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Elevii clasei 
a IV-a B de la 
Șc. Generală 
“Lucian Blaga”

/p. 6

Victoria 
Beckham 
femeia 
anului

/p. 12

Cerul va fi mai mult noros. Posibil

Dimineața La prânz Seara

Vicecampîon mondial
Călău (C.B.) - Cosmin 

Oprescu din Călan a 
câștigat în Canada 
medalia de argint în 
cadrul CM de Taekwon
do. Din păcate, într-o 
competiție la care au

participat concurenti din 
peste 60 de țări, diferența 

a fost făcută de arbitri 
în exact ultimul

/p.7

Urmașii 
generalului

General Berthelot 
(C.P.) - Descendentii di- 
recți ai generalului 
Asrthelot s-au aflat zilele 
Iwecute în județ. Patru 
nepoți și un strănepot ai 
generalului au vizitat 
comuna hunedoreană 
unde militarul francez a 
deținut un castel. Aceștia 

sosit cu intenția de
clarată de a participa la 
renovarea castelului, a 
declarat Marina Huzoni, 
primarul comunei. Din 
castel nu au mai rămas 
decât zidurile, în rest 
totul este distrus, /p.5

Nu va ataca
București (MF) - în 

debutul Summitului G8 
din Germania, președin
tele american George W. 
Bush a declarat că, în 
pofida amenințării că va 
orienta rachetei către 
continent, în cazul în 
sare americanii vor 
amplasa un scut antira- 
chetă în centrul Euro
pei, Rusia nu va ataca 
acest continent, /p.2

| Furturi pe 
I bandă

Hunedoara (M.T.) -
Un tânăr de 20 de 
ani, din Hunedoara, 
a fost prins de 

t polițiștii Biroului de

Investigații Criminale 
după ce, în perioada 
februarie - mai 2007, 
a furat mai multe 
bunuri și bani dki 
șase loajințe. loan T. 
intra în locuințele vic
timelor sale pe ușile 
de acces sau pe gea
murile lăsate neasigu
rate. în acest mod, 

tânărul a reușit să 
: fure trei poșete cu

bani, acte și trei tele- 
; . foane mobile. Va

loarea totală a 
bunurilor furate este 

de aproximativ 3.000 
de lei. Din locuința lui 
loan C„ de 61 de 

; ani, a furat actul de 

i identitate cu intenția 
i de a-i ridica pensia. 
; Autorul urmează a fi

prezentat Judecă
toriei Hunedoara cu 
propunerea de 

arestare preventivă, 
pentru săvârșirea 

i infracțiunii de furt 
: calificat.
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Clasă muncitoare la 16 ani
■ în vacanță, tinerii de 
peste 16 ani vor benefi
cia de diferite avantaje 
dacă se vor angaja.

Deva (C.B.) - Apropierea va
canței de vară este așteptată 
cu nerăbdare nu numai de ele
vii hunedoreni, ci și de... pa

troni. Asta pentru că patronii 
care angajează tineri de peste 
16 ani, cu drept de muncă, 
timp de 2 luni, pot primi din 
această vară un stimulent lu
nar egal cu jumătate din 
salariul minim brut pe tară 
garantat în plată pentru fie
care elev sau student angajat. 
Pentru a putea intra în po

sesia stimulentului financiar 
de aproape 200 de lei, patron
ii trebuie șă depună o cerere 
la AJOFM. Pe perioada vacan
tei, elevii vor putea lucra 
maxim 60 de zile. Această lege 
a intrat în vigoare la începu
tul lunii aprilie 2007, iar 
inițiatorii ei estimează că în 
acest an 150.000 de tineri vor

beneficia de pe urma ei. Ele
vii deveni sunt de părere că 
această măsură nu face decât 
să-i motiveze pe tineri să se 
angajeze, mai ales că pe lângă 
salariul oferit tinerii pot pri
mi un stimulent financiar ce 
se ridică la valoarea salariu
lui minim brut pe țară, lunar, 
pe o perioadă de 60 de zile, /p.3

trila, urmărit general 
de poliție. Cei care îl
recunosc sunt 'rugați

CIP „otrăvită" de adversari?
■ Mai mulți jucători ai 
campioanei s-au simțit 
rău după ce au luat 
masa la Odorhei.

Deva (C.M.) - Efortul, căl
dura și tensiunea meciului 
doi al finalei play-off-ului cu 
ACS Odorheiu au lăsat urme 
adânci asupra jucătorilor de 
la FC CIP Deva care au 
câștigat cu scorul de 2-1 și au

trimis lupta pentru titlu în 
actul trei. Dar pentru că 
simptomele negative au apă
rut la unii jucători chiar 
înainte de meci și au persis
tat ap,oi neobișnuit de mult, 
reprezentanții FC GIP Deva 
au început să se întrebe dacă 
nu este cumva ceva necurat 
la mijloc. „Noi avem un 
parteneriat cu Odorheiu prin 
care ei ne oferă cazare și 
masă la ei acasă, iar noi

răspundem cu aceeași mon
edă la Deva. Nu știu ce s-a 
întâmplat acum, dar după ce 
au mâncat la Odorhei, toti 
jucătorii s-ati simțit rău”, 
afirma Karoly Gașpari, antre
norul FC CIP. „E adevărat că 
mai multi jucători au spus că 
au amețeli și se simt slăbiți, 
dar nu avem dovezi și nu-i 
putem acuza”, preciza Paul 
Grecu, vicepreședintele FC 
CIP. /p.7

Amanetul nu mai e o afacere
■ Hunedorenii, fie nu 
mai au bijuterii din aur, 
fie le țin cât mai departe 
de casele de amanet.

Deva (D.I.) - Prin anii '98- 
'99 deschiderea unei case de 
amanet era o afacere bănoasă. 
Și ca orice afacere care obține 
profit într-un timp scurt, a 
fost copiată rapid de multi 
întreprinzători. Pe fiecare 
stradă centrală erau două-trei 
astfel de centre. Multi, aflați 
la nevoie, și-au găsit un spri

jin financiar, lăsându-și, pen
tru câteva zile, micile bogății 
aici. O parte dintre ei nu și le- 
au mai putut recupera, iar 
inelele, cerceii, lăntișoarele 
purtate altă dată cu drag și-au 
schimbat iute proprietarii. Nu 
au trecut mai mult de șapte- 
opt ani și epoca centrelor de 
amanet a apus. Real vorbind, 
multi hunedoreni au nevoie să 
împrumute bani, dar fie se 
gândesc de două ori cât tre
buie să’plătească apoi, fie nu 
mai au cu ce garanta împru
mutul rapid, /p.3

UUUd persoane au 
fost rănite în urma 
unui accident de cir
culație petrecut ieri, 
pe DN7, la ieșirea di 
Deva, spre Mintia. 
Conducătorul unui 
Daewoo, Tiberiu G 
din Deva, nu â acor
dat prioritate unui 
microbuz, condus re; 
ulamentar de Mihai 
E. din Hujtauoara, 
care circula pe senst 
de mers Deva - 
Mfotfo- Mânu)
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• în pofida angajamentelor. 0 organi
zație a coloniștilor israelieni construiește 
100 de locuințe în Cisiordania, în pofida 
angajamentelor asumate de premierul 
Ehud Olmert față de Statele Unite și Ior
dania. Organizația Amana a construit cir
ca 30 de locuințe în colonia Alon, situată 
în apropiere de Marea Moartă, și alte 12 
la Yakir, în nordul Cisiordaniei.

Optimistă
Londra (MF) - Fostul 

general al armatei sârbe 
din Bosnia, Ratko Mlă
diei, căutat pentru cri
me de război, ar putea fi 
arestat în decurs de câ
teva săptămâni, a decla
rat procurorul Tribuna
lului Penal Internațional 
(TPI) de la Haga, Caria 
del Ponte, într-un inter
viu publicat de Finan
cial Times. „în câteva 
săptămâni vom avea o 
colaborare totală a auto
rităților sârbe, care ar 
trebui să ducă la aresta
rea și extrădarea gene
ralului Mlădiei. Am pri
mit semne concrete cu 
privire la o bună coope
rare. Astăzi sunt mult 
mai optimistă. Ne vom 
putea atinge scopul”, a 
declarat ea.

Carla del Ponte (Foto: epa)

Fidel Castro
(Foto: EPA)

Castro la 
televizor
Havana (MF) - Preșe
dintele cubanez Fidel 
Castro a dat asigu
rări, cu ocazia „marii 
sale întoarceri" la te
leviziune marți, că nu 
mai există nici un 
„secret de stat" în 

ceea ce privește sta
rea sa de sănătate, 
fără a face însă vreo 
referire la eventuala 

sa revenire la putere. 
Liderul, care se află 
în cea de-a 11 a lună 
de convalescență, a 
acordat un interviu 
de 52 de minute, în
registrat cu o zi îna
inte și transmis marți 
la televiziunea cuba
neză, primul de acest 
fel de la îmbolnăvirea 

sa. Președintele cu
banez a făcut din 
starea sa de sănătate 
„un secret de stat", 
într-un comunicat 

emis la o zi după 
anunțaea primei sale 
intervenții chirurgicale 
și transferul de pute
re către fratele său. 
Râul, la 31 iulie.

Confruntări Membri ai milițiilor 
islamice iac de gardă pe străzile din 
tabăra de refugiați palestinieni Ain al- 
Helweh din sudul Libanului. în zonă 
au avut loc confruntări între militarii 
libanezi și gruparea extremistă Jund 
al-Sham. (Foto: epa)
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Poliția a utilizat de două ori tunuri de apă, după ce manifestanții au aruncat cu pietre spre poliție (Foto: epa)

Summit marcat de violențe
■ Demonstranții antiglo- 
balizare s-au încăierat cu 
poliția în zona în care se 
desfășoară summitul G8.

Berlin (MF) - Mii de demon
stranți antiglobalizare au reu
șit să evite dispozitivele poli
ției germane pătrunzând în- 
tr-o zonă împădurită pentru a 
ajunge în stațiunea Heiligen
damm, unde Se desfășoară 
summitul G8.

Cu doar câteva ore înainte 
de începerea summitului, po
liția a blocat un drum provin
cial care făcea legătura cu

stațiunea de pe malul Mării 
Baltice. Ca reacție, mii de 
protestatari au reușit să păcă
lească poliția trecând printr-o 
pădure.

La ieșirea din pădure, mili- 
tanții antiglobalizare au blo
cat temporar vehiculele poliți
ei care îi urmăreau cu ajuto
rul unor crengi rupte din co
paci.
Polițiști răniți

Manifestanții care încercau 
să blocheze rutele către locul 
unde se desfășoară summitul 
Gg, în nordul Germaniei, s-au 
confruntat cu poliția, rănind

opt ofițeri. Purtătorul de cu
vânt al poliției, Luedger Beh
rens, a declarat că opt ofițeri 
au fost răniți în timpul con
fruntărilor cu protestatarii, în 
apropiere de Bad Doberan. 
Poliția a utilizat de două ori 
tunuri de apă, după ce mani
festanții au aruncat cu pietre 
spre poliție, a adăugat el.

Zeci de protestatari au blo
cat un tren cu aburi istoric, 
folosit pentru transportarea 
jurnaliștilor între locul de 
desfășurare a summitului și 
centrul media situat la câțiva 
kilometri. Ulterior, organiza
torii au încercat să aranjeze

un transfer cu barca, însă și 
acesta a fost blocat de protes
tatari.

Behrens a precizat că apro
ximativ 10.000 de manifestaiDD 
încalcă interdicția de a org^ 
niza proteste în zonă și riscă 
să fie reținuți.

Circa 16.000 de membri ai 
forțelor de securitate au fost 
mobilizate în regiunea unde 
se desfășoară summitul. Lide
rii G8 sunt protejați cu ajuto
rul unui gard de 12 kilometri, 
prevăzut cu sârmă ghimpată. 
Câțiva protestatari mascați a- 
veau însă clești cu care tăiau 
sârma ghimpată.

Debut al reuniunii G8
■ Președintele SUA, 
George W. Bush, este 
convins că Rusia nu va 
ataca Europa.

Heiligendamm (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, a declarat, ieri, că Ru
sia nu va ataca Europa, în po
fida amenințării că va orien
ta rachete către continent în 
cazul în care americanii vor 
amplasa un scut antirachetă 
în centrul Europei. „Rusia nu 
va ataca Europa”, a explicat 
Bush, în debutul summitului 
G8 din Germania. întrebat 
dacă armata Statelor Unite va 
răspunde în vreun fel la aver- 
tismenul lui Putin, liderul 
american a explicat că nu 
este cazul deoarece „Rusia nu 
este un inamic”. SUA insistă 
că scutul antirachetă din

Europa Centrală este menit 
să răspundă unor posibile 
atacuri din partea Iranului și 
Coreei de Nord, însă Mosco
va se opune ferm acestor pla
nuri militare pe care le con
sideră o amenințare la adresa 
securității naționale a Rusiei.
Agenda summitului

Printre subiectele de discu
ție a liderilor G8 se numără 
schimbările climatice, Africa, 
Iranul, precum și zonele de 
conflict din Sudan, Kosovo și 
Orientul Mijlociu. în privința 
schimbărilor climatice, 
Berlinul se străduiește de 
multe luni să își convingă 
partenerii din G8 să fixeze 
limite ale emisiilor poluante, 
dar demersurile par să fie 
sortite eșecului din cauza 
opoziției SUA. Cât privește 
Africa, Germania speră că

Președintele Bush și gazda summitului, cancelarul german Angela
Merkel (Foto: EPA)

vor fi reafirmate angaja
mentele asumate cu ocazia 
summitului de la Gleneagles 
(2005), privind dublarea aju
toarelor pentru dezvoltare 
până în 2010. Referitor la

Iran, este foarte probabil că 
liderii G8 vor cere acestuia să 
respecte rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate, în special 
privind încetarea activităților 
de îmbogățire a uraniului.
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Mic tratat de 
mediocritate
Dan-Liviu Boeriu________________
dan.hoeriu@gmail.com

Trasarea conturului real al 
cetățeanului standard, prin 
diverse tertipuri mai mult sau 

mai puțin literare, nu e o pre
ocupare nouă. In eseistica 
românească, cel mai sonor 
exemplu de așezare în tipar a 
omului postmodern este cartea 
lui Patapievici, intitulată, simplu, 
„Omul recent". însă nimic nu 
depășește în acuitate definiția pe 
care Ortega y Gasset a dat-o 
omului-masă, în „Revolta 
maselor". Pentru autorul spaniol, 
trăsătura principală a gregarului 
este că acesta își mistifică medi
ocritatea, transformând-o în vir
tute. Pe cale de consecință, 

omul-masă, cel care reușește 
întotdeauna în lupta cu vre
murile, disprețuiește orice formă 
de competență superioară lui,- 
acuzând-o de inadecvare și, la 
rigoare, de viciul contagiunii. Și 
pentru că nu vreau să fac notă 
discordantă cu peisajul atât de 
funambulesc al cotidianității 
românești, m-am gândit să fac 
unele schimbări bruște în ceea 
ce mă privește. Pentru că, evi
dent, nimic nu e mai confortabil 
la scăldatul în mocirlă decât 
garanția că nu ești singur.

