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■ Dimineața La prânz Seara

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

Român donator
Madrid (MF) - Trei 

cetățeni spanioli au din 
|nou șansa unei vieți nor
male după ce le-au fost 
transplantate organe pre
levate de la un imigrant 
român, decedat săptămâ
nă trecută. Imigrantul 
român în vârsta de 20 de 
ani, sosise în Spania în 
urma cu un an și ju
mătate în căutarea unei 
vieți mai bune. A fost 
internat în spitalul din 
Virgen de la Concha, din 
Zamora, cu meningită 
bacteriană cu evoluție 
fulminantă. Tânărul a 
murit la puțin timp după 
spitalizare.

Paris, 
eliberată
Los Angeles (MF) - 
Paris Hilton a fost 
eliberată după numai 
trei zile de arest din- 
tr-un centru de 
detenție din Los 
Angeles, unde își 
ispășea pedeapsa 
primită pentru că a 
încălcat restricțiile 
eliberării condiționate 
și s-a urcat la volan 
deși avea permisul 
suspendat. Starleta a 
fost condamnată la 
45 de zile de 
închisoare pentru că 
a încălcat restricțiile 
eliberării condiționate 
și s-a urcat la volan 
deși avea permisul 
suspendat pentru 
conducere în stare 
de ebrietate. Autori
tățile au specificat în 
urmă cu câteva săp
tămâni că pedeapsa 
va fi redusă de la 45 
la 23 de zile dacă 
Hilton se poartă bine. 
Starleta s-a predat în 
mod discret, dumi
nică, autorităților de 
la centrul de detenție 
din California, care 
adăpostește 2.000 , 
de prizonieri și este 
rezervat personajelor 
cu statut înalt în 
societate.
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■ Un tânăr a fost bătut 
în trafic, pentru un 
semn obscen, arătat cu 
degetul, unei cunoștințe.

Hunedoara (M.T.) - Un hu- 
nedorean, participant la trafi
cul rutier, a fost bătut crunt 
de o cunoștință, aflată într-o

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro
Anul 18, nr. 4603

Vineri
8 iunie 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

și palme la volan
altă mașină. Astfel, Bogdan N„ 
de 20 de ani, din Hunedoara, 
în timp ce se afla, într-un taxi, 
la intersecția străzii Buituri 
cu Aleea Bicicliștilor, din lo
calitate, l-a întâlnit pe Marius 
R., o veche cunoștință. în 
urma unui conflict spontan 
generat de o neînțelegere în 
trafic, Bogdan l-a agresat ver

bal și fizic pe Marius, care i- 
a arătat un semn mai nepoliti
cos cu degetul. Intrigat de ges
tul acestuia, Bogdan iese din 
taxi, pleacă spre Marius, pe 
care îl scoate forțat din mași
nă și începe bătălia. Scenele 
erau parcă rupte dintr-un 
meci de box. După zeci de lovi
turi încasate, Marius reușește

să scape din mânile bătău
șului și-o rupe la fugă, aban
donând autoturismul. Ulterior, 
Bogdan a pornit mașina, a 
condus-o 20 metri și a aban
donat-o, dar nu înainte de a-i 
sparge luneta. Marius a anun
țat polițiștii care îl cercetează 
acum pe bătăuș pentru lovire, 
distrugere și furt, /p.3

Ull bărbat și-a pierdut . 
viața într-un grav accidenOj 
de circulație petrecut în S
afara localității Simeria i
Veche, spre Spini. Trage
dia s-a petrecut din cauza 1 
unei depășiri neregula
mentare a unei coloane de 
mașini, /p.3 (Foto: T. Mânu) 
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De unde
■ Părinții elevilor „de 
bani gata" ce devin 
violenți nu se implică 
suficient în educația lor.

Deva (S.B.) - Violența în 
școli este, astăzi, unul dintre 
fenomenele societății tot mai 
des discutate. Părinții copi
ilor „de bani gata” sunt, de 
foarte multe ori, părinți ai 
unor copii violenți. Aceasta

i ZI i Jw l a ' i s

pleacă violența
pentru că ei cred că este bine 
să le dea copiilor lor totul, 
astfel achitându-se de datoria 
de părinte. Din păcate majori
tatea elevilor care creează 
probleme în școli, sunt toc
mai acești copii în care pă
rinții investesc și cărora le 
oferă prea multă încredere. Ei 
urmează principiul „cu mine 
nu se pune nimeni, eu sunt 
cineva și fac ce vreau”. Le- 
nuța Angalita, președinta

Fundației „Conexiuni” Deva, 
ONG care luptă și împotriva 
violenței asupra minorilor, 
susține că „acești copii acțio
nează pe plan emoțional, de 
cele mai multe ori șantajân- 
du-și părinții”. Profesorii nu 
agreează ideea mediatizării 
excesive a cazurilor de vio
lență din școli, /p.3
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Gata cu rusa
Deva (C.B.) - Limba 

rusă nu se mai predă în 
școli. După ani întregi în 
care chiar și examenele 
la alte materii se dădeau 
exclusiv în limba rusă, 
în 2007 nicio școală nu 
mai are această materie 
în orar. Profesorii de 
rusă consideră o greșeală 
dispariția din școli a 
acestei limbi, /p.5

Dacă este fier, se fură
■ Vulcănenii ignoră cu
loarea containerelor 
puse la dispoziție pentru 
deșeuri.

Vulcan (D.I.) - De aproape 
o lună, în cartierul Centru din 
Vulcan există containere dife
rit colorate, pentru predarea 
selectivă a deșeurilor mena
jere. Cei aproape 3000 de locu
itori din cartier nu s-au obiș
nuit însă să arunce sticla, 
plasticul și deșeurile de hârtie 
separat, în containerele spe

ciale pentru colectarea lor, 
deși fiecare container are altă 
culoare și sunt inscripționate 
conform destinației lor. După 
6 luni, Primăria va afla dacă 
locuitorii orașului sunt pregă
tiți să se adapteze acestui sis
tem și va extinde ideea la 
nivelul întregii localități. An
gajați ai primăriei controlează 
modul în care cetățenii se con
formează cerințelor, iar APM 
derulează, în școli și grădinițe 
din cartier, un program de 
conștientizare a importanței 
reciclării deșeurilor.

