul timp, Internetul este 
prioritar. Vrem să le arătăm 
copiilor că pot să-și petreacă 
timpul și altfel decât în fața 
calculatorului. Poate că este 
un pas pentru a lăsa în urma 
noastră o altă generație care 
ar putea, la rândul lor, să se 
îndrăgostească de literatură”, 
completează Paulina Popa. 
„Ca membru al Uniunii Scri-

Dumitru Hurubă

itorilor, bineînțeles, mă bucur 
din tot sufletul. întâlnirea de 
astăzi mi se pare că a fost o 
reușită. Mie nu-mi rămâne 
decât să mă bucur de această 
receptivitate a tinerilor”, 
afirmă scriitorul Dumitru 
Hurubă.

Cât despre efect, se pare că 
va fi cel scontat. „La prima 
întâlnire, de la Geoagiu, am 
întâlnit tineri foarte interesați 
de ceea ce s-a întâmplat. Mai 
mult, foarte mulți elevi au pus 
întrebări, s-au implicat, au 
emis ipoteze, discuții poetice 
pe teme literare, au făcut 
conexiuni. Ori, asta e foarte 
important, cu atât mai mult 
cu cât era la un liceu cu pro
fil teoretic, nu unul umanist”, 
subliniază poeta Paulina Popa.

Violența în școli, o modă
■ Cea mai întâlnită 
formă de violență în 
școlile hunedorene o 
prezintă cea verbală.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Dacă la nivel națio
nal, în fiecare zi se întâmplă 
o agresiune în școli, la nivelul 
județului Hunedoara situația 
este deocamdată sub control. 
Forma cea mai întâlnită de 
violență, la nivelul județului 
nostru, este cea verbală, însă 
uneori elevii nu se dau în 
lături nici de la îmbrânceli și 
bătăi spontane. „De cele mai 
multe ori, violența elevilor 
provine din familie. Mulți e- 
levi asistă la certuri iscate din 
cauza lipsei banilor. Părinții

nu mai au timp, nu le arată 
copiilor afecțiunea de care au 
nevoie, nu îi mai ascultă. îi 
ceartă fără să-i lase să-și mai 
expună punctul de vedere. 
Violența din viața socială, pe 
care elevii o văd la TV, pe 
stradă, are, de asemenea, o 
influență foarte mare”, a 
declarat subinspector Daniela 
Mocuț, psiholog în cadrul 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara.
Reacții violente

Violența în școli a devenit 
în ultima perioadă o pro
blemă majoră, iar părerea 
unanimă a elevilor este că 
aceasta e un fenomen care 
riscă să ia amploare. în ceea 
ce privește nivelul de securi
tate, doar o mică parte din
tre elevi consideră că în insti-

Violența în școli începe să devină un fenomen de amploare

S.C. M.COMPANY 
CONSTRUCT S.R.L..

Execută: Lucrări de construcții civile și industri
ale

Placări termoizolante
Finisaje interioare și exterioare
Tencuieli structurate
Placări faianță, gresie la standard european 

NU EZITATI SĂ NE CONTACTAT!!

TELEFON: 0788/022.189, 0788/022.187

- familii în care există un climat conflictual, familii hiperpermisive;_________

- poziția socială;____________________________________________________

- modele de comportament învățate în familie;________________________________
- anturajul (afilierea la un grup implică a discuta, a fi împreună, a te îmbrăca, 

și a te comporta într-un mod similar cu membrii grupului de apartenență);

- caracteristici specifice vârstei: dorința de a atrage atenția; de a impre
siona; din teribilism; afirmarea masculinității.

tuțiile de învățământ nu se 
pot simți în deplină sigu
ranță, dat fiind faptul că în 
incinta școlii pătrund uneori 
și persoane străine de această 
instituție. Dacă în incinta 
școlii elevii au sentimentul că 
încă sunt în siguranță, zonele 
din preajma școlilor prezintă 
un risc mai crescut de izbuc
nire a incidentelor violente. 
Această situație ar putea dez
volta sentimentul de frică, 
suferință psihică, frustrare, 
toate acestea influențând dez
voltarea armonioasă a elevi
lor din punct de vedere fizic 
și psihic.

„înainte chiar de problema 
financiară, există o problemă

a mentalităților. Nu mă refer 
doar la școală, ci la societate 
în general. Copiii sunt, în 
școală, șase sau șapte ore pe 
zi. în rest, sunt acasă, pe 
stradă, se uită la televizor. 
Tot ce învață acolo - cum să 
vorbească, cum să se poarte 
- intră în contradicție cu ceea 
ce văd în rest. Așadar, nici 
părinții nu se ocupă suficient 
de educația copiilor. Dat fiind 
faptul că un copil se naște 
fără „păcate”, înseamnă că 
suntem cu toții responsabili 
pentru ce avem acum în școli, 
fie și pentru faptul că suntem 
consumatori înrăiți de sen
zațional ieftin”, a concluzio
nat Daniela Mocuț.

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro


1CTV1UT1TI/Cvineri, 25 mai 2007 CUVÂNTAI 
MW "lIBER

• Furt. Un bărbat din Hunedoara a fost 
prins de jandarmi imediat după ce a furat 
700 de kilograme de fier vechi din incinta 
combinatului siderurgic. Materialul era 
transportat cu o căruță. Bărbatul va 
răspunde în fața legii pentru furt. (M.S.)

• Ploi. Opt localități au fost afectate de 
ploile abundente căzute în noaptea de 
miercuri spre joi. Pe strada Plevna din 
Simeria se circulă cu dificultate. Pagubele 
sunt în curs de estimare. (M.S.)

Ziua porților 
deschise la 
PAEM

Hunedoara (D.I.) - în 
data de 1 iunie, la sedi
ul Asociației „Iancu de 
Hunedoara” - PAEM va 
avea loc Ziua porților 
deschise, prilej cu care 
se vor prezenta rezul
tatele obținute până 
acum sau care se află în 
derulare. La întâlnire 
sunt așteptați beneficia
rii proiectelor derulate, 
agenți economici hune- 
doreni și persoane aflate 
în căutarea unui loc de 
muncă. în acest mo
ment, prin asociația hu- 
nedoreană se desfășoară 
proiectul „Piața forței de 
muncă și Dialogul so
cial”, proiect finanțat de 
Guvernul Elveției, „Ins
truirea tinerilor în teh
nici de căutare a unui 
loc de muncă”, finanțat 
de C. J. Hunedoara, 
„Dezvoltarea carierei 
profesionale prin în
vățare pe tot parcursul 
vieții” și Constantin 
Bursan - 45 de ani de la 
moarte”, ambele finan
țate de Consiliul Local al 
Municipiului Hune
doara.

Când nu 
arde 
becul...
Deva (D.I.) - în 

această perioadă s-a 

finalizat un nou con

trol efectuat de către 

OJPC Hunedoara în 

colaborare cu 

reprezentanți ai 
Agenției pentru Con

servarea Energiei. 
Acțiunea a avut ca 

tematică de control 

respectarea prevede

rilor legale privind 

etichetarea și efi

ciența energetică a 

lămpilor electrice de 
uz casnic. în urma 

acțiunilor de control 

desfășurate s-a con

statat lipsa de pe 

ambalajele pro

duselor a elementelor 

de informare/carac- 

terizare (clasa de efi

ciență energetică; 

fluxul luminos al 

lămpii; durata medie 

de viață nominală; 

denumirea/adresa 

importatorului; lipsa 

totală a elementelor 

de informare și carac

terizare sau lipsa 

afișării prețului de 

comercializare). Din 

18 agenți economici 

controlați, la 16 au 

fost aplicate amenzi 

sau avertismente, în 

valoare de 33.000 lei.