Sunt tânăr. Dar asta nu e 
suficient M-am hotărât să 

devin obraznic. Așa „se cere". 
Politicianul tânăr, gen Cristian 
Boureanu ori Victor Ponta, este 
emblema modernă a istețimii cu 
goarnă, a argumentului cu 
sudalmă inclusă. Astfel încât 
mult trâmbițata schimbare a cla
sei politice e o simplă himeră.

K A -am hotărât să devin
î V1 agramat. E la modă. Dacă 

premierul nu cunoaște acuzativul 
ori banalele prepoziții, vorbindu- 
ne mereu despre „planurile care 
le avem", mă gândesc că simpli
ficarea până la echivoc a limbii 
române e deja un fapt comun, 
iar disidența mea în materie 
devine o simplă țâfnă elitistă. Mă 
voi cultiva citind „almanahe", 
mă voi întrista la gândul că am 
„decât" un leu în buzunar, voi 
vorbi despre „locații", „corecții", 
și-mi voi da nemilos cu rigla 
peste degete la fiecare punere 

corectă a cratimei. Pentru că, e 
adevărat, cei mu Iți „are" întot
deauna dreptate.

M-am hotărât să devin rasist. 
Dacă circa 70% dintre români 
detestă ideea de a se afla în 
vecinătatea unui cetățean de 
etnie romă, probabil că a 
deschide gura în favoarea aces
tuia din urmă constituie o 
nesăbuință și o sfidare a tradiției 
românești. Președintele însuși și- 
a dat arama pe față, într-o con
vorbire privată cu soția, în 
legătură cu acest subiect. Iar 
domnia sa este, după propriile-i 
vorbe, sinteza subconștientului 
colectiv românesc. Pot eu să 
abandonez drumul luminos pe 
care ni-l hărăzește istoria? Nu.

Având toate aceste calități, 
mă îndoiesc că aș mai 
putea fi original. Acest lucru e 

însă mult mai puțin important 

decât beneficiul pe care ți-l asi
gură aderarea la hoardă. Iar dacă 
lumea românească arată acum 
ca după o lobotomie nereușită, 
faptul se datorează crispării fun
ciare în fața schimbării, precum w 
și vulgarei ambiții de a ne con
serva intacte voluptatea nimicu
lui, euforia derizoriului și trium- j 
ful bășcăliei. Nu mă mir: în E 
România, singurul lucru care mai 
face azi rating, spre deliciul neo
bosit al omului-masă mioritic, 
este ingenua dobitocie zglobie. 
Suntem, totuși, fericiți: raiul 
miroase a iahnie, iar arhanghelii 
pogorâți inopinat pe pământ 
dansează, suav, din buric.
Nu ne ajunge?

♦ **

Punctele de vedere exprimate 
de colaboratorii ziarului nostru 
în rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

mailto:dan.hoeriu@gmail.com


jot 7 iunie 2007 ^5*

• Seminar. CCI Hunedoara, în colabo
rare cu CCI Timișoara - partener în 
proiectul TRESOR, organizează seminarul 
.Platforme electronice de licitație - con
tracte prin mouse-click". Evenimentul se 
va desfășura în data de 11 iunie, 
începând cu ora 11, la sediul CCI Hune
doara. (C.P.)

Tinerii vor să muncească

• Târg la Deva. Târgul Meșterilor Popu
lari, ediția a XXXVII-a, manifestare orga
nizată de Centrul Județean pentru Con
servarea și Promovarea Culturii Tradițio
nale Hunedoara, își va deschide mâine 
porțile, la Casa de Cultură Deva. Mani
festarea se va derula în perioada 8-10 
iunie. (S.B.)

■ Stimulentul financiar 
oferit de stat pare 
atractiv în rândul 
tinerilor deveni.

CăiiN BicSzan____________________
Calin.bicazan0informmedia.ro

Deva - Tinerii din Deva se 
arată interesați să muncească 
în vacanță dacă își vor găsi un 
loc de muncă, mai ales că ei 
vor fi răsplătiți pentru activi
tatea prestată cu un bonus din 
partea statului. Pe lângă sala
riul obținut de la angajator, ei 
vor beneficia și de un stimu
lent financiar ce se ridică la 
valoarea salariului minim 
brut pe țară, lunar, pentru o 
perioadă de maxim 60 de zile, 
într-un an calendaristic. „Eu 
nu am mai lucrat până acum, 
dar de anul ăsta îmi surâde 
ideea. Ar fi de preferat să-mi

Izabela Porcolab

găsesc ceva la mare, la o te
rasă. Cu ocazia asta îmbin u- 
tilul cu plăcutul”, spune Ioa
na Străuț. Alți tineri care abia 
așteptau vara pentru a se pu
tea angaja se văd în această 
vacanță nevoiți să renunțe la 
posibilitatea de a câștiga un 
ban în plus din cauza exa

menelor de bacalaureat. „Eu 
am lucrat și în anii trecuți la 
castru, făceam săpături arhe
ologice. M-aș angaja și în va
canța asta, dar din păcate am 
examenul de bacalaureat, iar 
apoi vreau să dau la facul
tate”, spune Roxana Vișoiu. 
Pentru alții, însă, vacanța nu

este decât o perioadă în care 
vor munci în continuare. „în 
fiecare zi, timp de două ore, 
eu împart prin oraș diferite 
pliante și oferte promoționale. 
Nu am auzit de oferta asta de 
pe timpul verii, dar acum da
că a apărut o să profit de ea”, 
spune Izabela Porcolab.

La masa de joc a politicii se derulează 
în aceste zile o densă partidă de pok
er unde ca mână moartă joacă Guvernul 

-Tăriceanu „al doilea". Partida are de toate: 
^^cealmale, palmări, mers mascat la două 

capete. Există și un chibiț important în per
soana ambasadorului SUA la București. 
Potul nu e altul decât o majoritate parla
mentară care să-l scoată complet din joc 
pe premier. După ce a tăiat cărțile, la 
tatonare, prima oară săptămâna trecută la 
Cotroceni, președintele Băsescu mai vrea 
să taie o dată pachetul, vineri, pe o figură 
fixă, guvernare PNL+PD+PLD. Manevra 
este dictată de nevoia imperioasă a 
Cotroceniului de a schimba ceva în scurt 
timp. S-ar da astfel o primă satisfacție elec
toratului care începe să aibă impresia că a 
votat degeaba la 19 mai. De facto, pro- 

hțpunerea președintelui este o remontare la 
"guvern a Alianței DA minus Tăriceanu and 

Co. Nada aruncată PNL-ului e atrăgătoare. 
Pentru partidul săgeții galbene cărțile cu 
PLD și PD par combinația cea mai puțin 
rea. îl vor pierde pe Tăriceanu și vor fi 

^ievoiți să respire același aer cu „trădătorii" 
Stolojan. Mult mai grav, o decartare a 

ofertei „marinarului" ar lăsa liberalii „pe o 
mână" cu PSD-ul. PNL-ul ar plăti alegerea 
cu o pierdere masivă de electorat „de 
dreapta" care a votat pentru Alianța DA. Ar 
fi o opțiune până la urmă prostească dat 
fiind faptul că orice acțiune a PSD-ului de 
a forța o intrare la guvernare îi va fi fatală 
guvernului Tăriceanu II. Așa că este foarte 
posibil ca această formulă de revenire a 
„Alianței DA" la guvernare să se trans
forme din cacealma într-o carte bună.
Desigur, din „careul de ași" de la început, 
va rămâne doar o „chintă spartă" ușor de 
învins cu perechea de „juveți" PSD-PRM.

Hunedorenii și-au lăsat 
tot aurul la amanet
■ Casele de amanet au 
mai rămas doar cu o 
parte dintre dienții de 
altădată.

Deva (D.I.) - Afacerea case
lor de amanet a apărut într-o 
perioadă în care variantele 
unui împrumut financiar ra
pid erau scăzute în România. 
In fața avalanșei de creșteri de 
prețuri sau având pur și sim
plu o problemă financiară de 
moment, oamenii au găsit aici 
soluția. Și nu doar cei .săraci 
au apelat la acest sistem. Oa
meni de afaceri, între datele 
de scadență de încasare și de 
plată a diverselor facturi, au 
împrumutat astfel pentru câte

va zile sume importante de 
bani. în funcție de cum au 
putut să plătească prețul și să 
se încadreze în termene, și-au 
recuperat sau nu bunurile 
amanetate. Pentru că, atunci 
când aurul de pe „piața parti
culară” s-a împuținat, casele 
de amanet au acceptat și alte 
gajuri - electrocasnice, ma
șini... Și destui au rămas fără 
ele. Despre casele de amanet 
părerile sunt împărțite. „într- 
o perioadă financiară proastă 
pentru familia mea, am ama
netat tot aurul din casă, pe 
rând, și pe rând l-am pierdut. 
Acum nici nu mai pot să mă 
opresc în fața magazinelor de 
bijuterii, și nici nu-mi mai 
doresc să port vreodată aur”,

Ruxanda 
Susan

Resiga Marcel Lapteș Hunedorenii își ama
netează verighetele

Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau. din Hunedoara; 
Cabinet medical doctor RfcEsnu Ileana, din Hunedoara;

RmhimIb veterinarii S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
Hunedoara;
Coffee „Snadi Sawya*. efin Dmaj

. Restaurant .Bulevari*. din Deva, friM Oecebai, bloc 
‘ M, parter;

Angajații CJAS donează sânge
Deva (D.I.) - Sub sloganul „Mai bine să 

^i, decât să ai nevoie”, angajații CJAS 
Vmedoara s-au decis să sprijine asigurații 
și în mod direct, nu doar prin decontarea 
serviciilor medicale de sănătate. Astfel, 
Începând de ieri, eșalonat, toți vor trece pe 
la Centrul de Transfuzie Sanguină pentru a 
dona sânge. „Am considerat că e o idee 
bună, în condițiile în care periodic există 
probleme în privința stocului necesar pen
tru transfuzii. în plus, sperăm că ne vor 
urma exemplul și alții”, spune dr. Gabriela 
Crișovan, inițiatoarea acțiunii. E drept, în 
urma analizelor efectuate obligatoriu 
Înainte de orice donare, s-ar putea ca nu 
toți să întrunească condițiile de sănătate 
cerute, dar ideea merită copiată.

Ieri, doar patru dintre cei ce se prezen
taseră pentru donare au fost găsiți apți pen
tru acest lucru.

Trafic îngreunat
Deva (M.S.) - Traficul 

autovehiculelor în zona sen
sului giratoriu de la Casa de 
Pensii Deva va mai fi îngre
unat, maxim o săptămână, in 
acest interval de timp urmând 
să fie turnat și asfaltul pe 
benzile de circulație. Pentru 
prevenirea unor accidente 
nedorite, dar și pentru flu
idizarea circulației, în tot 
acest timp agenții de poliție 
vor fi prezenți în zonă și vor 
dirija traficul. Șoferii sunt 
rugați să trateze, și ei, cu 
răbdare, situația apărută tem
porar. „Toată zona va fi asfal
tată, după care circulația se 
va redeschide pe ambele sen
suri de mers. Lucrările la sen
sul giratoriu vor continua 
apoi în perimetrul acestuia, 
fără să mai afecteze circulația 
autovehiculelor. Ne cerem 
scuze cetățenilor pentru acest 
inconvenient, dar, la final, se 
va putea remarca faptul că 
aceste lucrări simt în benefi
ciul orașului”, a declarat vice- 
primarul municipiului Deva, 
Florin Oancea. Potrivit aces
tuia, construcția sensului 
giratoriu din zona Casei de 
Pensii este programată să se 
încheie la jumătatea lunii 
viitoare, lucrarea fiind una de 
referință, prin complexitate și 
concept arhitectural.

Horin Oancea

spune S.M. „Amanetul e totuși 
o soluție. Când ai nevoie de 
bani, găsești rar pe cineva ca 
să te împrumute. Totul este să 
te ții de termenele de plată”, 
contrazice A.I. „Nu am ama
netat niciodată nimic și nici 
nu am intenția s-o fac”, recu
noaște Ruxanda Resiga Susan. 
O susține și Marcel Lapteș: „E 
mai bine să-ți socotești banii 
și să nu cheltuiești mai mult 
decât îți poți permite. Dacă aș 
avea nevoie, eu aș prefera, to
tuși, un împrumut bancar”.

Numărul caselor de amanet a 
scăzut constant în ultimii ani. 
Unul dintre angajații unei ast
fel de firme estimează scăde
rea la circa 10% anual.

„Avem însă clienți fideli, 
care vin când trebuie să 
plătească facturi, când mai au 
puțin până la pensie sau 
salariu, Vin și pentru 20-30 de 
lei”, spune el. Obiectele nere: 
cuperate de la amanet parcurg 
același traseu: sunt recepțio
nate, marcate și repuse în vân
zare.

o ofertă cu pereche
Abonează-te până la 31 iulie pentru 2 ani, ia-ți orice opțiune cu minute 
în rețea și primești lunar cadou același număr de minute. Ia-ti încă o 
opțiune de voce compatibilă și îți dublăm încă o dată minutele acumulate.

