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Cerul va fi mai mult noros. Primărie intrată la apă
Concurs 11unie

Deva (S.B.) - Câștigă
torii concursului de de
sene pentru copii, lansat 
de 1 Iunie de „Cuvântul 
Liber” și www.huon.ro, 
au fost premiați ieri, la 
ora 13.00, la sediul re
dacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr.37A parter 
(clădirea Cepromin). Din 
•cate Cristina Nicula, 

la Grădinița P.P. Nr.7 
Deva nu a ajuns la pre
miere. Premiul I îi apar
ține și o așteptăm, luni 
(până la ora 14.00), la 
redacție!

Steluțele Cetății
Deva (S.B.) - Elevi din 

^rnai multe județe cu 
Ofersta între 6-14 ani 
vor participa, astăzi, la 
Festivalul concurs inter-
judetean de muzică ușoa
ră „Steluțele Cetății”. 
Manifestarea a ajuns la 
cea de-a Vil-a ediție și se 
va derula la Casa de Cul
tură. De la ora 11.00, 
■Concursul de inter- 

^■retare, iar de la ora
19.00: Gala laureatilor.

Ghelariul, 
fără apă 
noaptea 
Ghelari (C,B.) - Deși 
primăria din Ghelari a 
finalizat în acest an 
problema furnizării 
apei potabile în 
comună, locuitorilor li 
s-a tăiat porția de 
apă pe timpul nopții. 
Dacă în 2004 
locuitorii Ghelariului 
aveau la dispoziție 
trei ore pe săptă
mână pentru a-și lua 
provizii de apă, în 
2007 aceasta va fi 
furnizată pe tot tim
pul zilei, după o in
vestiție de 2.700.000 
din partea primăriei. 
„Din păcate, noaptea 
suntem nevoiți să 
oprim furnizarea 
apei. Oamenii nu au 
înțeles că nu trebuie 
să facă exces și tșa 
inundă pur și simplu 
culturile, nu doar le 
irigă. Din această 
cauză, apa se fur
nizează cu măsură", 
a afirmat loan Bulbu- 
can, primarul 
comunei Ghelari.

■ Toate birourile Primă
riei Simeria au fost inun
date de ploaia infiltrată 
prin tavanul clădirii.

Simeria (M.S.) - Toate 
birourile din Primăria Sime
ria au fost inundate de ploaia 
care s-a infiltrat ieri prin

tavanul clădirii, activitatea 
instituției administrative ur
mând să se desfășoare, de 
săptămâna viitoare, în sala de 
sport a Școlii Generale Nu
mărul 2. Clădirea primăriei se 
află în lucrări de extindere 
care prevăd construirea unei 
mansarde peste actualul nivel. 
Din acest motiv, în urmă cu

o săptămână, acoperișul imo
bilului a fost demontat pentru 
începerea lucrului la man
sardă. „Am urmărit chiar și 
prognoza meteo, atunci când 
s-a decis demontarea acope
rișului. Zilele acestea trebuia 
turnat planșeul. Pentru pre
venirea unor incidente legate 
de ploaie, planșeul a fost

acoperit cu tablă și folie, dar 
acestea nu au mai făcut față”, 
a declarat viceprimarul orașu
lui Simeria, Pavel Hațegan. 
Reprezentantul firmei care a 
câștigat licitația de construcție 
a mansardei a confirmat fap
tul că s-au luat măsuri de pro
tecție împotriva ploii și infil
trărilor de apă. /p.3

0 hunedoreancă în top
Hunedoara (T.S.) - Izabela Sebestien, elevă

a Liceului Economic 
din orașul de pe 
Cerna, este prima 
hunedoreancă ce, 

a câștigat un con
curs de frumusețe 
național: Miss 
Lotus Internațional

2007, desfășurat la 
sfârșitul lunii 

mai în 
Oradea, /p.5

Deva - măturată mecanic
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Cinci dintre cele mai importante campionate de fotbal din 
Etlțopa 3e|jii peste 53* din totalul veniturilor de 12.fi 
miliarde euro.

- mUiorde euro venituri în sezonul 2005/2006 -

■ Noua mașină de mă
turat perie, aspiră, ume
zește și poate înlocui 
munca multor oameni.

Deva (M.S.) - Societatea de 
salubritate din municipiul 
Deva a achiziționat o mașină 
de măturat străzile deosebit 
de complexă, care poate 
asigura curățenia pe toate 
străzile din oraș, inclusiv pe

aleile dintre blocuri. Mașina 
a costat 140.000 de euro și este 
capabilă să perie carosabilul, 
să aspire și să umezească 
locurile pe care le curăță. De 
asemenea, printr-un furtun 
lung de șase metri, mașina 
poate curăța mizeria strânsă 
între autoturismele care se 
află într-o parcare. „Mașina 
va lucra pe timpul nopții, 
după un grafic bine stabilit. 
Poate înmagazina șase metri

cubi de deșeuri, motiv pentru 
care apreciem că ar putea 
curăța toate străzile din Deva, 
dacă ar fi solicitat acest 
lucru”, a declarat Carmen 
Ailenei, directorul societății 
de salubritate. Tariful practi
cat pentru curățenia stradală 
de către firma Salubritate SA 
Deva a fost stabilit, în ședința 
Consiliului Local, la o valoare 
de 0,015 lei pe metru pătrat, 
la care se adaugă TVA.

Cartierul care 
va învia

Deva (S.B.) - Cartierul 
Cuț, din Ghelari va fi re
abilitat. Deocamdată a 
fost introdusă apa. Au în
ceput să se întoarcă și 
locatarii. Primarul loan 
Bulbucan spune că vor 
mai trece câțiva ani pâ
nă când părăginitul car
tier avea o nouă față, /p.5

Destin de fotbalist la „răcoare" Z

Franța

G^a^ca CuvAntirt Libt*.  Sun*.  De«o<rt<

Bârcea (C.M.) - Fotbaliștii 
sunt considerați răsfățați ai 
destinului, motiv pentru care 
sunt invidiați de toată lumea. 
Florin Neagu, fost jucător la 
Jiul în perioada 1979-1988, 
spune că dacă s-ar mai naște 
o dată tot fotbalist ar vrea să 
fie. Pe lângă norocul de a fi 
jucător de fotbal și de a gusta 
din plăcerile acestui statut 
profesional, viața i-a oferit lui 
Florin Neagu și surprize ne
plăcute. Cea mai cruntă din
tre toate este aceea că acum 
iși ispășește o pedeapsă la Pe

nitenciarul de Maximă Sigu
ranță Bârcea Mare, pentru o 
infracțiune despre care nu 
vrea să vorbească. Chiar dacă 
se află după gratii, Florin se 
consideră norocos. El a jucat 
de-a lungul carierei sale la 
Steaua Quniori), Dinamo, FC 
Baia Mare și Șoimii Sibiu, dar 
cel mai bine s-a simțit la Jiul 
Petroșani, unde a jucat nouă 
ani. Născut în București, 
Neagu s-a căsătorit în Pe
troșani și a trăit în orașul din 
Valea Jiului până în 1988 când 
a fugit în Turcia, /p.7

\

Ca abonat Cuvântul 
Liber ai numai de câști
gat! Pe lângă concursurile 
dedicate abonaților, în 
fiecare lună poți să fii 
ales, din baza de date a 
abonaților CL, în mod 
aleator, chiar TU CÂȘTI
GĂTOR! Dna Sauer Emilia 
(Deva) este abonatul lunii 
MAI, iar cântarul elec- ] 
tronic li aparține! Alătură] 
te sau rămâi în familia I 
CL pentru că și NOI sun-i 
tem alături de tine!

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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• Dați dispăruți. Doi cetățeni irakieni, 
angajați ai ambasadei americane de la 
Bagdad, sunt dați dispăruți iar forțele 
irakiene încearcă să afle ce s-a întâmplat 
cu ei, a anunțat Departamentul de Stat. 
Răpirile și disparițiile sunt tot mai dese în 
Bagdad pe fondul violențelor interconfe- 
sionale.

Moțiune depusă si refuzatăA ■ 5

Cameraman 
ucis

Bagdad (MF) - Un ca
meraman irakian care 
lucra pentru agenția As
sociated Press a fost 
ucis prin împușcare joi, 
la Bagdad. Saif M. Fak- 
hry (26 ani) a fost îm
pușcat de două ori în 
timp ce trecea pe lângă 
o moschee, în apropie
rea locuinței sale, în zi
ua sa liberă. El este cel 
de-al cincilea angajat al 
Associated Press (AP) u- 
cis în războiul din Irak.

Rezultat 
previzibil

Washington (MF) - Ac
ceptarea nominalizării 
fostului subsecretar de 
Stat american Robert 
Zoellick la președinția 
Băncii Mondiale este 
considerată un rezultat 
previzibil în condițiile 
în care Statele Unite au 
reușit să evite joi o dis
pută cu reprezentanții 
statelor membre. Zoel
lick a fost nominalizat 
miercuri de către preșe
dintele George W. Bush 
pentru preluarea condu
cerii Băncii Mondiale de 
la Paul Wolfowitz.

Robert Zoellick (Foto: epa;

Rusia e contra

Javier Solana
(Foto: EPA)

Progrese 
in 
negocieri 
Madrid (MF) - înaltul 
reprezentant al Uniu
nii Eurcpene pentru 
Politică Externă, 
Javier Solana, a 
menționat „o serie 
de progrese pe teme 
importante" în criza 
nucleară iraniană, 
anunțând o intensifi
care a discuțiilor, joi, 
la Madrid, după o 
întrevedere cu nego
ciatorul iranian, Aii 
Larijani. „Cred că nu 
se poate spune că 
este vorba de o 
schimbare funda
mentală, d că am 
avansat în anumite 
puncte importante", 
a dedarat Solana. 
AIEA a publicat 
săptămâna trecută 
un raport foarte dur, 
apreciind că Tehera
nul continuă să 
sfideze ONU, prin 
activitățile de 
îmbogățire a uraniu
lui și blocarea acce
sului inspectorilor la 
instalațiile nudeare.

■ PD a depus moțiunea 
de cenzură, însă preșe
dintele Camerei Depu- 
taților a refuzat-o.

București (MF) - PD a de
pus, ieri, la Parlament, moțiu
nea de cenzură „Guvernul Tă
riceanu trebuie să plece”, în
să, conform liderului deputa- 
ților democrați Cristian Rădu- 
lescu, președintele Camerei 
Deputaților Bogdan Olteanu 
refuză să primească documen
tul.

Conform lui Rădulescu, se
natorul PNL Mihai Lupoi ar 
fi trimis la Camera Deputați
lor o cerere prin care anunța 
că își retrage semnătura de 
pe moțiune. Cererea lui Lupoi 
nu a ajuns însă și la Senat, 
unde moțiunea a fost primită, 
susține liderul deputaților 
PD.

La Cameră, însă, ca urmare 
a retragerii semnăturii lui 
Lupoi, moțiunea nu mai în
trunește cele 116 semnături 
necesare depunerii.

„Am depus moțiunea din 
nou, în condițiile regulamen
tare, cu cele 116 semnături 
necesare, corectând greșeala 
de ieri, când se repeta un nu
me. Moțiunea este depusă la 
Senat și a fost depusă după o 
lungă așteptare și la Camera

Deputaților”, a arătat Rădu
lescu.
în Birourile Permanente

Bogdan Olteanu a declarat 
că a returnat din nou moțiu
nea de cenzură grupurilor 
PD, pentru a completa lista cu 
semnături, urmând ca, luni, 
Birourile Permanente reunite 
să decidă dacă moțiunea este 
depusă regulamentar.

„Suntem în continuare în- 
tr-o situație absolut jenantă 
pentru Parlament. Continuă 
să nu se întrunească numărul 
de semnături necesare. A fost 
adăugată semnătura domnu
lui Nati Meir. între timp, în

să, unul dintre semnatari și-a 
retras semnătura”, a spus Ol
teanu, referindu-se la faptul
M....................................
E o chestiune de
neseriozitate din
partea semnatarilor 
moțiunii. Nu cred 
că asta ține de res
pectarea instituției 1 

Parlamentului. j

«s
/'

Bogdan Olteanu *

că senatorul liberal Mihai Lu
poi și-a retras semnătura de 
pe moțiune.

Președintele Camerei a ară
tat că le-a transmis grupuri

lor PD că nu au semnăturile 
necesare, cerându-le să com
pleteze lista.

Olteanu a susținut că, prin 
.returnarea pentru a doua oa
ră a moțiunii, a apărut o „si
tuație rușinoasă pentru PaM 
lament”.

„Voi propune să fie o ședin
ță a Birourilor Permanente, 
unde să se tranșeze situația 
jenantă. Luni va trebui să ne 
hotărâm dacă avem sau nu 
moțiune de cenzură, și cu as
ta, basta, pentru că altfel ris
căm să transformăm această 
procedură într-un circ”, a ă- 
nunțat președintele Camerei 
Deputaților.

„Moțiunea n-are șanse"
București (MF) ■ Liderul 

PSD, Mircea Geoană, a de
clarat, ieri, ca moțiunea de
mocraților nu are șanse să 
treacă. Geoană a spus ca de
mersul PD nu este util pen
tru că se referă mai mult la 
rezultatul referendumului și 
nu la chestiuni concrete.

El a explicat ca moțiunea 
PD perpetuează prezența ac
tualului guvern până în se
siunea parlamentară viitoa
re, pentru că există doar o 
moțiune pe sesiune. Potrivit

Constituției, senatorii și de
putății care au inițiat deja 
o moțiune de cenzură care 
a fost respinsă nu mai pot 
iniția încă o moțiune în ace
eași sesiune parlamentară.

Liderul PSD a adăugat că 
partidul său „nu va intra în- 
tr-o logică a alegerilor anti
cipate”, deși s-a discutat 
mult pe această temă. „PSD 
nu va intra într-o logică de 
alegeri anticipate. România 
are nevoie de stabilitate”, a 
spus Geoană.

Violențe în nordul Libanului

Moscova (MF) - Proiectul amendat de 
rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU 
privind statutul Kosovo „nu este pe placul” 
Rusiei, a declarat ieri purtătorul de cuvânt 
al Ministerului rus de Externe, citat de 
Interfax, relatează AFP.

„Noua variantă a proiectului de rezoluție 
privind Kosovo nu ne satisface”, a declarat 
Mihail Kamînin. „Vrem o continuare a ne
gocierilor cu scopul de a găsi un final care 
să convină ambelor părți” (Serbia și Koso
vo), a adăugat el.

Statele occidentale au adus joi amen
damente minore proiectului lor de rezoluție 
privind statutul provinciei Kosovo, continu
ând să susțină planul ONU pentru o inde
pendență supravegheată a provinciei sârbe.

Potrivit noii versiuni a textului, Consiliul ‘ 
de Securitate „susține” - în loc de „își însu
șește” - planul mediatorului ONU, Martti 
Ahtisaari, pentru o independență suprave
gheată a provinciei Kosovo și „cere aplica
rea sa în totalitate”.

Planul lui Ahtisaari privind viitorul sta
tut al provinciei Kosovo menționează o in
dependență care va fi exercitată inițial sub 
supraveghere internațională, civilă și militară.

Serbia, care se opune independenței pro
vinciei, este ostilă planului lui Ahtisaari. 
Ea este susținută de aliatul său tradițional, 
Rusia, care își poate exercita dreptul de 
veto în Consiliul de Securitate.

■ O serie de confruntări 
au reizbucnit între arma
ta libaneză și extremiștii 
din cadrul Fatah al-lslam.