Pe străzile din municipiul Deva a 
început refa-cerea marcajelor rutiere, 
operațiune mai mult decât necesară dat 
fiind faptul că pe anumite zone însem
nele nu mai pot fi observate de șoferii 
aflați în trafic. (Foto: Traian Mânu)
<___________________________________

Greva minerilor, anulată
Petroșani (M.S.) ■ Greva minerilor de la 

patru exploatări de huilă din Valea Jiului, 
care era programată să înceapă în această 
dimineață, a fost anulată, în urma încetării 
grevei generale a ortacilor din Bazinul Olte
niei. Cele patru sindicate care anunțaseră 
greva de solidaritate cu minerii din Oltenia 
activează la exploatările Livezeni, Petrila și 
parțial Lonea și Uricani. Ele fac parte din 
Uniunea Sindicală Mine-Energie (USME), 
afiliată Federației Naționale Mine-Energie. 
“Chiar dacă greva de solidaritate cu colegii 
din Bazinul Olteniei nu va mai avea loc, noi 
dorim să participăm la negocierile dintre 
FNME și Guvern pentru susținerea mineri
tului din Valea Jiului. Dorim includerea 
CNH într-un complex energetic format 
împreună cu termocentralele de la Mintia- 
Deva și Paroșeni-Valea Jiului. în cadrul 
complexului ar putea intra și microhidro- 
centralele de pe Râul Mare Retezat”, a 
declarat joi copreședintele USME, Adrian 
Jurcă. USME numără aproape 3700 dintre 
cei peste 11.000 de angajați ai CNH

Genica Brebeniță, coordonatoarea Azilului de Noapte din Hunedoara

"Viata nu o primești 
doar pentru tine"

Hunedoara (D.I.) - Este din 
Hunedoara și se străduiește 
să ofere hunedorenilor aban
donați un cămin în fiecare zi. 
Pentru că ceea ce face de ani 
buni, în fiecare zi, se 
ghidează după principiul că 
„viața nu o primești doar 
pentru tine, ci pentru toți cei 
din jur care au nevoie de tine; 
dacă ești egoist, ai trăit dege
aba”.

REPORTER: Munca de asis
tent social poate fi consider-

ată doar un serviciu, sau 

poate deveni o carieră?

Genica Brebeniță: în nici un 
caz prima dintre variante, 
dacă o faci din suflet. Pentru 
mine este un mod de a trăi 
împlinită sufletește. E drept, 
am finalizat cursurile de asis-

Genica Brebeniță

Coordonator al Azilului de noapte din 

Hunedoara

Data și locul nașterii: 5 septembrie 

1968, Hunedoara

Studii:

1986 - Liceul Industrial Nr 1 Hune
doara

2004 - Curs de asistent social

2007 - studentă în anul III la Facultatea 

de Drept din Sibiu

Starea civilă: căsătorită, un copil

Elevii din Brănișca 
intră în afaceri

Brănișca (D.I.) - în cadrul 
proiectului de relansare a 
învățământului în mediul 
rural, Școala Generală „Nico- 
lae Țic” din Brănișca a 
obținut .finanțarea unui pro
iect ambițios: implicarea ele
vilor și a comunității într-o 
acțiune comună, menită să le 
dezvolte în primul rând copi
ilor spiritul antreprenorial. 
Proiectul „împreună spre o 
școală performantă” implică 
copiii, cadrele didactice și 
părinții într-o activitate lucra
tivă - realizarea unei ciu- 
percării. Viitoarea producție 
va fi donată Centrului de 
ocrotire a persoanelor cu 
handicap din localitate. Direc
toarea școlii, Elena Duță, și 
Mariana Marian, părintele 
unuia dintre copii, sunt coor
donatorii acestui proiect, în 
care este implicat, de aseme
nea, și Consiliul Local care a 
participat la finanțarea lui cu 
10 la sută.

tent social în urmă cu 
trei ani când, după ce am 
suferit o operație la co
loană, nu mai puteam 
munci în combinat. 
Aparțin unei congregații 
religioase și, în cadrul ei, 
prin anii ‘90, a existat un 
proiect de ajutorare a 
copiilor din Kenya. Am 
calculat cât ar costa 
hrana unui copil de aco
lo pe zi și, timp de 2 
ani, împreună cu un
grup de femei, am asi
gurat finanțarea pentru un 
grup de copii, din banii 
noștri.

D.I.: Credeți că apartenența 

la o comunitate religioasă v- 

a determinat să vă atașați

de activitatea de sprijin 

social?

G.B.: Mai degrabă cred că 
biserica mi-a canalizat po
tențialul spre binefacere, pen
tru că dorința mea de a fi de 
folos celor din jur, aflați în 
nevoie exista. Uitați, chiar un 
copil bun, inteligent, care 
ajunge să facă parte dintr-un 
grup nepotrivit, se poate 
pierde, își poate rata șansa pe 
care o are. Și reciproc, un 
copil mai puțin dotat, dar 
încurajat și susținut, poate 
avea mai mult de câștigat.

D.I.: Cum vă descurcați ca 

și femeie într-un azil unde 

asistații sunt în general 

bărbați?

G.B.: Eram angajată la 
Primăria Hunedoara ca asis
tent social când mi s-a propus 
acest post. în 2005, când a fost

înființat azilul. Fiecare din 
cei care vin aici are nevoie de 
noi. Vin seara murdari, fără 
acte, flămânzi, uneori loviți. 
Dar fiecare este o persoană 
specială, cu care trebuie să 
știi să vorbești, să știi s-o 
asculți, să ți-o apropii. De 
aceea e mult mai indicată o 
femeie aici, nu știu dacă 
bărbații ar putea avea sufi
cientă răbdare pentru toate 
astea.

D.I.: Unde vă vedeți peste / 

10 ani?

G.B.: într-un centru social 
mai mare, care să se adreseze 
mai multor categorii de per
soane aflate în nevoie. Există 
mari șanse ca acesț^entru să 
existe chiar în Hunedoara, 
pentru că în ultimii ani s-au 
făcut pași importanți aici în 
domeniul asistenței sociale. r
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fi doar 50 de lei + TVAi
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Rămâne încă un sezon la Jiul

• Retragere. Partida dintre Jiul Petroșani 
și Steaua a fost ultima în care a evoluat 
mijlocașul de 39 de ani, Damian Militaru. 
în pauza meciului el a fost premiat, iar la 
sfârșit a primit tricoul lui Nicolae Dică. 
Militaru a evoluat 200 de meciuri în pri
ma ligă, iar de trei ori a participat cu 
Steaua în Liga Campionilor. (V.N.)

• Fani. La sfârșitul meciului de la Petro
șani dintre Jiul și Steaua, cel mai căutat 
fotbalist a fost brazilianul Elton. După ce 
acesta a urcat în autocar, mai mulți fani 
au mers la Olăroiu și au spus că vor să-l 
vadă pe micuțul jucător. Antrenorul a râs, 
a urcat și l-a adus pe fotbalist, care s-a 
fotografiat cu fanii săi. (V.N.)

■ Antrenorul Gheor- 
ghe Poenaru va 
rămâne în Vale pentru 
cel puțin un sezon.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@infonnmedia. ro

Petroșani - loan Sdrobiș, 
managerul general, a declarat 
ieri că Gheorghe Poenaru va 
rămâne antrenor la Jiul 
Petroșani pentru cel puțin 
încă un sezon, după ce tehni
cianul afirmase că nu este 
sigur de rămânerea sa lă 
echipă. „Nu se pune în dis
cuție ca Poenaru să plece de 
la Jiul. Va rămâne cel puțin 
un an de zile aici pentru că 
are treabă de făcut”, a spus 
Sdrobiș.

Retrogradată în Liga a II- 
a, Jiul va intra în vacanță de 
astăzi, iar reunirea lotului va

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 34-a: CFR Cluj - Farul 
1-0; Urziceni - Gloria 0-1; EC Național - Rapid 4-0; 

Oțelul - Poli lași 3-1; Jiul - Steaua 0-2; Poli Timișoara 

- FC Vaslui 2-2; Pandurii - FG Argeș 2-1; U Craiova - 

UT A 2-1; Ceahlăul Dinamo 2-2.__________ ____

Meci de „la revedere"

1. Dmamo 34 23 8 3 63-24 77
Clasament

2. Steaua 34 21 8 5 61-22 71

3. CFR Cluj 34 21 6 7 59-32 69
4 Rapid 34 16 11 7 63-39 59
5. Oțelul 34 17 5 12 60-56 56

6. Gloria 34 16 6 12 42-35 54
7. Poli Timișoara 34 15 8 11 37-33 53
8. FC Vaslui 34 13 11 10 41-44 50
9. U Craiova 34 12 12 10 39-43 48
lO.’Urziceni 34 13 8 13 30-29 47
11. Pandurii 34 13 5 16 26-35 44
12. UTA 34 11 8 15 28-39 41
13. Poli lași 34 10 10 14 34-41 40
14. Farul 34 8 13 13 31-35 37
15. Ceahlăul 34 8 7 19 27-53 31
16. FC Național 34 6 6 22 27-52 24
17 'C A-ne< 34 5 9! 20 23-47 24
18. Jiul 34 5 5 24 15-47 20