■ 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni
a 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 

activată, valabile 6 luni

în plus:

a 360 de minute naționale valabile 6 luni
a 5MB incluși + 5MB cadou cu 1,5 euro/lună, 6 luni
a mesaje scrise și multimedia naționale la jumătate de preț, 3 luni 
a 25 de minute naționale lunar, pe viață
a abonament gratuit, 3 luni

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

Nokia 6300
155 EUH

1
Samsung D9Q0Î

190 EUR

www.orange.ro_______________________________________________________
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1848 - S-a născut Paid Gauguin (Eugene Henri), pic
tor post-impresionist francez.
1917 - S-a născut actorul american Dean Martin.i 

|

!M0 - S-a născut cântărețul Bri
tanic de muzică ușoară Tom 
Jones.  

1922 - S-a născut boxerul Rocky 
Graziano. 

)

1958 - S-a născut Prince 
(Rodgers Nelson), cântăreț și 

compozitor rock american.__________________
I960 - A încetat din viață prozatorul și eseistul Hen- 
■y Miller (fatal Romanțele sale autobiografice, .tro
picul Cancerului", .tropicul Capricornului", au stârnit 
controverse în epocă, jn. 1891).

A

VREMEA
12° Jp‘ 27°
minim maxim

Cerul va fi înnorat, posibil furtună. Mini
ma termică va fi de 12°C, iar maxima va 
înregistra 27°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. înnorat, posibil furtună. Se vor 

înregistra temperaturi minime de 13°C și 
maxime de 26°C.

Sâmbătă. Cerul va fi înnorat. Se vor 
înregistra temperaturi cuprinse între 16°C 
și 28°C.

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Sfințit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Cuv. Sebas- 
tiana; Cuv. Antim.

Calendar Romano-Catolic_________________________
Trupul și Sângele Domnului; Sf. Robert, ep. Gen 
14,18-20; Ps 109; 1Cor 11, 23-26; Lc 9, 11b-17.

Calendar Greco-Catolic
S Teodot, ep, m (+ 303).

I Energie electrică ___________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:

I 8.30-15.00 - în Deva, Aleea Patriei, bl.5, bl.F;

I 8.00-15.00 - în Brad, Str. Libertății, Bl. 036; în 
localitățile: Poiana, Brădățel;
8.00-14.00 - fa Hunedoara, străzile Suituri, i. Varga, 
Carpați, Dorobanților, Rosine, Cerna; fa Hațeg, Străzile 

'S Florilor, Suseni; fa Petroșani, Str. Aviatorilor, bl.SO,

W.52, bl.44, bl.WB. str. Răiăieni; fa KMom. tâMie Gării, 
Abator, Teodora Lucaciu, Decebâi, Ion Creangă; fa 
Lupeni, Aleea Liliacului; fa Uricani, Bd. Republicii, Str. 1 
Mai, Str. Revoluției, Aleea Jiului; fa localitățile: Răeăștie, 
Ocolișu Mic, Bobaia, Ponor, Vălioara, Râu de Mori, 
Baru Mare (zona Prunduri).

I 
i

Apâ ________________ ____________________ _

Furnizarea apei va fi întrerup® între orele 
8.00-11.00 - fa localitatea Erișcior.

Gaz metan ______ .... ..  . .... ............... ...
Furnizarea gazului metan va .. -iitruruptă intre erele: 
9.00-15.00 - fa Ban, Aleea Romanilor, bl Bl, M. B 
și bl. 18, sc. D; str. Zamfirescu, bl. C1;
10.00-16.00 - fa Deva, str. M. Emineseu, Bl. A, k. A.

Mâncare de ciuperci
Ingrediente: 1 kg de ciuperci, 1 legătură de usturoi 
verde, 1 legătură ceapă verde, 1 legătură mărar, 3 
linguri pastă de roșii, 50 ml ulei, sare, piper după 
gust.
Mod de preparare: Se curăță ciupercile și se spală 
foarte bine. Se toacă rondele și le punem în ulei la 
călit, condimentate după gust. Când a scăzut zeama 
ce o lasă adăugăm pasta de roșii și se mai lasă un 
minut la foc potrivit. Adăugăm ceapa și usturoiul 
tocate fin și mai lăsăm să se înăbușe un minut. 
După ce stingem focul adăugăm mărarul.

Poftă bună! <Foq »-*<*

Soluția Integramel din numânil precedent: L-S-T-P- MINUSCULA - LILA - 

NOU - PITICI - ZZ - PUT - DOI - PURADEI - C - TI - IE - ZO - FA - OM - PIC - 

NANISM - U - CAT - NU - AT - U - UȘURICĂ - MA - UT - REGI - NARAV - BERE

cuiorik 1 PMâafc*
Vorbi de 

curios T f Om 
de rață

CuiMn PoeWor Poetic Cartel

t Moto 
la mi|locl 

Cidoare

► T

Lteați 

Culoare 
de pictat

Pus ta 
dosar

In tem*!

!
Galben 

strălucitei

Suri la A pofti 

Colorat 
latenfi

T

-if—1
Aripi 

de aid
♦ Awmtai 

postul

Varietate
Verde 
tafatil

Râsârit f Vas goii ► ♦
Bata 

dolarulAuzit din 
tribună

Negre 
la cort)

Urme 
colorata
VopMA 
cu «pa

► t ♦
locui 
mintii

Zile la 
roman! 

Culoare

r ► ♦

r*

f A râbda 

Lipsite de 
culoare

î

culoare

y
Spus cu 
patimă •

Nudâ 
nimic

r*- sigur —-
Culoare

Rasâ 
canin*

! ț •••••••
S jflM

r>-

LXIX, 
htiL...

►

Berbec& Dimineață s-ar putea să primiți o sumă de bani conside- i 
rabilă de la o femeie din familie. Este posibil să începeți o 
curățenie generală. '

. /tif•x:

at
a

Taur

Gemeni
împreună cu partenerul ae viață, doriți să faceți schimbări 
în cămin. Nu ezitațll Vor avea o Influență benefică asupra 
relație! de cuplu.

Rac
Dimineață aflați că vi se anulează o delegație. Nu vă ener
vați. Oricum, nu este o zi favorabilă. Este momentul să luați 
inițiativa.

Leu

Dimineață câștigați o sumă importantă de pe urma unei 
afaceri șl incepe|i să vă faseți vtatul de viitor, împreună 
cu partenerul.

o
Scaii ton

Săgetător____

Nu ezitați să încheiațl contracte sau să semnați acte ofi
ciale! Relațiile cu cel din ]oi sunt foarte bune și aveți suc
ces ta afaceri.

mentală. Puteți avea randament în activitățile legate de 
cămin. Mult succesl

Fecioară

O veche cunoștință vă propune să vă schimbați locui de 
muncă. Nu provocațl discuții In contradictoriu cu partenerul 
de viață.

Balanță

Sunteți original și vă hotărâți brusc să schimbați ceva prin 
casă. fanta MMâla, sunteți nevoit si faceți câteva ârti-

muri meuăb.

I

inați întâlnirile ie afaceri și pe cele de natură sent:aj0

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
în perioada 5 ■ 20 iunie, CL vrea să continui 
s*-i demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate Integrânde apărute 
ki această perioadă, mâreiTl o cdecpe Ș tri
mite-o alături de talonul completat, pe actesa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

In 28 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

| Nume.....
! Prenume
| Adresa ... I
:.................. TeL . ..............  !
I Localitatea.................................... j
' Sunteți abonat la Cuvântul liber? |

DA □ NU □

CUVĂMB JURNAL

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc îh 28 Iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

ANTENA 1

Avețl te afaceri și spor la tot ce faceți ta gospoaărie. 
Prietenii și familia vă susțin, deși s-ar putea să aibă păreri 
diferite.

Vărsător

S-ar putea ca planurile de îmbunătățire a situației finan
ciare să nu fie realiste. Nu insistați să le puneți In prac-

7^
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7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Anglia, 2005) 
1030 Doctor Bedcer (s,

El comedie, SUA, 2003). 
Cu: Ted Danson, Terry 
Farrell, Hattie Winston 

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

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

grare
13:00 Voiba lui Jim (s, 

□comedie, SUA 2003) 
1330 Desene animate. Club

Disney (5UA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu 
17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seaiă 
18:45 Tragerile Jocker și

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Toamna Cheyenilor 
Uwestem, SUA, 1964). 
Cu: Richard Widmark, 
Dolores del Rio, Carroll 

' ' .’Baker, Gilbert Roland. 
R.: John Ford

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Garantat 100% 
0:10 Când se sfârșește
O noaptea? (partea a II- 

a) (thriller, 
Anglia/Eleveția/Franța/ 
Germania/ttalia, 1995). 
Cu: Marcello Mas- 
troianni, Mane Laforet 
Max von Sydow, 
Angela Finocdiiaro. R.: 
Nanni Loy

MO JumaU TVR (i). 
Sport. Meteo

MS Când se sfârșește 
□noaptea? (partea I) 

<»n,r)
5M GnM 100% (r) 
5M5 Cmu de_ Doamne 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce ? 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) f 
10:15 Cruciada inocenței

(film, r)
12:15 Eminentele - Afaceri
□ de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen ’

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Sweet și Short (come- 

, O die. Africa de Sud, 
1991). Cu: Casper De 
Vries, Alfred Ntombela 

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

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

’ 17:45 Războiul de acasă (s, 
□comedie, SUA 2005).

Cu: Michael Rapaport
18:15 Doi bărbați și 

□jumătate (s, comedie, 
SUA 2003).

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

Vremea

2030 Misiune în Triunghiul 
□Beimudelor (partea a 

lll-a) (acțiune/aventuri, 
SUA 2005). Cu: Eric 
Stoltz, Catherine Bell, 
Lou Diamond Phillips, 
Bruce Davison, Sam 
Neill. R.: Craig R. Bax
ley

* 22:15 La Bloc (s)
> 123(00 Meseriașii (s)
< 2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0:1 S Călătorii fa necunos-
‘ Bait (serial acțiune, 

.SUA 2005). Cu: 
William Fichtner

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

cartea (r)
1:45 Știrile ProTv 

‘ 2^6 Misiune ân Triunghiul J 
Bermudeior (r)

«15 La Bloc (r) 
&00 Apropo Tv (0 
600 Meseriași fa 
630 Emmsdate - Afaceri 

defamCe(i)

6:00 In gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

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

9:00 în gura presei
(reluare) 

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

□(film serial) 
12.00 Vocea inimii

□(film serial) 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Opt reguli simple
□(serial, comedie, SUA 

2003). Cu: Katey 
Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson 

1430 Ziua Judecății 
(divertisment) (r) 

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

fad
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Test de fidelitate
(divertisment) 

2145 Reality-show: Bah- 
muțeanu și Prigoană - 
Povestea continuă 

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

. Sport
24300 Grateful Dawg (docu- 

□mentar, SUA 2000).
Grateful Dawg este 
povestea prieteniei 
dintre doi mari muzi
cieni, Jerry Garda și 

- David Grisman. Docu
mentarul realizat de 
Gillian, fiica lui David 
Grisman este o 
colecție de momente 
extraordinare, unele 
imagini de arhivă, în 
care cei doi cântă 
împreună pe scenă, 
dar și fa knprovizații în 
cufce.

280 CbnciK rteradw

8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
Secretele arheologiei (doc.

I Canada, 2002) 920 Jurnalul 
, Euronews pentru România 
> 935 Să vorbim despre cinema 
■ (doc. r) 10:10 Tonomatul DP2 
) 1200 Replay. Legendele fot- 
i balului românesc 1230 Poirot 
î (r) 13:30 ABC... de ce? 14:30 
‘:s Tribuna partidelor parla- 
; mentare 1500 Tenis. Turneul 
I de tenis de la Roland Garros.! 
j Semifinale feminin. Transmi-
1 siune directă 19:00 Poirot (s) - 1:00 Poveștiri adevărate (r) 
12000 Arena leilor 21:00 Ora . 200 Iubire ca în filme (r) 300 
‘ de știri 22:10 El și Ea (partea Poveștiri de noapte (r) 3:30 
a Vl-a) (polițist, Italia, 1998) Rețeta de acasă (r) 345 Muz- 
24:00 Replay (r) 030 ica de acasă 4:15 Peregrina (s)

6.-00 Clona (r) 7:00 Răzbuna
rea Victoriei (r) 9:00 Gitanas 
(s) 11:15 Inocență furată (s) 
1330 Prizoniera (s) 1430 Iu
bire ca în filme (r) 1520 Rețeta 
de acasă 15:30 Răzbunarea 
Victoriei (s) 1730 Poveștiri a- 
devărate 1830 Betty cea urâtă 
(s) 1930 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s) 2130 Zorro (s) 2230 
Poveștiri de noapte (div.) 23:00 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r)

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

24:00 Replay (r) 030 
Colecționarul de suflete (ep. 
19). Cu: Chris Kramer, Carly 
Pope, Ellen Dubin 1:30 Silk
wood (film, r) 345 Tonoma- 
tul DP2 (r) 530 Mesager

s

! 900 Dimineața cu Răzvan și 
; Dani 11:00 Divorțat și nu < 
i preal ( film serial). în dis-, 

ribuție: Frank Uoyd, Benjamin
J Shelter, Allan Trautman 1220 ‘ 
I Look who is winning 14:30 s 
s Miezul problemei (r) 1630 
I Pentru o cauză dreaptă (film 
; serial, dramă, Canada/SUA, 
s 2001). Cu: Elizabeth Lackey, 
! Richard Thomas, Roger R.