Beirut (MF) - O serie de 
confruntări violente au izbuc
nit ieri dimineață între arma
ta libaneză și extremiștii din 
cadrul grupării Fatah al-ls
lam, retrași în tabăra de refu
giați palestinieni Nahr al-Ba
red, din nordul Libanului, în
cercuită de 13 zile de militari, 
a anunțat poliția.

Reluarea violențelor a in
tervenit după o stare de acal
mie relativă între cele două 
părți în ultimele 24 de ore.

Armata a replicat inițial la 
focurile de armă ale membri
lor Fatah al-lslam, care au a- 
vut ca țintă perimetrul Nahr 
al-Bared, a precizat poliția.

Schimburile de focuri s-au 
intensificat ulterior și artile
ria din cele două tabere a in
trat în acțiune, a declarat po
liția, fără a menționa infor
mații despre eventuale victi
me.

Un militar a fost ucis joi de

Vladimir Putin (Foto: epa)

i CUVW JURNAL

Hr ESSN 122O-957G

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor

Cobdian edrtat de SC Inform Media SRL, 
Deva. Sir 22 Decembne, nr 37 A

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
PUBLISHER: Ovidiu Trufaș
MARKETING $1 PUBLICITATE: Magdalena Șerbar - int.8806
DtSTRfflUpL Camelia Giga - int88O4
MK2A PUBUOTATE 212157
E-mat cuvacrtu>Oinfofmm«ia ro

Copii palestinieni din tabăra de refugiați Nahr al-Bared, în timpul 
stării de acalmie care a ținut 24 de ore (Foto: epa)

membrii grupării, după ce cu 
o zi înainte trei militari au 
fost răniți ușor într-o serie de 
ciocniri în timpul cărora opt 
membri ai Fatah al-lslam au 
fost uciși, potrivit armatei.

Potrivit purtătorului de cu
vânt al armatei, combatanții 
din cadrul mișcării Fatah al- 
lslam au început să deschidă 
focul în jurul orei locale 07.00, 
în direcția pozițiilor militari

lor și drumului care înconjoa
ră tabără și leagă orașul Tri
poli de frontiera cu Siria.

El a dezmințit informațiile 
din presă potrivit cărora tabă
ra urma să fie luată cu asalt 
de armată.

Potrivit unui corespondent 
AFP, armata a îndepărtat jur
naliștii de intrările în tabăra 
deasupra căreia puteau fi 
observați nori de fum.

Confruntări 
armate

Bagdad (MF) - Militan- 
ții al-Qaida sunt impli
cați, începând de joi, în 
confruntări armate vio
lente, desfășurate la Bag
dad cu insurgenții sun-i"ji 
niți și cei parținând unorV 
miliții tribale provenind 
din regiunea Al-Anbar, 
au declarat, ieri, surse 
din cadrul milițiilor și 
locuitori ai capitalei.

Potrivit serviciilor ira
kiene de securitate, in
tensitatea luptelor a scă
zut în comparație cu zi
ua de joi, dar confrun
tările continuă în cartie
rul Amiriyah din vestul 
Bagdadului.

„Ieri (joi) dimineață, 
confruntările violente au
izbucnit pe străzile prin
cipale din Amiriyah în
tre Armata islamică și 
Brigăzile revoluției din 
1920 pe de o parte, și Sta
tul islamic pe de altă i 
parte”, a declarat Raed 
Mohammed, un locuitor 
al cartierului.

Replici ale Moscovei la planurile SUA
■ Președintele rus Vla
dimir Putin critică din 
nou planurile privind 
bazele SUA din România.

Moscova (MF) - Președinte
le Vladimir Putin a declarat 
că recentele teste cu rachetă 
efectuate de Rusia sunt un 
răspuns la proiectul american 
de instalare a scutului antira- 
chetă în Cehia și Polonia, pre
cum și la desfășurarea de tru
pe în România și Bulgaria, re
latează The Scotsman.

Făcând referire la Statele 
Unite, el a criticat „dictatul și 
imperialismul” manifestat de

Washington în cadrul relații
lor internaționale și a averti
zat că Rusia își va consolida 
potențialul militar pentru a 
menține un echilibru strate
gic la nivel global.

El a subliniat că testele re
cente cu rachete capabile să 
transporte focoase nucleare 
multiple și cu rachete balisti
ce efectuate de Rusia în cursul 
acestei săptămâni simt replici 
ale Moscovei la planurile Sta
telor Unite de mobilizare de 
trupe în Europa de Est și de 
amplasare a unor elementele 
ale scutului antirachetă în 
Europa Centrală.

„Nu noi am inițiat o nouă

cursă a înarmărilor”, a subli
niat Putin.

„Am semnat și ratificat 
Tratatul Forțelor Convențio
nale din Europa (FCE) și îl 
implementăm în întregime. 
Ne-am retras armamentul 
greu din părțile europene ale 
Rusiei”, a precizat Putin.

„Ce au făcut însă partene
rii noștri? Amplasează arnaii 
ment în toată Europa de E.^ 
O nouă bază în Bulgaria, alta 
în România, interceptoare in 
Polonia și o stație radar in 
Cehia. Ce ar trebui să facem 
noi în acest caz? Nn pensa să 
stăm pur și simplu-, a adău
gat liderul de la Kreszlm.
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• Cartea și copiii-Biblioteca Județeană 
.Ovid Densusianu* Hunedoara - Deva
organizează, în 4 iunie, ora 10.00, la Sala 
Mefite (str. L Blaga nr.5) „Trofeul micului 
dtrtor' Manifestarea cuprinde o întâlnire
iterarâ, un program artistic și un teatru 
de păpuși cu piesa „Amintiri din

~ . (S.B.)

■ Ploaia și lipsa acope
rișului au afectat activi
tatea funcționarilor 
Primăriei Simeria.

Moțiune 
tango

Adrian Sălăgean
adrlan.salagtan0lnformmedla.ro

PD-ul începe să semene cu uri Don 
Quijote a cărui moară de vânt se 
învârte în chiar burta partidului. E inadmis

ibil să te pretinzi un partid serios, să anunți 
o moțiune de cenzură - torpilă, să te pui 
marțial în poziția de luptă și să „luftezi" 
ridicol pentru că ai un parlamentar trecut 
de două ori pe listă. Cavalcada măreață a 
PD-ului s-a împiedicat de un... flutur. Pe 
ridicolul situației, un senator liberal s-a 
dezis de prima listă și și-a retras semnătura 
de pe moțiunea de cenzură a PD-ului.

Dacă alaltăieri, discursul liderilor PD 
te făcea să crezi că Guvernul 
Tăriceanu e ca și răpus de moțiune, ieri 

totul s-a văzut în altă lumină. După ce joi 
părea că face un pas înainte, ieri moțiunea 
a dat doi pași înapoi. Inițiativa PD-ului are 
toaS^ansele să se rupă ca un pai în pla- 
toș^wajorității parlamentare. Ca să 
„armezi" o moțiune ai nevoie de 
semnătura unui sfert din parlamentarii 
României. PD are mari probleme de a 
aduna pe listă acest minim. Ce să mai vor
bim de un vot de susținere a moțiunii! 
PSD-ul a reușit deja, prin glasul lui 
Geoană, să facă cunoscut că nu e interesat 
să marșeze pe această moțiune, pentru că 
ea este „inutilă". Se pare că o nouă majori
tate pune stăpânire pe Parlament. Domnul 
Tă'ttteanu se poate considera norocos.

Marfar deraiat
Vețel (T.S.) - Ultimele șase vagoane ale 

unui tren de marfă au deraiat, ieri seară, în 
apropierea localității Vețel. „Nu se poate 
spunecu certitudine care este cauza de- 
raie«hragoanelor. Cert este că suntem 
obligai să sistăm circulația trenurilor pe 
această rută până ce vom reuși să degajăm 
linia. Ori asta presupune câteva ore bune”, 
a declarat Constantin Bățălan, inspector în 
cadrul CFR. La ora producerii accidentului 
feroviar erau așteptate să apară în zonă un 
personal, două accelerate și Săgeata Albas
tră. Toate aceste trenuri vor înregistra 
întârzieri foarte mari.

Circulația trenurilor a fost sistată

Primărie în sala de sport

Slmeria (M.S.) - Toate 
birourile din Primăria Sime
ria au fost inundate de ploa
ia care s-a infiltrat ieri prin 
tavanul clădirii, activitatea 
instituției administrative ur
mând să se desfășoare, de 
săptămâna viitoare, în sala de 
sport a Școlii Generale Numă
rul 2. Pentru că acoperișul 
primăriei a fost demontat 
pentru construirea unei man
sarde, ploaia torențială care a 
căzut în noaptea de joi spre 
vineri i-a luat prin sur
prindere pe edili și construc
tori, deopotrivă.

„Situații de acest gen pot 
apărea oricând. S-a montat 
suficientă folie și tablă pen
tru protecție împotriva ploii, 
dar cantitățile de apă căzute

au depășit toate așteptările. A 
mai plouat și în alte zile ale 
săptămânii, dar nu au fost 
probleme. Acum încercăm să 
limităm pagubele, care nu 
sunt foarte mari. Structura 
clădirii nu este afectată”, a 
menționat Costel Sofrazi, re
prezentantul firmei construc
toare. încă din cursul nopții 
de joi spre vineri, funcțio
narii Primăriei Simeria au 
fost chemați la serviciu pen
tru a ajuta la strângerea do
cumentelor și a echipamen
telor de birotică aflate în 
sălile de lucru ale instituției. 
Actele nu au avut de suferit, 
iar echipamentele au fost pro
tejate cu folie.

A fost distrus însă tavanul 
fals, parchetul mustește, iar 
pe pereți se văd urme ale apei 
de ploaie infiltrate prin ros
turile construcției. Toate a- 
cestea în condițiile în care 
interiorul primăriei a fost 
renovat în urmă cu un an de

Primăria Simeria este evacuată din cauza inundației

Biroul viceprimarului Apa a ajuns la calculatoare

zile, după cum spunea vice- 
primarul Pavel Hațegan. 
Toate echipamentele au fost 
transportate ieri la sala de

mărul 2, unde se va desfășura 
activitatea Primăriei Simeria 
până la normalizarea situa
ției. Lucrul cu publicul va 
începe luni, 4 iunie.

Mobila e dusă la sala de sport Tavanul este inundat

Două accidente mortale pe DN7
■ Doi morți și trei ră
niți este bilanțul tragic 
al evenimentelor rutie
re petrecute pe DN 7.

Tiberiu Stroia_______________
tiberimtroiaf mfon—liMa ra

Deva - Neadaptarea vitezei 
la condițiile meteo a fost prin
cipala cauză care a generat, 
ieri, două accidente rutiere 
deosebit de grave. Primul din
tre acestea a avut loc, ieri, în 
jurul orei 11:00, la intrarea în 
localitatea Sântuhalm și a 
avut drept rezultat moartea

lui Alin M., din Hunedoara, 
în vârstă de numai 30 de ani. 
Acesta conducea o Dacie Pa
puc și se îndrepta dinspre 
Deva spre Simeria. „Deși 
afară ploua torențial, șoferul 
Daciei nu a adaptat viteza și 
a intrat pe contrasens, fiind 
izbit de autotractorul marca 
DAF, condus regulamentar de 
Constantin D., în vârstă de 46 
de ani, care circula din di
recția Simeria-Arad, pe ban
da a-II-a. în urma impactului 
autoutilitara Dacia a fost pro
iectată în afara părții caro
sabile pe conducta de gaz me
tan care trece prin acea zonă.

în urma impactului, italianul aflat în mașină a murit pe loc

înscrierile în grădinițe
Deva (S.B.) ■ Reînscrierea 

copiilor în grădinițe s-a făcut 
între 2-31 mai, pentru copiii 
care au frecventat grădinița 
în aceeași unitate în anul 
școlar 2006-2007, iar înscrierea 
copiilor în grădinițe are loc 
între 1-15 iunie. Deoarece în 
multe localități ale țării s-au 
semnalat situații în care 
grădinițele au prea puține 
locuri, ministerul a pregătit 
un regulament de înscriere. 
Criteriile stabilite de acesta 
după care se fac înscrierile 
sunt apropierea de domiciliu; 
existența fraților în grădiniță,

serviciul părinților (aproape 
de unitate).

Pentru asigurarea trans
parenței acestui proces, con
ducerile grădinițelor sunt 
obligate să afișeze la vedere 
și să informeze pe cei intere
sați despre: perioada pentru 
reînscrieri/înscrieri; perioa
da în care grădinița este în
chisă, capacitatea ei, numărul 
de copii reînscriși/ înscriși 
zilnic (în perioada stabilită), 
numărul de locuri rămase 
disponibile pentru anul școlar 
2007 - 2008, după perioada de 
reînscriere.

Șoferul a murit pe loc, iar 
pasagerul din dreapta, Ioan L, 
de 29 de ani, a fost proiectat 
pe carosabil fiind grav rănit”, 
declară Bogdan Nițu, purtător 
de cuvânt al IPJ Hunedoara.
Impact mortal

Două ore mai târziu, un alt 
accident deosebit de grav se 
petrecea la ieșirea din locali
tatea Leșnic. Aici, un BMW în 
care se aflau un cetățan ita
lian și doi români a derapat și 
s-a izbit de un cap de pod. 
Impactul a fost atât de puter
nic încât mașina s-a îndoit de 
la jumătate și a aterizat în 
șanț. Martorii care se aflau la 
fața locului au fost de-a drep
tul îngroziți. „Eu i-am scos din 
mașină pe șofer și pe pasagera 
din spate. Șoferul era conști
ent și a spus că a vrut să evite 
un autoturism care a intrat pe 
direcția lui de mers. Celălalt 
pasager nu mai mișca”, spune 
martorul. „Din primele cer
cetări și din declarațiile mar
torilor se pare că șoferul unui 
BMW, înmatriculat în Italia, 
care venea dinspre Arad spre 
Deva, a încercat să evite o 
mașină, dar a avut o viteză 
prea mare pentru a mai con
trola bolidul. Astfel că a intrat 
într-un cap de pod aflat pe 
marginea șoselei și s-a răstur
nat cu mașina în șanț”, a 
declarat unul dintre agenții de

Șoferul papucului a murit pe loc

poliție prezenți la locul acci
dentului.
Locul morții

Intervenția echipei de 
descarcerare a fost mult în
greunată de adâncimea șan
țului în care a căzut mașina. 
A fost nevoie de o mașină a 
serviciului Tractări și de un 
autotren pentru a scoate 
mașina din șanț. Pasagerul 
din dreapta a murit pe loc în 
urma impactului, iar șoferul 
și cel de-al treilea pasager au 
fost transportați de urgență la 
Spitalul Județean din Deva. 
Paradoxal, dar la mai puțin 
de zece metri de locul unde 
s-a produs accidentul de ieri, 
a avut loc, în urmă cu două 
săptămâni, un alt accident 
mortal în care victima a fost 
un cetățean german.

Ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită, ieri, de toți copi
ii. Chiar dacă ploaia nu a permis derularea activi
tăților organizate în aer liber, manifestări au avut 
loc, în final fiecare copil primind daruri și dulciuri. 

www.huon.ro
< _ __ J

adrlan.salagtan0lnformmedla.ro
http://www.huon.ro
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W16-5r« nâsart CA. Rosotti, om poetic Rbarai, ziarist
fcun i ai Itovoiutlei de li I. ___

1M0 - S-a nfecut scriitorul Bwmas Hariiy («Departe

1990 - A înceta!

de lumea dezlănțuit!'’, .Teas

1892 - A *KMM  9r Rta|S CBuseppe 
Garibaldi, general fi om politic, 
anul din cânâucâsocll luptei pen

tru eliberarea flh 'tiearea națion
ali a Bwd ă, HM&__________

In viață actorul Rex Hartan (foto),
interpretul profesorului Higgins tntr-o celebră ecranizare 
a operetei ,My Fair Uățf (n, 190®
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Cerul va fi mai mult noros. Temperatura 
minimă va fi de 11°C și maxima de 23°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Cerul va fi înnorat, posibil 

ploaie. Se vor Înregistra temperaturi 
cuprinse între 10°C și 23°C.