■ Simota a declarat că 
Jiul nu a jucat pentru 
Steaua, deși a făcut un 
meci slab.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Alin Simota, patro
nul Jiului Petroșani, a de
clarat că jucătorii săi nu au 
fost suficient de montați pen
tru a obține un rezultat pozi
tiv în meciul cu Steaua, pier
dut pe teren propriu, cu scorul 
de 0-2. „Nu au fost suficient de 
montați să obțină un rezultat 
pozitiv. Am făcut un joc slab 
în repriza a doua. Vreau să fie 
clar, noi nu am jucat pentru 
Steaua, am jucat pentru noi. 
A fost ultimul meci în Liga I,

rmiii/ ram
Deva (V.N.) - lată principalele momente ale activității 
fotbalistice din această vară:_______________________________

29 iunie - Tragerea la sorți a turului 2 preliminar al Ligii 
Campionilor;__________________ ______________________________
21 iulie - Supercupa României;_________________________

28 iulie - prima etapă a Ligii I; 31 iulie - prima manșă 

a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor;_____________

3 august - tragerea la sorți a turului 3 preliminar al Ligii 
Campionilor și a turului 2 preliminar al Cupei UEFA;
7/8 august - a doua manșă a turului 2 preliminar al 

Ligii Campionilor;_____________________________________________

14/15 august - prima manșă a turului 3 preliminar al 
Ligii Campionilor;________________________ ____________________

16 august - prima manșă a turului 2 preliminar al Cupei 
UEFA;_______________ ____________________________ - _

28/29 august - a doua manșă a turului 3 preliminar al 
Ligii Campionilor;
30 august - tragerea la sorți a grupelor Ligii Campi
onilor și a doua manșă a turului 2 preliminar al Cupei 

UEFA.

La Petroșani, Steaua și-a asigurat un loc 
în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Refuz categoric
Deva (V.N.) - Chiar și după 

ce Comisia de Disciplină a 
FRF a sancționat gruparea 
hunedoreană cu neprogra- 
marea în competiții oficiale 
până la achitarea datoriilor 
financiare, Corvinul Hune
doara refuză să plătească 
20.000 de lei „Universității” 
Cluj. Legat de acest aspect, 
patronul clubului Corvinul, 
Florin Uscatu, a declarat că 
nu va achita valoarea pagube
lor produse de suporterii 
hunedoreni. „Cu orice risc, 
nu plătesc niciun ban. Nu 
sunt vinovat și, mai presus, 
am principiile mele. Am 
comunicat decizia mea și 
directorului de relații inter
naționale al FRF, Florin 
Prunea”, a declarat Uscatu. 
După cum se știe, clujenii au 
cerut 20.000 de lei după ce 
suporterii echipei Corvinul au 
vandalizat autocarul cu care 
„U” Cluj a făcut deplasarea la 
Hunedoara la meciul din tur, 
scor 1-1, din Seria a Il-a.

Florin Uscatu

Minerii vor, la anul, din nou în Liga I . (Foto: t Mânu)

avea loc pe data de 25 iunie. 
Jucătorii de la Jiul vor face, 
la începutul lunii iulie 
pregătirea centralizată la 
Slănic Moldova, iar obiectivul 
pentru noul sezon va fi for

dar nu unul de «adio», ci de 
«la revedere». Sunt convins că 
vom reveni în prima ligă”, a 
spus Simota.

în schimb, antrenorul 
Gheorghe Poenaru s-a declarat 
mulțumit de evoluția jucăto
rilor, în special în prima parte 
a meciului. „Sunt mulțumit. 
Echipa a început bine, am 
avut și două mari ocazii de gol 
și dacă am fi înscris în 
primele 15 minute, alta era 
soarta jocului. M-a surprins 
faptul că publicul a ținut mai 
mult cu Steaua decât cu noi, 
dar sunt bucuros că am avut 
un public așa numeros”, a 
spus Poenaru. De precizat că 
mijlocașul Eric Bicfalvi a 
negat că ar urma să ajungă la 
Steaua, așa cum s-a zvonit în 
ultima perioadă: „Regret că nu 

—'-V-
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marea unei echipe competi
tive. „Nu avem obiectiv pro
movarea pentru că cest lucru 
se subînțelege. Dacă am spus 
că am venit aici să fac treabă, 
asta voi face”, a spus Sdrobiș,

Alin Simota . (Foto: cl)

am reușit să pun mâna pe un 
tricou de la un jucător de la 
Steaua. Rămân în continuare 
la Jiul, chiar dacă s-a zvonit 
că voi ajunge la Steaua - a 
spus el”. Și Militaru, care’a 
jucat, miercuri, ultimul său 
meci în Liga I, era supărat că 
momentul retragerii sale a 

care a precizat că nu va ma 
da afară niciun jucător dii 
actualul lot.

Ieri, conducerea clubulu 
Jiul l-a numit în funcția dt 
antrenor secund pe Mariar. 
Pâcleșan care, alături de 
Damian Militaru, va completa 
staff-ul tehnic al formației din 
Vale. „Damian și-a pus ghetele 
în cui, acum are altă treabă; 
la fel și Pâcleșan care a sem
nat contractul de antrenor 
secund. îi vom face și o echipă 
de juniori de care se va ocu
pa”, a spus Sdrobiș. El a mai 
precizat că în următoarei^ 
două zile nu mai puțin de 12 
jucători cu vârsta cuprinsă 
între 16 și 18 ani vor semna 
contracte cu Jiul. „Sunt tineri 
veniți din toată România pen
tru că avem de gând să 
revenim în prima ligă, unde 
să stăm cel puțin un deceniu”,' 
a completat managerul.

coincis cu retrogradarea Jiu
lui. „Mă retrag în momentul 
în care echipa mea retro
gradează, dar Jiul nu are față 
de Liga a Ii-a și va reveni. Nu 
sunt cu inima împăcată, dar 
mă bucur ca suporterii Stelei 
nu m-au uitat și m-au aplau
dat”, a spus el.

J IU lUbIMI I N MIIOII
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XlX-a: Victoria Călan 
- CFR Marmosim 2-0; Metalul Crlșclor - Inter Petrila 1- 
6; Aurul Brad - Retezatul Hațeg 4-0; Gloria Geoaglu - 
Constructorul Hunedoara 3-0.

Clasament
1. Aqrocompany Băcial 5 14 0 1 56-6 42
2. Victoria Călan 16 13 1 2 40-12 40
3. Gloria Geoaolu 15 10 0 5 33-15 30
4. Aurul Brad 17 7 3 7 17-29 24
5. Metalul Crlșclor 15 7 0 8 35-44 21
fe CFR Marmosim 16 5 3 8 18-28 18
7. Mnerul Aninoasa 16 5 3 8 16-26 18
*. tasatul Hațeg 16 4 5 7 18-27 17
1 tater Petrila 15 2 2 11 19-39 8
Wk Constructorul HD15 2 1 12 7-33 7

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Observatori. Adrian Porumboiu și 
Nicolae Grigorescu vor fi observatori de 
arbitri la partidele Norvegia - Ungaria și, 
respectiv, Andorra - Israel, care vor avea 
loc la 6 iunie, în preliminariile Campiona
tului European din 2008, a anunțat site-ul 
oficial al UEFA.

Revanșa „diavolului" milanez

Golul 700
Timișoara (MF) - An

drei Cristea (Poli Timi 
șoara) a marcat, miei 
curi,. golul cu numărul 
700 al campionatului, în 
minutul 68 al meciului 
cu FC Vaslui, scor 2-2, 
disputat în etapa a 
XXXIV-a, ultima, a Ligii I.

Și Răzvan
Istanbul (MF) - Tehni

cianul echipei Șahtior 
Donețk, Mircea Lucescu, 
i-a spus președintelui 

’ clubului Beșiktaș, Yildi- 
rim Demiroren, că, pen
tru a reveni în Turcia, 
cea mai importantă con
diție a sa este să fie ins
talat director sportiv, 
iar antrenorul principal 
să fie fiul său, Răzvan 
Lucescu, susține cotidi
anul Vatan.