Cross 1730 Naționala de bere 
1830 Știri Național TV 2000 
Jara vedetelor 22:00 Miezul 
problemei 2400 Cronici para
normale (s)

PRO CINEMA
’ 11:00 Savoarea bucătăriilor 
^europene (s) 12:00 Teo (r) 
{13:15 Prăjiturică (s) 1345 0 
ș familie ciudată (s) 14:15 Po- j 
î vești extraordinare (s) 15:15 ■ 
’ Dragoste, sex și carieră (s); 
] 16:15 Noi toți (r) 1645 Re- 
i versul medaliei (dramă, SUA,! 
'1975) 19:00 Seaquest (s) J 
120:00 Entertainment News 
12020 Ruleta destinului (ep. 2) ’ 
*2130 Noi toți (s) 22:00 Arta ș 
J supraviețuirii (acp'une/dramă, 
SUA 1993) 24KM) Vara

• ispitelor (t)

PRIMA TV
8:00 Sport cu Florentina 825 
Casa noastră (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s,r) 1045 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
1440 Tărâmul dorinței (dramă 
romantică) 1625 Ai 7-lea 
cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18W Focus 1930 
Camera de râs 20:00 S.O.S. 
Salvați-mi casa 21:00 Bătălia 
sexelor - Reality Show 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Anchetă mi
litară (s) 0:30 Focus (r) 130 
Sunset Beach (s) 3:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 330 Nuntă în 48 
de ore (r) 430 Chat TV

5

t

1030 Oamenii și politica 
11.-00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Emisiune- 
concurs 1435 Lumea cărților 
15:40 Euroblitz: Jurnal euro- ’ 
pean (r) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20^)0 , 
Vulcanul stins (dramă, Româ
nia, 1987) 22100 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 24.-00 
Interzis. Cu Laura Andreșan 
030 Emisiune-concurs 2dX) 6! 
Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela (i) 4dX) Chat TV

12:00 Mireasă la comandă 
(comedie, SUA, 2004). 13:30 
Percy, Buffalo Bill și eu 
(aventuri, Suedia, 2005). 
14:55 Doisprezece într-o 
cutie (aventuri, SUA, 2006). 
16:35 Beauty Shop (come
die, SUA, 2005). 18:20 
Secrete de familie (comedie. 
sua, 2005). 20:00 Congresul 
(dramă, SUA, 2005). 21:40 
Pus pe jar (acțiune, SUA, 
2004). 0:05 Studio 60 (Ep. 
5, dramă, SUA, 2006). 0:50 
Casa blestemată (horror, 
SUA, 2003).

11:00 Deschide lumea 13:15 
EU, România 14:00 Reali
tatea de la 14:00 14:50 Rea
litatea bursieră 15:15 Fabri
ca 16:50 Marfă 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21.-00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 22:00 100%. 
Cu Robert Turcescu 23:00, 
Ultima oră 24:00 Realitate^ 
de la 24:00

11 dX) Mașini pe alese: Porsche 
911 Targa 12:00 Lucruri cu 
adevărat mari 13:00 Con
fruntări și fiare vechi 14:00 
Brainiac 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
1700 Mașini pe alese: Peugeot 
205 18:00 Motociclete ameri
cane 19XX) Vânătorii de mituri 
20:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21:00 Zonă mortală: 
Bătălia de la Tal Afar 22:00 
Armele viitorului: Arme 
inteligente 23:00 Viteză uriașă: 
Trenuri care spulberă recorduri; 
4x4 24:00 Cum se fabrică 
diverse luauri?
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Uimașii generalului au un plan
Deva (D.l.) - Cel mai vizitat site românesc din dome
niul turistic oferă atât informații utile oricărui călător 
- rute, hărț, destinații, oferte de vacanță - cât și mer
sul tenurilor, oferte de transport pe rute interne și 
internaționale, cu diverse mijloace de transport.

1 gram de aur 51,9867 lei '

1 euro___________
1 dolar american

■ Descendenții direcți 
ai generalului Berthelot 
vor să redea strălucirea 
castelului familiei.

Clara Păs_______________________
clara.pasginformmedia.ro

General Berthelot - Patru 
nepoți și un strănepot ai ge
neralului Henri Mathias Ber
thelot au vizitat comuna hu- 
nedoreană unde militarul 
francez a deținut un castel. 
Aceștia au sosit cu intenția 
declarată de a participa la 
renovarea castelului. „Doresc 
să contribuie la reabilitarea 
domeniului, care se află într- 
o avansată stare de degra
dare. Pentru că au specificat

MMM

Amplasarea aparatelor radar tn data de 
07.06.2007: j , și________
* DN Ii Leșnic - Ilia - ISirăgii

- M OK Nnm Mica - ffifetw - Hunedoara - Hăfdat:
- Deva: B-dul Decedai, Batea Zarandului, Mails Horea 
și Mihai Eminescu.

FARMACII OK S1XVK1B &
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.

Sodetatea Preț VaN^fe
închidere (leitecp (%)

SNP 0,5000-0,99____________________________________
SIF3 2.4000 0________________________________________
SIF1 3.2700 -1,21_____________________________________
Banca Transilvania 0.7800 -1,27______________________
SIF2 3.1500 -1,25____________________________________
SIF5 3.5800 0,83________________________________ _
SIF4 2.3600-1,67 ______________________.......
ATB 1.8200 -0,55_______________________________ _____
BIO 0.6500 0______________ - ______________
EXC 3.3000 14,98.
Rubrică realizată de SVM IFB MMSF SA Deva, LHM 
Decebal bl.R, parter (lângă Quasar), fel: 221277.

_______ _ ___ 1

Inedit
Deși Henri Mathias 

Berthelot a fost unul din
tre cei mai capabili ge
nerali din primul război 
mondial, el avea și un 
„cusur”: îi plăcea mân
carea bună, motiv pentru 
care era deosebit de cor
polent. Se știe că, într-o 
anumită ocazie, a fost 
nevoie de trei oameni 
pentru a-1 putea sui în 
șaua unui cal bine dre
sat. De asemenea, în cur
sul trecerii unui detașa
ment român cu ocazia 
paradei militare de la Pa
ris, din 11 noiembrie 
1919, generalul Berthelot 
s-a adresat generalului 
Ferdinand Foch cu urmă
toarele cuvinte «Foch, 
saluez! C’est la familie» 

•^Salutați, Foch! Aceștia 
fac parte din familie).

Blocul discordiei la Deva
■ Construcția unui 
bloc nou, la Deva, naș
te revolta cetățenilor 
din vecinătate.

Hannelore Acărnulesei

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

5 2
4 1

9 6 4 3
3 5

8 7
2

8

1
6

7

9

1

I
T 2 8 5
7 9, -

6 1

Deva - Pe un teren obținut 
nu se știe cum, între două 
blocuri din zona centrală a 
Devei, noul proprietar a 
hotărât să ridice o construcție 
la mai puțin de șapte metri de 
unul dintre blocuri.

Locatarii blocului D8, de pe 
Aleea Independenței, din 
Deva, s-au trezit, de câteva zi
le, cu garduri de sârmă și ex
cavatoare în fata geamurilor. 
Așa au aflat că, lângă blocul 
lor, se va ridica o construcție 
cu două sau trei nivele. 
Locatarii au început să fadă 
plângeri și memorii la toate

AVANSAȚI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

c
i
i

4 8 6 9 5 1 3 2 7

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

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

începători

9 3 4
7 1 6’

2 5 8

6 8 15 2 7
2 3 5 9 4 8
4 7 9 3 1 6

1 8 2
5 6 7
3 4 9

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

4 9 1
6 2 5
8 7 3

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

Teze unice
Deva (S.B.) - Sesiunea 

specială pentru tezele cu 
subiect unic, la care par
ticipă elevii claselor a 
Vil-a care au lipsit la se
siunea anterioară, a de
marat ieri cu teza la ma
tematică. Mâine va fi 
susținută teza la limba 
maternă, iar pe 12 iunie, 
cea la limba română. A- 
cesta este primul an șco
lar în care sunt prevăzute 
aceste teze. Notele obți
nute au o pondere de 25% 
din media semestrială, 
vor fi trecute în catalog, 
dar nu vor fi luate în con- 

I siderare la admiterea în 
Hees de anul acesta.

Castelul nu mai are uși, geamuri sau pardoseală, prin acoperiș 
plouă în voie, iar treptele de la intrare s-au năruit

că vor să devină membri 
fondatori ai Fundației Henri 
Mathias Berthelot, i-am direc- 
tionat spre Academia Română 
din București, cea care a puș 
bazele fundației și care este 
actualul proprietar al castelu
lui. Descendenții generalului 
au adus cu ei și o scrisoare 
de intenție a unor oameni de 
afaceri din Lyon, specializați 
în prelucrarea laptelui, care 
doresc să primească în 
gestiune 5.000 de ha de teren 
pentru dezvoltarea unor o- 
biective industriale și agri
cole în județ. Pentru că în co
mună nu avem o suprafață de 
teren așa de mare disponibilă, 
voi prezenta această scrisoare 
Consiliului Județean și Pre
fecturii Hunedoara pentru a 

instituțiile abilitate, întrucât, 
spun oamenii, „nu știm cum 
a primit acest teren. Până 
acum doi ani a fost spațiu 
public. Dar și mai ciudat este 
cum a primit autorizație de 
construcție așa de aproape de 
altă clădire, când legea spune 
clar că nu poate fi construit la 
mai puțin de 15 metri, respec
tiv înălțimea blocului nostru”, 
afirmă Mircea Felea, locatar 
al blocului D8. Oamenii sunt 
supărati pentru că, prin ridi
carea unei clădiri așa aproape 
de imobilul în care au 
locuințe, riscă să li se distrugă 
apartamentele prin igrasie, să 
nu mai aibă lumină în casă și, 
implicit, să le scadă prețul la 
apartamente. După ce un 
funcționar de la primărie i-a 
pasat, într-un final, la fata 
locului, a venit primarul Mir- 
cia Muntean. Oamenii i-au

Hotel pentru tineri
■ în noul sediu al DJT 
se va face un hotel 
pentru tineri cu 40 
de locuri.

Deva (C.B.) - Direcția Ju
dețeană de Tineret s-a mutat 
la începutul acestei săptămâni 
într-un nou sediu. Clădirea 
care în trecut a fost casa 
Inspectoratului Școlar Jude
țean are 26 de camere din care 
DJT folosește deja 6. „Restul 
de camere vor fi destinate pen
tru amenajarea unui hotel de 
40 de locuri care va deveni ast
fel a doua locație ce va intra 
în circuitul Youth Hostel”, 
precizează Lorincz Szell, direc
torul DJT, care mai afirmă că 
până la finalizarea camerelor 

vedea dacă putem răspunde 
favorabil cererii investitio- 
nale”, a declarat Marina Hu- 
zoni, primarul comunei.
Castel în ruină

Din castelul generalului 
francez nu au mai rămas 
decât zidurile, în rest totul 
este distrus. Academia Româ
nă, proprietarul testamentar 
al castelului, nu s-a implicat 
decât declarativ în menține
rea în bună stare a domeniu
lui. Autoritățile locale au 
atenționat conducerea Aca
demiei despre starea jalnică a 
conacului, dar pentru că nu 
au văzut niciun rezultat au 
apelat la ajutor internațional. 
„Am luat legătura cu Ioana 
Cacip, președinta unei fun

Noul bloc este „buză-n buză" cu blocul D8

reproșat că nu se tine de 
cuvânt, pentru că le-a promis 
că pe respectiva zonă verde va 
face un loc de joacă pentru 
copii și chiar i au sugerat să 
ia lecfii de la primarul Hune
doarei în ce privește modul 
cum arată orașul. Primarul, 

de hotel va dura aproape un 
an deoarece clădirea nu are 
făcută o documentație tehnică, 
„întocmirea actelor pentru 
documentație durează nouă 
luni, pentru că această clădire 
e patrimoniu istoric. Din 
această cauză, actele pot fi 
făcute doar de un arhitect 
atestat special de Ministerul 
Culturii”.

Lorincz Szel

dații din Elveția care a coop
tat alte trei organizații din 
Franța doritoare să renoveze 
castelul. Și primăria, cu care 
suntem înfrățiți, din locali
tatea Nervieux din Franța, 
unde este înhumat generalul, 
vrea să se implice în proiect. 
Au venit și nepoții. Sperăm 
să putem face ceva pentru 
castel pentru că este păcat să 
se distrugă”, spune primarul 
Marina Huzoni.
Putină istorie

Generalul a petrecut două 
perioade în România, ca șef 
al Misiunii militare franceze 
în primul război mondial, 
participând direct la Unirea 
din 1918. După război, Parla
mentul României l-a decorat, 
l-a declarat cetățean de onoa
re, i-a dăruit în județul Hune
doara 70 de ha de teren și un 
conac (fosta reședință a ba
ronului Napcea), iar în 1926 a 
fost ales membru de onoare al 
Academiei Române. Prin tes
tament, generalul Berthelot a 
lăsat întreaga sa avere din 
România Academiei Române, 
iar sumele de la banca „Mar- 
morosch-Blank” sau în sucur
salele ei din România, pentru 
a fi folosite la întreținerea u- 
nor tineri spre a-și completa 
studiile într-o școală france
ză, civilă sau militară.

Locuitorii comunei hune- 
dorene au decis, prin refe
rendum în anul 2000, să se 
renunțe la numele „Unirea” 
pentru a-1 relua pe cel al ge
neralului francez. Sătenii care 
l-au mai prins pe vestitul om 
de arme povestesc că el venea 
numai toamna când se mulțu
mea cu câteva roade ale live
zilor de pe domeniul său, res
tul împărțind locuitorilor sa
tului.

strâns cu ușa, le-a promis 
oamenilor că va găsi el o 
soluție și îi va da propri
etarului un alt teren pe care 
să construiască. Oamenii spun 
că, dacă nu se vor sista 
lucrările, vor ieși toti locatarii 
blocului și le vor opri cu forța.