Luni. Cerul va fi noros. Minima termică 
va fi de H°C, iar maxima va înregistra 
26°C.

î
I
i
I

Calendar Creștin Ortodox____________________
Sf. Mare Mucenic loan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichi- 
for Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului (Odova- 
nia Praznicului Pogorârii Sfântului Duh).

Calendar Romano-Catolic ____________
Ss. Marcelin și Petru, m. * R,

Calendar Greco-Catolic ________
S Nichifor, patr. Const (+ 829).Tncheierea Sârb Rusali

ilor.
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Energie electrică.......................... - , ■...............
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întocmită 
tuni, 04.06., furnizarea energiei electrice va H Între
ruptă Me orele:
8.30-15.00 în Deva, Aleea Patriei. bl.C fl 02; In 
locaBUțile Brădățel, Sibișeki Nou, SiUșelu Vechi;
8.00-14.00 fc» Hunedoara, străzile Suituri, E. Kaițp, 
Carprți, Dorobanților, Rovine, Cerna, Doîaei, 21 
Decembrie, Rotarilor, Serei, Voicu Cneazu, Furnalelor; 
Hațeg, străzile Ftorfcr, Progresului, C. Porumtacu; in 
locafităple Vâlcelele Bune, Vâlcelele Rele, Vălioara, Râu 
de Mori, Baru Mare (zona Prunduri).
8.00-15.00 in Brad, str. Libertății, blCX33.
8.00-19.00 în Hășdat, Nădăștia Hetairă, Nădăștia 
Superioară, Cinciș-Cerna, Pompe Tdfoe, Mt agă 
Căndș, Motel Cinciș, Mobilrom Onciș, Cinciș tema Be 
agrement), Izvoarele, Teliuc, Colonie luba, Mimezi 
Superior, Mănăstire, Râcăștle, Mănerău, Zlaști, Boș. 
Valea Jiului:
8J0O-14.OO in Petroșani, str. Aviatorilor, 11.90, il.52, 
bl.44, bl.48, străzile Sirenei, Botoni. Dâlja; Lupani, sir. 
Tudor Vladimirescu, bl 47, str. Parângului, bl.G2, bl.@4, 
M.A7, bf.A8; Uricani, str. Valea de Brazi.
ga? ■
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă. 
Luni, 04.06., furnizarea gazului metan va fi țMtaHqgNI 
Me orele:
9.00-15.00 în Deva, B-dul. 22 Decembrie, bl.D, sc.C: 
9.00-18.00 în Deva, străzile M. Sadoveanu, Zăvoi, Brân- 
uușei, Magazinul Trident și localitatea Archia.
Apă_______ ________ ■
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi htraiuptâ. 
tuni, 04.06., furnizarea apei potabile va fiîntr«-jpl- 
intre orele;
8.00-14.00 în Hunedoara, pe străzile: Rotarilor, Seral, 
Al. Russo, Hășdat.

Soluția Integramel din numă
rul precedent: I - C - ACE - 
OMULEȚ - XP - INOCENȚI - ETI
CA - OAC - ACI - MUȚI - UTA
- URNI - IT AN - ACT - Bl - STAS
- A - I - PA - SCUT - SAU - 
AIURI - DEMN - TAC - ZOREA
- RIZ - TALIE - TANC

WKBMUlfcaafc! UBlME
„ «.A,- v*'V  «r ar y *■  y-v v w

Dispecerat apă rece

-------

227S87
Dispecerat apă caldă 2178S8
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.G. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

' •••-“.....“ -------------- ............................. ...... i.............  • "

Prâ itură cu fi șcă
Ingrediente: 6 ouă, 150 g zahăr, 200 g făină, 250 g 
căpșuni, 1 pachet budincă vanilie, 250 g frișcă.
Mod de preparare: Se prepară un blat din 6 albușuri 
bine bătute cu 6 linguri de zahăr, se adaugă gălbe
nușurile și făina. Se unge tava cu unt, se tapetează 
cu făină și se pune blatul la copt timp de 20 de mi
nute. Căpșunile se toacă și se așază peste blat, se
prepară crema de vanilie și se pune peste fructe, 
deasupra se întinde frișca, apoi se ornează cu 
căpșuni. Se pune la frigider.

Poftă bun® (Foto: arhivă)

7:00 Fascinația zborului 
(doc.)

730 Calul Flash (ep. 2, 
0aventuri, SUA, 1997). 

Cu: Lucas Black
8:00 La Zoo
8:10 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
9:00 Phil din viitor (s
0 comedie, SUA)

930 Hai Hui prin Europa. 
Concurs pentru copii. 

10:00 Arta lui Noe 
1030 Război îh știință (doc.

Anglia, 2006)
1130 Cinemaniadi
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
1235 0 vedetă populară 
14:00 Jurnalul 1VR 
14:20 Vile și palate celebre 
14:20 Departe, prin țări

Qstrăine... (dramă, Italia, 
1997)

16:10 Agenda TIFF 2007
16:20 Parfum de glorie: 

Valeria Rădiă
16:50 Faimoșii cu Măruță și 

Moga (r)
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Dribling, șut, gol! 
(prima parte) (doc. 
Germania, 2006)

21:10 Minutul 0. Transmisi
une directă

21:40 Fotbal. Preliminarii 
Euro2008

2W Slovenia - România.
Transmisiune directă

23:40 Repriza a lll-a. Trans
misiune directă

D20 Sărutul (dramă/love
History, SUA, 2003). Cu: 

Terence Stamp, Fran- 
coise Surei, Billy Zane, 
llleana Douglas. R.: 
Gorman Bechard

1;55 Jurnalul 1VR (r). 
Meteo. Sport

230 Manderiay (r) (dramă, 
Qcoprod., 2005). Cu:

Danny Glover, Willem 
Dafoe, Lauren Bacall, 
Jean Marc Barr

450 O vedetă populară (r) 
6d)5 knnul României 
6d0 Parfum de glorie (r)

7:00 samurai Jack (desene 
animate)

730 Călătoriile lui Sindbad 
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Mica romanță (film, r) 
12:00 ProMotor
13:00 Știrile ProTv
13:15 Crimele din Midsomer . 
0 Grădina morții (thriller,

Marea Britanie, 1997). J 
Cu: John Nettles, 
Daniel Casey, Jane ’ 
Wymark, Laura 
Howard

15:15 Jumanji (aventuri,
3 SUA, 1995). Cu;

Robin Williams, Kirsten 
Dunst, Bradley Pierce, 
Bonnie Hunt. R.: Joe 
Johnston

17:15 Xena, Prințesa 
războinică (ep, 1, 
aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă, 1995)

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Spoil 

Vremea

Eu șl fiul meu Luke
S (dramă, Canada, 

2006). Cu: Kristopher 
Turner, Louise Fletcher. 
R.: Eleanor Lindo

2230 Vieți la răscruce
O(acțiune/thriller, SUA, 

2004).
Cu: Tia Carrere, Dale 
Midkiff, Richard Burgi. 
Regia:
Stuart Alexander

0:15 K1 World Grand Prix 
2:00 Eu și fiul meu Luke 

H(film, r)
în distribuție: 
Kristopher Turner, 
Louise Fletcher. 
Regia:
Eleanor Lindo

330 Stilul Oana Cuzino 
(reluare)

4:00 Pro Motor
(reluare)

5:00 Crimele din Mid- 
0somer Grădina morții 

(film, reluare)

Berbec : ,...... ■ ■ ;
Astăzi ar fl bine să nu vă asumați nid un rtE. Beri 
nervozitate pe care o re>- 'iți vă poate ștecta ’e.tgatț 
nurlie. 5 ' ‘ " j

Taur______  . . ________
Aveți de rezolvat multe probleme pe care le tot t 
în cursul dimineții sunteți agitat, pentru că nu știți (rit 
să începeți. «W

GemenL_____________ ___ _________ _______ _____
Ar fi bine să vă Iimitați la activități de rutină fi să acc 
mai mult timp odlhneL idoci, un prieten vă prnou 
afacere.

Săgetător

Rac„-._ _ . , . .................. . .. _
în cursul dimineții primiți o veste neplăcută, de la 
dumneavoastră, care vă Indispune pentru tot iestul 
Liniștiți-văl

Leu

Aveți reușite pe plan profesional, dar cu orețul unor o 
muncă. Atenție la an colegi E»!e Invidios pe șuierul I 
neavoastră.

Fețloarâ
S-ar putea să aveți dl 
graMM respectiv# Wisla il-|i aeffilte ■ Orarii la ’ 
Heassastră.

Balanță

Ar fl bine să evitați tetSInlrlie da afaceri, gentru c 
aveți sufere de convingere fi rlscațl să Ibchclațl Iran 
dezavantajoase.

Scorpion
Dimineață, prietenii vă invite MM excursie. Dacă a 
ta|l imitația, s-ar putea ca relațiile pnrtrneriah să se 
sioneze:

Eaprleorn ....... ................ ___________ ■.
heepețl să resimțiJi oboseala acumulată. Dacă veți 

itaU2 să «agiți în acest ritm, rlscați să aveț’ crnblen 
sănătate. ' -

Vărsător _________________________________ _____
Se pare că veți fl Indispus toată dimineața. încercați 
stăpâniți nervozitatea pentru că s-ar putea să dedanși 
conflict.

___________________________________
Sunteți nevoit să plecați într-o călătorie, Tmpreur 
partenerul de viață. Dacă vă deplasați cu mașina, cir 
ia atenție.

7:00 Cavaleria a 7-a 
(western, SUA, 1956)

830 în gura presei, cu 
Mircea Badea

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Comedia animalelor

(s)
11:15 Desene animate; Ani- 

max: Slimer și 
vânătorii de fantome 

12:00 Desene animate: Jetix: 
Piloții Nascar, Prințesa 
Sissi

13:00 Știri 
13:15 Fetida 
14:00 De tot râsul (divertis

ment) (r)
15:00 Justițiarii Vestului (s,
0 western, SUA 2003). 

Cu: Tom Berenger, 
Peter O’Meara

16:00 Mama vitregă (dramă, 
O SUA 1998). Cu: Julia 

Roberts, Susan Saran
don, Ed Harris, Jena 
Malone. R.: Chris 
Columbus

1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

20:30 Minduni adevărate
g (acțiune, SUA 1994).

Cu: Arnold 
Schwarzenegger, Jamie 
Lee Curtis, Tom 
Arnold, Bill Paxton, 
Charlton Heston, Tia 
Carrere, Art Malik, 
Eliza Dushku. R.: 
James Cameron 

2330 Casa de stidă (thriller, 
H SUA, 2001).

în distribuție: Leelee 
Sobieski, Diane Lane, 
Stellan Skarsg’rd. R.: 
Daniel Sackheim 
Când părinții ei au 
murit, cei mai buni pri
eteni ai familiei au 
primit-o în casa lor...

1:30 Concurs interactiv 
2:30 Săptămâna finadară

(r)
3:00 Desene animate: 

Jetix: Copiii de la 402; 
Jason și eroii muntelui. 
Prințesa Sissi

5:00 dona (r) 7:00 Răzbuna
rea Victoriei (r) 9:00 Un medic

7X0 Pescar hoinar (r) 730 Cu 
mintea la afaceri (doc.) 8X0

> Fata din viitor (s) 830 Mega-' în familie (s). Cu: Llno Banfi, 
: tehnicus 9:00 Arta i 
supraviețuirii (r) 930 Natură 
și aventură (r) 10:00 D'ale Iu'

; Mitică (r) 11:00 Liber pe con- 
; trasens 12:00 EU-RO Case (r) 
11230 Lumea azi 13:00 Are-, 

na leilor (r) 14:00 Miracole (s)
< 15:00 Via sacra 16:00 Bazar 
Ur) 16:30 Autostrada TVR.

Magazin regional 18:00 Jur
nal regional 1835 Verdict: 

‘ crimă! (s) 1925 Europa altfel 
11940 Mistere și mituri ale sec. 2230 Clona (s) 030 Prizoniera

al XX-lea 20:10 Replay 20:40 -------------
Jurnal TVR 21:00 Fotbal 23:00 
21 de grame (dramă, SUA, 
2003) 1:10 Liber pe con- 
trasens (r) 2:05 Muzica la 
maxim (r) 3:00 Fotbal (r): 
Belarus - Bulgaria

Giulio Scarpati, Lunetta Savi- 
nio, Rosanna Banfi 11:00 SOS, 
viața meal (s) 1330 Prizoniera 
(s) 1430 Iubire ca în filme (r) 
1530 Răzbunarea Victoriei (s) • 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 2030 
0 iubire de neuitat (dramă, > 
SUA, 2002). Cu: Mandy 5 
Moore, Shane West, Peter 
Coyote, Daryl Hannah, Lauren 
German. R.: Adam Shankman

06.30-07.00 Obsta
1630-16.45 Știri

(r) 130 SOS, viața mea! (s) 
4:00 Doveștiri adevărate (r)

1145 Zebra de ai» 
Africa de Sud, 200 
Academia D.E.B.S.
SUA 2004). 14:55 V 
(comedie, SUA 200 
Răpirea lui King (corn 
2005). 18X5 Miss Ag 
2: înarmată și ser 
(comedie, SUA 200 
Cronicile din Nani 
vrăjitoarea și dulapd 
SUA 2005). 22:20

I.SUA2 
(horra 

2005).1:45 Cămașa 
(thriller, SUA 2005)

10:00 Scarlet Pimpernel (s) 
! 11:00 Poftă bună cu Jamie 
j Oliver (doc.) 1130 Agenția de 
' turism 12:00 Inspectorul 
! Fowler (s, Anglia, 1995) 1230

Fit SChic 13X0 Tibanu’ 1330 f 
! Pet Zone 14:00 Un bărbat 
’ misterios (horror) 16X0 Nero , 
; Wolfe (polițist, SUA, 2001) 
‘ 18:00 Baronii (s) 1830 Știri

Național TV 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Parteneri (acțiune, 

! SUA/Germania, 2000) 22:15 
închisoarea grădinarilor (co
medie, Analia-SUA. 2000)

7:30 Desene animate 8:00 
Quizzit 9:00 Copiii de la 402 
(d. a.) 10:00 Imobiliare Blitz 
11:00 Autoforum 1140 Tele 
RON 13:00 Sport, dietă și o 
vedetă 13:30 Interviurile Cristi- 
nei Jopescu 14:30 S.O.S. Sal- 
vați-mi casa (r) 1530 Schimb 
de mame (r) 17:00 Te crezi 
mai deștept? (r) 18:00 Focus 
1930 Mor -ni r) 20:00 
Jaf în stil italian (dramă, 
SUA/f ranța, Anglia, 2003), 
22:00 Kickboxer (acțiune) 
24:00 Nopți fierbinți (thriller ’ 
erotic, SUA, 1998) 2:00 Sun
set Beach (s) 330 Autoforum 
(r) 4:00 Trădați în dragoste (r)

11:10 Tănase și Din« 
show) (r) 12:00 Rea 
la 12:00 13:00 Real 
la 13:0013:10 Mont 
15:20 Fabrica 16X01 
de la 16:001630 3 
Realitatea de la 17: 
3x3 18:00 Realita 
18:001845 Jurnal sj 
Ediție specială 2U 
tatea de la 20:0 
Eurosceptici 22z00 I 
de la 2200 23:15 . 
mare audiență 241 
tatea de la 24.'00_l

11X0 Entertainment News (r) 
11:15 Steaua ta norocoasă (r) 

J 13:30 Fetițele Powerpuff (r) 
; 15X0 Noi toți (r) 1530 Savoa- 
! rea bucătăriilor europene (s) 
11630 Cinci dintr-o lovitură (s, 
) ultimul episod) 1730 Pistru- 
Î iatul 1 (aventură. România, 
J1973) 19:00 Rebel în Califor- 
| nia (s) 20:00 Entertainment 
’ News 2020 Point Pleasant (s) 
12130 Noi toți (s) 22X0 în ring 
cu Rocky (s) 23:00 Balanța 
(dramă) 1:15 Lege și fără- 

! delege (s)

9:00 Top Fan X (r) 10:00 Vis 
de vacanță 1030 La limită. 
Autoshow 11:00 Hobby Mix * 
(r) 1130 Euromaxx (doc.) 
12:00 Concert Ti Amo 13:00 
Fan X 14:00 Destinații la 
cheie. Călătorii în străinătate 
cu Theea 1430 Pasul Fortunei 
(r) 16:00 Esentze 17X0 High 
Life (r) 18:00 Briefing. Știrile 
săptămânii 19:00 înnebunesc 
și-mi pare rău (comedie, 
România, 1992) 21X0 Sin
gur acasă 4 (comedie, SUA 
2002) 23:00 Tru Calling (s). 
Cu: Eliza Dushku, Shawn 
Reaves 24X0 Interzis. Cu Lau
ra Andreșan

9X0 Mașini pe atei 
Delta înțepate 
Mașnlacnotatf 
juIgioMttMC 
dhrerse hxntf 
dogite casta 
stnoat IMM 
1900



www.romanixo.uk
Deva (Dl.) - Acest site este locul de întâlnire al 
românilor care trâiesc în Marea Britanie. Puteți afla aici 
informații privind vizele, locuri de muncă, burse pen
tru studenți; există chiar o listă de firme care comer
cializează produse alimentare românești în Marea Bri
tanie.