Răzvan Lucescu (Foto: epa)

loan Andone 
(Foto: FAN)

Spre Cluj
□uj (MF) - Tehnicia
nul loan Andone a 
admis, într-o decla
rație pentru Ziarul 
Clujeanului, că va 
antrena din sezonul 
viitor echipa CFR 
Cluj.
„încă nu sunt antre
norul lui CFR Cluj, 
pentru că nu am 
semnat nimic oficial. 
Nu știu când voi 
demara discuțiile. Nu 
vă grăbiți, așteptați 
până zilele urmă
toare", a afirmat 
Andone.
însă, în momentul în 
care a fost întrebat 
dacă CFR Cluj are 
șanse să câștige titlul 
în sezonul viitor, 
Andone a răspuns: 
„Altfel nu m-aș fi 
înhămat la lucru. Cu 
3-4 întăriri, CFR se 
poate bate cu șanse 
reale ia tiltu".

■ AC Milan a trecut de 
Liverpool, în finala Ligii 
Campionilor, după ce în 
urmă cu doi ani a pierdut.

Atena (MF) - Echipa AC 
Milan a câștigat Liga Campio
nilor, după ce a învins, mier
curi, cu scorul de 2-1, forma
ția Liverpool, în finala dis
putată la Atena, luându-și, 
astfel, revanșa pentru eșecul 
din ultimul act al competiției 
din 2005, când englezii au re
venit de la 3-0 și au câștigat 
trofeul la penalty-uri.

AC Milan a câștigat pentru 
a șaptea oară în istorie Liga 
Campionilor, după golurile 
înscrise de Inzaghi, în minu
tele 45 și 82. Liverpool a punc
tat prin Kuyt '89.

Antrenorul Carlo Ancelotti 
a declarat, miercuri seară, că 
victoria echipei AC Milan în 
fața formației Liverpool va 
aduce credibilitate fotbalului 
italian după scandalul meciu
rilor trucate.

„Această victorie este cu 
atât mai frumoasă cu cât am

Filippo Inzaghi a fost, din nou, omul providențial pentru milanezi

Nu merge la Steaua
Constanța (MF) - Gheorghe Bosânceanu a 

declarat că nu l-a contactat nimeni de la 
Steaua pentru a discuta un eventual trans
fer al atacantului Mihai Guriță.

„Guriță este în vacanță și îi recomand să 
își vadă de treaba lui dacă nu vrea să aibă 
de-a face cu mine. Nu pot discuta despre un 
transfer al lui la Steaua atât timp cât nu 
am fost contactat de nimeni”, a spus 
Bosânceanu.

Egal CU COFdȘ. Atacantul echipei
Dmamo, Ionel Dănciulescu, a marcat 
golul cu numărul 151 In Liga I, In par
tida cu Ceahlăul Piatra Neamț, scor 2-2, 
egalându-1 pe Marcel Coraș în clasa - 
montul all-time al golgheterilor

(Foto: EPA)

fost nevoiți să surmontăm nu
meroase dificultăți. Este, pro
babil, cea mai frumoasă din
tre toate. Nu vreau să vorbesc 
despre revanșă după scan
dalul din fotbalul italian, din 
care a avut de suferit, mai 
ales AC Milan. Dar această 
victorie este prețioasă deoare
ce va readuce seninătate și 
credibilitate fotbalului italian. 
Puțin, suporteri, puțini oameni, 
probabil nimeni nu se gândea 
că am putea câștiga în acest 
an. Valoarea mea pe piață a

crescut. Dar legăturile mele 
cu Milan sunt foarte puter
nice. Ceea ce am reușit aici 
mă face să mă simt ca și cum 
aparțin clubului", a declarat 
Ancelotti.

Ancelotti a precizat că me
ciul de miercuri seară de la 
Atena.a fost mai puțin des
chis decât cel din urmă cu doi 
ani de la Istanbul.

Antrenorul Rafael Benitez 
a declarat, la rândul său:

„Ne-am creat multe ocazii 
în prima repriză. Cred că am

jucat mai bine ca la Istanbul, 
dar devierea de la primul gol 
a schimbat totul. Este un gol 
norocos, dar așa este fotbalul. 
Vom pregăti o echipă pentru 
viitor și vom reconstrui în 
această vară. Felicitări pentru 
Milan, o echipă foarte bună. 
Mulțumesc și suporterilor, 
dar și echipei și jucătorilor 
mei care au muncit mult și 
meritau mai mult. Să fii con
dus de o asemenea echipă, 
foarte bună pe contraatac, 
este greu. Trebuia să atacăm,

dar și să păstrăm echilibrul, 
lucru pe care nu l-am reușit”, 
a spus Benitez.

Tehnicianul spaniol a adău-' 
gat că arbitrul german Her
bert Fandel nu a lăsat să trea- - 
că cele trei minute de prelun
gire acordate, fluierând ma£. 
devreme finalul meciului. „îr^ 
să nu vreau să mă folosesc de 
acest lucru ca de o scuză/' 
Când pierzi ești decepționat, 
dar trebuie să te gândești la 
viitor și cum să faci lucruri!*- 
mai bine”, a spus Benitez.

Steven Gerrard (Foto: epa)

„Putem fi mândri"
Atena (MF) - Căpitanul Ste

ven Gerrard a declarat că ju
cătorii echipei Liverpool pot 
fi mândri de ceea ce au reali
zat în această ediție a Ligii 
Campionilor și a felicitat for
mația AC Milan pentru vic
toria de la Atena.

„Putem fi mândri de noi. 
Parcursul nostru până aici a 
fost excepțional și știu că vom 
ajunge din nou în finală. Tre
buie să ridicăm capul, ne vom 
odihni în această vară și vom 
pleca mai bine în sezonul

viitor. Am avut controlul me
ciului în prima repriză, dar 
în a doua parte nu a fost așa 
cum ne-am fi dorit. însă nu 
trebuie să uităm că am întâl
nit o echipă de foarte bun ni
vel, cu jucători foarte mari. 
Trebuie să aducem un oma
giu echipei AC Milan. A câș
tigat și probabil a meritat. 
La încălzire ne-am spus că 
acest meci a pe de
talii și pe puțin noroc. AC 
Milan a avut noroc”, a spus 
Gerrard.

Dică, pe locul patru la golgheteri
București (MF) - Jucătorul 

echipei Steaua, Nicolae Dică, 
a ocupat poziția a patra în 
clasamentul final al golghe
terilor Ligii Campionilor, cu 
patru goluri reușite în faza 
grupelor ediției 2006/2007 a 
competiției.

Nicolae Dică a marcat două 
goluri în meciul din deplasare 
cu Dinamo Kiev, scor 4-1, 
unul în partida de pe teren 
propriu cu formația ucrainea
nă, scor 1-1, și unul în depla
sare cu Olympique Lyon, scor 
1-1.

Dică împarte locul patru cu 
Claudio Pizarro, de la Bayern,

care are tot patru goluri.
Atacantul formației Steaua 

a fost nominalizat pe site-ul 
UEFA la categoria jucătorul 
sezonului în viziunea supor-

Nicolae Dică (Foto: EPA)

terilor, alături de alți nouă 
fotbaliști care au evoluat în 
ediția 2006/2007 a Ligii Cam
pionilor.

Pe primul loc s-a clasat ata
cantul formației AC Milan, 
Kaka, cu zece reușite. Pe po
ziția a doua a clasamentului 
golgheterilor se află patru 
jucători, toți cu 6 goluri: Pe
ter Crouch (Liverpool), Ruud 
Van Nistelrooy (Real Madrid), 
Fernando Morientes (Valen
cia) și Didier Drogba fcijel- 
sea).

Pe poziția a treia se află 
jucătorul Raul Gonzalez (Real 
Madrid), cu cinci golurjf

Căpitanul echipei AC 
Milan, Paolo Maldini 
câștigat, miercuri, pe 
tru a cincea oară in 
carieră Liga Campi
onilor, egalându-1 pe 
legendarul Dl»
Stefano, și a spus, 
victoria în fața 
formației Liverpool, v« 
.'rea să obțină și al 
șaselea, trofeu. (Foto: EPA)

Exemplu de urmat
Atena (MF) - Patronul Sil

vio Berlusconi a declarat că 
AC Milan este un exemplu de 
urmat, după ce a reușit să 
câștige Liga Campionilor în 
fața formației Liverpool, în 
ciuda faptului că la începutul 
sezonului a fost penalizată 
pentru implicarea în scan
dalul meciurilor trucate.