Festival
Simeria Veche (S.B.) - 

O manifestare educativă, 
adresată școlilor speciale 
și celor inclusive, Festi
valul Județean „Copil ca 
tine sunt și eu”, organi
zată de Inspectoratul Șco
lar Județean Hunedoara, 
Școala Generală Simeria 
și Centrul de Pedagogie 
Curativă Simeria Veche, 
va avea loc, mâine, la Si
meria Veche. Manifestă
rile festivalului se vor de
rula pe ateliere de creație 
plastică, interpretare mu
zicală, dans, teatru scurt 
și recitare. Participantii 
vor fi elevi din clasele I 
- vm.

clara.pasginformmedia.ro
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David Tămaș Adina Ioana Vălean Alexandru Simion Irina Csengeri Cosmin Covaci

Carina Bianca Omotă

La despărțire
Deva (S.B.) - La fiecare sfârșit 

de an școlar, elevii claselor ter
minale ale celor trei cicluri de 
învățământ: ciclul I-IV, gimnazial 
și liceal se despart de colegi, în
vățători, diriginți și profesori, du
pă mai mulți ani petrecuți împreu
nă. O astfel de despărțire este cea 
a elevilor claselor a IV-a. După pa
tru ani petrecuți alături de învă
țătoarea lor, Carmen Tăgîrță, ele
vii clasei a IV-a B de la Școala Ge
nerală „Lucian Blaga” Deva se 
despart. Unii dintre ei aleg să 
meargă mai departe, la alte școli.

Alții vor urma cursurile aceleiași 
unități de învățământ. Toți, însă, 
nu vor mai fi alături de învăță
toarea lor, cea care le-a îndrumat 
pașii, cu dăruire și multă dragoste, 
timp de patru ani, încă din pri
mele zile de școală. „La revedere, 
dragi colegi. Nu vă vom uita nicio
dată, doamnă învățătoare!”, sunt 
cuvinte de despărțire, spuse în 
aceste zile de cei care au fost 
împreună, zilnic, ca într-o familie, 
între care s-au sudat legături de 
prietenie și care au colectat amin
tiri de neuitat. Inst. Carmen Tăgîrță Darius Stoica

David Miclean Clasa a IV-a B de la Șc. Gen. „Lucian Blaga" Deva Au petrecut patru ani împreună

Claudia Estera Calfa Daniel Codruț Rezmiveș Alin Liviu Simedroni Cosmin Maftei Dănuț Vasile Florea

Sebastian Marius Iftimiciuc Marius Robert Petrescu Valentin CalfaRăzvan Roșea



CUVÂm Arbitrii i-au "furat" aurul
■ Campionul european 
la taekwon-do, Cosmin 
Oprescu, a fost stopat 
numai de arbitri.

, • Contract. Managerul echipei Jiul, loan 
Sdrobiș, a afirmat că în cazul în care ju
cătorul Mihai Pintilii, care va efectua peri
oada de pregătire alături de lotul forma
ției Steaua, se va accidenta, gruparea din 
Bulevardul Ghencea va plăti doar jumăta
te din contractul fotbalistului. (V.N.)

Călin Bicâzan

ca lin. b icazan@informmedia.ro

CIP „otrăvită" de adversari? I
Deva (C.M.) - Mai mulți jucători ai cam

pioanei FC CIP Deva s-au simțit rău după ce 
au luat masa la Odorhei înaintea meciului 
doi al finalei play-off-ului câștigat de deveni 
cu 2-1. „Eu nu am mâncat nimic din cauza j 
emoțiilor, iar unii jucătorii abia s-au atins 
de mâncare din cauza căldurii și a tensiunii 
jocului. Matei care e un jucător fără trac a 
fost singurul care a mâncat tot ce i s-a ofe
rit. însă s-a simțit rău la ora meciului și nu- 
a putut juca deloc în prima repriză, iar după 
pauză a jucat slab, deși el se pregătise foarte 
bine și era în formă excelentă. Simptome de 
amețeală și oboseală accentuată au apărut 
după meci și la ceilalți jucători, de aceea be
am gândit că poate fi din cauza mâncării”, 
afirma Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP. 
T’Țiblemele de sănătate ale lui Matei s-au 
menținut până ieri când jucătorul a fost 
trimis să își facă analizele.
Se joacă duminică

Dincolo de problemele de sănătate din 
lotul FC CIP, conducerea echipei devene s-a 
confruntat, ieri, și cu dificultăți în stabilirea 
datei și orei de disputare a partidei decisive 
cu ACS Odorheiu. „Meciul trei al finalei se 
va juca duminică de la ora 19.00. Televiziu- 
nile care vor să transmită jocul au insistat 
ca acesta să fie luni, dar pentru că șapte 
dintre jucătorii noștri trebuie să se prezinte 
luni la națională pentru amicalele cu Turcia i 

jam fost obligați să jucăm duminică”, precizai, 
\^aul Grecu, vicepreședintele FC CIP. “

Călan ■ După titlul european 
suprem câștigat în Slovacia, 
campionul din Călan, Cosmin 
Oprescu a fost la un pas să 
intre în posesia medaliei de 
aur la Campionatul Mondial 
de Taekwon-do din Canada. 
Din păcate, cei mai aprigi 
adversari ai românului nu au 
fost concurentii, ci arbitrii. în 
finală, Cosmin Oprescu și-a 
dominat adversarul, dar la 
afișarea rezultatului final au 
intervenit problemele. „Meciul 
din finală a fost singurul din 
toată competiția la care nu s- 
a mai afișat rezultatul pe 
tabelă. Arbitrii au dezbătut și 
au dat decizia fără să spună și

CSS Deva, la turneul final
■ Echipa feminină de 
lupte a clubului devean 
s-a calificat la etapa 
națională a CN cadete.

Deva (C.M.) - Echipa femi
nină de lupte a CSS Deva este 
între cele mai bune șase 
echipe de cadete din țară. 
Sportivele devence au ocupat 
locul doi la turneul semifinal 
al Campionatului Național de 
Lupte pentru echipe desfășu
rat la finalul săptămânii la 
Reșița și s-au calificat la faza 
finală la care vor concura cele 
mai bune șase echipe din țară. 
Echipa coordonată de Alina 
Pnr®gean_și Doru Ailincăi a 
To^iacVâhsată doarme Viito-

Cosmin Oprescu a fost dezavantajat de arbitri (Foto: T. Mânu)
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scorul. Practic, eu nu știu cu 
ce scor am pierdut meciul”, 
spune dezamăgit Cosmin.

Dezamăgirea pierderii me
daliei de aur este cu atât mai 
mare cu cât adversarul din 
finală a fost învins de Cosmin 

rul Cluj, clasându-se înaintea 
formațiilor din Craiova, Timi
șoara, Reșița, Lugoj și Oradea. 
Cel mai bun rezultat dintre 
cele șapte componente ale 
echipei devene l-a obținut Ana 
Răduț (antrenor Suraj Mora
van) care a câștigat locul I la 
categoria 40 kg. Performanțe 
valoroase au obținut și Miha- 
ela Feurdean (antrenor Cos
min Văcărașu) și Alexandra 
Luchian (antrenor Suraj Mo
ravan) care s-au clasat pe 
locul secund la categoriile 46 
kg și 49 kg. Celelalte patru 
componente ale CSS Deva - 
Daniela Trică (antrenor Doru 
Ailincăi), Maria Culda (an- 
treno- Cosmin Văcărașu), Ro- 
xana~Mânecan (antrenor Cos- 

Oprescu la CE de anul trecut 
de la Constanta. „Imediat du
pă competiție au venit spor
tivii la mine și mi au spus că 
eu am câștigat. Chiar și un 
arbitru canadian a venit să 
mă încurajeze și să-mi spună

Luptătoarele de la CSS Deva s-au calificat la turneul final
(Foto: T. Mânu) 

va desfășura în toamnă. Echi
pa noastră care a fost medali
ată la ultimele trei ediții ale 
acestei întrecerii are ca obiec
tiv ocuparea unui loc pe po
dium”, preciza Matei Parteni, 
directorul CSS Deva.

min Văcârașu) și Oana Luchi- 
an (antrenor Suraj Moravan) 
- s-au clasat pe locul trei, con
tribuind și ele la punctajul 
general al CSS Deva. “Turneul 
final al Campionatului Natio
nal de Lupte pentru echipe se 

că, pentru el, eu sunt campi
onul mondial. în sufletul meu 
știu că dincolo de decizia arbi
trilor eu sunt câștigătorul 
moral. E adevărat că nu e fair
play să dau vina pe arbitri, 
dar după atâta muncă e deza
măgitor să pierd pe nedrept. 
Cu toate astea eu simt mulțu
mit de rezultat, pentru că la 
valoarea sportivilor care au 
participat la competiție aș fi 
putut fi eliminat chiar și în 
primul tur”, afirmă Cosmin 
Oprescu, care până în finală a 
trecut de sportivi din Aus
tralia, Noua Zeelandă. Irlanda 
și Germania. „Pentru Cosmin 
anul 2007 a fost unul de suc
ces. După titlul de campion 
european, Cosmin a devenit 
vicecampion mondial, iar pen
tru noi asta înseamnă o încu
nunare cu succes a dificilelor 
zile de muncă pe care le-am 
avut până acum”, încheie 
Cristian Popa, antrenorul 
sportivului.
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♦Ofertă valabilă pentru cbert Rcmtelecom care semnează 
până pe 6 iulie 2007, în lagaznele Rcmtelecom. un contract 
pe 2 ani pentru 1 - sau pentru un alt abonament cu mai 
multe minute rictuse.
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• Rentă viageră. Senatul a votat, mier
curi, în unanimitate, un proiect de lege 
prin care sportivii medaliați la Jocurile 
Olimpice, campionatele mondiale sau 
europene, vor primi rente viagere de la 
stat. Se vor acorda rente viagere 
sportivilor care au obținut medalii la J.O. 
de iarnă și de vară, precum și la campi
onate mondiale și europene. Proiectul 
prevede că renta viageră se acordă în 
proporție de 100% pentru sportivii 
medaliați cu aur, 80% pentru cei cu 
medalii de argint, 70% pentru sportivii cu 
bronz.

Viitor neclar pentru Chivu

ETA și Real
Madrid (MF) - Real 

Madrid a cerut sporirea 
măsurilor de securitate 
la aeroport, hotel și din 
jurul stadionului Roma- 
reda, cu ocazia meciului 
cu Real Zaragoza, de 
sâmbătă, după ce grupa
rea separatistă ETA a a- 
nunțat suspendarea a- 
cordului de încetare a 
focului.

Au semnat
București (MF) - Ata

cantul camerunez Pierre 
Boya și mijlocașul mun
tenegrean Vladimir Bo- 
zovici, care au activat 
până acum în Serbia, au 
semnat contracte pe trei 
ani cu drept de prelun
gire pe încă unul, cu Ra
pid, a declarat directo
rul tehnic Grigore Sichi- 
tiu.

Pierre Boya (Foto: FAN)

Vlad Munteanu 
(Foto: EPA)

Vizită 
medicală
București (MF) - Mij
locașul Vlad Mun
teanu, transferat luna 

trecută de la Energie 
Cottbus la VfL Wolfs
burg, a trecut cu 
bine vizita medicală 
efectuată la noua sa 
echipă.
Munteanu a declarat 
că speră să ajungă în 
Cupa UEFA. „Mă 
bucur că voi lucra cu 
antrenorul Felix Ma
gath, sigur voi avea 
multe de învățat de 
la el", a declarat 
jucătorul român. 
Vlad Munteanu va 
juca la VfL Wolfsburg 

alături de coechi
pierul său de la 
Energie Cottbus, 
Sergiu Radu.

Meciuri amicale
București (MF) - Echipa națională a 

Braziliei a terminat la egalitate, la Dort
mund, scor 0-0, partida amicală cu reprezen
tativa Turciei.

Alte rezultate înregistrate în partide ami
cale interțări:

Kuweit - Portugalia 1-1 (Al-Shakire '87 - 
Joao Tomas '72)

Argentina - Algeria 4-3 (Tevez T din 
penalty, Messi '55 din penalty, '73, Cambia- 
sso '57 - Yahia '9, Belhadj '44, ’76)

Mexic - Paraguay 0-1 (Cardozo '89)
Japonia - Columbia 0-0
Jamaica - Chile 0-1 (Lorca ’18).

La Poznan. Portarul Emilian Dol- 
ha, în centrul imaginii, ultima oară la 
Wisla Cracovia, a semnat un angaja
ment pe trei ani cu gruparea poloneză 
Lech Poznan. „Chiar vroiam să rămân 
la Wisla, dar din cauza conducerii acest 
lucru nu s-a putut. Lech Poznan a fost 
de acord cu toate cerințele mele, este 
un club important, cu suporteri 
înfocați”, a spus Dolha. (Foto: EPA)

■ Victor Becali nu s-a 
înțeles cu Daniele Prade, 
directorul sportiv al AS 
Roma.

București (MF) - Directorul 
sportiv al clubului AS Roma, 
Daniele Prade, și impresarul 
Victor Becali s-au întâlnit la 
Villa Pacelli din Roma, dar

Nu îi putem da 4 milioane de euro

Rosella Sensi 

.................................................M 
nu s-au înțeles în privința 
prelungirii contractului fun
dașului Cristian Chivu, infor
mează cotidianul II Roma- 
nista.

Sursa citată notează că Be
cali a cerut un salariu anual 
de patru milioane de euro 
pentru internaționalul român, 
dar Prade a refuzat, după ce 
Roma făcuse o ofertă de 2,5 
milioane de euro pe sezon, 
plus bonusuri de maximum 
un milion de euro.

„Patru milioane de euro nu 
îi putem da. Nu este nicio 
problemă, vom continua dis
cuțiile după ce Chivu va re
veni de la națională”, i-ar fi 
spus administratorul delegat 
al romanilor, Rosella Sensi, 
lui Becali.
Oferte de la Inter 
și Barca

în schimb, II Romanista 
scrie că Becali a prezentat o 
hârtie cu oferta „somptuoasă”

Cristi Chivu nu știe sub ce culori va activa în următoarea perioai 
fiind curtat de mai multe cluburi (Foto: e

II vor „fura" pe Marica?
II Romanista a anunțat 

că Daniele Prade nu a mai 
venit la Timișoara pentru 
partida România - Slovenia, 
din preliminariile Euro- 
2008, în locul acestuia so
sind Daniele Baldini, unul 
dintre colaboratorii antre
norului Luciano Spalletti, 
care are misiunea să-l ur

mărească pe atacantul echi
pei Șahtior Donețk, Cipri- 
an Marica. Sursa citată no
tează că oficialii Romei s-ar 
fi înțeles cu impresarul 
Victor Becali pentru trans
ferul lui Marica, urmând ca 
și Șahtior să-și dea acordul 
pentru cedarea internațio
nalului român.

a clubului Internazionale Mi
lano, care ar fi dispus să-i 
ofere lui Chivu un contract pe 
cinci sezoane, cu un salariu 
anual de 4,5 milioane de euro, 
plus bonusuri duble față de 
AS Roma. Mai mult, Becali i-a 
informat pe oficialii italieni 
că pe fir pentru achiziționa
rea lui Chivu a intrat și FC 
Barcelona.