Locuințe scăpate de la moarte

COBS VALUTAS BUR ■ 01.06.2007

1 euro____________________________________ 3,2648 lei
1 dolar american____________________ 2 4296 e,
1 gram de aur 51,7562 lei

Amplasarea radarelor le data de 02.06.2007:
- DM I: Slmerii 8wEi - Divai
- DN 7: Vețel - tătărăști - Zam;
- Deva: B-dul Decenal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.
Amplasarea radarelor fa data de 03.06,2007:
- DN SiSețel -lila - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Qrăștie - limita jad. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, galea Zarandului, străzile Horea

jf

șl Mihai Eminescu.

FAlMACn DE BEB VICIU
HUNEDOARA

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

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

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

Farmacia nr. 1 .Remedia’, non-stop. Piața Victoriei, 
nr. 29. ©— 211616, 224488.

■ Cartierul minerilor 
din Ghelari, Cuț, ajuns 
într-o stare deplorabilă, 
va învia în curând.
Samoa Bocaniciu_____________
sanda.bocaniciu@informmedla.ro

Ghelari - Oamenii care 
trăiesc în cartierul Cuț din 
Ghelari, rămași fără locuri de 
muncă și fără bani după ce 
mina din localitate a fost 
închisă, au ajuns să accepte 
traiul zilnic în locuințele lor, 
fără apă și gaze, dotate cu 
mult mai puțin confort decât 
ale altor locuitori ai comunei. 
Unele blocuri din cartier 
chiar au fost demolate. Pe 
cele rămase le-ar fi demolat 
timpul, destul de repede, dacă 
nu s-ar fi luat măsuri. Pri
marul comunei Ghelari, loan 
Bulbucan, susține că acest 
cartier mineresc a fost salvat. 
„Am reușit să asigurăm in
troducerea apei potabile în a- 
ceste locuințe, ceea ce a fost 
una din principalele lipsuri 
ale cartierului. Oamenii sunt 
mulțumiți deocamdată că au 
apă, dar își doresc și locuințe 
omenești. Măsura pe care am 
luat-o noi, primăria, în acest

sens, a fost acceptarea ofer
tei unui investitor care ne-a 
propus cumpărarea blocurilor 
sau apartamentelor dezafec
tate pentru a fi refăcute. în 
privința celor care le vor 
locui, vă pot spune că mine
rii care au plecat în alte zone 
ale țării pentru un loc de 
muncă au început să se reîn
toarcă în cartierul lor! 
Blocurile din cartier sunt, în 
prezent, ocupate în proporție 
de 80%. Oamenii care se reîn
torc la Ghelari și care au 
locuit în Cuț preferă un 
apartament. O casă sub 50 de 
milioane nu mai găsesc ei în 
localitate! Mulți dintre foștii 
locatari au fost plecați în 
Moldova. Au strâns bani și s- 
au întors să refacă vechile lo
cuințe. Reabilitarea cartieru
lui Cuț mai are, însă, de aș
teptat pentru că vânzarea lo
cuințelor de la blocurile din 
Cuț va trebui să urmeze o 
procedură destul de greoaie 
ce necesită un timp probabil 
îndelungat”, susține pri
marul.
Cartierul, astăzi

Cei care locuiesc acum aco
lo au apă și sunt mulțumiți, 
încălzirea se face cu lemne

Bloc din cartierul minerilor

sau cu butelii. Printre blocuri 
sunt stivuiți buștenii, pe fe
restre străbat burlane, fumul 
învăluie cartierul, igrasia 
mănâncă zidurile și ferestrele 
unor locuințe de la parter 
sunt astupate cu folie de 
nylon și bătute în scânduri. 
Aceasta este priveliștea Cu- 
țului de astăzi. Dezolantă, cu 
oameni săraci ce cumpără pe 
datorie chiar și de la piață, 
dar populată de oameni ce se 
hrănesc cu speranțe de mai

bine. în cartier există și 
Clubul Minerilor, clădire ce a 
fost luată în vizor de admi
nistrația comunei. în privința 
acesteia s-au făcut și se mal 
fac planuri de dare în fo
losință, dar acest lucru va fi 
posibil doar după ce va fi pre
luată de la Minvest. De ase
menea, primăria speră să 
preia și să refacă și stadionul 
și popicăria foștilor mineri. 
Astfel, cartierul va prinde, 
încet, viață.

TRANZACȚII BURSIERE

SNP

Societatea Preț 
închidere (lel/’acț) 

0,5100

Variație 
(W) 

0
SIF3 2.3200 5,45
SIF1 3.2300 -0,62
Banca Transilvania 0.7700 1,32
SIF2 3.0800 -1,28
SIF5 3.5400 -0,84
SIF4 2.3700 2,16
BRD 24.601® -0,4
ATB 1.8100 1,12
Rubrică realizată de SVM IFB INVEST SA Deva, b-dul 
Decebal bl.R, parter (lângă Quasar), tel: 221277.

I

(Foto T. Mânu)Chiar dacă au fost părăsite, locuințele din cartierul Cuț - Ghelari, își regăsesc stăpânii

Program pentru apostilă

SUDOKU

Regulii:
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

Deva (C.P.) - Instituția Pre
fectului Hunedoara infor
mează că începând din aceas
tă lună programul de preluare 
și eliberare a documentelor 
este următorul: de luni până 
vineri, între orele 8 și 12 (pre
luare documente), iar între 
orele 14 - 16 (eliberare acte pe 
care a fost aplicată apostila). 
Documentele necesare pentru 
aplicarea apostilei sunt: ce- 
rere-tip completată (poate fi 
descărcată de pe site-ul Insti
tuției Prefectului); actul a 
cărui apostilare este necesară

(în original); taxa consulară, 
achitată la trezorerie; buletin 
de identitate sau procură 
notarială (o copie se anexează 
cererii). Actele pot fi depuse 
de către titular sau de către 
un împuternicit, care prezintă 
o procură notarială specială. 
Taxele consulare, precum și 
alte informații referitoare la 
activitatea serviciului de apos
tilare din cadrul Instituției 
Prefectului - județul Hune
doara, pot fi găsite pe site-ul 
www.prefecturahunedoara.ro, 
la secțiunea Apostila.

Investiții în Hunedoara
Hunedoara (D.I.) - De la 

începutul anului și până în 
prezent Primăria Munici
piului Hunedoara a execu
tat 17 lucrări prin achiziții 
publice de oferte, în va
loare totală de aproape 
80.000 lei. Doar șase dintre 
lucrările licitate în acest 
an sunt executate de firme 
din Hunedoara, dar marea 
lor majoritate sunt în
credințate totuși unor 
firme din județ.

Cea mai costisitoare 
lucrare este Dispeceratul 
central de alarmare și soft 
montat la Primăria muni
cipiului, în valoare de 
31.900 lei. La o valoare oa
recum apropiată se află și 
costurile cu achiziționarea 
mobilierului urban și a 
instalațiilor de joacă pen
tru copii în oraș, și 
montarea geamurilor tip 
termopan la bazinul de 
înot.

O hunedoreancă în topul frumuseții

AVANSAȚI

6 5 4
7 3 1

4 8 6
2 3 i 9 1

51 8
6 3 2 8

9 2 5
8 6 3 !

9 1 8

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

2 9 3 5 7 1 4 8 6
4 7 1 2 6 8 9 3 5
5 6 8 9 4 3 1 7 2
7 8 5 6 1 9 2 4 3
6 4 2 8 3 7 5 9 1
1 3 9 4 2 5 8 6 7
9 2 4 7 5 6 3 18
3 5 7 1 8 4 6 2 9
8 1 6 3 9 2 7 5 4

■ Izabela este prima 
hunedoreancă ce a 
câștigat un concurs de 
frumusețe național.

Hunedoara - Numele ei este 
Izabela Sebestien și este din 
Hunedoara. Este blondă, are 
18 ani, înălțimea 1,73 m și 54 
de kilograme. Dimensiunile ei 
sunt 90-61-60. Este elevă a Li
ceului Economic din Hune
doara și este prima hune
doreancă câștigătoare a unui 
mare premiu „pus la bătaie” 
într-un concurs național sau 
internațional. Mai exact, Iza
bela a câștigat concursul Miss 
Lotus Internațional 2007 care 
s-a desfășurat la sfârșitul 
lunii mai în Oradea. „Premiul 
Izabelei este o reușită deo
sebită pentru agenția HLM - 
High Life Models. în plus, fap
tul că am reușit să ne califi
căm în finală cu opt modele 
ale agenției noastre este un 
alt succes”, declară Adrian

Izabela Sebestien a cucerit titlul de Miss Lotus International

Bdhm, președintele agenției.
Interesant este faptul că 

Izabela infirmă regula potri
vit căreia în lumea modelin- 
gului sunt numai fete cu un 
coeficient de inteligență scă
zut. Și asta pentru că hune- 
doreanca a obținut premiul I

la școală atât în clasa a IX-a 
cât și anul trecut în clasa a 
X-a. Izabela spune că fru
musețea este un atu, dar că 
acest lucru stârnește invidia 
fetelor. „Cred că ideea că 
fetele frumoase sunt proaste 
a fost lansată de fetele...

urâte. Mă deranjează faptul 
că mă bârfesc și că au impre
sia că sunt cu nasul pe sus. 
Dar nu este adevărat. Nu mă 
consider o vedetă. Dar aș 
vrea să fac o carieră în lumea 
modelingului. Vreau ca după 
terminarea liceului să mă 
înscriu la o facultate de tu
rism în București”, spune 
tânăra. în ceea ce privește 
ideea de a poza în ipostaze 
sexy, în reviste pentru adulți, 
Izabela spune că nu ar fi o 
problemă. „Dar asta mai târ
ziu. Și bineînțeles dacă mi s- 
ar oferi o sumă acceptabilă”, 
spune proaspăta câștigătoare 
a premiului Miss Lotus.

Marele premiu „Miss Lotus 
International” i-a adus Iza
belei Sebestien 2.500 RON, un 
set de bijuterii din aur și per
le, un sejur de 7 zile în Un
garia, o rochie de seară a 
unei celebre case de modă și 
o lenjerie intimă de asemenea 
creată de o celebră casă de 
modă.

http://www.romanixo.uk
mailto:sanda.bocaniciu@informmedla.ro
http://www.prefecturahunedoara.ro
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Face geometria terenurilor
• Țăranii și romii. Noul președinte al 
ANOFM, Ionel Muscalu, spune că, pe 
viitor, trebuie continuate acțiunile de 
identificare a rezervelor de forță de 
muncă din mediul rural și din comunitățile 
de romi, din cauza deficitului de muncă 
existent în România. (M.F.)

• în spital. Absolvenți licențiați ai facul
tăților de medicină, candidații care nu se 
confirmă în rezidențiat, pot efectua, înce
pând cu promoția 2007, trei ani de pre
gătire supravegheată/asistată în unități 
sanitare publice, beneficiind de contract 
individual de muncă pe durată determi
nată. (M.F.)

Calificări profesionale
București (M.F.) - Guvernul a introdus în 

nomenclatorul calificărilor profesionale noi 
specializări, precum energoterapeut și asis
tent medical de radiologie, și a eliminat alte 
calificări gen mecanic exploatări miniere, 
considerând că aceasta nu se mai justifică 
drept urmare a dezvoltării tehnologiei. De
numirile specializărilor vor fi aplicate înce
pând cu anul școlar 2007-2008. Guvernul a 
mai aprobat și o hotărâre care reglemen
tează titlurile absolvenților de studii univer
sitare de lungă și scurtă durată, în corelație 
cu durata studiilor corespunzătoare domeni
ilor și specializărilor urmate. Instituțiile de 
învățământ superior vor putea elibera 
diplome, în baza hotărârii de guvern, pen
tru generațiile de absolvenți care au fost 
înscriși în anul I de studii superioare în 
anii 2002-2003, 2003-2004 și 2004-2005.

■ Ingineria topografică 
este o profesie dina
mică, deoarece implică 
și muncă de teren.

Clara Pâs__________________
clara.pas@informmedla.ro

Deva ■ Aproximativ 200 de 
hunedoreni sunt ingineri 
topografi cu drept de sem
nătură, însă doar 60-70 lu
crează efectiv în domeniu. 
Mihai Avram este unul din
tre aceștia. De 11 ani face 
măsurători pe teren, pe care 
ulterior le transpune pe 
planșe. „înainte, totul se făcea 
la planșetă, acum au apărut 
multe softuri informatice spe
cializate care ne ajută enorm, 
în plus, din anul 1995 a avut 
loc și o „revoluție” în dome
niul aparaturii pe care o uti
lizăm la măsurători, însă 
accesul la tehnologia mod
ernă este mai redus deoarece

Recrutarea prin Internet

Dispare meseria de mecanic exploatări miniere

■ Pentru unele job-uri, 
firmele recurg la 
recrutarea de personal 
prin Internet.