„Cred că este o victorie 
foarte meritată, având în ve
dere dificultățile avute în a- 
cest sezon. Milan a fost mai 
puternică decât justiția, decât

tot. Cred că AC Milan este un 
exfemplu de urmat”, a spus 
Berlusconi.

Mijlocașul olandez Clarence 
Seedorf s-a declarat mândru 
că este component al echipei 
AC Milan. „Am muncit mult 
în acest an, a fost unul difi
cil. Am dat dovadă de o stare 
de spirit ireproșabilă. Nu a 
fost un mare meci, dar noi 
am fost concentrați și știam 
că nu ne putem permite să co
mitem greșeli în fața lor”, a 
sons Seedorf

Augustus Constantin
(Foto: FAN)

L finală
București (MF) - Arbitrul 

Augustus Constantin va 
conduce la centru finala Cu-
pei României - Timișoreană 
dintre echipele Poli Timi
șoara și Rapid București, 
care va avea Ioc sâmbătă, de
la ora 20.45, pe stadionul Dan 
Păltinișanu din Timișoara 
Constantin va fi ajutat de 
asistenții Adrian Vidam și 
Comeliu Fedcru. ja-Qisoan 
Balaj va fi arbitra de rezervă.

F
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• te IMl fi cotoree. 2 holuri, balcon 3 m,
2 cămări, baie, informații la tel 0748/064186 
sau 0740/463385. (nr. 4/21.05 2007)

• Sm, B-dul Decebal, bl. 15, et. 1, ap. 2, 
contorizări, repartitoare, preț 150.000 ron, nego- 
cabi, teL 0723/288282. (T)

>• pnaatii IHcă vând apartament în Azuga, 
'central la 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
vedere splendidă, ideal pentru vacanțe, preț 
854)00 euro, negociabil. Tel. 0722/424190. (T)
• Miădecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Straiului, gresie, faianță termopane, centrală 
termică, parchet laminat, tel. 0726/267686. CT)
• argent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă. gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336. CT)
• zona 22 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. (AO)
• 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 nego
ciabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. (AO)
• 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)

• cftwăartnrtdri, baton, etaj 3. zona Dada.
Ș preț 1004)00 lei. TeL 07C/S9022 0726/316796 

(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
etaj 1, Zamfirescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• irgent 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)
• 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 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 138.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808 (A4)

• str. Zamfir eseu, cu intrări separate. bloc de 
cărămidă balcon, ocupabil repede, preț 1454XX) 
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)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(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/--vî.483. (Aid

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piața, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• uroentîn Deva, olata 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 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 6&000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Liliacului, dec., modernizări, preț 
51.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți, et 2, dec, 2 bă, 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 preț68000 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)
• 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. 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. 
231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva tel. 231.800. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon:0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă merită văzut, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, Cuza Vodă posibilitate privatizare, telefon: 
0254/613366,0788/1«1.490.078“'158483. (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)
• ih Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec, etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. (A9)
• isgert, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, Mărești, 
Dorobanți Zamfirescu, teL0740/317314. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, contorizări, 2 bă, 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 
bă, 2 băcoane, etaj intermediar Simeria, preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210788 (Al)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 2 
bă, 2 băcoane, centrală termică parchet 
gresie, făanță 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 205ă00 ron, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703,0254/232808 (A4)
• in Mana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
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. 
231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

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)

• 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 Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat preț 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)
• zona Călugăreai, 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 bă, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• lagent, ki Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• in Sânbiiakn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)

• te Deva. 3 camere, bucârâne. aae 
(cyeăe. faianțăX arte. ST-6S0 rqr. znnă Utea- 
centraiâ Deva, preț 19000 eun neg, teL 23LM 
0745/51L776(A9)
• Mosaru 2 camere, deperdnțe. preț atractw. 
telefon: 0254/613368 078MM8498 0788058483. 
(A10)
• 2 case, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
0788/040.490,0788058483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788058488 (A10)
• teren, 5 ari, Crișcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 4 camere, garaj, lângă Primărie, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorăbești, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, curte, garaj, încălzire, canalizare, 
posibilă privatizare, 1500 mp, str. Vânătorilor, 
preț atractiv, telefon: 0254/613368 0788/040490, 
0788'158483. (A10)
• Brad, în Rosa, Dealul Tăului, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 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, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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)

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. (6/1805)

• ta Sfcămaș, comuna Ilia, nr. 89, preț 
negociabil, informații la tel. 282973, 
0757/537271, seara, (nr. 6/234)52007)

• in Vețel, din cărămidă 3 corpuri, toate 
utilitățile, apă gaz, TV cablu, gresie, faianță 
canalizare, garaj, anexe, grădină 2000 mp, asfalt, 
informații la tel. 0744/999094. (D
• Mărtinești, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

Vând garsoniere (19)
• Deva, Bdul luliu 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)

pvtan): U*.unlMtalOl«iIxil 11

zj
Pole Happy In 9.762 f-uro’

Cu un design dnmk și finisări extrem de precise alecaroseriei și taiorului, N oul Polo arată mai bineca nic iotată Iar prin oferta 
Polo Itappy, 11 poți avea cu un pachet generos de dotări standard, la unpreț incredibil de 9.762Eurot cu toate tele incluse.

Dotări itsndwd I X55CP.4uți 
radio CD-pU) cr, dublu airtiag Livrare (Un ftoc.

Acum și cu prima de casare!

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Caisa Lugojului, brfurcatie oeroport, telefon: 0256-289892,287316

'/AIHArEA de migpofihanta.pe

AURORA I.F.N. S. A.
Ofertă pentru societăți comerciale șl persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Qgmaraaa.unor afaceri e Capital da lucru ■ investiții
Pot beneficia de credite șl firmele nou înființate șl fără activitate I 

«rate aurtxa.oom.ro
0254 219112,219580, 0726S23889,0726/118355

RECLAME

aurtxa.oom.ro
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C4RM6US6
NATURAL CHEMICALS

Carmeuse este unul dintre liderii mondiali In producerea varului, cu peste 140 de 

ani de experiență In extracția și procesarea calcarului și b pietrei dolomitic© In 

vederea obținerii varului și a produselor derivate pentru diențll industriali și comerciali

Suntem prezenți în aproape 100 de locații în Europa do Veat (Italia, Belgia Țările 

scandinave, Franța și Olanda), Europa Centrali șl de Est (Slovacia, Republica Cehă. 
Ungara, România și Turda), în America do Nord (Statele Unite ale Americii și 

Canada) și Africa (Ghana).

Cu cei peste 270 de angajați din cele 5 unități de producție din Brașov, Deva, 

Câmpulung, Reni șl Pojoga Carmeuse România deține o poziție strategică pe piața 

locală și contribuie semnificativ la perfomanța totală a Carmeuse Europa Centrală și 
de Est prin atingerea și depășirea bugetelor previzionale. Dorind să își îmbunătățească 

poziția în grup și pe piața locală Carmeuse România esteîntr-o continuă dezvoltare.

Grupul Carmeuse cu istoria sa îndelungată, expertiza puternică și cu o frumoasă 

perspectivă pentru viitor tți poate asigura atât siguranța unei afaceri stabile cât și 
provocările unei companii care își dorește să fie recunoscută ca referință în domeniul 

ei de activitate.

Ești gata de provocare?

Noi căutăm parteneri!

căutăm In franța

pentru transport 
internațional 

pe cisternă a materialelor 
chimice ADR.

Cerințe:
- cunoașterea limbii 

franceze
- experiență internațională 

Contact: 
cpalfadenhartogh.com 

0036/20/411-5040
(95776)

Vând terenuri (21)

• vând 155 ha pădure, fag bătrân, satul 
Tebea, 2 ron/rnp, negociabil, tel. 
0264/428965. (nr. 3/21.052007)

Funcționar expediție

Locație: Deva • CNșcădaga

Responsabilități:

> Verifică documentele de ridicare a mărfii prezentate de beneficiari

> întocmește documentele de expediție a mărfii
> Eliberează declarația de conformitate și fișa tehnică de securitate a produsului

> întocmește zilnic raportul de livrări

Profilul tău:

> Minim 3 ani experiență tntr-o poziție similară

> Studii medii
> Disponibilitate pentru programul îh schimburi.