Au fost premiați 
copii din școlile 
întregului județ, 
câștigătorii con
cursului de desene 
organizat cu prile
jul Zilei Copilului 
de Fundația 
„Conexiuni” Deva 
și partenerii săi. 
Din cele 300 de 
desene partici
pante, 42 au fost 
premiate.
(Foto: T. Mânu)
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PE SCțJBT România, punte de legătură• Reiau negocierile. Comisia Europeană 
a anunțat, ieri, reluarea oficială a nego
cierilor de apropiere UE -Serbia, la 13 iu
nie, ca urmare a cooperării Belgradului cu 
Tribunalul Penal Internațional pentru fosta 
Iugoslavie. Comisarul pentru Extindere Olli 
Rehn anunțase deja, săptămâna trecută, 
decizia sa de reluare a negocierilor pentru 
încheierea acestui acord, după arestarea 
generalului sârb bosniac, Zdravko Tolimir.

Dispăruți 
fără urmă

New York (MF) - Șase 
organizații care militea
ză pentru drepturile o- 
mului au cerut ieri Con
gresului american să 
precizeze și să explice 
locul în care sunt deți
nute 39 de persoane, ca
re se află în custodie a- 
mericană și care „au 
dispărut”. Grupurile au 
declarat că au intentat 
un proces, în confor
mitate cu Actul privind 
libertatea informației, 
cu privire la cele 39 de 
persoane pe care le con
sideră „deținuți-fanto- 
mă”, în războiul SUA 
împotriva terorismului.

Bombardați 
din nou

Nahr Al-Bared (MF) - 
Armata libaneză a bom
bardat intens ieri poziți
ile controlate de militan- 
ții grupării Fatah al-Is- 
lam asediați în tabăra 
de refugiați palestinieni 
Nahr al-Bared, aflată în 
nordul Libanului, după 
ce în cursul nopții au a- 
vut loc confruntări vio
lente în zonă.

Mahmoud Abbas

fi Traian Băsescu: Româ
nia poate fi o punte 
între UE și statele din 
Sud-Estul Europei.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, ieri, la summit-ul țărilor 
din Europa de Sud-Est, că Ro
mânia poate fi o punte între 
UE și statele din regiune care 
nu sunt membre ale Uniunii, 
„cu atât mai mult cu cât aces
tea au vocația de a deveni 
parte a construcției europe
ne”.

(Foto. EPA) 

întâlnire 
anulată
Ierusalim (MF) - Pre
ședintele palestinian, 
Mahmoud Abbas, a 
anulat, miercuri, o în
tâlnire pe care trebu
ia să o aibă cu pre
mierul israelian, Ehud 
Olmert, în încercarea 
de a obține promisiu
nea Israelului că va 
debloca fondurile pa
lestiniene. „Abbas 
nu-l va întâlni pe Ol
mert decât dacă dă 
curs cererilor palesti
niene sau cel puțin 
câtorva dintre ele", a 
explicat ministrul pa
lestinian de Externe, 
Abu Amr. Cei doi li
deri urmau să se în
tâlnească, ieri, la leri- 
hon, ceea ce ar fi re
prezentat prima lor 
întrevedere din Cis
iordania.

Rusia își nuanțează amenințările
■ La summitul G8, Rusia 
și-a nuanțat avertis
mentele pe care le 
adresase Europei.

Heiligendamn (MF) - Rusia 
nu va își va reorienta neapă
rat rachetele balistice spre o- 
rașe europene în cazul în care 
Statele Unite nu își suspendă 
proiectul scutului antirache- 
tă, a declarat un purtător de 
cuvânt al Kremlinului, nuan
țând avertismentul lansat de 
președintele Vladimir Putin.

Moscova va răspunde „în- 
tr-un mod total eficient cu 
scopul de a garanta securita
tea” Rusiei, în cazul în care 
Statele Unite finalizează pro
iectul militar, a declarat 
Dmitri Peskov.

Amenințarea lansată de li
derul rus în cursul unui in

Tăriceanu către Băsescu: Ai grijă cum te porții
Circ la citirea moțiunii

București (MF) - Citirea moțiunii de cen
zură a PD împotriva guvernului Tăriceanu 
a devenit, ieri, un alt prilej pentru parla
mentari de a se da în spectacol. Aleșii au 
tras de timp, cerând pauze de consultări, și- 
au aruncat replici jignitoare și după aproa
pe trei ore de ceartă au reușit să citească 
moțiunea. Mai mult, premierul Tăriceanu și 
democratul Cezar Preda au avut o dispută 
verbală, în urma căreia și-ar fi adresat apel
ative de genul „tâmpit”. Moțiunea de cen
zură inițiată de Partidul Democrat, numită 
„Guvernul Tăriceanu trebuie să plece” va fi 
votată luni, 11 iunie, la ora 15:00.

■ Premierul i-a transmis 
o scrisoare deschisă pre
ședintelui, în care decli
nă invitația la consultări.

București (MF) - Premierul 
Tăriceanu i-a transmis, ieri, 
o scrisoare deschisă președin
telui Traian Băsescu, în care 
declină invitația la consultări 
la Cotroceni și îl acuză pe a- 
cesta că modul în care își pro
movează ambițiile politice fa
ce parte dintr-o „intrigă mes
chină”, menită să îi satisfacă 
setea de putere.

Băsescu a rostit un discurs 
la Cotroceni, în cadrul primei 
sesiuni a forumului regional 
al șefilor de state din sud-es- 
tul Europei „Diversitatea cul
turală - punte între patrimo
niul cultural și cultura viito
rului”.

în discursul rostit, Băsescu 
a spus că vocația orașului Si
biu în spațiul dialogului între 
culturi îl recomandă pentru a 
fi înscris pe lista patrimoniu
lui mondial. El a adăugat că 
este importantă adoptarea în 
Sud-Estul Europei a unei ati
tudini solidare, responsabile 

Liderii G8 la masa discuțiilor (Foto: EPA)

terviu acordat săptămâna tre
cută, potrivit căruia Rusia își 
va orienta din nou rachetele 
balistice spre diferite capitale 
europene, nu este decât „una 
dintre posibilitățile vizate”, a 
adăugat purtătorul de cuvânt, 
care a făcut aceste declarații 
după deschiderea lucrărilor 
summitului G8.