în finalul întrevederii, Be-

caii a spus: „Noi suntem d 
puși să așteptăm până în < 
cembrie o nouă ofertă, du 
care suntem liberi să inel 
iem alte acorduri”.

Chivu, care mai are un . 
de contract cu AS Roma, 
putea să-și caute altă echi 
începând cu luna ianuarie 
anului 2008, caz în care ii 
lienii nu ar primi niciun b< 
din transferul său.

Roberto Carlos spre
Istanbul (MF) - Fundașul 

brazilian Roberto Carlos, care 
a evoluat în ultimii 11 ani la 
Real Madrid, a ajuns la un 
acord pentru a juca la gru
parea turcă Fenerbahce.

Nu s-a precizat durata con
tractului și nici suma trans
ferului, însă presa turcă scrie 
că jucătorul în vârstă de 34 de 
ani va semna un contract pe

doi ani cu echipa campioană 
a Turciei. Pe de altă parte, co
tidianul spaniol Marca scrie 
că Roberto Carlos va juca în 
următorii trei ani la Fener
bahce. .. . . .. ..

Cele două părți au ajuns la 
un acord, din partea jucătoru
lui participând la negocieri 
agentul acestuia, Dino Pasa- 
lic. „întâlnirea noastră a du-

rat între 15 și 20 de minute. 
Noi am expus condițiile noas
tre și afacerea a fost încheia
tă. Am achiziționat un jucător 
ca^^^^^^^^fect fi^so' 

ce, care a menționat că Rober
to Carlos va veni în Turcia în 
următoarele zile pentru a 
semna oficial contractul.

Brazilianul pleacă de la Re. 
Madrid după mai bine de u 
deceniu (Foto: EP

Italianul Michele Scarponi ar 
putea primi o suspendare de 18 
juni (Foto: EPA)

Scandal de dopaj în ciclism !
Roma (MF) - Procurorul an

tidoping din cadrul Comite
tului Național Olimpic Italian 
(Coni) a solicitat 18 luni de 
suspendare pentru rutierul 
Michele Scarponi, care și-a 
recunoscut implicarea în afa
cerea de dopaj Puerto.

Scarponi, care evolueză 
pentru echipa Acqua e Sa- 
pone, urmează să fie audiat 
de Comisia de Disciplină a

Federației Italiene de Ciclism, 
care va decide ce sancțiune 
va primi sportivul. Rutierului 
în vârstă de 27 de ani i se 
reproșează că a încălcat arti
colele 2.2 (consum și tentativă 
de consum a unei substanțe 
interzise) și 2.6 (posesie de 
substanțe interzise) din codul 
mondial antidoping.

Afacerea Puerto a izbucnit 
în mai 2006, la Madrid, când

a fost arestat medicul Eufem 
ano Fuentes. Peste 200 de fii 
coane de sânge congelat ș 
plasmă sanguină, substanț 
anabolizante, steroizi și hoi 
moni de creștere au fost cor 
fiscate în cadrul anchetei. D 
atunci, au fost citați aproxi 
mativ 50 de cicliști, însă nu 
mai germanul Jan Ullrich ; 
fost identificat ca făcând par 
te dintre clienții lui Fuentes

Caută să dea lovitura
Roma (MF) - Administrato

rul delegat al clubului AC Mi
lan, Adriano Galliani, a de
clarat că va aștepta finalul se
zonului în Spania pentru a se 
interesa de transferul atacan
tului formației FC Barcelona, 
Samuel Eto'o. „Vom aștepta 
finalul sezonului în Spania 
pentru a întreba grupările Real 
Madrid și FC Barcelona dacă 
sunt dispuse să renunțe la unii 
jucători. La FC Barcelona vom 
întreba de Eto'o, dar nu știm 
încă dacă acesta va fi de vân
zare”, a spus Galliani.

Potrivit presei italiene, AC

Milan ar fi interesat și de mij
locașul brazilian al grupării 
Real Madrid, Emerson.

în ceea ce privește declara
țiile făcute de atacantul Al
berto Gilardino cum că ar 
dori să plece de la AC Milan, 
Galliani a răspuns că „nu i-au 
plăcut” respectivele declara
ții, dar că Gilardino este un 
„băiat sensibil și pozitiv și un 
jdcător important pentru vi
itorul clubului”. „Dar, dacă 
un club oferă 24 de milioane 
de euro pentru el, atunci va 
putea pleca”, a adăugat ofi
cialul clubului italian.

Antrenorul Jose Peseiro a ajuns 
la o înțelegere pe 2 ani cu gru
parea elenă (Foto: EPA)

Pe banca lui Panathînaikos
Atena (MF) - Antrenorul 

portughez Jose Peseiro a sem
nat un contract pe doi ani cu 
gruparea elenă Panathînaikos 
Atena, care a încheiat cam
pionatul pe locul trei și este 
calificată în Cupa UEFA.

„Sunt fericit că am șansa 
să antrenez un club mare, nu 
numai din Grecia, ci și din 
Europa. Panathînaikos este o 
echipă cu istorie, cu milioane

de fani, o excelentă organi
zare și jucători foarte buni. 
Vom lucra cu toții pentru a 
aduce succese acestei echipe”, 
a declarat Jose Peseiro.

După ce a fost secundul lui 
Carlos Queiroz la gruparea 
Real Madrid în 2003, Peseiro 
a antrenat apoi formația 
Sporting Lisabona, în 2004 și 
2005, după care a ajuns la clu
bul Al Hilal, de unde a ple

cat la începutul anului 2007. 
în vârstă de 47 ani, Peseiro 

îl înlocuiește la Panathinaij 
kos pe spaniolul Victor Mu
noz, care a fost demis în luna 
mai, deoarece a eșuat în. în
cercarea de a câștiga tițlul na
țional.

Campionatul în Grecia a 
fost câștigat de Olympiakos 
Pireu, care a obținut al 10-lea 
titlu în 11 ani.
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Vând ap. 2 camere (03)
• wMirnunditr, autorizări, centrală, 
balcon închis, gresie, faianță, nu este pe colt 
etaj 4, zona Crișului, bloc bun, preț 88000 lei. Tel. 
0788092361.0)
• aenddecemandate, zona M. Viteazul, preț 
UaOOO lei. Tel. 0745/253413. O)
• aenddecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Streiukjî. gresie, faianță, termopane, centrală 
termică, parchet laminat tel. 0726/267686. CD
• agent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)

• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, balcon, centrală termică, 
gresie, faianță, parchet totul nou, etaj 3 d i n 4,55 
mp, Dorobanți, preț 150.000 tei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, centrală termică, balcon, 
termopane, totul nou, etaj 1, zona loan Corvin, 
preț 51.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• Zamflrescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gce,-“, faianță, balcon închis, termopane, CT,

1000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

Cumpăr ap.2 camere (04)

Vând ap. 3 camere (05)

• Bejan, parter, semidec, amenajări deosebite, 
Izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• CarpațL parter, amenajat, baie amenajată 
parchet, ușă metalică preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Mkiendid, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• iMhd Decebal, 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 Uc Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
151000 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)
• sir. Zamflrescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocuabil repede, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808 (A4)
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• urgent 52 mp, zona Mărăști, balcon mare, 
contorizări, parchet, bucătărie modificată cu 
gresie, faianță vedere pe 2 părți, ocupabil azi, 
preț 38.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0740/535095,0254/232808 (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)

• dec, camera cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)

• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231300. (A9)

• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, 8-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (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: 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,07884340490. 
(A10)

■ojdu, indusrv 
amenajări, se 

oferă 45000 euro și peste, in funcție de ofertă tel 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajați, tel. 0723/660160,211587. (AO)
• frrDeva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• lagenl Deva, plata imediat Tel. 0254/215212. 
(Al)
• iron* dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăiti, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 
0740/117314. (A9)

• decomandate, centrată termică zonă 
centrală preț 59.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/744514. (T)
• urgent Deva, zona Dorobanți, cu îmbunătățiri, 
preț 60.000 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108 
după ora 16. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări intenoare, 
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)

r
• 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)
• lagent zona I. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68000 euro, tel, 0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, et 1, amenajări 
modeme, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• izgoni 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)
• eta| 1, bid. Decebal, 2 bă, 2 balcoane, 
termopan, parchet gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702,0254/232808 (A4)
• decomandate zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
cemraiă termică parciiet nine intreț it mici 
modificări, preț 50000 euro negociabil tel. 
0788465703,074IV535095,0254/232808 (A4)
• zona MW Viteazul etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posM și cu mobilă preț 66000 eiro negociabil 
tel 0723/251498,0788465702, 232808 (A4)
• decomandate, zona Hotel Deva, 2 băi, cu
centrală termică parchet gresie, faianță bine 
întreținut modificări, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,

0254/232808 (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788465703,0254/232808 (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)

• decomandate, Deva, zona împăratul Traian, 
etaj 2, parchet 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, boxă și garaj sub bloc, st 112 mp, preț 
93.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)

Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după 
mijloacele de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie. :

'..III

La ti un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o 
'.1 participa la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la 
-diul ic-dactiei din Deva, str. 22 Decembrie, nr 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata 
j emenea premii!
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• dec, uțl interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I, Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(Ă9)

• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613366.0788/040490. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
078R/04049rL(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

I ,
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o perioadă 
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• decomandate, centrală termică hol central, 2 
băi, balcon închis, preț 48000 euro. Tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon, 
boxă parchet gresie, faianță etaj 2, zona 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona l. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• BcL 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat, balcoane mari, boxă preț 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• brl Decebal, et. 2,2 băi, amenajat, centrală 
termică gresie, faianță parceht boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu
2 băi, 2 balcoane, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bine întreținut modificări, preț . 
81.000 euro negociabil, tel. 0788/165702, 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet bine întreținut fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703, 0254/232808 (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpațl Deva, preț neg, tel. 231800.1A9'

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

R
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(BANCA COMERCIALA CARPATICA SA

Remediat
FARMACEUTICA REMWiASA

IMPORTANT pentru 
ACȚIONARII REMEDIA!

SUCURSALA DEVA

ANUNȚ LICITAȚIE
i A

S.C. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., cu sediul in Orâștie, 

sir. N. Trtulescu, nr. 60, cod 2600, jud. Hunedoara, tel. 0254/241040, fax. 
0254/247964, cont nr. RO60 RZBR 0000 0600 0109 8032 deschis la RAIF
FEISEN BANK Sucursala Orăștie, înregistrată la RC J20/918/08.08.2003, 
Cod fiscal RO 15657042, organizează licitație cu ofertă în plic pentru valori

ficarea pe picior a aproximativ 105 T deșeu feros recuperat din dezmem
brarea obiectivelor baracă metalică și instalație de aer și apă tehnologică, la 

următoarele date: 21 iunie 2007; 28 iunie 2007 și 05 iulie 2007, ora 10. 

Condițiile de participare și regulamentul de organizare al licitației se află în 

dosarul de prezentare al obiectivului. Dosarul de prezentare poate fi 
achiziționat contra sumei de 150,00 lei fără TVA, de la sediul unității.

Taxa de înscriere și participare la licitație de 300 lei fără TVA se achită la 

sediul unității. Documentele de înscriere și participare la licitație se depun la 
sediul unității, cu cel puțin o zi lucrătoare, ora 15, înainte de data ținerii 

licitației.

Garanția de participare la licitație este de 4.500,00 lei fără TVA.

Informații suplimentare la sediul unității sau la tel. 0254/247964; 

0744/572967.
(97796)

tenacitate

f la nr. fax: 0254-228126 sau la sediul sucursalei <#n Deva, b-dul

(97658)

Vând garsoniere (19)

ANUNȚ LICITAȚIE
HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC 

ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara, vinde la licitație publică:

- Corp principal de producție, platforme betonate și teren aferent 
în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1 )/2/2; 3242/2; prețul de pornire a 
licitației este de 170.500 Ron + TVA.

Licitația va avea loc în data de 06.07.2007, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru ofertanți și poale fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, 
str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, fax 
0254-206541.