îți oferim ...

> Oportunitatea de a lucra tntr-o companie internațională

> Oportunitatea de a-ți folosi cunoștințele și de a le dezvolta

> O poziție interesantă

> Un pachet salariat atractiv.

Dacă ești interesat...
Te rugăm să ne transmiți un CV și o scrisoare de intenție nu mai târziu de 10.M.2007 

pe mail la adresa: anca.tamaeQcarmeuse.ro, sau prin poștă la uimătoarea adresă:

Cârme uee Holding • 500269 Brașov, str. Carpațllor nr. 24

Tel.: 02to-33.15.15, Fu: 0288-31.1833

• 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, bale, faianță, gresie, balcon, 
mobilat, zona Mărăștl, preț 88.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătăria bale, faianță, gresie, lamelar, 
zugrăvit, ocupabll Imediat zona M. Emlnescu, 
pre^ 75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara

• semldec., bucătărie, bale, balcon, mobilat 
zona Kogălnlceanu, preț 92.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• Dorobanți, dec., bale șl bucătărie, et. 1, 
apometre, balcon, preț 31.000 euro, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zarandulul, et 3, semldec., s=26 mp, baie șl 
bucătărie, balcon închis, contorlzărl, 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, contorlzărl 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, contorlzărl, repartitoare, bloc de cărămidă 
preț 80.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808 (A4)

■ am THdent 40 mp, decomandate, modrfkdri, 
termopan, parchet gresie, nuanța, ța metalică 
preț 75.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251488,0254/232808. (A4)
• zona ultracentrală 28 mp, contorlzărl, cu 
balcon mare, fără modificări sau amenalărl, 
Ideală pt cabinet Individual, birouri, firmă, preț 
92.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232808 (A4)
• ki Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică, contorlzărlpreț61500 lei, neg., tel. 

206003,230324. (A7)
• zona Emlnescu, etaj 3, semldec., laminat, 
zugrăvit, vopsit liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorlzărl, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164.^. 36003. (A7)

Cumpăr garsoniere (20)

• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro/mp, alt teren extravilan la Ieșirea 
spre Slmerla, preț 10 euro/mp, 4700 mp, fiecare, 
tel. 0256/451498 Sau 0747/974947. (T)
• In rate, Intravilan, ST 1700 mp, toate facilitățile, 
apă gaz, curent, accept variante, 48.000 ron, 
negociabil, tel. 0729/015069,0748/658222. CD
• penfcu construcție casă zona Zăvoi, 463 mp, 
Informații latei, 0744/999094.(T)
• vând grădină în Brad, str. Decebal, Intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, Informații la 
tel. 0723/301296 Său 0723/225229. (T)
• vând loc de casă, 35/6 mp, FS 21 m, apă gaz, 
curent, loc drept, zonă liniștită Hășdat, Hune
doara, preț 35.000 euro, tel. 0723/005657. (T)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• 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, 
231500,0745/511776. (A9)
• zona klan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231500,0745/511.776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravlan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 0745/511.778 (A9)
• ST- 5 ha, 8lăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/513368 CWM0A90,0788'158483. (A10)
• agent pentru fermă ST- 800 mp, comuna 
Vața, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040490,0788058483. (A10)
• Agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483 
(A10)
• ha, DN 1,5 km distanță de Metro-PIoieștI, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
078^158483. (A10)
• ST-1000 mp, pentru construcții vilă Dudești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• lângă str. Brad-Deva, ST-1800 mp, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• lila, lângă str, Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 05 ha, + pădure, pentru construcție case de 
vacanță la șoseaua de pe malul Arleșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (MO)

imo Cumpăr teren (22)

ACDMIM
Deva str.Ulpia nr.15

Tek:+40 - (O) 254-215294: 215770: 0728/285576; Fax:+40-(0) 254 218161: e-mail: off?ce.deva@deva acomtn 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 lucru; - 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 
pachet salarial motivant. Doar candidați! selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

(92954)

Informații la telefon: 0254.215.294 — 0254121H,’51 (fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.ac£min.ro

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

LIDERI NAȚIONALI ÎH! FURNIZAREA 
DE SERVICII m BOI^ENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

angajează:
AGENȚI VÂNZĂRI

• menținerea cliMjilciF existenți
- identificarea clienților potențiali
' încheierea contractelor de vânzare 
cerințe.
- studii medii sau superioare
■ experiență în vânzări, relații cu clienții 
(constituie avantaj!

■ cunoștințe din domeniile: Internet, 
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, bl/R parter
Fax: 0353-100200
E-mail: petrisor.craciuBoiu@upc.ro
Canoidații care nu sunt contact îh 
termen de 10 zile de la data-limlta -je 
depunere a CV-urilor se consideră incom
patibili cu cerințele postului.

• 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)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231500,0740/317314. 
(A9)

• Intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• urgent, 5 ha teren Intravilan, la șosea Deva sau 
•n -Iml -ra Imortint Tel. 215212. (Al)

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/nlvel, 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)
• ImoM 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)

Imobile chirii (29)

• închiriez garaț-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)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează corsari de:

• Administrator peslune țarinile* șl 
agroturisdc*

• Mmager tu tutei
rxiMEIBiara Iocri(Bri silnic. între orsle 9-16, 
UMMMlN pdn* la data de: 25.05.2007

• garsonieră mobilată contorizări totale, 
interfon, ocupabllă Imediat, zona Dacia, preț 100 
euro+100 garanție, tel. 0730/305563,0723/696299. 
CD
• tnchiriti apartament cu două camere, zona 
Gojdu, etaj 1,100 euro pe lună tel. 224500. (nr. 
3/234)52007)
• garsonlert sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobllate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• epartiment 4 camere, et 1, zonă centrală 
mobilat și utilat pe termen lung, preț 300 euro 
negocâH In fuicție de perioadă tel. 211587. 

trawmaitAffi

• spațiu comercial, zonă centrală minim40 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 tncnlriere spațiu comercial, Deva, 
piață 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică termopane, pentru Dirou, cabinet, preț 
500 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• b-dul Decebal, et 8,2 camere, dec., mobilate, 
CT, balcon, bale. S=56 mp, preț 700 RON/lună + 
garanție pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• lullu Manlu, 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 Dentru cheltuieli, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Bajan, s=7C mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărie 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, ocupabll din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
■ zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horeă s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA. tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mo, încălzit apă curentă 
pretabil orestări servicii, birouri, Dreț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 3 camere, aec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141.0745/511.778 (A9)
• amanafet 5-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317.314. (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)
• vând Dada 1310, AF. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii, negociabil, tel. 
0724fol2735.Cn
• vând Dada 1310. AF. 1998 67.000 «m. preț 5500 
ron. irforoiaî' la tei. 07WT2XT?.

renumh^acarași
Organîzănrrwnti’Sotezuri, aniversării capacitate 400 de’locuri 

Pentru informații suplimentare sunați la O254'249.'ob4 t 

Nimlcjnu se compară cu un'client (mulțumit ! £

Societate WH 
Comerciali 0'3 

angajează: 

lori necal
pentru depozit Deva

MbimN hNteforui: 0254/232.715, H

cpalfadenhartogh.com
anca.tamaeQcarmeuse.ro
deva.ac%25c2%25a3min.ro
mailto:petrisor.craciuBoiu@upc.ro
0724fol2735.Cn


ZvS
parte a unei ctxponții internaționale mass-media 
can define p<*iția de lider in publicarea de ziare 
fi Mirlcii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Comemorări (76) Decese (75)

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

I distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

e Abilități de comunicare;
o Disponibilitate la program matinal;
e Seriozitate.

Cu durere și respect, amintim celor care l-au 
cunoscut că în 30 mai 2007 se împlinesc 4 ani de 
când a trecut în neființă

I

I

Oferim:

o program de lucru flexibil; 
e venituri In funcție de realizări;
e 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, lnt. 8808. 
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

Sâmbătă 26.DS-2D07 clubul -Tarabostes" din 
Complexul Daco-Roman Geoagiu-Băi vă oferă un 
„Super show party drinks". Seară incendiară; creativi
tate, profesionalism în parteneriat cu „Euro-Scala" 
Deva.