Această amenințare are 
mai mult un rol simbolic, de

Prezentăm o parte din tex
tul scrisorii adresată de pre
mier președintelui:

„Domnule Traian Băsescu, 
Am constatat cu amărăciu

ne cum, în ultimele zile, sub 
pretextul unor negocieri cu 
partidele politice pentru depă
șirea unei crize politice pe ca
re tot dumneavoastră ați de
clanșat-o, viața politică româ
nească a fost marcată de haos 
și instabilitate. Deși nu îmi 
este greu să înțeleg care sunt 
motivele care vă determină să 
puneți atâta energie în desta
bilizarea partidelor politice, 

și eficace față de moștenirea 
culturală comună.

Cooperare
La summit participă șefii 

de state din Bosnia-HerțegOvi- 
na, Croația, Macedonia, Mun- 
tenegru și Serbia. Turcia, Al
bania, Bulgaria, Grecia și Un
garia sunt reprezentate la ni
vel de ministru de stat sau se
cretar de stat. Moldova este 
reprezentată la nivel de am
basador, iar Ucraina la nivel 
de ministru consilier în ca
drul ambasadei.

Lucrările summit-ului sunt 

oarece, în caz de pericol, Ru
siei îi trebuie doar câteva mi
nute pentru a-și orienta ra
chetele spre anumite ținte eu
ropene, grație tehnologiei mo
derne.

Rusia nu a evocat posibili
tatea lansării unui nou Răz
boi Rece în contextul schim
burilor de replici între oficia
lii de la Moscova și cei de la 
Washington.

nu îmi explic lipsa totala de 
înțelegere pe care o manifes
tați față de promovarea inte
reselor reale ale României. 
(...) Având în vedere cele de 
mai sus, eu nu voi lua parte 
la acest joc politic bazat pe 
minciună și dezinformare. Vă 
informez că declin invitația 
dumneavoastră de a conduce 
delegația Partidului Național 
Liberal la consultările pe care 
le-ați programat la Palatul Co
troceni, pentru data de 8 iu
nie 2007. Totuși, întrucât Par
tidul Național Liberal a fost, 
este și rămâne fidel principii

Secretarul general al Consiliului 
Europei, Terry Davis, întâmpinat 
de președintele Băsescu (Foto: epa)

moderate de secretarul gene
ral al Consiliului Europei 
Terry Davis.

PSD a întors 
spatele PNL

București (MF) - Preșe
dintele PSD, Mircea 
Geoană, a declarat, ieri, 
că social-democrații nu 
s-au întâlnit cu liberalii 
pentru că trebuie să-și 
definitiveze poziția, adă
ugând că dacă premierul 
Tăriceanu nu are nimic 
de oferit PSD, e proble
ma domniei sale.

Mircea Geoană i-a 
spus lui Tăriceanu că so- 
cial-democrații sunt ne
mulțumiți de faptul că li
derul PNL a declarat 
înainte ca întâlnirea să 
aibă loc că liberalii nu 
au nimic de oferit social- 
democraților și nu sunt 
dispuși să facă „compro
misuri” cu PSD.

lor democratice, care presu
pun respectul față de institu
țiile statului și față de norme
le de civilizație ale politicii, 
le-am recomandat colegilor 
mei să se prezinte la consul
tări.

în final, ar trebui să vă a- 
mintesc, din nou, de respecta
rea Constituției, a intereselor 
României, dar dându-mi sea
ma că e inutil, o să vă spun 
exact ce-i spun băiețelului 
meu atunci când nu e cumin
te: Ai grijă cum te porți! Dacă 
nu poți face ceva util, stai în 
banca ta!”.

opinia DE

Politica în pijama
Miron Beteg_________________________________________
mironbeteg9yahoo.com

Nici măcar jumătate dintre 

noi n-am fost la referendum. Nu 
ne mai pasă, ori chiar ne-am 
plictisit de politică. N-are impor
tanță. Straniu e că, în ultima 
vreme, nu doar alegătorii trec cu 
nonșalanță peste astfel de pro
bleme. Că, pentru mulți, mersul 
la urne e mai puțin important 
decât o zi petrecută la munte 
sau o bălăceală într-un ștrand 
jegos. De neînțeles, dar semnifi
cativ, e alt aspect: până și politi
cienii s-au plictisit de politică. 
Ieri dimineață, când trebuia citită 
în ședință comună moțiunea de 
cenzură depusă de PD - născută 
atât de greu de parcă ar fi fost 
vorba de Highlander - în sală 
erau prezenți doar vreo douăzeci 
de parlamentari. Și ăia plictisiți,

abulici, somnoroși. Mai puțin, e 
drept, eternul Gheorghe Funar, 
preocupat de hermeneutica sem
năturilor de pe lista depusă de 
Partidul Democrat, intervenția 
acestuia'mai înviorând atmosfe
ra, precum o cafea tare după o 
noapte pierdută. Au urmat două, 
trei căscaturi cumplite, pârâitoa- 
re, numite declarații politice, și 
apoi din nou coborârea în som
nul cel de toate zilele. în somnul 
cel de toate moțiunile.

In România demiterea unui 

guvern a devenit un soi de învio
rare de dimineață, un soi de fit
ness politic. Un lucru de o gravi
tate excepțională s-a împotmolit 
în ridicol și lejeritate. Clasa poli
tică face deja politică în pijama.

V Ak V A A V A A V V V V V kA A A A A t 1 t A A A Al A A A A A A A l A 

N-ai cum să nu te întrebi cum 
de mai vor să fie luați în serios 
„aleșii" noștri, când nici măcar 
ei nu mai fac asta. Ați văzut cu 
câtă lehamite vorbesc unii 
despre alții, cu câtă silă își pro
nunță numele, cu câtă scârbă 
Comentează declarațiile unor li
deri din alte partide? A pune sub 
semnul întrebării un guvern ar 
trebui să reprezinte, între alegeri, 
cel mai important „seism" poli
tic. Ieri, pentru Parlament, moțiu
nea de cenzură împotriva Guver
nului Tăriceanu n-a părut să aibă 
mai mare importanță decât o 
partidă de table. Hai - de șah. 
într-o țară precum România, 
șahul se joacă fără rege, fără 
regină, cu o grămadă de pioni 
care pot dispărea oricând de pe 
tablă, și numai după logica ne
bunului. Care face, să recunoaș
tem, legea. Până la urmă, au 
vrut să scoată moțiunea de cen
zură de pe ordinea de zi. Cine 
are chef de politică la 30 de gra
de? Poți dormi având în frunte 
orice prim-ministru, până la