(97370)

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

Vând case, vile (13)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, și teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, apă, gaz, canalizare, 
preț 100.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• agent, kt Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• Uusaru, 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: 0254/613366, 
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: 0254/613366,0788/040490. (A10)
• trad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040490. (A10)

• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• sui grădină, 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)

• cute, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• In Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490. (A10)

• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/Cku'- 490. (A10)

• decomandate, 42 mp, zona Complex 
Progresul, bună și pentru privatizare, preț 85.000 
lei. Tel. 0745/253413. CD
• Deva, Mki Maniu, 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 Operă, etaj intermediar, preț 94.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• semidecomandată, contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 78000 lei. Tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandată, contorizări, balcon închis, 
mobilată, preț 65.000 lei. Tel. 0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2).
• dec, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală, preț 110.000 RON, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Marăști, preț.87.000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, 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 șchimb cu aparta
ment, 2 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență, preț 72.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808 (A4)
• zonă cenlral/piață, cu balcon, vedere 
panoramică, contorizări, parchet, merită văzută, 
preț 83400 ron negociabil, teL 0730/474275, 

0788165703,0254/232808 (A4)
• zona Decebal, 38 mp, contorizări totale, cu 
balcon mare închis, fără modificări sau 
amenajări, preț 95.000 ron negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Gojdu, 28 mp, etaj 1, decomandată, 
contorizări, repartitoare, bloc de cărămidă, preț 
80.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Trident, 40 mp, decomandate, modificări, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
preț 75.000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 0254/232808 (A4'

• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• kitravBan, Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 
600 mp parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. 
Tel. 0722/564004. (Al)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.778 (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.778 (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 05 ha, DN 1, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 07884)401490. 
(A10)
• kitravflan, Orăștie, 1000 mp, pe șoseaua 
națională, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/OAoano. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Cumpăr casă (14)
• în Deva, zonă bună și accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă cu grădină, Deva sau Simeria, 
plata imediat. Tel. 0254/215212. (Al)

roETirno ro

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale și de coeziune 
24X77-2013: Metodologia de pregătire 
a docarului de finanțare

•Achiziții publice

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578 (AO)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231600,0740/317314. 
(A9)

• intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• S ha teren intravilan, la șosea, Deva sau 
Simeria. plata imediat. Tel. 0254/215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

vând terenuri (21)

• 2700 mp teren pe linia de centură. TeL 
0746/262863.(6/146)

• Hațeg, 3200 mp, ideal construcție casă, 
preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 0747/227972. 
(2/2805)

• intravilan Deva, Aleea Cascadei (Prelungirea 
Vulcan), 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
0721/440271. (T)
• Intravilan Deva, Aleea Cascadei (Prelungirea 
Vulcan), 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
0721/440271. (T)
• Simeria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. CD
• vând grădkiâ în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. CD

Societate
Comercia/â
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• Deva, partercuintraredin stradă, 70 mp,totul 
amenajat, preț 50.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• hală, In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• regent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• halăto Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(Alo)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• bi Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)

• in Deva, preferabil pe B-dul: 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)

• Brad, Str. Republicii, nr. 17, ultracentral 
(lângă Primăria Brad), imobil și curte cu 
posibilitatea de amenajare, eventual 
tanmacie, patiserie, oijuterie etc. Relații tei. 
0744/640989.(6/536)

• hală șl construcție parțial finisată, lângă RAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă, pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)

Imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, mobilat și utilat, centrală termică, 
preț 150 euro. Tel. 0740/315050,211048 215244. 
(D
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată, renovată recent, frumos amenajata, 
zona Dada, preț450 lei/lună plus garanție 1 lună. 
Tel. 0722/836123. (T)

Aducem la cunoștința acționarilor
Societății Comerciale Farmaceu

tica Remedia S JL din DEVA
că distribuim dividende pentru anul 2006, 

Sumele cuvenite se pot ridica, zilnic, de luni 
până vineri, de la casieria unității din DEVA, 
Str. Dorobanților, nr. 43, în baza actului de 
identitate valabil (program casierie; 8-11). 
Sumele pot fi virate și în cont bancar sau 
expediate prin mandat poștal. în aceste 

situații vă rugăm să completați datele nece
sare în scrisoarea cu răspuns plătit care va 

însoți plicul cu corespondență Remedia 
adresat dvs. și să trimiteți copii după 

documentele solicitate.
Vă așteptăm!

(97528)
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ANGAJEAZĂ:
- fierari-beton iști
- structuriști
- lăcătuși mecanici
- sudori
- zidari
Oferim salarizare foarte atractivă! | 
Cerem șl oferim serlozltatel

chi*

Relații la telefonul: 0358.101800.
• prknescki gazdă tânără, tânăr, nefumător sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(nejmobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tet«1587, OW25366Z (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• ofer pentni 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 pontau închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, Deva, semimobilat, aragaz, 
frigider, centrală termică termopane, aer 
condiționat, preț 170 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(D
• 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)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• apartament 3 camere dec- mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.778 (A9)

• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317314. (A9)
• spațiu $-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231800,0740/317314. (A9)

• vând Dada 1310 break, af 1987, stare bună de 
funcționare. Tel. 216756, 0741/740047,
0720/632545. (T)

Auto străine (37)
• vând Opel Astra Caravan 1,7 TD, 2001, AC,
4 airbag, volan piele, jante aliaj, cârlig, carte 
service, Germania, impecabil, 7.600 euro. Tel. 
0723/945105. (T)
• vând Skoda Fabia, af 2004, motor 1,2 benzină 
euro 4, de 5 zile în țară toate actele la zi, 26.000 
km, carte service, preț 6650 euro. Tel. 
0723/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale 9 

agricole (40)

• vând minigenerator de acetilenă și trusă de 
sudură și tăiere oxiacetilenă, preț 550 lei. Tel. 
0254/231750. (T)

• vând tractor U 650, stare perfectă de 
funcționare, cu anexe: plug, disc, mașină 
de eroiddat Informații teL 0258/759228 sau 
0726/337211.(1/536)

Piese, accesorii (42)

• vând piese de schimb noi și folosite la 
pretai de 25 lei/kg +tva pentru tractor U 
650, U1010; bddozer S1500, S 650; combine 
Sena 110, C12, CP12, C14, E 280; windrover; 
prese balotat; saviem eta informații teL 
0788/029510,0254/244407.(2/446)

Mobilier și interioare (47)

Altele (61)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dacia 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012735. CD

iiswcwo’.

• vând collar pluș, 5 locuri, și măsuță pal, stare 
impecabilă preț 500 lei.Tel. 0744/487184. (T)

• vând mobilă de sufragerie și covoare de lână 
Tel. 219588. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând distanțierl, pureci, diferite diametre 
pentru turnare beton. Tel. 214664. (T)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică tv color, aspirator, 
mare praf-apă mașină spălat 9 programe, 
măsuță sticlă fax cerneală 300 lei. covor persan 
3/2,5 m, calculator, monitor, imprimantă 600 lei. 
Tel. 0752/206785. (T)
• vând frigider 240 I, preț 100 lei. Tel. 213908. 
0749/275194. (T)
• vând mașină de spălat vase, în stare bună, 
preț 100 euro. Tel. 0722/840820. (T)

în exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA venită din Țara Sfântă la cererea ae- 
dlndoșllor cu cele mai puternice leacuri sfinte bisericești, 
tallsmane de noroc, uleiuri binefăcătoare aduse de la 
mormântul lui (sus Mântuitorul Amin.
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice problemă ap 
avea: de farmece sau blesteme, indiferent de gravitatea 
cazurilor.
Sunt Maria din Deva și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva care mi-a dezlegat cununia și am reușit să mă 
căsătoresc
Sunt Marius <ta Brad și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Parasdtaa penau câ mra alungat farmecele și 
blestemele dn fandași mi-a rotat pofta deviată.
Simt Dan *1 Hwedoara p n-an cuvnte să-i mtefunesc 
Măfcuței Parasdwa. cae nuna prii Metan mi-a ajuta 
soția p acun an o fe^L
Deschide Cotea SMlMar uMpebra daetar 
de notare p a nMa ta boas. nsoM gaaMt ta..



Societate comercială angajează:
Asistent manager Ccf ecacw. auto TIR
Cerăște; Cerințe:

- Cunoscător limba engleză avansat - Vârsta 25-40 de ani

- Vârsta 20-35 de ani - Domiciliul în jud. Hunedoara

- Operare PC - Permis B. C. E.

- Comportament plăcut în relațiile - Disponibilitate la program pre-
de serviciu lungit

Se_oferă: Se oferă:

- Pachet salarial motivant - Pachet salarial motivant

- Telefon mobil - Telefon serviciu

Agent vânzări
- Specializare transport intern și 
internațional

Cerințe:

- Studii superioare/medii Conducător auto
- Vârsta 23-35 de ani distribuție
- Domiciliul în Deva sau împrejurimi Cerințe:

- Experiența constituie avantaj - Permis B. C. E.

- Disponibilitate la program pre- - Vârsta 20-35 de ani

lungit - Disponibilitate la program prelungit

Se oferă: Se oferă:

- Pachet salarial motivant - Telefon mobil

- Telefon mobil - Pachet salarial motivant =
s
Q- Autoturism de serviciu

Barmani, osnătari:
Lăcătuș mecanic
Se_oferă: pachet salarial pe măsura

- Sezonier
efortului depus.

C.V.-urile se transmit până la data de 15.06.2007 la fax 0254-219300
sau la adresa de e-mail metcom@met.com.ro.

• vând combină frigorifică, aproape nouă, 
700 lei; tv color 250 lei, aspirator mare praf- 
apă 400 lei, măsuță sticlă 90 lei, fax 
cerneală 300 lei, Covor persan 100 lei, calcu
lator Pentium + imprimantă 600 lei. Tel. 
Deva, 0752/206785. (4/4.06)

“(ante și animale, agroali- 
wientare (57)

• vând Ciobănesc Mioritic, talie foarte mare, 
vârsta 2 ani, dresat, și Ciobănesc caucazian, 18 
luni, robust, echilibrat; femele de Ciobănesc 
Mioritic, talie mare. Tel. 0720/575832. <T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat de măsurat tensiunea, electronic, 
cu baterii, preț 150 lei. Tel. 0740/315050. (T)

Altele (61)
• cunpăr lăzi și paleți din plastic, deșeu, canti
tate nelimitată, plata pe loc. Tel. 214664. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică, la preț conve
nabil, negociabil. Tel. 0254/218172, zilnic, după 
oral8.(T)
• vând centrifugă de stors miere, lăzi de stupi 
CU rame. Tel. 0254/223497. (T)

• vând urgent 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)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Grădinariu Cosmin Mihăiță. Se declară nul. 
(4/5.06)

Prestări servicii (72)

• abontabB, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
climatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/24.05)

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia,1 Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

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 mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adys spor în 
afaceri.

Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței 
Ana 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.

• transport mobilier cu auto de 12t și 14 mc 
volum; asigur demontare și încărcare la mutări. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• Angajăm șoferi categoriile D, Dl, C (tir) cu 
experiență în domeniu. Relații la tel. 0254/231394, 
între orele 8 -16. (8/5.06)
• angajez persoane pentru magazin de bici
clete. Informați i tel. 0744/575217. (5/6.06)
• AS Casă» angajează barman și operator 
ruletă, salarizare atractivă Informații la tel. 
0744/641776 sau la sediul din Deva, Piața Victo
riei (fostul Restaurant Transilvania). (1/5.06)

• ICAS Skneria organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor de economist și casier, în 
data de 8 iunie 2007, ora 9,00. Relații la tel. 261254. 
(4/29.05)
• SC (Mica Plus Deva angajează responsabil 
vânzări. Cerințe: studii medii, cunoștințe PC, 
abilități comunicare, depunere CV și informații 
la sediu: B-dul Decebai, bl. 5, parter sau telefon 
220171. (nr. 5/06062007)
• societate comercială cu sediul în Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (11/1.06)
• arhitect dădri. Deva, 1 post data limită 16.06. 
Tel. 213244, orele 9 -16
• arhitect dădhl Deva,! post data limită 18.06. 
Tel. 213244, orele 9-16

• ariUder de mină. Hațeg, 5 posturi, data limită 
1536 Tel. 213244, orele 9-16
• astdtatar, Prh aș ml 1 post data limită 1536 
Tel. 213244, orele 9-16
• asMent manger. Hunedoara, 1 post data 
limită 3137. Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent mericai fizioterapie, Lupeni, 1 oost, 
data limită 1536 Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent medal generalist Deva, 1 post data 
limită 2536 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• asistent metical generalist Hunedoara, 4 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• asistent medal generalist Lupeni, 3 posturi, 
data limită9.06 Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent medical generalist Petroșani, 2 
posturi, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• asistent medical generalist, Simeria, 1 post 
data limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 -16

• asistent medal generalist Simeria, 2 posturi, 
data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16
• asistent medcal Simeria, 1 post data limită 
30.06 Tel. 213244, orele 9-16

• barman, Brad, 1 post data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16

• barman, Brad,3posturi, data limită3036 Tel. 
213244, orele 9-16

• barman, Călan, 1 post data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Câlan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16

• barman, Deva, 1 post data limită 12.06. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 3037.Tel. 
213244, orele 9-16.

cu sediul in orașul Hațeg, str. Horea nr. IM A,
organizează licitație pentru oaza 
punctelor de lucru din jiid. Hune

doara șl județele limitrofe. 
Firmele Interesate sunt rugate să transmită caietul de 

sarcini până în data de 08.06.2007 
la nr. de FAX 0254/770050.

Relații la telefoanele 777746; 777061.
 (97460)

• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06 Tel. 
213244, orele 9,-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 1 post, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-’16

• betonist, Deva, 5 posturi, data limită 5.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• blMotecar, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16
• brancardier, Hunedoara, 1 post, data limită 
1606 Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 10 posturi, data limită 17.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 30.06 Tel.

, 213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 5 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9 -16
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16
• brutar, Huiedoara, 3 posturi, data limită30.06 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Petroșani, 1 post, data limită30.06Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Câlan, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Câlan, 2 posturi, data Iimită30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 25.06 Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită30.06Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.06, seri
ozitate. Tel. 213244, orele 9 -16
• bucătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 15.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Petroșani3 posturi, data limită 15.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Skneria, 1 post, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• rălrătoreasă lenjerie, Brad, 10 posturi, data 
limită3606 Tel. 213244, orele 9 -16
• călcătoreasă lenjerie, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 606 Tel. 213244, orele 9 -16.
• cameristă hotel Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.07. Tel. 213244, orele 9 -16
• cameristă hotel Hunedoara, 1 post data 
limită 3607. TeL 213244, orele 9 -16
• creta, Huiedoara, 1 post data limită3L07. 
TeL 213244, orele 9-16
• cbcriaist li tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
postul data Omită3606TeL 213244, orele 9 -16
• caaăer, Deva, 1 post data limită 25.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• coafor, Hunedoara, 1 post data limită 15.06 
Tel. 213244, orele9-16
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 1.07. 
Tel. 213244, orele 9-16
• coafor, Huiedoara, 2 posturi, data limită 30.06 
TeL 213244, orele 9-16
■ confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 29 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile,
Câlan, 1 post data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 02.08. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecHonetrasamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 2606 Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțlonerasamblor articole din textile, 
Hunedoara, 14 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 1606. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 29.06. Tel. 
213244, orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 29.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 10 posturi, data limită 01.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner cablaje auto, Brad, 6 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• confecțkmer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer tricotaje după comandă. Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16

• consBfer, expert, inspector, referent, Deva, 1 
post, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -16

• consSer, expert, inspector, referent, Deva. 1 
post, data limită 25.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• consSer, expert, inspector, referent, Huie
doara, 1 post, data limită 10.06 Tel. 213244, orele 
9-16
• cornier institut! publice, Brad, 2 postul data 
limită 1606 Tel. 213244, orele 9 -16
• consder juridc, Hunedoara, 3 postul data 
limită 3607. TeL 213244, orele 9 -16

• oteahB, Călan, 1 post data limită 304)6 TeL 
213244, orele 9-16
• anadar, expert, inspector, referent, Huie
doara, 1 post, data imită 1006 TeL 213244. orele 
9-16

• consiier institut! publice, Brad, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• consilier juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel.- 213244, orele 9 -16.