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

Q QUASAR 
INDUSTRIES

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

OFERTĂ EX 
DE SALA

Quasar Industrios SRL. Str.22 Decembrie nr.37 Deva
, Dk'.i Tel- i'Wî* '9-1 • rnr-.ail rianiAtrtw.3f5k|uasarro

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

Fiecare sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/inchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștle - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ola ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sintuhalm ■ SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

ing. SABO CAROL
Ne vom ruga pentru sufletul său ales duminică 27 
mai, ora 11.00, în Biserica „Sfântul Nicolae” din 
Hunedoara și la mormânt.

Odihnească-se în pace! 
Familia veșnic nemângâiată

• vând Dada Logan 1,4 mpl, Laureate, an 
fabricație 2004, prima serie de fabricație, 
preț 6300 euro, tel. 0723/585337. (9/22.05)

• vând Dada 1310 break, an fabricație 1987, tn 
stare bună, tel. 216756, 0741/740047 și 
0720/632545. (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)

best .ro
• kxdaicbi Germania și aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope șl 
mobilă, la un preț avantajos. Tel. 
00491731782201 sau 0726/389978. (4/11.04)

• vând Opd Agila 1.0 L 60.000 km (reali) 2001, I 
airoag. ESP, ABS, CD, oglinzi electrice, cauciucur, 
90% aproape noi. 5400 euro, negociabil, recent 
adusă (19.05.2007). consum 4.5%. tel. 
0743/001467. (T)

• vând Lada Samara 1500, AF1995,88300 
km, preț negociabil, informații la tel. 
0745/071301. (nr. 1/22.05.2007)

• vând Seat Cordoba 1,41,16v, geam el., oglinzi 
el., închidere centralizată, climatronic, Euro 4, 
ABS, carte service, recent adusă (19.05.2007), 
consum sub 5%, 5.700 euro, negociabil, tel. 
0743/001467. CD
• vând Toyota Yaris 1.0, af 2003,12.000 km rulați 
în țari preț 7000 euro. Tel. 0723/585337. (9/2235)

Camioane, remorci (39)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent tractor U 650, efectuat RK, 
stare excepționali preț 14.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0742/223535. (2/17.09

IDENȚIAZĂTEÎ

(nr. 5/24.05.2007)

■ vând iigmi combină Class masa 3S m, 
2 tractoare U 650, presă de balotat 
Ferguson, pluguri cu 3 șl 2 brăzdare, grape, 
pompă de erbicldat nouă 600 litri, pentru 14 
m, alte accesorii agricole șl îngrășăminte 
chimice ■ azotat șl uree. Tel. 246369, 
00436763167820. (10/14.05)

• vând tractor U650, cu plug, toate cauciu
curile nol+motor făcut recent, Informații la 
tel. 0724/524450 sau 265813, după ora 21.00. 
(nr. 1/23.05.2007)

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

Garaje (43)

• vând gan|, zona Pieței, proaspăt 
renovat preț 40.000 ron, informații la tel. ; 
0722/701557. (nr. 10/23.05-2007)

Mobilier și interioare (47)

• vând lagant mobilier sufragerie: masă+4 
scaune taplțate, vitrlnă+servantă, 2 
comode, dulap cu 2 uși, 2 dulapuri cu o ușă;
2 canapele extensibile, dulăplor bale, 
mască chiuvetă, mobilier bucătărie nou, 
prețuri bune, tel. 0724-571753. 

I (11/23352007)

Electrocasnice (56)

I • vând isgant ladă frigorifică mare pentru j
SRL, geamuri orizontale, -42 grade, cântar 
100 kg, calculator șl Imprimantă LX 300, fax 
Olivetti, Deva. Tel. 0752/206785. (5/22.05)

Altele (61)

• vând pari pentru roșii șl fasole, din lemn 
de brad -1 leu bucata, lămâi pe rod șl dafini 
150-200 lei bucata, Popeanca Dumitru, 
Deva, str. Crlșan, nr. 24, tel. 226804, (nr. 
8V23.05.2007)

• vând dlstanțlerl pentru fier-beton (fontă), 
pureci diferite diametre, tel. 214664 sau 
0723/227569. (T)
• vând lacăte speciale, inox, rezistente la apă, 
ABUS import Germania, tel. 0723/227569. (T)
• 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 șomaj nr. 601163 pe numele 
Dimcea Vâslie. Se declară nul. (nr. 1/24.05.2007) 
e Pierdut document carte verde nr. 111132238, 
proprietar Porche Liezlng România, utilizator 
Filip Vasu Lla Mlădița. Se declară nul. (nr. 
4/24,05.2007)

Prestări servicii (72)

e ofrMrvkl de contabilitate complete șl 
competente, precum șl consultând! 
economică, tel. 0254/240707,0728/313809, 
e-mall: contabllltate2007ro®yahoo.com. 
(nr. 12/21.05.2007)

• OtganMm MinknaitK nunți, botezuri, 
aniversări, sonorizări, filmări, DVD-url 
personalizate, foto, transfer de pe casetă 
pe DVD. Relații la tel. 0721/747411 sau 
0721/614425. (nr. 5/10.05.2007)

e SC Reflexo Vital SRL Sibiu organizează In 
Deva cursuri de Masaj Reflexoterapie, 
Cosmetică și Coafor stilist. Absolvenții 
beneficiază de certificate în țară șl 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 mobilier cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum; asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

ft

ft

ft

Colectivul Filialei Deva a Universității de Vest 
Timișoara este alături de familia colegei noastre 
lector universitar Tîrnoveanu Dorina în greaua 
încercare prin care trece cauzată de moartea tatălui 
său.

Sincere condoleanțe! 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(nr. 6/24.05.2007)

Cu adâncă durere în suflet soția Maria și mqma 
Gizela anunță încetarea fulgerătoare din viață a 
scumpului lor soț și fiu

HANȚA PETRU
în vârstă de 64 de ani. înmormântarea va avea loc 
sâmbătă 26 mai 2007 în localitatea Bretea Mureșană.

Dumnezeu să-i odihnească sitfletul și să-l aibă 
în grijă!

(nr. 9/24.05.2007)

Fiicele Cristina și Gabriela, ginerii Cornel și Dorin, 
nepoții Andrei și Denisa deplâng încetarea din viață 
a celui care a fost un minunat tată, socru și bunic

HANȚA PETRU
în vârstă de 64 de ani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(nr. 9/24.05.2007)

Studenții anului III ai Universității de Vest 
Timișoara, Colegiul de Institutori sunt alături de 
doamna lector universitar Dorina Tîrnoveanu la 
greaua încercare pricinuită de decesul tatălui său.

Sincere condoleanțe! 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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)
• doriți un venit suplimentar? Sunați la 
0749/959463, rog seriozitate, (nr. 3/24.05.2007)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifronlști, moto- 
stivuitoriști, circularișți, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă. Tel. 
0254/236897.(6/15.05)
• Firmă din Deva angajează urgent vânzătoare 
cofetărie șl croitorese. Informații 0722/275410, 
0254/219578. (nr. 7/24.05.2007)
• Firmă distribuție angajează agenți vânzări 
tineri și motivați pentru Deva și Hunedoara, tel. 
021-318-3733, fax 021-3123934, e-mail: 
CARIERE@OISTRIFARM.RO. (95494)

(1/25.06)
• Soler cat. B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, C.V. la 0261/769215. (95310)
• SC Atomls SRL angajează electricieni rețele și 
posturi trafo, paznlci-pensionari, interviul joi, 31 
mai 2007, orele 10.00, în Deva, Str. 16 Februarie, 
nr. 21, candidații vor avea: CV, act calificare, tel. 
0730/015192. (nr. 12/23.05.2007)
• SC Danielle 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 Totalitarii 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 comercială angajează în condiții 
avantajoase tinere absolvente de liceu, cu expe
riență, pentru sală de jocuri, oferim salariu 
atractiv. Tel. 0726/101211.074&T87785. (14/2335)

RECLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
contabllltate2007ro%25c2%25aeyahoo.com
mailto:CARIERE@OISTRIFARM.RO
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Duet sexy cu Stone și Minogue
•Refăcută. Sculptorii de la muzeul 
Madame Tussauds au petrecut ultimele 
patru luni pentru a reface statuia prințului 
Charles, moștenitorul tronului Marii Bri
tanii, după ce vizitatorii s-au plâns că 
acesta arată prea tânăr.