Clara Păs__________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Când aplicați pentru 
un loc de muncă via email, în 
corpul mesajului scrieți clar 
datele de identificare și con
tact (numele complet, număr 
de telefon și adresa email), nu 
vă bazați pe faptul că „au 
adresa mea de email din 
mesajul trimis de mine”. De 
cele mai multe ori angajatorii 
colectează mesajele în fișiere 
sau pur și simplu le listează, 
iar ulterior vor constata că

La măsurătorile de pe teren, se muncește în echipă (Foto: t. Mânu)

aparatele sunt foarte scumpe, sia aceasta, care este una li- 
Dacă îți place ce faci, profe- berală, este chiar frumoasă.

nu mai au datele dv de con
tact. Tot aici, în introducere, 
identificați locul de muncă pe 
care îl vizați și adăugați un 
fragment din scrisoarea de 
intenție însă nu mai mult de 
un paragraf. Recitiți și veri
ficați mesajul eliminând gre
șelile logice, gramaticale și de 
scriere ce se pot strecura. Da
că aveți posibilitatea, puneți 
o altă persoană să citească 
mesajul. Fiți clar și concis în 
afirmații. Introducerea nu tre
buie să fie mai lungă de 2 sau 
3 paragrafe. Includeți denu
mirea locului de muncă vizat 
în subiectul mesajului (ex; 
pentru postul de agent vân
zări), altfel riscați ca mesajul 
să fie șters din greșeală. 
Trimiteți mesajul de la o 

adresă ce denotă seriozitate. 
Nu trimiteți mesajul de anga
jare de la adrese de tipul hot- 
girl20045@... sau sexima- 
rius@...
CV atașat

Dacă anunțul solicită CV-ul 
sau scrisoarea de intenție ca 
„attachment”, trimiteți le ca 
fișier MSWord sau PDF și nu 
într-un format nepopular. 
Dacă nu se solicită un CV, 
puteți să trimiteți ca text 
conținutul acestuia în corpul 
mesajului, la sfârșit, marcân- 
du-i corespunzător începutul. 
CV-ul atașat poate fi pierdut, 
angajatorul listând mesajul 
fără fișierele atașate. Dacă 
angajatorul solicită explicit să 
completați un formular spe- 

Combină munca de birou cu 
cea de teren. Este drept că 
uneori pentru a finaliza un 
proiect trebuie să umbli mult 
pe teren. în funcție de soli
citările beneficiarului este 
nevoie să te deplasezi în < 
diverse locații din țară. Un »> 
proiect realizat de un inginer 
topograf nu are nicio valoare 
dacă nu este întărit de un act 
notarial, cu alte cuvinte 
partea tehnică a proiectului 
trebuie susținută de cea 
juridică”, povestește Mihai 
Avram.

Timpul de elaborare a unui 
proiect variază de la câteva 
zile la trei luni. în funcție de 
cantitatea de lucrări, un 
inginer topograf poate câștiga 
între 200 și aproximativ 1000 
de lei pentru un proiect. Be
neficiarii sunt atât persoane 
fizice cât și juridice.

Un inginer topograf poate 
câștiga anual până la 5000 de 
lei pe proiecte.

Trimiteți mesajul de la o adresă 
ce denotă seriozitate

cific, descărcați de la adresa 
indicată formularul, comple- 
tați-1 și apoi atașați-1 mesaju
lui.

Deva str Ulpia nr.15
Tel .*40  - (0) 254-21S294; 24S77O. 0728/285576; Fax:*40-<0)-254  21815'., c>ff>oe,t:»va@d«vB.acomir*.ra>

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condi
Poziție; - șef șan

llțil; - minim 3 ani experiență în domeniu; 
rutier; - 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 salariai motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

(96514)

Informații la telefon 0254.215 294 - 0254 218 151(fax)
S ec r e t a ri a t, e -m a i I off ice. rle v a @de v a .ac o rn in.ro

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

Companie internațio
nala oferă oportuni 
tatea unei cariere de 

succes in domeniul ser 
viciilor financîar-ban- 

care si recrutează pen
tru Deva

CONSILIER 
VÂNZĂRI 
CREDITE

Așteptam CV ni dvs. si 
o scrisoare de intenție 

pana la data de 10 
iunie 2007 la numărul 
de fax: 0254/212440 

sau pe adresa de 
e mail: 

manuela.kissi.rciti.com

S.C. SOLFATARA SRL DEVA
FABRICĂ DE ÎNCĂLȚĂMINTE_______

ANGAJEAZĂ:

• Ștanțatori • Cusători
• Muncitori necalificați

(96315)

Interviul are loc la sediul firmei din Deva, Str. Depozitelor, nr. 
5, intre orele 10.00 - 15.00. Informații suplimentare la tel. 
0254/211266.

ANGAJEAZĂ:
- florori-botonlștl
- •tructuriftl
- licitufl mecanici
- sudori
- zidari
Oferim salarizare foarte atractiv*!  | 
Cerem 9I oferim eerlozltate! _______

Relații la telefonul: 0358.101800.
I

GRUP ȘCOLAR TELECOMUNICAȚII Șl 
LUCRURI PUBLICE HUNEDOARA

ȘCOALA EUROPEANA - MAI 2007 - angajează la urgență m aaiMațrSa miirxă a« p» leu aBăte 
nlnaii1 t . ' * J.' •’

1. ECONOMIST - specialitate fIraanje contabilitateexpb,-.n[S 
minimă 3 an in contabPitatea de gestiune

2. SECRETAR(Ă) - cunoscator(oare) limba italiană agriș, vodjit 
și cilii, limba engleză, operare calculator

U/>

în anul școlar 2007-2008 asiguri școlarizarea 

în uimitoarele domenii:
aiWllX-1 IIW- cure.dezi:
• profil tehnic - 56 locuri
- profil servicii - 28 locuri
Claaa 1 IX-a Școala de arte sl materii:
- domeniul construcții - 28 locuri
- domeniul mecanic - 28 locuri
- domeniul electronici |l automatizări - 28 locuri 
Relații la tel. 0254/712391.

czzaranzsS j.

care sau cu stagiu militar la specialitatea pompieri)
S. MUNCITORI

I. INGINER DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI cu 
experiență sau absolvent . j

a. POMPIERI. cu pregătire corespunzătoare în domeniu (califi

Societatea de asigurări Allianz-Țiriac Asigurări S.A., parte a 

Grupului Allianz - un leader pe piața mondială a asigurărilor și 
serviciilor financiare - pentru structura de vânzări selecționează

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Cerințe: Oferim:
• experienjă în vânzări • posibilitatea dezvoltării unei cariere
• foarte bune abilități de comunicare într-o companie multinațională

• dinamism • mediu de lucru profesional
• spirit de inițiativă • training inițial și permanent

• spirit de echipă • pachet atractiv ;i motivant

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție până Ia 
data de 30.06.2007, în atenția d-nei Luda Voma la 

fax: 0254-211034, sau e-mail: ..lucia.voma.hd<ș>allianz-tiriac.ro.

9S9

mailto:clara.pas@informmedla.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
manuela.kissi.rciti.com
tiriac.ro


Fotbalist ajuns la „răcoare"

• Cadouri de la FC CIP. Copiii de la
Centrul de zi și de la casele familiale pen
tru copilul cu handicap din Hunedoara au 
primit, ieri, dulciuri din partea compo- 
nenților echipei FC CIP. A devenit deja o 
tradiție ca la fiecare sărbătoare impor
tantă, jucătorii de la FC CIP să fie alături 
de copiii cu probleme. (C.M.)

Raliul frumuseții, ediția a 11-a
Deva (C.M.) - Raliul Frumuseții, singura 

competiție automobilistică din țară dedicată 
exclusiv echipajelor feminine se va desfă
șura, azi, 2 iunie, pe un traseu în lungime 
de 63,7 kilometri care include orașele Deva, 
Hunedoara și stațiunea Geoagiu-Băi. Startul 
ediției a 11-a a Raliului Frumuseții se va da 
la ora 10.30, din fața Casei de Cultură din 
Deva, iar finalul este prevăzut la ora 13.34, 
în stațiunea Geoagiu-Băi. Pe parcurs sunt 
prevăzute două probe speciale de înde
mânare, la Deva și Hunedoara, iar la sosi
rea la Geoagiu va avea loc o probă surpriză. 
Până la festivitatea de premiere care va 
avea loc în incinta complexului de băi ter
male din stațiune, începând cu ora 17.00, se 
va desfășura concursul “Miss Raliul frumu
seții” și o paradă de modă. în concurs s-au 
înscris peste 30 de echipaje din șase județe.

■ Un fost jucător al 
Jiului se consideră 
norocos, deși se află, 
momentan, după gratii.
ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marinut@informniedia.ro

Bârcea - Fotbaliștii sunt 
considerați răsfățați ai desti
nului, motiv pentru care sunt 
invidiați de toată lumea. 
Florin Neagu, fost jucător la 
Jiul în perioada 1979-1988, 
spune că dacă s-ar mai naște 
o dată tot fotbalist ar vrea să 
fie. Pe lângă norocul de a fi 
jucător de fotbal și de a gusta 
din plăcerile acestui statut 
profesional, viața i-a oferit lui 
Florin Neagu și surprize ne
plăcute. Cea mai cruntă din
tre toate este aceea că acum 
ispășește o pedeapsă la Peni
tenciarul de Maximă Sigu
ranță Bârcea Mare, pentru o 
infracțiune despre care nu 
vrea să vorbească. Chiar dacă 
se află după gratii, Florin

Neagu se consideră norocos.
„Am început fotbalul la 

Steaua, unde am jucat în pe
rioada 1966 - 1972, timp în ca
re am absolvit și Liceul de 
Fotbal Mihai Viteazul din 
București. De la juniorii 
Stelei, am jucat și la naționala 
de tineret, iar în 1976 m-am 
transferat la FC Baia Mare în 
Divizia B, unde am jucat timp 
de un an. Pe perioada stagiu
lui militar (1977-1978) am jucat 
la Dinamo, iar din 1978 până 
în 1979 la Șoimii Sibiu, tot în 
Divizia B. In 1979 m-am trans
ferat la Jiul și până în 1988, 
când am fugit din țară, după 
un turneu în Siria și Iordania, 
nu am mai plecat de la această 
echipă. Am fost coleg cu 
Kavai, Petre Grigore, Bucures- 
cu, Giuchici, Lasconi, Timofte 
și i-am avut ca antrenori pe 
Petre Libardi, Gogu Tonca, 
Gigi Mulțescu sau Angelo 
Niculescu”, povestea Neagu. 
Fostul fotbalist a jucat la Jiul 
ca fundaș central la marcaj, 
libero și mijlocaș la închidere.

A rămas în memoria publicu
lui drept un jucător de forță, 
cu un joc bun de cap, cu pasă 
lungă precisă și inspirată, 
mobil, disciplinat și chiar 
destul de tehnic. „Nu contează 
dacă ești bun sau rău, dar 
dacă ai continuitate într-o 
echipă lumea te ține minte. La 
Jiul nu banii erau cei mai 
importanți, ci atmosfera de la 
echipă și faptul că la toate 
meciurile stadionul era plin”, 
își amintește Neagu.
Norocos și după gratii

Florin Neagu spune că dacă 
s-ar mai naște o dată tot fot
balist ar vrea să fie. „Fotbalul 
îți modelează o personalitate 
de combatant. îți formează o 
atitudine de luptător -, îți oferă 
deschidere, un sistem de 
relații și o bună integrare în 
colectivitate”, afirma fostul 
jiulist. Neagu s-a căsătorit la 
Petroșani și a avut doi băieți, 
în 1988, cu ocazia unui turneu 
în străinătate cu Jiul, fotba
listul a rămas în Turcia. Apoi,

Florin Neagu

după Revoluție, a plecat în 
Germania și a intrat în afa
ceri, iar peste timp, acum trei 
ani, din cauza unor probleme 
de afaceri, Neagu a fost ares
tat și a ajuns în pușcărie. 
„Totul se plătește în viață. 
Faptul că am ajuns în pușcă
rie este totuși pentru mine un 
mare noroc. Aici am fost ope
rat de o tumoare pe laringe pe 
care poate în libertate aș fi ne
glijat-o și în plus l-am cunos
cut pe Dumnezeu și am în
ceput să studiez Bibilia”, pre
ciza fostul jiulist.

Trei medalii pentru 
luptătorii de la CSS Deva

>>

■ Luptătorii de la clu
bul devean au cucerit 
trei medalii de bronz la 
CN cădeți.

Deva (C.M.) - Participarea 
la ediția din acest an a Cam
pionatului Național de Lupte 
Cădeți le-a adus sportivilor de 
la CSS Deva trei medalii de 
bronz, două la feminin și una 
la băieți, și două locuri cici. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut sportivii antrenați de 
Suraj Moravan, care au 
cucerit o medalie de bronz 
prin Alexandra Luchian la

categoria 49 kg și două locuri 
cinci prin Oana Luchian (ctg. 
56 kg) și Alexandru Banian- 
schi (ctg. 54 kg). Celelalte 
două medalii de bronz au fost 
obținute de Andreea Peliancă 
(ctg. 46 kg), antrenată de Cos- 
min Văcărașu) și Andrei 
Olaru (ctg. 85 kg), antrenat de 
Doru Ailincăi. „A fost un an 
mai slab pentru noi la cădeți, 
pentru că mulți dintre cei 12 
sportivi cu care am participat 
la CN s-au aflat la primul lor 
concurs la această categorie 
de vârstă”, comentau cei trei 
antrenori ai secției de lupte 
de la CSS Deva.

Alexandra Luchian și Suraj Moravan

Andrei Olaru și Doru Ailincăi Andreea Peliancă și C. Văcăraș
- ; X'-

La startul Raliului Frumuseții se vor afla multe 
^mașini puternice

Autocare pentru suporteri
Deva (C.M.) - Clubul FC CIP Deva pune 

la dispoziția suporterilor care doresc să 
însoțească echipa la meciul doi al finalei 
play-off-ului la futsal cu ACS Odorheiu trei 
autocare pentru deplasarea la Odorhei. 
„înscrierea pentru plecarea la Odorhei se 
face la șefa galeriei, Angela”, aprecia Paul 
Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva. 
Echipa deveană, campioană a României la 
futsal, are nevoie de sprijinul celor mai 
înfocați fani la meciul de luni, întrucât nu 
își poate permite să piardă, iar atmosfera lâ 
Odorhei se anunță infernală. în prima par
tidă a finalei, FC CIP a fost învinsă la Deva 
cu 7-3 și doar o victorie a devenilor la 
Odorhei poate duce „războiul” pentru titlul 
în faza a treia în care se va desfășura un 
meci decisiv la Deva.

Enciclopedia Sportului 
Hunedorean

Deva (C.M.) - Direcția pentru Sport a 
Județului Hunedoara invită toți oamenii de 
sport să participe la un proiect comun 

numit „Enciclopedia Sportu
lui Hunedorean”. „Lucrarea 
va cuprinde date istorice 
despre cele mai bune rezul
tate ale sportivilor hune- 
doreni, informații referi
toare la primele echipe, aso
ciații sau cluburi sportive 
care au funcționat pe terito
riul județului Hunedoara”, 
afirma Marieta Ucu, direc

torul DSJ Hunedoara. Reprezentanții DSJ 
Hunedoara vor colecta doar informațiile cu 
suport material care atestă veridicitatea 
acestora (trofee, cupe, medalii, decupaje din 
ziare, reviste etc.). Relații la sediul DSJ, str. 
Octavian Goga. nr. 1, Deva, teL fax 212067, 

amoil Hei hd^rCTnart m

Transfer anulat
Petroșani (C.M.) - Transfe

rul jucătorului Gabriel Ape- 
trei, în vârstă de 25 de ani, de 
la Jiul Petroșani la U. Craio
va capătă iz de telenovelă. 
După ce fotbalistul a semnat, 
joi, un contract pe patru 
sezoane cu clubul oltean, 
directorul executiv al U. 
Craiova, Ovidiu Costeșin, a 
declarat că transferul atacan
tului a căzut, după o inter
venție a patronului Jiului, 
Alin Simota. „Totul a picat. 
Domnul Simota a intervenit 
telefonic și față de ce ne 
înțelesesem a mai dorit niște 
modificări. Jucătorul a plecat 
către Petroșani, nu am mai 
semnat nimic. Oricum, știu 
că el nu poate pleca de acolo 
fără acordul nostru, pentru că 
este deținut în coproprietate 
cu noi”, a spus Ovidiu 
Costeșin. Surse din anturajul 
patronului Alin Simota susțin 
că transferul se va realiza 
deoarece acesta are nevoie de 
bani. în acest sezon, Apetrei 
a jucat 11 meciuri pentru 
Jiul, marcând patru goluri. 
Pentru serviciile sale și-au 
mai manifestat interesul for
mațiile UTA Arad și FC 
Vaslui, însă Universitatea a 
profitat de o clauză prin care 
avea drept de preempțiune în 
cazul unui transfer.