capăt...
A
In timp ce Parlamentul se 

plictisea de moarte, Traian Bă
sescu deschidea, vag gângav și 
tot somnoros, Conferința OSCE 
pentru combaterea discriminării. 
O manifestare care nu mai putea 
fi anulată, cum a fost ștearsă din 
program acțiunea împotriva djs- 
criminării la ultima finală de Cu
pă a României la fotbal, numai 
pentru că președintele, prezent 
la meci, ar fi fost pus într-o 
situație delicată de mesajele care 
combăteau discriminarea. Traian 
Băsescu a deschis Conferința 
OSCE cu un discurs pentru „ini- 
țiați", dând asigurări că poporul 
român e marcat de o „tradiție a 
toleranței" chiar dacă uneori, în 
intimitate, mai manifestă și „de
rapaje verbale". E de neînțeles 
cum își permite, chiar după acel 
zdrobitor 75%, președintele să-și 
substituie apucăturile sale com
portamentului întregului popor 
român. Eu, mărturisesc, am în
lemnit: vorbea despre el - era 

clar că derapajele verbale făceau 
trimitere la delicata expresie „ți- ■ 
gancă împuțită" - ca și cum ar fi 
vorbit despre întreg poporul ro
mân. Se scuza în numele popo
rului, se explica prin comporta
mentul colectiv. Câtă vreme oa- W 
menii politici discută problemele ■ 
serioase ale țării în pijama și ne * 
tratează ca pe niște fursecuri, 
președintele ne pune, și mie, și 
ție, tuturor, în cârcă întreg corn- 
portamentul lui bolovănos. E ciad 
că se crede poporul. Mai nou, o 
știți, se crede și unsul lui Dum
nezeu pe pământ. Ne-a spus-o, 
limpede, la Sibiu. Așa că mă 
aștept, peste nu multe zile, să 
spună că lisus Hristos are pro
bleme cu coloana și se va opera 
la o clinică din Viena. Pe banii ’ 
uneia dintre fiicele Măriei Mag
dalena.

*
* *

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Reabilitare. Căminul cultural din
i comuna Rapoltu Mare va fi reabilitat, în 

acest sens investindu-se de la bugetul 
local 600.000 de lei. Investiția se va deru
la pe parcursul a 2-3 ani de zile. (C.P.)

•' • *î'S Accident mortal pe DN7

i

Mironoseli 
jurnalistice

Adrian Sălăgean
adrian.salageanginformmedia.ro

O epidemie de critică "din interior" 
bântuie prin presa românească. Jur
naliști, cu condei mai mic sau mai mare, 

se văicăresc ipocrit scriind cum presa face 
din dramele actualității un exces mediatic. 
Prea sensibilii gazetari se dau vexați de 
obsesia de pagina întâi pe care ziarele le 
au pentru știrile morbide. Fotografiile de la 
locul faptei îi oripilează. Verdictele sunt 
date de sus: die, e falsă chestia asta cu va
lul de sinucideri. Nici vorbă! Presa, în ge
neral, nu a noastră, face din țânțar 
armăsar. Poporul se deprimă! Nu e bine! 
Prin urmare, serviți oamenilor știri bune, 
știri pozitive, din alea care le împinge în 
sus moralul.

Gazetrucii ăștia fals moraliști trăiesc 
încă, se pare, cu nostalgia Telejur
nalului, care, să recunoaștem, a fost cel 

mai optimist calup informativ din lume. 
Numai acolo, timp de 40 de ani, nici un 
român nu s-a sinucis, n-a ucis, n-a furat și 
n-a preacurvit. „Onorabilii" confrați de la 
centru ar trebui să știe un lucru elementar. 
Ziarele, televiziunile, radiourile nu dau, la 
știri, nici un gram mai multă „dramă" 
decât se cere. A încercat odată o televi
ziune să contracareze ratingul jurnalului de 
la „ora 5" cu „succes story"-uri transmise 
în același palier orar. Nici o șansă. 
Oamenii vor să vadă ultima sinucidere, 
cea „mai tare" crimă, său cunf te’dââpgsc'** 
neamurile între ele. Scriind despre astfel de 
evenimente tragice, disecând faptele, 
căutând cauzele, presa informează, dar 
mai important decât atât, dă teme de dez
batere asupra problemelor societății. E 
datoria ei să facă asta. Cu riscul de a de
ranja nepăsarea audienței. Cu riscul de a fi 
acuzată că bagă moartea în simțurile audi
toriului de dragul rating-ului. Venită din 
partea unor ziariști, morala despre imorali
tatea presei ;,pute" a fariseism. Măcar de 
s-ar uita în fiecare zi pe prima pagină a 
ziarelor la care scriu...

Traficul infernal face ca șoferii să-și piardă 
răbdarea (Foto: T. Mânu)

Bătăliile din trafic
Hunedoara (M.T.) - Violența în trafic 

tinde să devină un sport național, o metodă < 
de a ne elibera nervii și frustrările, dar 
care, din păcate, nu se manisfestă decât tot 
împotriva noastră. O bună parte dintre noi 
plecăm de la birou cu autoturismul. Proba- 

ă^bil că în momentul când fiecare dintre noi 
se urcă în mașină consideră că în trafic 
nimeni nu îl cunoaște, își poate exprima cu 
maximă intensitate nervii și irascibilitatea 
și manifestă o lipsă de respect față de 
colegii de drum, ceea ce te face să te 
gândești dăcă nu cumva individul a greșit 
epoca în care trăiește, că a venit direct din 
preistorie și primul instinct pe care îl are 
este să țipe și să dea cu măciuca. Pentru a 
încheia într-o notă comică și care poate 
explica gesturile necontrolate de la volan 
am să vă spun un banc: „Ce este o nanose- 
cundă? Durata de timp dintre momentul în 
care s-a aprins culoarea verde a semaforului 
și până s-a auzit claxonul de la mașina din 
spatele tău”.

■ Un bărbat și-a pier
dut viața într-un cum
plit accident de circu
lație petrecut pe DN 7.