Paul Simon a primit, miercuri la 
Washington, premiul Gershwin acordat 
pentru activitatea sa care a influențat 
muzica și societatea. (Foto: epa)

■ Kylie Minogue și 
Sharon Stone au cântat 
într-un duet sexy la gala 
amFAR de la Cannes.

Cannes (MF) - Gala amFAR 
este organizată pentru strân
gerea de fonduri destinate com
baterii maladiei SIDA și are 
loc anual înainte de decernarea 
premiilor Festivalului de Film 
de la Cannes. Gazda acestui 
eveniment, Sharon Stone a 
cântat și a mângâiat-o sexy pe 
Kylie Minogue, provocând un 
val de ovații în public.

Cele două staruri ar putea fi 
considerate cel mai scump 
duet din istorie după ce au 
reușit să câștige pentru acest 
număr artistic 200.000 de lire 
sterline (295.000 de euro). Gala 
anuală organizată de American 
Foundation for Aids Research 
a devenit unul dintre momen
tele sociale de referință din 
timpul Festivalului de la Ca-

Sharon Stone (Foto: epa)

nnes. Numeroase personalități 
au fost prezente la serata de 
gală care a avut loc la restau
rantul Moulin de Mougins. 
Petrecerea de anul acesta a 
atras unele dintre cele mai 
mari nume de la Hollywood, 
printre care George Clooney, 
Matt Damon, Goldie Hawn.

Dick Cheney mai are un nepot
Elevi evacuați

Los Angeles (MF) - 
Circa 2.400 de elevi au 
fost evacuați miercuri, 
dintr-un liceu din Cali
fornia, după ce un ado
lescent de 14 ani a 
amenințat într-o clasă 
că va detona o bombă pe 
care susținea că o are în 
ghiozdan. Poliția nu a 
descoperit nici un dis
pozitiv explozibil, iar 
elevul - care a fost dat 
în grija părinților - ar 
putea fi judecat pentru 
amenințare teroristă.

Va citi fanilor
Londra (MF) - Scri

itoarea J. K. Rowling va 
citi pentru o parte din 
fanii săi cel de-al șapte
lea și ultim roman al 
seriei „Harry Potter” în 
noaptea lansării acestu
ia, pe 21 iulie, la Muzeul 
de istorie naturală din 
Londra. J. K. Rowling 
va începe lectura la 
miezul nopții și o va 
continua până în zori, 
după care va da auto
grafe fanilor care vor 
primi și câte o copie 
gratuită a romanului.

Washington (MF) - Mary, 
fiica vicepreședintelui ameri
can Dick Cheney, care a recu
noscut public faptul că este les
biană, a născut, miercuri, un 
băiețel care a primit numele 
de Samuel David. Bebelușul

' Clooney (Foto: EPA)

L-a con
vins să 
doneze
Cannes (MF) - George 
Clooney Fa convins pe 
regizorul Steven Spiel
berg să doneze un 
milion de dolari vic
timelor din Darfur, o 
regiune greu încercată 
de un război civil. Aflat 
la Cannes, unde a 
avut loc premiera celui 
mai recent film în care 
joacă, „Ocean’s 13", 
Clooney și-a convins 
prietenii celebri să-și 
deschidă portofelele 
pentru refugiații 
sudanezi. Gestul ge
neros a avut loc la o 
petrecere care a avut 
ca scap colectarea de 
fonduri pentru vic
timele din Darfur, 
organizată pe un iaht 
de lux ancorat la Cap 
d’Antibes.

Dick ți Lynne Cheney cu nepo
tul (Foto: EPA)

este al șaselea nepot al vicepre. 
ședintelui american, a indicat 
biroul acestuia, care a publi
cat și o fotografie a bebe
lușului încadrat de bunicii săi, 
Dick și Lynne Cheney.

Nașterea acestui copil a fost 
mai mediatizată față de 
apariția pe lume a celorlalți 
nepoți ai lui Cheney, pentru că 
Mary și-a recunoscut în mod 
deschis orientarea sexuală, în 
timp ce președintele George W. 
Bush este un apărător al va
lorilor tradiționale. Nu se 
cunoaște modul în care a fost 
conceput copilul. Mary Cheney 
(38 ani) are de foarte multă 
vreme o relație cu partenera 
sa Heather Poe.
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Fatih Akin, printre favoriți

Puiul de barză a ieșit din ou intr-un 
cuib aflat în sati^țfiwierkocin, în vestul 
Poloniei. (Foto: EPA)

■ Unul dintre filmele 
favorite la Palme d'Or 
este și „Auf der anderen 
Seite des Lebens".

Cannes (MF) - Filmul „Auf 
der anderen Seite des Lebens” 
al regizorului turco-german 
Fatih Akin (34 de ani), proiec
tat la Festivalul de la Cannes, 
stabilește o legătură între Tur
cia și Germania cu portretele 
a două familii apropiate de o 
dramă și se plasează printre 
favoriții pentru un Palme d'Or, 
transmite AFP. Filmul a fost 
proiectat miercuri pentru 
presă și pentru public.

Actrița Hanna Schygulla, îi 
coordonează cu măiestrie pe 
ceilalți actori germani și turci 
în acest film care constituie a

Regizorul Fatih Akin, ținta fotoreporterilor (Foto: epa)

doua parte dintr-o trilogie care 
a debutat cu „Cu capul înain
te”, premiat cu premiul Ursul 
de Aur la Festivalul de la Ber

lin în 2004. în „Cu capul îna
inte” („Gegen Die Wand”), o tâ
nără turcoaică născută în Ger
mania se căsătorește de formă

cu un compatriot alcoolic și to
xicoman, cu 20 de ani mai în 
vârstă decât ea, pentru a scăpa 
de familia sa tradiționalistă.

De data aceasta, „Auf derj 
anderen Seite des Lebens” 
prezintă povestea a două 
familii, una germană și alta 
turcă, care se apropie datorită 
unei înmormântări și a unei 
duble culturi.

Fatih Akin, cu acest film, 
este considerat unul dintre 
favoriții în cursa pentru un 
premiu Palme d'Or, alături de 
frații Joel și Ethan Coen, cu 
„No country for old men”, și 
de Cristian Mungiu, cu „4 luni, 
3 săptămâni și 2 zile”. 
Câștigătorii premiilor decer
nate în cadrul Festivalului de 
la Cannes vor fi anunțați 
duminică.

Borat scrie două cărți
New York (MF) - Reporterul de televi

ziune fictiv Borat Sagdiyev, interpretat de 
Sacha Baron Cohen, personajul unei 
comedii care a făcut furori în toată lumea 
anul trecut, a semnat o înțelegere cu presti
gioasa editură Random House pentru publi
carea unei cărți de sfaturi pentru călătorii. 
Suzanne Herz, editor la Flying Dolphin 
Press, o filială a Random House, a declarat 
că este vorba de o carte care va conține 
două ghiduri, unul destinat kazahilor care 
călătoresc în Statele Unite, celălalt destinat 
vesticilor care călătoresc în Kazahstan. 
Cartea se va numi: „Borat: Touristic Gui
dings To Minor Nation of U.S. and A.” și

Scot victimele (Foto: EPA)

Morți în explozia din Siberia
Moscova (MF) - Cel puțin 35 

de persoane au murit în 
explozia produsă ieri la o mină 
de cărbune din Siberia, potri
vit unui bilanț provizoriu 
anunțat de un oficial din 
cadrul Ministerului rus pentru 
Situații de Urgență. „Treizeci 
și cinci de persoane au murit, 
iar soarta altor trei nu se 
cunoaște”, a anunțat un 
purtător de cuvânt al minis
terului. Dintre cele 217 per

soane care se aflau în mină, 
179 au fost scoase la suprafață, 
șapte fiind rănite.

Explozia de metan s-a pro
dus la ora 3.40 GMT (06.40 ora 
României) în mina Iubileinaia, 
situată In apropiere de orașul 
Novokuznețk, în vestul Si
beriei. Compania Iujkuzbasug- 
ul are 20 de mine în regiune. 
A fost inițiată o anchetă, iar 
compania și-ar putea pierde 
licența.

Caribbean At World’s
End”. (Foto epaj

i Johnny Depp a
I fost prezent la Tokyo, la
I premiera filmului 

„Pirates of the