Gabriel Apetrei

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii si tu numărul 1!

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber va 
fi doar 50 de lei + TVA!

Cu bani puțini, poți câștiga bani mulți!

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

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

s
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• Tot Jiul. Atacantul Gabriel Apetri, în 
vârstă de 25 de ani, a explicat că a ratat 
transferul la Universitatea Craiova, 
deoarece oficialii grupării oltene nu s-au 
înțeles cu responsabilii clubului Jiul 
Petroșani în privința banilor.
„Eu m-am înțeles cu Craiova, dar, din 
păcate, cluburile nu au ajuns la un numi
tor comun. îmi pare rău, asta este, proba
bil că voi continua cu Jiul în liga a doua", 
a spus Apetri.

Suntem brazilienii Balcanilor

Becali la Gloria
Buzău (MF) - Patronul 

Gloriei Buzău, Aurel 
Brebeanu, a cedat pa
chetul majoritar de ac
țiuni unui om de afaceri 
din București, Costel 
Bucur, contra sumei de 
500.000 euro, dar adevă
ratul proprietar este fi
nanțatorul FC Steaua, 
Gigi Becali.

Tranzacția va deveni 
operativă când Gloria 
va promova în Liga I.

Non grata
Lisabona (MF) - Mijlo

cașul chilian Rodrigo 
Tello este „persona non 
grata” la Sporting Li
sabona, după ce a sem
nat cu Beșiktaș Istanbul, 
în ciuda unui acord cu 
gruparea lusitană.

Rodrigo Tello (Foto: epa)

Claudio Ranieri 
(Foto: EPA)

Pleacă
Roma (MF) - Tehni
cianul Claudio Ranieri 
a decis sâ părăsească 
echipa Parma, după 
ce a reușit să o 
mențină în Serie A 
După sosirea sa, Par
ma a înregistrat 
șapte victorii, șase 
remize și trei înfrân
geri.
„Clubul își exprimă 
mulțumirea față de 
Claudio Ranieri și îi 
dorește succes pe 
viitori', se arată 
într-un comunicat 
al grupării.

■ Presa slovenă aduce 
elogii selecționatei de 
fotbal a României înain
tea confruntării de astăzi.

București (MF) - Cotidianul 
sloven Vecer a lăudat, în edi
ția sa de vineri, componenții 
naționalei României, numin- 
du-i „brazilienii Balcanilor” 
și avertizând asupra forței 
acestora în perspectiva me
ciurilor cu Slovenia, din 2 și 
6 iunie, din preliminariile CE 
2008.
Ne-am maturizat

„Românii sunt încrezători 
și prevăd deja succesul în fața 
Sloveniei. Românii au sosit 
cu mare încredere în Slove- 

W................................

Cine îl oprește pe Mutu?
Ziarul Vecer

................................ w
nia și că vor fi la anul din 
nou în societatea fotbalului 
european și intenționează să 
facă un pas important în 
meciurile de sâmbătă și mier
curi cu băieții lui Kek. Brazi
lienii Balcanilor au arătat în 
confruntarea cu Olanda că s-au 
maturizat și că țintesc din 
nou performanța. Ei au arătat 
o excelentă disciplină și ma
turitate tactică la Rotterdam. 
Nu se tem de istoria expe
riențelor negative din trecut 
și știu foarte bine că actuala

echipă a Sloveniei este de
parte de generația lui Zaho- 
viei, care i-a mâncat în urmă 
cu cinci ani. Știu însă și că 
Slovenia nu este chiar de ne
glijat, că poate compensa prin 
spiritul de echipă”, a scris 
cotidianul Vecer, care se în
treabă: „Cine îl oprește pe 
Adrian Mutu?”.

„Avem o echipă super”, a 
titrat cotidianul de sport 
Ekipa pe prima pagină, refe- 
rindu-se la unitatea grupului 
pregătit de Matjaz Kek. „în
vingători, nu învinși”, este un 
alt titlu din Ekipa.
Adversarii cred în 
minuni

Mijlocașul Robert Koren, 
legitimat în Anglia la West 
Bromwich Albion, a declarat 
că atmosfera în cadrul lotului 
sloven este extraordinară. 
„Ne-am pregătit bine și ne 
așteptăm la niște rezultate fa
vorabile. România este o echi
pă de o calitate excepțională. 
Știu cum să joace cu pase 
scurte și posedă o tehnică ex
celentă. Trebuie să luptăm 
din greu și să ne concentrăm 
în primul rând pe jocul nos
tru, să ținem mingea și să 
speculăm orice oportunitate. 
Nu e un lucru inteligent să ne 
gândim câte puncte vrem din 
două meciuri. Trebuie să ne 
gândim în primul rând cum 
vom juca sâmbătă, să aflăm 
cele mai importante date 
despre adversar și să le folo
sim”, a spus Koren, citat de 
ziarul Dnevnik.

„Tricolorii" se bazează pe inspirația și pofta de gol a lui Adi 
Mutu (Foto: EPA)
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Naționala României va întâlni reprezentativa Sloveniei astăzi și miercuri, 
primul meci urmând să se dispute la Celje, la ora 21.45, iar al doilea la 
Timișoara, la ora 21.00, în grapa G a preliminariilor CE 2008.

Duckadam se recăsătorește
Arad (MF) - Fostul portar stelist Helmut 

Duckadam se va recăsători, duminică, la 
Arad, cu Alexandra Linear, iar petrecerea 
prilejuită de eveniment, cu 125 de invitați, 
va avea loc într-o discotecă. Duckadam a 
decis să se căsătorească la un an de la 
divorțul de fosta sa soție, care s-a stabilit în 
SUA.

Cununia civilă va avea loc la ora 18.00, la 
sala de ceremonii a Primăriei Arad, iar cea 
religioasă la Catedrala Ortodoxă (cea veche) 
a orașului, de la ora 19.00. Petrecerea, pro
gramată pentru ora 20.00, va avea loc în dis
coteca Laser. „Am 125 de invitați, rude și 
prieteni, nu este nuntă cu VIP-uri”, a 
declarat Duckadam. El a precizat că l-a invi
tat și pe finanțatorul stelist Gigi Becali, dar 
acesta nu poate ajunge la Arad.

clarat, la un post de televiziune spaniol, 
că este o rușine că atacantul Râul, coechi
pierul său la gruparea madrilenă, nu este 
convocat în naționala Spaniei.

El a dat asigurări că Real Madrid „tre
buie să câștige campionatul Spaniei cu 
forța”. (Foto: EPA)

Pavel a ajuns in optimi
Paria (MF) - Frumoasă reu-

șită românească, ieri, în tur
neul parizian desfășurat pe 
zgură. Perechea Andrei Pa
vel/Alexander Waske (Româ- 
nia/Germania), cap de serie 
numărul 11, merge mai de
parte. Cei doi s-au calificat în 
optimile de finală ale probei 
de dublu masculin de la Ro
land Garros, al doilea turneu

de Grand Slam al anului, în
tenisul de câmp de mare per
formanță, a anunțat site-ul 
oficial al competiției organi
zate în Franța.
Victorie clară

Andrei Pavel și Alexander 
Waske au învins clar, în turul 
doi, în numai 42 de minute, 
cu scorul de 6-1, 6-1, cuplul

Chris Haggard/HyUng Taik 
Lee (Africa de Sud/Coreea de 
Sud).

în turul trei, Andrei Pavel 
și Alexander Waske îi vor 
întâlni pe învingătorii par
tidei dintre perechea Mark 
Knowles/Daniel Nestor (Ba- 
hamas/Canada), cap de serie 
numărul 6, și cuplul francez 
Thomas Oger/Nicolas Tourte. 

Pițurcă s-a
Ljubljana (MF) ■ Selecțione

rul Victor Pițurcă a decis să 
anuleze conferința de presă 
pe care ar fi trebuit să o 
susțină, ieri, la Celje, înain
tea meciului pe care naționa
la României îl va susține în 
compania Sloveniei, în pre
liminariile Euro-2008, trans-

Românul este deja între primii 
16 tenismani la dublu (Foto: epa1

Antrenorul reprezentativei României, Victor Pițurcă, are divergențe mite trimisul MEDIAFAX. 
cu presa (Foto: epa) Pițurcă s-a supărat după ce

Șofer în „națională"
București (MF) - Directorul 

general al FC Dinamo, Cristi 
Borcea, a declarat, vineri, în 
Parcul Morarilor, la o acțiune 
organizată cu ocazia Zilei 
Copilului, că vrea ca și șo
ferul de autocar, poreclit 
„Tyson”, să ajungă la echipa 
națională pentru că „am do
minat campionatul”.

Copiii strânși în parc au 
scandat „Augh, Augh, Augh”,

așa cum face și galeria dina- 
movistă. Un muncitor în con
strucții le-a strigat peste gard 
„Liga Campionilor / Interzi
să câinilor”, moment în care 
unul dintre copii i-a replicat: 
„Huă, bă muncitorule, du-te 
la muncă”.

Dinamoviștii au împărțit 
copiilor tricouri, șepci și fu
lare cu însemnele clubului și 
au oferit autografe.

Carto Ancelotti (Foto: epa)

supărat
doi operatori de televiziune 
din România i-au filmat pe 
jucătorii echipei naționale în 
momentul în care plecau de 
la hotelul din Ljubljana, spre 
Celje, pentru antrenamentul 
oficial.

în schimb, jucătorii echipei 
naționale vor acorda decla
rații presei la zona mixtă de 
după antrenament.

Directorul general al FC Dinamo, Cristi Borcea, nu se dezminte
(Foto: F <1

Ancelotti confirmat la Milan
Milano (MF) - Tehnicianul 

Carlo Ancelotti, în vârstă de 
47 de ani, și-a prelungit con
tractul cu AC Milan până 
în 30 iunie 2010, la o săp
tămână după ce a câștigat 
Liga Campionilor cu formația 
milaneză, informează Gazzeta 
dello Sport.

„AC Milan anunță că a pre
lungit contractul cu tehni

cianul Carlo Ancelotti până la 
30 iunie”, scrie site-ul oficial 
al grupării milaneze. Actualul 
contract al tehnicianului expi
ra în 2008.

Ancelotti, născut în 1959, a 
evoluat la AC Milan ca 
jucător în perioada 1987-1992, 
iar apoi ca antrenor din 2001.

Ca jucător, el a câștigat cu 
AC Milan două campionate

ale Italiei, două Cupe ale 
Campionilor Europeni, două 
Supercupe ale Europei și 
două Cupe Intercontinentale, 

în calitate de tehnician. 
Ancelotti a obținut un titlu 
de campion al Italiei. Cupa 
Italiei, Supercupa Italiei, 
două ediții ale Ligii Cam
pionilor și o Supercupa a 
Europei.
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Vând ap. 2 camere (03)
• Den, M mo. parter, decomandate, la stradă, 
pentru privatizare, vad foarte bun, preț 160.000 

lei. Tel 0722/564004.(0
• Den, IM Bâlcescu, centrală termică 
termopane, ușă metalică, balcon închis, preț 
12S000 lei. Tel 0722/968910. (T)
• Den, DeceM vizavi de auto-moto, deasupra 
loto-prono, 2 balcoane, preț 50.000 euro, nu sunt 
agent imobSar. Tei. 0788/775714. (T)
• Den, etaj 3, Gojdu, balcon închis, centrală 
termică, ușă metalică, parchet, marmură preț 
133jOOO lei, negociabil. Tel. 0722/564004. (T)
• seaadeaanndate, balcon închis, contorizări 
apă și gaz 2 focuri, zonă ultracentrală parter, 
preț 1254)00 lei, negociabil. Tel. 0720/063163. (T)
• sendecamaadate, zona Micro 15, Aleea 
Streiului, gresie, faianță termopane, centrală 
termică parchet laminat, tel. 0726/267686. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
în timp scut, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(AO)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, arși ifeări, fără amenajări interioare, 
ocupabil Meii iii preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/W01fiff(*0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
«ffi
• decaaandate, balcon, centrală termică, 
gresie, faianță parchet totul nou, etaj 3 din 4,55 
mp, Dorobanți, preț 150.000 lei, negociabil. Tel. 
07424)19418 (Al)
• decaraandate, centrală termică balcon, 
termopane, totul nou, etaj 1, zona loan Corvin, 
preț 5LOOO euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• Zratecț et 2 hol și bucătărie mărite, 
gresie, balcon închis, termopane, CT, 
preț ÎSS-C^TJ/N, tel- 0745/367893. (A2)

• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț30.000 euro, tel..0745/367893. 
(A2)
• Carpațt parter, amenajat, baie amenajată, 
parchet, ușă metalică preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebat et 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, bid. 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 Lie. 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 decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 42.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232808 (A4)
• urgent decomandate, 54 mp, zona Decebal, 
etaj 1, cu balcon, contorizări, fără modificări, 
preț 150.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808 (A4)
150 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică bucătărie mare modificată parchet, 
gresie, faianță preț 138000 ron negociabil, tel. 
0730/474275, 0788/165702. 0254/232808 (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocuabil repede, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808 (A4)
• urgent 52 mp, zona Mărăști, balcon mare, 
contorizări, parchet, bucătăne modificată cu 
gresie, faianță vedere pe 2 părți, ocupabil azi, 
preț 38000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0740/535095,0254/232808 (A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zonaTrident Deva, preț97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)

• dec, camera parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon! 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat Tel. 0254/215212 
(Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• droit spesie, faianță parchet lamelar, etaj 3, 
zona Kogălniceanu, preț 165.000 lei. Tel. 
0745/253413. (T)

• Deva, zona Mărăști, bun pentru privatizare, 60 
mp, preț 160.000 lei. Tel. 0745/253413. (D
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplăr ie interioară nouă, modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane peste tot, balcon, parchet, etaj 1, 
zona Minerului, preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, etaj 3 din 4, zonă centrală balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)

• semidecomandate, contorizări, parchet, etaj 
2, zona Dacia, preț 85.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona Liliacului, dec., 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent zona Dorobanți, st=90 mp, et. 2, dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (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, bid. 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)
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CU SEDIUL ÎN BRAD, STR. CUZA VODĂ, BL 16, PARTER 
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0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (972S9) 
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antreprenor în 
construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare șl inte
rioare, angajează

RKMutOn Gali Mțl
• —-■și necancap

Salariul atractiv, 
seriozitate, respect. 
CV-urile se trimit la 

fax: 234385, sau 
232392. Informații 
suplimentare la tel. 

0744.570005.
(97035)

Liliacului, cu 2 balcoane,• taNMfatoj
cenraa tenmcâ, parcnet. Dine întreținut, mici 
modi preț aut» euro negociabil, tel. 
0786065703,074Q/S35098 0254/232808 (A4)

• mm MM Viteazul, etaj 2, decomandate, 2
balcoane, tennopan, parchet, ocupabll repede, 
posM și cu moboa, preț 6&000 euro negociabil, 
ta I2V25 1788/165702, 232808. (M)
• decomandate, zona Hotel Deva. 2 băl, cu
centrate termici, parchet, gresie, faianță, bine 
Întreținut. modificări, preț 63.000 euro nego- 
oabi tel 0788/165703, 0740/535095.