Mihaela Tămaș_______________
mlhaela.tamasglnJormmedia.ro

Simeria Veche - Tragicul 
accident rutier, în care un 
bărbat și-a pierdut viața, s-a 
petrecut pe DN 7, la ieșire din 
localitatea Simeria Veche, 
spre Spini. Conducătorul unei 
autoutilitare Dacia, Tiberiu 
H., de 50 de ani, din Lupeni 
circula dinspre Orăștie spre 
Deva. Pentru că se grăbea, a 
intrat în depășirea unei coloa
ne de mașini, în apropiere de 
Simeria Veche. în acest timp, 
din sens opus circula un ca
mion înmatriculat în Franța,

Echipajul de descarcerare a reușit cu greu să scoat. nctima din 
mașina distrusă în urma impactului (Foto: t. Mânu)

încărcat cu tablouri. Impactul 
a fost inevitabil, iar condu
cătorul autoturismului a fost 
strivit între fiarele mașinii. 
Șocați de tragicul eveniment 
în care au fost implicați, cei

doi francezi, au încercat să le 
explice polițiștilor că nu sunt 
vinovați. „Mergeam spre Bu
curești și transportam ta
blouri la o expoziție cu vân
zare. Autoturismul a ieșit din

coloană și nu am mai reușit 
să evit impactul cu acesta. 
Cred că toată viața voi avea în 
minte imaginea șoferului în 
momentul impactului. L-am 
văzut cum s-a ridicat de pe 
scaun și parcă m-a privit în 
ochi. E un sentiment cumplit”, 
a declarat șoferul francez, 
Zlatko C., de 39 de ani. Șofe
rul autoturismului, a murit pe 
loc, iar pentru a putea fi scos 
dintre fiarele contorsionate ale 
mașinii, a fost nevoie de aju
torul unei echipe de descarce
rare. Traficul rutier a fost în
greunat în acea zonă, iar co
loanele de mașini se întindeau 
pe aproximativ patru kilome
tri în ambele sensuri de mers. 
Polițiștii continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate 
împrejurările în care s-a petre
cut tragicul accident.

Aqualand, un proiect contestat
■ Devenii cred că, îna
inte de a avea aqua- 
land, orașul ar trebui 
să aibă străzi asfaltate.

Deva (H.A.) - După liftul 
care urcă pe cetate, Primăria 
Deva și-a stabilit un nou 
obiectiv. Cel mai mare aqua- 
land din țară, cu șapte bazine, 
pentru care devenii vor plăti 
șase milioane de euro. Deve-

nii de rând cred că nu ar a- 
vea nevoie de așa ceva. Atâ
ta vreme cât străzile zac neas
faltate, trotuarele nemăturate 
și sute de cereri pentru lo
cuințe, depuse la primărie de 
ani de zile, stau nerezolvate.

„Străzile sunt sparte, gropi, 
gunoaie. Băgăm banii aiurea. 
Nu e o conducere cum tre
buie”, afirmă Elena Muntean. 
„Nu cred că-i tocmai pentru 
Deva. E populație puțină și

Cristina loan
Popovid Barbu

Elena 
Muntean

Vasilica 
Boldor

nu cred că e necesar să con
struiască așa ceva, și atât de 
mare”, crede un alt devean, 
Ioan Barbu.

Sunt și păreri că ar fi bun 
un aqualand, dar oameni cred 
că e cam scumpă distracția. 
„Da, e o idee bună, dar de ce 
costă așa mult, numai domnii 
de la primărie știu. Probabil 
că au și alte interese”, crede 
Cristina Popovici. Alții, însă, 
nici măcar nu știu depre ce 
este vorba sau ce e acela un 
aqualand. „Da nici n-am au
zit de așa ceva. Nici nu știu 
ce e aia”, Vasilica Boldor. 
Aqualand-ul, care ar trebui să 
fie gata în trei ani, face parte 
din categoria proiectelor 
mărețe, precum acoperișul 
cetății, telecabina, sau cele 
nouă sensuri giratorii, și 
acestea, începute deja.

Proiect Aqualand

Locul construcției

„Festival de Teatru"
Hunedoara (C.B.) - CL 

Hunedoara a aprobat proiec
tul „Festivalul de Teatru” și 
alocarea sumei de 12.000 de lei 
în vederea finanțării acestui 
proiect. Primarul Nicolae 
Schiau afirmă că „scopul 
proiectului îl constituie impli
carea tinerilor din Hunedoara 
în activități culturale”. Acti
vitățile principale ale acestui 
festival care va începe în 19 
iunie constau în spectacole de

teatru realizate de tineri de la 
CT „Matei Corvin”, Casa de 
Cultură Hunedoara, Casa de 
Cultură Deva, CN „Titu 
Maiorescu” Aiud, Institutul 
„Saint Andre Remegnies” Bel
gia, Școala Greco-Franceză 
Salonic, Grecia, spectacole de 
muzică și dans executate de 
elevi de la Colegiul „Szilagy 
Erzsebet” Szombathely, spec
tacole de muzică medievală 
ale Grupului „Huniadi” ș.a

^BILETE DE AVIQN'Ia cele nJuLmici prețuri!’ 

•^Litoralul Koinânesc de la 125 , lei
-Turciusde la 99 € +299 lei
H^aria de Ia 99 € , , «
Spania de la 315 € ' S

^G*recia|de*îa 29 € +199 lei_____________ *
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Violența în școli
Deva (S.B.) - Tot mai dese 

sunt semnalate evenimentele, 
bazate pe violență, ce au loc 
în școli, între elevi sau între 
elevi și profesori. Din păcate 
unele dintre ele cu consecințe 
foarte grave. Formele pe care 
le căpătă violența juvenilă 
sunt foarte variate. De la sim
pla violență verbală până la 
violența fizică gravă și tâl
hării. Profesorii deveni, care 
au dorit anonimat, sunt de 
părere că „fenomenul prinde 
amploare datorită mediati- 
zării excesive a acestor cazuri 
și că societatea românească 
trece printr-o criză din punc
tul de vedere al valorilor 
sociale”. Ei au remarcat că 
în mass-media se pune accen
tul pe ideea că nu este nevoie 
să ai multă școală pentru a 
avea succes în viață și că suc
cesul se măsoară în primul 
rând prin bani, considerând 
că „aceste modele prezentate 
simt perpetuate și în familie 
și pe stradă, iar școala are 
puține șanse de a schimba 
mentalitatea elevilor în con
dițiile în care toate celelalte 
surse de informare și autori
tate spun contrariul”.

Vrei si Cuvântul liber
5

REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au foM sau ! Angajații

Wd SHL bi rudele acestoa de gradele I si II nu pot
uar!. i a I «t-.-irea va avea loc la sed-ui redacției in 27 iunie.

Mâine, 9 iunie, 
începe o nouă 

ediție a concursului 
5

puzzle destinat 
cititorilor de probă!