• contabil Călan, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• contabil Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• contabil Hațeg, 1 post data limită 10.06. Tel. 
213244, orele 9-16.

• contabil Hunedoara, 1 post, data limită 10.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• contabițșef, Deva, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• contabil-șef, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• croitor, Brad, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Huiedoara, 4 posturi, data limită 8.06. 
Tei. 213244, orele 9-16
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice 
din cauciuc, Călan, 6 posturi, data limită606 Tel. 
213244, orele 9-16.
• crortor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 37 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan,15 posturi, data limită 606 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Hunedoara, 1 post, data limită30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• drector aduict societate comercială, Călan, 1 
post data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• drector instituție publică și asimilați, Hune
doara, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• dispecer, Brad, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• drujbist, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• staler, Cătai. 2 posturi, data limită 3107. TeL 
213244, orele 9-16
• rtajfeer, Deva, 2 posturi, data limită 1606 TeL 
213244, orele 9-16
• thd^er, Hațeg, 2 posturi,data limită 1606Tel. 
213244, orele 9-16
• (higher, Huiedoara, 1 post data limită 10.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
10.06. Tel. 213244, orele 9-16
• dulghei-restaurator, Deva 10 posturi, data 
limită 29.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician auto, Brad, 1 post data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• electrician auto, Brad, 6 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• electrician de înteținere și reparații, Deva 1 
post data limită 1606. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician de înteținere și reparații, Hune
doara 1 post data limită 25.07. Tel. 213244, orele 
9-16

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

dfctribuitor de presă 
pentru Hunedoara

Cerințe:

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

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactati-ne la adresa:

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

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

(32135)

• electrician de înteținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, dată limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16

• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post data limită 606. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician echipamente electrice și ener
getice, Lupeni, 1 post, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice,
Petroșani, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
• electronist depanator utilaje caicul, Deva, 1 
post data limită 1606. Tel. 213244, orele 9 -16.

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• factorial Deva, 1 post, data limită 7.06. Tel. 
213244, orele 9-16

• feianțar, Hațeg, 1 post data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• feianțar, Hunedoara, 1 post data limită 30.06 
Tel. 213244, orele 9-16.
• feianțar, Huiedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. TeL 213244, orele 9-16
• feianțar, Lupeni, 10 posturi, data limită 8.06. 
Tel. 213244, orele 9-16

• fesonator produse ceramice, Deva, 5 posturi, 
data limită 5.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• femeie de serviciu, Deva, 1 post data limită 
2606 Tel. 213244, orele 9-16
• femeie de serviciu, Lupeni, 1 post data limită 
1006 TeL 213244, orele 9-16
• fierar betonist Deva, 4 posturi, data limită 
606 Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor neafifiat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor recalificat la spargerea și tăierea 
materiale lor, Călan, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16

• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 10 posturi, data limită 30.07, Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muzeograf, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07 Tel. 213244, orele 9-16

• operator calculator electronic și rețele, Deva, 1 
post, data limită 12.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator calculator electronic și rețele, 
Lupeni, 2 posturi, data limită 9.06. Tel. 213244, 
orele 9-16

• operator confecții industriale-îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 606. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 5 
posturi, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• operator mașini de fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• operator mașâii-unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 1 post, data limită 15.06 Tel. 213244, 
orele 9-16

• operator prelucrare mase plastice, Lupeni, 3 
posturi, data limită 1606 TeL 213244, orele 9 ■ 16.

• operator preparare minereuri, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16

• operator tăietor textile, Petroșani, 1 post data 
limită 15.06 Tel. 213244, orele 9 -16.

• ospătar,Brad,4posturi,data limită30.06.Tel. 
213244, orele 9-16

• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 4 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16

• ospătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 1606 Tel. 
213244, orele 9-16

• ospătar, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9 -16

• ospătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16

• ospătar, Petroșani 3 posturi, data limită 1606. 
Tel. 213244, orele 9-16

• patiser, Deva, 2 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16

• patiser, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
3L07. Tel. 213244, orele 9-16
• patiser, Orăștie, 1 post data limită 1606 Tel. 
213244, orele 9-16
• pavator, Brad, 3 posturi, data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16

• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită30.06 
Tel. 213244, orele 9-16

• pompier specialist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 18.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• portar, Simeria, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătttor-lansator confecții, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16.

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 30 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

mailto:metcom@met.com.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Din scoici. Cele mai vechi bijuterii din 
scoici, datând de acum aproximativ 82.000 
de ani, au fost descoperite într-o peșteră 
din apropiere de Berkane, Maroc, a anun
țat, marți, Abdeljalil Bouzouggar, cercetător 
la Institutul marocan de arhologie.

Coliziune Un camion s-a ciocnit de 
un tren in apropiere de Kerang, in nor
dul Australiei. 11 persoane au murit și 
23 au fost accidentate. (Foto: epa)

Sub 
dărâmături

Beijing (MF) - Zeci de i 
persoane sunt prinse sub 
dărâmăturile unei clădiri 
care s-a prăbușit ieri, în 
orașul Leshan, din pro
vincia Sichuan, situată 
în sud-vestul țării, a a- 
nunțat agenția China No
uă. „Echipele de salvare 
au recuperat de sub dă
râmături 30 de persoane, 
care au fost trimise la i 
trei spitale, dar nu a fost i 
raportat nici un deces”, a 
declarat purtătorul de 
cuvânt al biroului de 
securitate publică. Cel 
puțin 100 de persoane, 
majoritatea în vârstă, se 
aflau în clădire.

în papamobil
Vatican (MF) - O per- i 

soană a fost imobilizată 
ieri de serviciile de 
ordine din Vatican, du
pă ce a încercat să sară 
în vehiculul la bordul 
căruia Papa Benedict al 
XVI-lea efectua turul î 
pieței San Pietro la i 
începutul audienței sale 
generale. Bărbatul, care i 
purta tricou și pantaloni i 
scurți, a sărit peste bari- l 
era de securitate. i

Pinguinii africani, trecuți pe lista I 
speciilor vulnerabile, se plimbă pe plaja 
din Cape Town. (Foto: epa> ,

Fug din calea ciclonului
Teheran (MF) - Autoritățile iraniene au dis
pus evacuarea zonelor de coastă ale Golfului 
Oman până la Strâmtoarea Ormuz, din 
cauza apropierii ciclonului Gonu, a anunțat 
ieri agenția Mehr, citată de AFP. „Toți 
locuitorii din regiunile Shabahar și Kenark 
au fost evacuați pe o distanță de un kilo
metru de la zona de coastă”, a declarat 
Zeinol Abedine Ramezani, un oficial din 
cadrul instituției care se ocupă de catastrofe 
naturale din provincia Sistan-Baloucistan. 
„Locuitorii au fost transferați într-o zonă 
frontalieră unde au primit alimente și apă 
potabilă”, a adăugat oficialul. Comunicatul 
Ministerului de Interne menționează că va
lurile care pot atinge între doi și cinci 
metri ar putea afecta regiunile de coastă.

Femeia Anului
Londra (MF) - Victoria Beck

ham a fost aleasă Femeia Anu
lui și Antreprenorul Anului la 
ediția din 2007 a premiilor 
decernate de revista Glamour, 
marți, la Londra. Vedeta a 
făcut impresie în timpul eveni
mentului organizat de revista 
Glamour.

Victoria, care a avut o cari
eră mai puțin strălucitoare în 
muzică, s-a îndreptat spre 
modă și s-a transformat în 
câțiva ani într-o femeie de afa
ceri de succes. Linia sa de 
ochelari de soare s-a vândut în 
câteva minute de la lansarea 
pe piață, în timp ce colecția sa 
de jeanși și parfumul au 
devenit foarte populare.

Editorul Glamour, Jo Elvin, 
a declarat: „Este o femeie mo
dernă, care jonglează cu succes

Vioara a fost recuperată

Comandantul 
Frederick Sturck-
OW (Foto: EPA)

■ Vioara Stradivarius 
furată de la Viena a fost 
găsită intactă în timpul 
unei percheziții.

Viena (MF) - O vioară 
Stradivarius, a cărei valoare 
este estimată la suma de 2,5 
milioane de euro, care a fost 
sustrasă la sfârșitul lunii mai, 
în timpul unei spargeri spec
taculoase, a fost recuperată de 
poliția austriacă. Vioara a fost

Gata de 
lansare
Washington (MF) - 
Agenția spațială 
americană va lansa 
naveta Atlantis, cu 
un echipaj de șapte 

astronauți care vor 
continua construcția 
Stației Spațiale Inter
naționale (ISS), 
mâine, după o 
întârziere de trei luni. 
Ultima misiune NASA 
spre ISS a fost cea a 
navetei Discovery, în 
decembrie, care s-a 
derulat perfect. 
Naveta va fi lansată 
vineri, la ora 23.38 
GMT, de la Centrul 
spațial Kennedy, în 
apropiere de Cape 
Canaveral, Florida.

Vioara (Foto: EPA)

Ambuteiaje de zeci de kilometri
■ Goncertul trupei 
Rolling Stones a provo
cat ambuteiaje pe 
autostrăzile belgiene.

Bruxelles (MF) - Legendara 
trupă de rock britanică Rolling 
Stones, care și-a început 
turneul european marți seara, 
în Belgia, a provocat ambuteia
je pe zeci de kilometri pe 
autostrăzile belgiene.

Marți seara, poliția rutieră a 
trebuit să facă față unui 
ambuteiaj care s-a întins pe o 
distanță de 30 de kilometri pe 
autostrăzile E40 și E314 care 
leagă orașul Bruxelles de Wer- 
chter, unde a avut loc concer
tul veteranilor de la Rolling 
Stones. Situația s-a înrăutățit 
mai ales după ce s-a produs un

Clooney (Foto: FAN)

Victoria Beckham (Foto: epa)
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între viața de familie și cari
eră și este o femeie model pen
tru că reușește în tot ceea ce 
face”.

găsită intactă în timpul unei 
percheziții făcute într-un 
apartament din Viena și șase 
suspecți de origine georgiană, 
care ceruseră azil în Austria, 
au fost arestați.

Proprietarul instrumentului, 
violonistul Christian Altenber- 
ger, a descoperit furtul după ce 
s-a întors de la un concert din 
Germania. Spărgătorii experi
mentați, potrivit poliției din 
Viena, au tăiat seiful cu aju
torul unui aparat de sudură.

Modul în care s-a operat 
le-a amintit polițiștilor de o 
bandă de georgieni căutați deja 
pentru alte 21 de jafuri. Hoții 
au fost identificați cu ajutorul 
unei amprente descoperite pe 
□ bucată de bandă adezivă lipi
tă pe un colet poștal care avea 
ca destinație Georgia și care 
conținea obiecte sustrase în 
timpul jafului.

Rolling Stones în concertul din Werchter (Foto: epa)

grav accident pe una dintre 
autostrăzi, în jurul orei 16.00.

Concertul a fost deschis de 
cântărețul nord-irlandez Van

Și-au lăsat amprentele în ciment
Los Angeles (MF) - Super- 

starurile americane George 
Clooney, Brad Pitt și Matt 
Damon și-au lăsat, marți, 
amprentele în cimentul de pe 
celebrul Bulevard Hollywood, 
așa cum au făcut-o înaintea lor 
vedete precum Marilyn Mon
roe și Humphrey Bogart

în costume, cu cămășile 
deschise, jefuitorii din „Ocean's 
13” și-au lăsat amprentele 
mâinilor și ale pantofilor în

Diana este născută în 
zodia Leu, li plac dansul, 
muzica și distracțiile cu 
prietenii.

Morrison, invitatul trupei 
Rolling Stones. Prețul unui 
bilet la acest concert a fost de 
80 de euro. Werchter este pri

cimentul proaspăt al unei dale 
din fața teatrului chinezesc 
Grauman, de pe celebrul Bule
vard Hollywood, la câțiva pași 
de teatrul Kodak unde în 
fiecare an sunt decernate pre
miile Oscar. Circulația a fost 
întreruptă pe această arteră a 
istoricului cartier, pentru a 
permite fanilor să vadă trio-ul 
de seducători. Vineri va avea 
loc premiera celui mai recent 
film al lor în America de Nord. 

ma dată a părții europene al 
turneului mondial „Bigger 
Bang” organizat de grupul 
Rolling Stones. Vor urma 
aproximativ 20 de concerte, iar 
turneul se va încheia pe 21 
august, la Londra.

Trupa Rolling Stones va cân
ta pe 17 iulie, pe stadionul Lia 
Manoliu din București, la trei 
zile după un concert la Bel
grad. început în 2005, acest 
turneu mondial a avut parte de 
multe amânări și anulări din 
cauza unor probleme de sănă
tate ale unor membri ai grupu
lui. Chitaristul Keith Richards 
a căzut dintr-un cocotier pe 
când se afla în insulele Fiji, în 
aprilie 2006, și a fost operat la 
cap, iar Mick Jagger a con
tractat o laringită în luna 
august al aceluiași an.

Bindi Irwin, fetița
lui Steve Irwin, și Terri 
Irwin au citit dintr-o 
carte copiilor adunați la 
sediul Națiunilor Unite 
cu ocazia Zilei Mondiale i 
a Mediului. (Fata: EPA) .