0254732808 (M)
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pentru Deva
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e Disponibilitate la program matinal; 
o Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

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

tel. 0720/400441,
E mail: camelia.gaga@informmedia.ro
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Tel. : 0254/213510
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• ofer spre închiriere garsonieră mobBatăși 
utilată frumos amenajată geamuri temvpmi 
zona Dacia, preț 450 lei/lună plus garanție 1 feri 
Tel. 0722/836123. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră în Hunedoo* 
zona Dunărea, mobilată utilată, repai litere 
balcon închis, chirie 120 euro/lună M 
0721/055313.CD

Angajează:
■ manipulanți marfă;
■ facturiste;

Se oferă;
■ salariu atractiv, bonuri de 

masă;
5, Relații la tal:
§ 0741.119.090

• zonă ultncantnlă, etaj Intermediar, deco
mandate, 2 băl, parchet, vedere In 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată șl utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• dac, 2 băi, 2 balcoane, etaj Intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dac, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărtștl, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dac, uși Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi. eta| 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• dec, 2 băl, contorlzărl Integrale, etaj 1, garai 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231.800. (A9)
• bid, zonă centrală,' îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• In4zonăcentrală,2băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona primăriei, 2 băl, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613366.0788/040.490. 
(A10)

imo.ro

(32135)

• Brad, tir. Cuza Vodă, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, itr. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj Intermediar, de preferință In 
E-url sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (AO)
• tn Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (AO)

• dec, mu semldec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj Intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 0740/317.314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• vând iau schimb, Deva, lângă pompieri, cu 
apartament 2 camere plus diferența. Tel. 235153.

• decomandate, Deva, zona împăratul Tralan, 
etaj 2, parchet 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, boxă șl garaj sub bloc, st 112 mp, preț 
93.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, hol central, 2 
băl, balcon închis, preț 48.000 euro. Tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, centrală termică, 2 băl, balcon, 
boxă, parchet, gresie, faianță, etaj 2, zona 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
o urgent zona l. Creangă, 2 băl, 2 balcoane, et. 2, 
preț 65,000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et 2,120 mp, dec., 2 băl, 
faianță, gresie, termopane, centrală termică, 
parchet laminat, balcoane mari, boxă, preț 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et. 2,2 băl, amenajat, centrală 
termică, gresie, faianță, parceht, boxă, preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu
2 băl, 2 balcoane, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, blhe întreținut, modificări, preț 
81.000 euro negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandata, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică, parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205,000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703, 0254/232808. (A4)
• samldac, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabll Imediat, etaj
1. zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• Deva, zona Gojdu sau zona pistei exclus 
Intermediari. TsL 0729'572351 (9/2805)

• urgent, tn zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă, centrală 
termică, camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587.0745/253662. (AO)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• S anwi, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 150 
mp, centrală termică, termopane, occidental, 
plus garaj, preț 97.000 euro. Tel. 0722/564004. 
(Al)

Vând case, vile (13)

• caiătn Deva, construcție nouă D+P+l, sc 
700 mp, teren 530 mp: de văzut pe 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0768/340262. 
(8/31.05)

• Deva, Călugărenl, urgent, casă curte, gaze, 
apă preț negociabil. Tel.’0746/248845. (4/1.06)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, și teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, apă gaz, canalizare, 
preț 100.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• tn Sântuhalm, 5 .camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• casă + teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• curte, garai, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str, Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• In Rom, dealul Taului. Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
■ Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Rlbita, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr casă (14)
• tn Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină, de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Slmerla, 
ofef» Imediat Tel. 0254/215212, (Al)

Vând case la țară (17)
• In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț nego
ciabil, tel. 0727-386660. (T)
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Vând garsoniere (19)
• decomandată, 40 mp, zona Progresul, bloc 
nou, ocupabilă Imediat, preț 90.000 lei. TeL 
0745/253413. (T)
• ganoiMI tn Brad; execut reparații cuptoare 
pâTne. Deva, tel. 0254/228564, 0254/231185 sau 

0256/473148 (T)
• semldecomandato, 40 mp, etaj Intermediar, 
zona Artlma, gresie, faianță contorlzărl, cămară 
balcon mare, preț 120.000 lei. Tel. 0743/805052. 
(T)
• Deva, Uki Manlu, 34 mp, amenajată mobilată 
bloc închis cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
preț 78.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• decomandată, 38 mp, balcon închis, gresie, 
faianță zona Opera, etaj Intermediar, preț 94.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semldecomandatăcontortzâri, balcon închis, 
ocupabilă Imediat, preț 78.000 lei, Tel. 
0740/210780. (Al)
e semldecomandatt, contortzări, balcon închis, 
mobilată preț 65.000 lei. Tel. 0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, bale, balcon, contorlzărl, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
e dec, bucătărie, bale, hol, contorlzărl, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, faianță, gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Marăștl, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
e semidec, bucătărie, bale, balcon, contorlzărl, 
etaj Intermediar,zonal.Manlu,preț77.000RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
e semldec, amenajată, mobilată zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță 
modificări la cameră sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, In zona Gojdu, se oferă 
diferență preț 72.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702,0254/232808  (A4)
• zonă central/plață cu balcon, vedere 
panoramică contorlzărl, parchet merită văzută 
preț 83.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808 (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, decomandată 
contorlzărl, repartitoare, bloc de cărămidă preț 
80.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Tridsnl40mp,decomandate,modificări, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
preț 75.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 0254/232808. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă tn 
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. (AO)
• dac, zona Zamflrescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha pe DN7 la șosea lângă restaurant Pacific, 
toate utilitățile, tel. 0767/048633. (D

• 2700 mp teren pe linia do centură TeL 
0748/262883.(6/406)

• 8200 mp teren extravilan la 12 km de Deva, 
arabil sau pentru agrement, preț negociabil. Tel. 
0729/920473. (T)
• Intravilan Deva, Aleea Cascadei (Prelungirea 
Vulcan), 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
0721/440271. (T)
• Intravilan, in Devaja DN7, zona Depoalm, st 
750 mp, fs 12,5 m, preț 90 euro/mp. Tel. 
0740/010448 (T)
• Slmeria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi șl șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• urgent, extravilan, 2000 mp, intersecția Almaș 
cu Cozia, preț 12 euro, negociabil. (T)
• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)

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

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

Orăștle - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ula - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Slntuhalm ■ SC Mureș Aliment

Slmerla - Librăria situată In 
P-ța Unirii

Anunțurile de mic*  publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele Arie* (S

§

ANUNȚ LICITAȚIE
> >

Ocolul Silvic Volta Orlștlol orgemizoari b ris 4Ș 
11.06.2007, da la ora lO.OO, licitafîe da mari lomneari pa pirâaej 
producția anului 2007, pentru un volum total do 96S mc, dop*  ctarf 
urmaazâ: • 

■ Râșinoase ■ mc - Fag - 944 mc ■ Qvaranea - 7 mc ,
■Diversa ari- 14 mc ■ Divane moi - mc
Licitația oala publicâ, doschiri, cu prasolecție, cu strigare și vampa led 

în data de 11.06.2007, la sediul R.P.L Ocolul Silvic Valea Or^^RAj 

cu sediul în municipiul Orâștis, str. Nicolae Bâlcoacu, nr. 16 (tn d*dba<  
spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1 dreapta), taL/fat 
0254/247044.

Caietul do sarcini se poale achiziționa do la sediul Ocolului Slvic. , 
Prosoloctia agonților economici, va avea loc în data de 06.06J00F, 

între orele 9.00-15.OO.
Solicitarea de participare la licitație, impreunâ cu aocumeinaș 

presoloctie, se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea OririA 
pânâ cel târziu în 08.06.2007, ora 16.00, conform H.G. 85/2OO5.

> ilsțeg, 1200 mp, Ideal construcție casă 
preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 0747/227972. 
(2/2805)

• mal multe parcele de teren tn Zâvol, Ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel, 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva șl Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• Intravilan, Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 
600 mp parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. 
Tel. 0722/564004 (Al)
• Intravilan tn Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități tn zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776. (A9)
• zona Bolan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan tn Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan 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 tn Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teran Intre 550-800 mp, zonă de case, 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, U ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploieștl, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodeștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040490. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Jebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• pădure, S ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613 366,0788/040.490. (A10)
• 04 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Intravilan, Orăștfs, 1000 mp, pe șoseaua 
națională preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10) 

• 3000 - 4000 mp teren, cu sau fără 
construcție, tn județul Hunedoara sau 
împrejurimi și 20 - 30 ha teren arabil. Tel. 
0744/646806,0721/869392. (3/1.06)

Cumpăr teren (22)
• Intravilan tn Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau 
Simeria, plata imediat. Tel. 0254/215212. (Al)

Vând spații comerciale (2:

• situat In Dava, Bdul Dacsbai, bâta I 
partsr, In stțraâMâ do IU mp. tatonate 
tel 0740/3100780/2108)

• Dava, patter cu Intrare din stradă 70 na,M9 
amenajat, preț 50.000 euro. Tel. 0722/5MM.M
• hală In Deva, zona Industrială S-24BB oa 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg. sa. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

a urgent, hală In Petroșani, pe 2 nivele, SMB 
Z' l-em/nIvel, construcție din stâlpi șl gina.2 

de 4 tone, teren aferent 1200 mp, tare 
utilitățile, preț 150.000 euro neg. ta. 
0745/511.776. (A9)

• Imobil In Deva, zonă bună pretabil pena 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, cura, 
construcție nouă preț neg., tel. 23UML 
0745/511.776. (A9)

• urgent, pontai fermă ST-800 mp, corn, vai 
preț atractiv, telefon: 0254/613368 078&DM1 
(A10)

Cumpărări spatii *ierci  
(26)

• în Dava, zonă centrală S-60 mp, ofer preț boa 
tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finisată lângă Mt 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, preta*  
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă cald*,  pe 
gaz, preț negociabil, Tel. 0723/514D8 
0254/23557». (T)

imobile chirii (29)
• tochăta aretameot 2
piața centrală mobilat, 
euro. Tel. 0724/265275. (T)

• închiriez două spațl comentate, 100 aa 
flecare, In Simeria, zonă bad. T< 
0721/823383.0/3048)

• ofer spre închiriere apartament 2 cărnos 
complet mobilat șl utilat, repartitoare, ana 
împăratul Traian, Deva, preț 450 lei pbo 
garanție. Tel. 0749/116070. (T)

• ofer spre închiriere garionir^SStoota j 
central parter, numai pea Jodsteo | 
comerciale. T«L 0721/82331 ‘’7304 '

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
http://www.casasuper.home.ro
romimo.ro
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Oscă oferta noastră v-a trezit Interesul, 
contactați-ne la adresa:

Cerința:
- rapiditate In introducerea datelor pe calculator

- cunoștințe de limba română
- cunoștințe de contabilitate primară

SC Inform Media SRL
Deva, Redacția Cuvântul liber
Fax: 0254 218 061
E-mail:recruitment@informmedia.ra

Oferim:
atmosfera de iucru deschisă
un loc de muncă într-un mediu tehnologic dezvoltat 
salariu atractiv

SC Inform Media 
caută pentru dezvoltarea echipei

(10/1.06)

Mobilier și interioare (47)

Oferte locuri de muncă (74)

Televizoare (48)

OPERATOR CALCULATOR 
pentru introducere anunțuri

Numai persoanei*  selectat*  vor fl contactata 
pentru interviu

• ofer spre închiriere hală industrială In 
Brad, Str. Moțior, amenajată, 700 mp folosi
bili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi, cu toate dotările afe
rente, fose septice, nisipata, separata 
grăsimi Tel 0729/942066, 0728/078090. 
(6/2105)

• ofer spre închiriere hală, 100 mp, toate 
utilitățile, vând Aro 10 și Dacia 1300, cheltuieli la 
zi. Tel. 227903. a)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrali 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat complet, preț 150 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, Deva, semimobilat, aragaz, 
frigider, centrală termică, termopane, aer 
condiționat preț 170 euro/lună Tel. 0726/710903. 
CD
• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul 2 camere, mobilat garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat centrală termică zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712, 0724/305661. 
(A2)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, 9-434 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. 
231300,0740/317314. (A9)
• hală S-500 mp, H 3,5 m. amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310. A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată, radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel.. 
0724/012735. (T)
• vând Dada 1410, injecție, 30000 km, preț 2800 
euro. informații la telefoanele: 0726/937027 sau 
0254/227597. (nr. 4/30.05.2007)

best ro
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• vând Dada papuc, af 1997, 2 locuri, gpi, 
tracțiune față, 1600 cmc, preț 5500 lei. Tel. 
0724/955356. (T)

Auto străine (37)
■ vând Lada Samara 1500, af 1995,88.000 km, 
preț 8000 lei. Tel. 0745/071301. (7/1.06)
• vând Opel Corsa C, 973 cmc, af 2002, CD, trapă 
recent adus, impecabil, preț 5550 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092. CD
• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2000, recent 
adus, impecabil, preț 3950 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092. (T)
• vând Trabant 601S și multe piese de schimb. 
Tel. 214319. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autoutilitară „Frumoasa Ame
ricană", af 1996, cu prelată, sarcina utilă 3 
tone, ITP la zi, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/28.05)

• vând autoutCt: furgon Citroen C25 D 
1400, sarcină utilă 15 tone, stare de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/28.05)

• vând remorcă auto 2x1x0,5, cu coviltir și 
prelată de punte de Dacia, înmatriculată vt 2008, 
preț negociabil. Tel. 0749/928686. (T)

• vând/dezmamhrez autospeciăizată fri
gorifică tip RABA10215, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/2605)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocositoare Carpatina, stare 
excepțională Tel. 0788/942507, (4/31.05)
• vând tracta U 445, remorcă monoax, plug cu 2 
brăzdare, grapă container pentru tiranți, placaj 
marmură Rușchița, mașină de cusut Ileana, 
stare foarte bună Tel. 0254/241397.0722/502995. 
CT)

Moto-velo (41)
• vând motorete scuter cu sau fără pedale. 
Informații tel. 0726/114378. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând piese auto pentru Fiat Punto, scaune 
față, uși față dreapta, uși portbagaj, aripă față 
dreapta etc., preț negociabil la vedere. Tel. 
215244. (T)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită 
de Dumnezeu cu puteri benefice.

Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și 
Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în 
casele celor blestemați de soartă.

Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi- 
a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.

Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței,Ana 
că hii-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în 
afaceri.

Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței 
Ana Maria că m-a ajutat să mă împac cu soțul.

Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de 
farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 
de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin 
telefon. Tel. 0746/387.809

£

Comemorări (76)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea 
din viață a dragului lor soț și tată

HORVATH FRANCISC
în vârstă de 52 de ani. înmormântarea are loc astăzi 2 

iunie, ora 15, la Cimitirul catolic Deva, vizavi de 
Trident. Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cu adâncă durere în suflet soția Ana, fiul Alexandru și 
jy nora Elena anunță împlinirea unui an de la încetarea 
' ? din viață a celui care a fost un minunat soț și tată

COSTINA CORNEL
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(7/31.05)

• vând mobilă sufragerie furnir nuc, 7 piese, 
covoare persane, mașină de spălat automată, 
mașină cusut, motor trifazic și butoaie vin. Tel, 
219588. CD
• vând recamlar 2 persoane, pat pentru o 
persoană covor persan manual 3,5/2,5 m, masă 
tv, prețuri negociabile. Tel. 226816 CD
• vând sufragerie masivă cu furnir de nuc. Tel. 
0723/193157. CD

a vând tv color, diagonala 72 cm, marca Pana
sonic. Tel. 235153. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

e vând MP3, MP4, IPOD Nano, cârduri memorie
CD și mini-CD. Tel. 0723/360575. (T)

Electrocasnice (56)
• vând aragaz cu 3 ochiuri, stare bună. Tel. 
219662.(T)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte buni 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat tensiunea, elec
tronic, cu baterii, preț 50 lei. Tel. 0740/315050. (T)

Altele (61)
• vând nușbiă de cusut electrică, stare nouă, 
marca Lucinik. Tel. 235153. CD

• vând ingont cântar 100 kg, preț 500 lei; 
ladă frigorifică 13/1 m, h 1 m, cu geamuri 
culisante orizontale, preț 1000 lei, navete 
plastic normale. Deva, tel. 0752/206785. 
(6/31.05)

• vând înmt familii de albine, cu lăzi și recolta 
de la salcâm. Tel. 0723/350504. (T)

Pierderi (62)
• Pterdut canat de asigurat pe numele Szocs 
losrf Abia. Se declară nul. (nr. 1/01.062007)
• piadut carnet persoană cu handicap neuro- 
motor, pe numele Magda Poienariu loan. Se 
declară nul. (5/1.06)

Prestări servicii (72)

•abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 auro, 
Portugalia, Anglia, Franța, mani și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dlmatizate, modeme. Tel 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2405)

• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• SC REFLEXOVITAL SRL Sibiu organizează, în 
Deva, cursuri de masaj, reflexoterapie, 
cosmetică și coafor stilist. Absolvenții benefi
ciază de certificate în țară și UE, tel. 0726/323236, 
0269/235200. (nr. 4/25.05.2007)

• Organizări ivanlment»: nunți botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-url perao . otografl albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații In tel 
0721/747*11  MU 0721/6144» (nr. 
13/2X052007)

• angajăm barmani, ospătari, ajutor ospătari. 
Salarii atractive, Informații la telefon 
0722/579039. (nr. 1/30.05.2007)
• angajăm șoferi cat. D, cu experiența necesară 
Relații la tel. 0254/231394, între orele 8 -16. 
(11/29.05)
• angajez personal: zidar, instalator, zugrav, 
dulgher, firmă româno-spanlolă. Tel. 
0721/023383.(2/30.05)
> Firmă distribuție angajează agenți vânzări 
tineri șl motivați pentru Deva șl Hunedoara, tel. 
021-318.37.33, fax 021-312.59.84, e-mail: 
C ARIERE@DISTRIFARM.RO. (95494)
• SC AVS PRODTEXTIL, cu sediul în Deva, Str. 
Depozitelor nr. 11, angajează urgent contabil- 
șef. Condiții: studii superioare și experiență 
minim 3 ani. CV-urile se depun la sediul firmei. 
Tel, 231366,232110. (12/1.06)
• SC cu sediul în Deva, angajează persoană 
cunoștințe operare PC (Word, Excel, Acces); 
auto categ. B șl engleză mediu constituie un 
avăntaj. CV la fax 0254 219232/ 220265 sau e- 
mail: comlibris@deva.rdsnet.ro (nr. 6/30.05.2007)
• SC Danfefla Company SRL, cu sediul în Deva, 
str. Rândunlcil nr. 6, angajează trlcoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867.(4/21.05.2007)
• SC Dmn SRL Deva angajează Carman cu expe- I 
riență, Tel. 0746/262852. (6/1.06)
• SC Freyrom SA angajează muncitori în 
construcții și șefi de echipă pentru reparație pod 
Ilia. Contact ■ organizare șantier lângă pod, tel. 
0254/282412.0741/054494 (7/29.05)
eaodatsta comercială cu sediul în Deva, 
atestată Electrica șl ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necallflcațl pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (11/1.06)
• agent w*  Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agant da pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara. 65 posturi, data limita 
3L07. Tel. 213244 orele 9-16
• agant da pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limită 
3006 Tel. 213244 orele 9-16
• agant da pază control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 14 posturi, data limită XJ07. 
Tel. 213244, orele 9 • 16
• agant oomardal Deva, 1 post, data limită 
25.06. Tel. 213244, orele 9-16
• agant comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Lupeni, 20 posturi, data 
limită 15,06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 7 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hațeg, 1 post data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06., 
stagiul militar. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• agent imobiliar. Brad, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• agent ocupare, Deva, 10 posturi, data limită 
10.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent pază în incinte, Deva, 10 posturi, data 
limită 30,06. Tel. 213244. orele 9 -16.
• agent vânzări, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.06. Tel. 213244, orele 9-16.

fax 021-311.59.84, e-mail:

I

Cu lacrimi și durere în suflet familia 
Florea anunță că au trecut 6 
săptămâni de când minunatul fiu, soț 
și tată

FLOREA FLORIN IOAN
în vârstă de 36 de ani a plecat dintre 

noi. Nu te vom uita niciodată. Cât ai 
trăit ne-ai iubit/ Cât vom trăi te vom 
plânge. Comemorarea are loc astăzi 2 
iunie, ora 11, la cimitirul din str. M. 
Eminescu Deva.

Fie-i țărâna ușoară.

(9/1.06)

Cu durere în suflet amintim că se împlinește un an 
de când a plecat dintre cei dragi scumpa noastră 
mamă

FEIER AURELIA
Slujba de pomenire are loc astăzi 2 iunie, ora 11,30, 
la Cimitirul Ortodox din str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu s-o odihnească.
Copiii Alexandru, Florin și familiile

• agent vânzări, Lupeni, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalata manual, Călan, 10 posturi, data 
limită 28.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalata manual, Deva, 6 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16,
■ ambalata manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalata manual, Hunedoara 6 posturi, data 
limită 8.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

(8/1.06)

• angajăm șoferi cat D, cu experiența necesară. 
Relații la tel. 0254/231394, între orele 8 -16 
(11/29.05)
• angajez personal: zidar, instalata, zugrav, 
dulgher, firmă româno-spanidi Tel. 
07217823383.(2/30.05)
• animata sodo-educativ, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 30.06 
Tel. 213244, orele 9-16
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• Monumente. Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO) va examina, la sfâșitul lunii 
iunie, candidaturile a 45 de de monu
mente naturale sau arhitecturale pentru 
înscrierea lor pe lista patrimoniului mon
dial, a anunțat organizația, joi.

Primit cu ovații în satul natal

JOC Old '3 Membri maya ai echipei 
„Hurakan'^au jucat demonstrativ un 
joc cu mingea, pentru care învingătorii 
erau considerați eroi iar învinșii erau

(Foto: EPA)

Lansarea pe 8 
iunie

NASA a confirmat, joi, 
că va încerca să lanseze 
către Stația Spațială In
ternațională naveta At
lantis, la data de 8 iunie, 
prima zi a unei ferestre 
de trei săptămâni în care 
lansarea se poate face cu 
succes. „Suntem pregătiți 
de lansare”, a declarat 
Wayne Hale, responsabil 
al programului spațial.

Alertă în Cali-

Alain Robert

■ Gabriel Garcia Mar
quez a făcut o baie de 
mulțime cu ocazia 
revenirii la Aracataca.

Paris (MF) - La bordul unei 
vechi locomotive cu aburi, lau
reatul Nobelului pentru lite
ratură din 1982 a revenit în 
satul natal situat într-o zonă 
muntoasă, care se reflectă sim
bolic și în „Un veac de sin
gurătate”.

Plecată din portul Santa 
Marta, locomotiva a avut mai 
multe ore de întârziere și a fost 
luată cu asalt de mai multe 
sute de persoane dornice să îl 
vadă pe scriitor.

Acompaniat de soție și de un 
grup de prieteni, Garcia Mar
quez a revăzut imensele plan
tații de bananieri din copilărie. 
Sosirea scriitorului la Aracat
aca a fost salutată cu un foc de 
artificii și prin lansarea de 
baloane galbene. „Ceea ce ne 
place mai mult în această 
revenire a lui Garcia Marquez 
în regiune este speranța pe 
care o aduce”, a spus Carmen 
Rosa Saade, însărcinat cultural

Găsite în seiful unei bănci

(Foto: EPA)

Spider
man, 
arestat

fornia
Los Angeles (MF) - Au

toritățile din San Diego 
(California, vest) au lan
sat joi o alertă de tuber
culoză, după ce un stu
dent a contractat această 
boală, într-o variantă mai 
puțin virulentă decât cea 
care a dus la declanșarea 
unei alerte sanitare mon
diale, în cursul acestei 
săptămâni. „Ne concen
trăm atenția asupra stu
denților sau membrilor 
corpului didactic, care au 
intrat în contact repetat 
și prelungit cu studen
tul”, a subliniat Wooten.

Beijing (MF) - Alain 
Robert, supranumit 
„Spiderman" al 
Franței, a fost arestat 
la Shaghai după ce a 
escaladat ilegal unul 
dintre cele mai înalte 
turnuri din China, de 
420 de metri 
înălțime, a informat 
Consulatul francez. 
Autoritățile chineze 
au informat, într-un 
comunicat, că 
acțiunea francezului 
a atras atenția pu
blicului și a condus la 
apariția de ambuteia
je, perturbând activi
tatea normală a tur
nului.

Zurich (MF) - Justiția elve
țiană a ordonat deschiderea, 
într-o bancă din Zurich, a 
unui seif cu tablouri realizate 
de pictori celebri, confiscate 
din Franța de naziști și care 
urmau să ajungă în colecția 
lui Hermann Goering, infor
mează ediția de ieri a cotidi
anului german Sueddeut- 
scheZeitung.

Potrivit ziarului, judecă
torul care a emis ordinul a 
acționat la cererea Parchetu
lui din Munchen, care a

Le-a oferit un show impecabilc

Veverița a fost tare înfometată șl s-a 
înfruptat dintr-o pâine aflată pe o masă 
dintr-un parc din Sofia. (Foto: epa)

■ George Michael a 
concertat la București 
pentru mai bine de 
25.000 de spectatori.

București (MF) - Piese ale 
căror refrene sunt fredonate de 
mai bine de 20 de ani au fost 
cântate, joi seara, de George 
Michael (43 ani) în fața unui 
public de peste 25.000 de per
soane care au venit la concer
tul pe care artistul britanic l-a 
susținut pe Stadionul Națion
al Lia Manoliu din București.

Starul și-a început concertul 
cu punctualitate britanică: la 
ora 20.57 au urcat pe scenă 
membrii trupei sale, iar la 
21.00 și-a făcut și el aparția, 
intrarea sa în scenă fiind mar
cată de explozia publicului, dar

Cenzurat de Papa Pius al Xll-lea

Aer cu marijuana și cocaină
Roma (MF) - Cercetători italieni au 

descoperit particule de cocaină și marijuana, 
precum și de cafea și de țigări în aerul din 
Roma. Cea mai ridicată concentrație de 
droguri din aer se găsește în apropiere de 
Universitatea Sapienza din Roma, deși doc
torul Angelo Cecinato, de la Consiliul Națio
nal de Cercetări (CNC), a afirmat că nu tre
buie să se tragă concluzii pripite referitoare 
la obiceiurile de recreere ale studenților. Pen
tru acest studiu, considerat de autori „primul 
din lume care arată prezența particulelor de 
cocaină suspendate în atmosfera orașului”, 
cercetătorii au luat mostre din orașele ita
liene Roma și Taranto și din Algeria - Africa 
de Nord. „Este bine știut faptul că și concen
trațiile mici ale acestor poluanți în aer pot 
afecta grav sănătatea”, a declarat doctorul 
Ivo Allegrini, de la Institutul pentru Poluarea 
Atmosferică din cadrul CNC.

■ Un text papal critic la 
adresa nazismului a fost 
cenzurat de papă în 
anul 1939.

Vatican (MF) - Un istoric ita
lian a relansat discuțiile pri
vind atitudinea Papei Pius al 
Xll-lea față de genocidul asu
pra evreilor germani, afirmând 
că acesta a trecut sub tăcere, 
în 1939, un discurs critic pe a-

Garcia Marquez în Aracataca
(Foto: EPA)

pentru departamentul din care 
face parte Aracataca.

Născut pe 6 martie 1927, 
Marquez a trăit în Aracataca 
până la vârsta de nouă ani 
împreună cu bunicii săi și trei 
mătuși.

Pe când avea 23 de ani s-a 
întors în acest oraș pentru a 
vinde casa bunicilor, iar loca
litatea i-a aprins imaginația 
pentru a crea Macondo, 
tărâmul unde are loc acțiunea 
romanului său „Un veac de 
singurătate”. Romanul a fost 
vândut în 30 de milioane ae 
copii în lumea întreagă.

inițiat o anchetă după 
moartea, în martie, a unui 
celebru istoric de artă, Bruno 
Lohse, care a lucrat pentru 
Goering in timpul celui de-al 
doilea război mondial. Seiful 
a fost închiriat în 1978, la 
sediul principal al Băncii can
tonului Zurich.

în interiorul seifului au 
fost descoperite 14 tablouri 
semnate de Diirer, Monet, 
Renoir etc., fiecare dintre 
opere având valoarea de peste 
un milion de dolari.

Michael are dezinvoltura specifică unui star pop (Foto: EPA)

și de proiecțiile multicolore ca
re au început să se desfășoare 
pe mai multe ecrane de leduri. 
„Flawless” - adică fără cusur - 

ceastă temă pe care predece
sorul său nu l-a putut rosti 
pentru că a murit. în lucrarea 
„Pius al XI-lea, Hitler și Mus
solini - Singurătatea unui pa
pă”, Emma Fattorini reproduce 
integral discursul pe care Papa 
Pius al XI-lea ar fi trebuit să 
îl pronunțe la 11 februarie 1939, 
în fața episcopilor catolici. 
Papa nu a mai rostit discursul 
respectiv pentru că a murit în 
ajunul întâlnirii. Textul, pe

cu această piesă și-a deschis el 
concertul, titlul cântecului 
dând și nota întregului show 
pus în scenă la București. Cu 

care istoricul l-a descoperit în 
arhivele Vaticanului, denunță 
mai ales „o presă care poate 
spune orice împotriva noastră, 
mergând până la a nega exis
tența oricărei persecuții în 
Germania”. Papa Pius al XI- 
lea, pe numele său real Achille 
Ratti (1857-1939), îi avertiza pe 
episcopi în respectivul discurs 
și în legătură cu „observatorii 
sau curioșii, de fapt spionii ca
re îi ascultă pentru a-i denunța”. 

o instalație sonoră puternică și 
o alta de lumini impresio
nantă, George Michael a ofer
it publicului un spectacol de 
două ore, prezentând piese 
care i-au marcat cariera de 25 
de ani.

Artistul și-a salutat publicul: 
„Bună seara, București! Cum 
vă simțiți în seara asta?”. A 
primit drept răspuns aplauzele 
și strigătele entuziasmate ale 
audienței. „Pentru cei 25 de ani 
de carieră, vă mulțumesc”, a 
continuat artistul, mulțumind 
spectatorilor pentru fidelitatea 
dovedită.

Spectacolul de la București 
a fost o adevărată demonstrație 
de profesionalism, un show 
impecabil, desfășurarea de 
forțe pentru acesta fiind de 
asemenea impresionantă.

Record Katsusuke 
Yanagisawa. un japonez 
în vârstă de 71 de ani, a 
reușit să ajungă pe vâr
ful Everest, devenind 
cel mai în vârstă alpi
nist care a ajuns pe 
„acoperișul lumii”.

(Foto: EPA)