în ziarul de azi, 8 iunie, cei care au găsit inserată o 
carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa 
fiecare piesă puzzle (6) apărută din 9 până in 15 iunie, 
inclusiv, lipindu-le apoi pe cartea poștală și recon
stituind imaginea. Pentru a participa la concurs, 
depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la 
O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției 
din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până in 26 iunie, 
în 27 iunie puteți fi câștigătorul celor ! Toți
participanții ce se încadrează in regulament vor pri
mi, timp de o lună. Cuvântul Liber

Alătură-te Cuvântului Liber!

adrian.salageanginformmedia.ro
mlhaela.tamasglnJormmedia.ro
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1867 - S-a născut arhitectul american Frank Lloyd 
Wnght.
1903 - S-a născut scriitoarea franceză Marguerite 

Yourcenar (foto) («Memoriile lui 
Hadrian») (m. 1987).
1922 - La Belgrad a avut loc 
primul meci internațional al 
reprezentativei de fotbal a 
României (lugoslavia-România, 2- 
r________________________________

1930 - Carol de Hohenzollern este proclamat rege al 
României,-sub numele de Carol al ll-lea. tapă trei 
ani de domnie, fiul său, Mihai, în vârstă de 9 ani, 
redevine prinț moștenitor ca mare voievod de Alba- 

I lulia.

VREMEA
12°
minim

27°
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. Martiri Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor 
Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat.

Calendar Romano-Catolic__________________
Sf. Medard, ep. UP.

Calendar Greco-Catolic_____________________
Mutarea moaștelor S Teodor Stratilat (în sec. V).

Întreruperi apă. e*z. cureit
î................................................................................ ..........................................
| Apă_________,___________________ _________
■ Furnizarea apei va fi întreruptă între orele: 

9.00-13.00 - în Deva, str. G. Barițiu, nr. 13: 
afectează străzile: Călugăreni, S. Bărnuțiu, 6 Martie, 
P. Maior, Parâng, O. Densușianu.

Energie electrică ;_____________ ______________ |
Energia electrică va fî întreruptă între prele: 
8.00-14.00 - în Hunedoara, străzile Rotarilor, Buituri, 
Lătureni; în Teliuc, străzile Constructorului, Pomilor, 
Teilor, Retezat, Aleea Prunilor; în Hațeg, str. Florilor, 
str. Suseni; în localitățile: Gânțaga, Vălioara, Râu de 
Mori, Baru Mare (zona Prunduri); în Petroșani, str. 
Aviatorilor, bl.50, bl.52, bl.44, bl.48, str. Jiului, str. 
V. Alecsandri; în Vulcan, străzile Gării, Abator, 
Teodora Lucaciu, Decebal, Ion Creangă; în Lupeni, 
Aleea Liliacului; în Uricani, Bd. Republicii, Str. 1 Mai, 
Str. Revoluției, Aleea Jiului.

Gaz metan____________________________________
j Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

REȚETA ZILEI

Tartă cu căpșuni
Ingrediente: 100 g unt, 250 g făină, sare, 1/2 kg ;
căpșuni, 100 g smântână, 100 g zahăr, 2 linguri
rom, 1 pachet budincă de vanilie, 200 g frișca. ;
Mod de preparare: Se freacă untul cu smântână și i
sarea, se adaugă treptat făina, se frământă bine și ;
se lasă la rece timp de 1 oră. Se întinde o foaie cât i
forma de tort. Se așază în forma unsă, deasupra se ;
așază căpșunile spălate și scurse bine, apoi frișcă i
bătută cu zahăr se toarnă printre ele în formă de ;
arabescuri și se stropește cu rom, se lasă la foc :
moale 25-30 minute. Deasupra se pune budincă și ;
căpșuni.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - M - CUM - TUNELE - AR - ROȘI - 
ACT - ACUARELA - UR - IMBIA - AB - CC - ATU - EST - VS - R - HUO - PETE - 
A - IDE - RUS - IG - INDURA - ATLET - OH - BLEU - BRAC - TENTA - NEAM

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 
să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integrameie apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și tri
mite-o alături de talond completat, pe aifresa re
dacției: Deva. str. 22 Decemixte, nr. 37A. sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

Im 28 IUNIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

i
| Nume............................................
! Prenume....................................
] Adresa........................................
! ............................ TeL ........................... |

Localitatea .............. ._.....    j
j Sunteți abonat Ia Cuvântul liber? J 

DA □ NU □ I
î >.«» ■
L —_ — . —_ — _ — _ — — — — — —- — — — —4

I

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

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
9:55 Filler Sibiu

10:10 Capra (comedie, 
QFranța, 1981). Cu:

Pierre Richard, Gerard 
Depardieu, Pedro 
Armendariz Jr. R.: 
Francis Veber

11:50 Pisica pe acoperișul 
lumii (doc. M.A.I.)

12:05 Nocturne
12:50 Integrame după inte- 

grare
13:00 Vorba lui Jim (s, 

Scomedie, SUA, 2003)
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Tribuna partidelor par

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

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

Meteo

20:15 Agendă Sibiu 2007 
20:20 Stele de... 5 stele 
2150 CSI - Crime și investi-

0gații (ep. 4, thriller, 
SUA, 2005). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Uși deschise (dramă, 
Italia, 1990). Cu: Gian 
Maria Volonte, Ennio 
Fantastichini, Renato 
Carpentieri. R.: Gianni 
Amelio

1:20 Stele de... 5 stele 
(reluare)

2:40 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:45 Când se sfârșește 
B noaptea?

(film, reluare)
5:40 Reflector

(reluare)
6.-10 Semne

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Războiul de acasă (r) 
10:45 Doi bărbați și 

jumătate (r) 
11:15 Apropo Tv(r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

El de familie (s, dramă,
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen

13:00 Știrile ProTv 
1330 Ciuleandra (dramă,

UI România, 1985). Cu: 
Ștefan lordache 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
Cu: Eric Braeden 

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

0comedie, SUA 2005).
Cu: Michael Rapaport 

18:15 Doi bărbați și
0 jumătate (s, comedie, 

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

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

Vremea

2030 Dincolo de aparențe
.. (thriller, SUA, 2000). 

Cu: Harrison Ford, 
Michelle Pfeiffer, Diana 
Scarwid, Miranda Ono, 
James Remar, Joe 
Morton, Amber Valle
tta, Victoria Bidewell, 
Katherine Towne. R.: 
Robert Zemeckis 

23:00 Predator II (acțiune,
SUA, 1990). Cu: Danny 
Glover, Gary Busey, 
Ruben Blades, Kevin 
Peter Hall, Adam Bald
win, Maria Conchita 
Alonso. R.: Stephen 
Hopkins

130 Dincolo de aparente
H(film, r)

330 La Bloc
(reluare)

430 Emmerdale - Afaceri
OdefamSe 

(reluare)
5D0CMemtfea

Tiffin reluare)

" ' ' ■'* ‘a ■

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

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA 

01998). Cu: Pamela 
Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker, 
Natalie Raitano 

12:00 Vocea inimii (serial).
0Cu: loan Isaiu, Toma 

Dănilă, Olga Delia 
Mateescu

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Opt reguli simple (s, 
0com„ SUA, 2003) 

14:15 în pași de dans (musi- 
Hcal, SUA, 2000). Cu:

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Film artistic
2230 Film artistic

030 Lege și ordine: 
0 Brigada speaală (s, 

SUA, 1999). Cu: 
Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer

130 Concurs interactiv 
230 Film artistic (r) 
4:15 Vivere (s)
4:45 9595 (r). Dr. Cristian 

Andrei aduce în fața 
telespectatorilor viața, 
așa cum este aceasta, 
cu probleme, bucurii, 
dezamăgiri sau 
împliniri. Invitații emi
siunii, oameni obișnuiți 
sau vedete, trec prin 
aceleași situații de 
viață și se confruntă 
cu același gen de 
probleme, fie că aces
tea sunt de natură 
emoțională, sexuală, 
sodală sau famifiaiă.

4*
Mrs

&

Berbec

Simțiți nevoia de a face câte ceva în gospodărie, reparații, 
modificări, amenajări, mai ales de a pune în aplicare ideile 
dumneavoastră neobișnuite.

Taur

Dimineață s-ar putea să vă sune o rudă din altă localitate 
și să vă anunțe că intenționează să vă viziteze. Vă sfătuim 
să evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul de viață.

Gemeni

Astăzi s-ar putea să nu fiți prea inspirat și nici prea comu-
nicativ la serviciu. Evitați întâlnirile de afaceri și călătoriile,
pentru că sunteți predispus la mari greșeli.

Rac

Se pare că nu vă simțiți în apele dumneavoastră, tocmai 
acum, când aveți multe de rezolvat. Nu vă asumați riscuri 
importante, pentru că nu aveți șanse de reușită.

Leu

Dimineață s-ar putea să vă indispună un telefon primit de 
la o rudă din străinătate. Este posibil să fiți nevoit să ple
cați într-o călătorie de afaceri neprevăzută.

Fecioară

Aveți tentația sâ începeți mai multe treburi deodată. Vă 
sfătuim să nu fiți nerăbdător, pentru că riscați să faceți 
mari greșeli. încercați să vă organizați mai bine timpul!

Balanță

Dimineață s-ar putea să fiți indispus din cauza dificultăților
financiare. Vă recomandăm să vă păstrați cumpătul, indife
rent ce se întâmplă, și să ascultați sfaturile unui prieten.

Scorpion
încercați să fiți atent la cheltuieli! Evitați o ceartă cu 
partenerul de viață, consultați-vă înainte de a merge la 
cumpărături. Sunteți foarte critic la adresa celor din jur.

Săgetător

Se pare că sunteți agitat și nervos din cauza unor probleme 
financiare. încercați să vă calmați, pentru că altfel riscați
să aveți probleme la serviciu. Evitați speculațiile!

Capricorn

Dacă doriți să faceți Investiții pe termen lung, vă reco
mandăm să mai așteptați o vreme, pentru că acum nu vă 
surâde norocul.

Vărsător

S-ar putea să plecați într-o delegație. Nu sunteți în cea mai 
bună dispoziție și aveți tendința să exagerați. încercați să 

•S nu vă susțineți,cujncăpățânare punctul de vedere.

Pești

Dimineață s-ar putea să vă schimbați programul din cauza 
unor probleme. Un prieten vă propune o colaborare care 
v-ar putea ajuta să vă îmbunătățiți simțitor situația finan-
ciarâ.

’ 7:00 ABC... de ce? (r) 730 
Spellbinder: o lume nouă (s). 
Cu: Zbych Trofimiuk, Brian 
Rooney 8.-00 Micuța Zorro (s) 
8:50 Lecția de... sănătate. 
Alfabetul drogurilor (doc.) 
9:20 Jurnalul Euronews pen
tru România 935 O lume 
nouă (r) 10:10 Tonomatul DP2 

! 12:00 Replay, Legendele fot
balului românesc 1230 Poirot 
(r) 1330 ABC... de ce? 14:00 
Tenis. Turneul de tenis de la 
Roland Garros. Semifinale 
masculin. Transmisiune directă 
19D0Poirot (s)20D0 Dale lui 
Mitică 21:00 Ora de știri 22:10 
Coolmea distracției 23:10 
Home made.ro 23:45 Escrocii 
(ep. 11, acțiune/com.) 0:45 
Replay (r) 1:15 El și Ea (film, 
r) 300 Escrocii (r) 3:50 Tono
matul DP2 (r)

- • • • •"
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Divorțat și nu 
prea! (serial). Cu: Frank 
Lloyd, Benjamin Shelfer, Allan 
Trautman 12:20 Look who is 

; winning 1430 Miezul pro
blemei (reluare) 1630 Pentru 
o cauză dreaptă (serial, 
dramă, Canada/ Statele Unite 
ale Americii, 2001). 1830 
Știri Național TV 20:00 țara 
Iu' Papură Vouă (divertis
ment) 20:15 Film artistic 
2230 Film artistic 030 
Emmanuelle (serial erotic) 
130 Film artistic

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Gitanas 
(s). Cu: Ana de la Reguera, 
Manolo Cardona, Dolores 
Heredia 11:15 Inocență furată 
(s). Cu: Camila Sodi, Valentino 
Lanus, Helena Rojo, Carolina 
Tejera 1330 Prizoniera (s) 
1430 Iubire ca în filme (r) 
15:20 Rețeta de acasă 1530 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 21:30 Zor
ro (s) 2230 Clona (s) 030 Pri
zoniera (r) 1:30 Poveștiri 
adevărate (r)

• 3 ■ X*? T * Mm •> 
9:45 Al 7-lea cer (s, r) 10:45 
Tele RON 1225 Quizzit- emi
siune interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 14:40 La 
vânătoare de audiențe (come
die, SUA 1995) 16:25 Al 7-lea 
cer (s) 17:25 Umor... din gre
șeală 18:00 Focus 1930 Ca
mera de râs 2000 CSI - Inves
tigații (s) 21:00 Jericho (ep. 
4, dramă/SF, SUA, 2006) 
22:00 Necazuri în lanț (ac
țiune, SUA, 1992). Cu: 
Michael Madsen, Patricia 
Arquette 2400 Bătălia sexelor 
(r) 1:00 Focus (r) 200 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

1035 Barcelona (romantic, 
SUA 1994). 12:15 Adevărul și 
alte minditoi (comedie, Spania,
2004) . 13:45 Hocheistele (co
medie, Canada, 2004). 1520 
Cursa din Hazzard (acțiune, 
SUA, 2005). 17:05 Trăieștel 
(dramă, Franța, 2005). 1930 
Cinema, dnema, dnema 2tt00 
Studio 60 (Ep. 6, dramă, SUA, 
2006). 20:50 Vednii (comedie, 
SUA 2006). 2235 Alien vs. 
Predator (horror, SUA, 2005). 
0:15 Alibiul (comedie, SUA,
2005) . 1:45 Hill 16 (comedie, 
Irlanda, 2005).

11:15 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:15 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:15 Fabrica 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei 20:00 Realitatea de 
la 20:00 20:05 Realitatea zilei 
21OO Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 22:00 
Tănase și Dinescu 23:00 Ulti
ma oră 24:00 Realitatea de la 
24:00

12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:40 O familie ciudată 
(s) 14:00 Dragoste, sex și cari
eră (r) 15:00 Savoarea bucă
tăriilor europene 16:00 Noi 
toți (r) 1630 Atentat in parcul 
de distracții (acțiune/dramă, 
SUA, 1977) 19:00 Seaquest 
(s). Cu: Roy Scheider 20:00 
Entertainment News 20:20 
Ruleta destinului (ep. 3, dra
mă, SUA 2003) 2130 Noi toți 
(s) 22:00 Noaptea creaturile* 
(mister/SF, SUA 1995) 24a00 
Dosarele X(s)

700 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx (r) 1030 Jurnal euro
pean (documentar) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 1305 Emi- 
siune-concurs 1335 Fabricat 
în Germania (reluare) 1435 
Lumea cărților 15:40 Misiune 
imposibilă (reluare) 16:00 
Esentze (reluare) 17:00 Hob
by Mix. Cu Irene Pârvu 1730 
Pasul Fortunei 1900 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2000 Trenul vieții. Cu 
Liana Standu 2200 High Life. 
Cu Monica Stan 2300 Vede
tele se întreabă (r) 2330 Au
tentic Irve

8:00 Jafuri imposibile 9:00 
Automobile americane recon
diționate 11:00 Mașini pe 
alese: Jeep CJ7 12:00 Top Ten 
13:00 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Jafuri imposibile 15:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
17:00 S-a născut un elicopter 
19D0 Vânătorii de mituri 2tt00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
21DO Cele mai dudate povești 
cu OZN-uri din lume: Extra
terestrii au construit pira
midele? 22:00 Georgia bântu
ită 24D0 Uriașul aerilu : Con

strucția Airbus-uiu A38O IDO 
Testarea Aitxis-iĂu A380

made.ro
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1 euro 3,2667 lei
1 dolar american 2,4210 lei
1 yarn de aer 52,2098 lei

Amplasarea aparatelor radar !n data de
08.06.2007:________ _  ■ ___________
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: SSefel -Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zaranduiui, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

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.

Succesul, la mâna zânei bune
■ Norocul, inteligența 
și pilele sunt pentru 
tineri ingredientele suc
cesului în viață.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Cel puțin așa susțin 
tinerii hunedoreni cu care am 
stat de vorbă. în opinia lor 
trebuie să fii tare norocos să 
ai slujbă bună, o casă și o 
mașină cool. Nu este însă 
suficient să te fi născut sub 
o stea norocoasă, trebuie să 
mai ai un dram de inteligentă 
și nu strică deloc să ai pe 
cineva care să te „propulseze” 
în viată. Din păcate însă, pen
tru adolescenți, a „avea suc
ces” echivalează cu a emigra. 
Majoritatea ar pleca să stu
dieze în străinătate și s-ar 
mai întoarce acasă doar dacă 
nu ar duce-o mai bine acolo. 
Cât despre ce învață în școa
lă, sunt de părere că există 
materii pentru care nu văd 
utilitatea ulterioară. „Ca să 
reușești trebuie să ai noroc și 
să fii inteligent. Dacă aș pu
tea aș pleca să studiez dinco
lo. în cazul în care aș duce-o 
mai bine, nu cred că aș mai 
reveni acasă. Școala... ne 
pregătește și nu prea pentru 
ce vom face mai târziu. Sunt 
unele materii care nu ne vor 
folosi”, spune Bogdana. „Cred 
că în viată ai nevoie de noroc

Rusa, o limbă moartă în școli

Rubrica realizată de SVM IFB INVEST SA Deva, b-dul 
Decebal bl.R, parter (lângă Quasar), tel: 221277.

TUNUCȚU BUDSOU
Societatea

SNP

Preț
închidere (lei/acț) 

0,5050

Variație 
(%)

1
SIF3 2.3900 -0,43
SIF1 3.2700 0
Banca Transilvania 0.7800 0
SIF2 3.1800 0,95
SIF5 3.5800 0
SIF4 2.3600 0
BIO 0.6450 -0,77
EXC 3.4000 3,03
RRC 0.0890 0

SUDOKU

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
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■ Profesorii de rusă ar 
vrea ca această limbă 
să fie predată în con
tinuare în școli.

CĂLIN BlCĂZAM____________________
i d» hk HMgwfnn—fiti.ro

Deva - După ani întregi de 
comunism în care rusa a 
tinut capul de afiș în rândul 
limbilor străine predate în 
școli, s-a ajuns ca această lim
bă să nu mai intereseze pe ni
meni. în 2007, nicio școală din 
județul Hunedoara nu mai 
are în orar o materie care, în
vinsă de engleză, a ieșit la 
pensie odată cu profesorii. 
Perioada de decădere a limbii 
ruse în școli a început ime

AVANSAȚI
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent
1 8 3 6 9 7 4 5 2
5 7 4 8 2 1 6 3 9
9 2 6 4 5 3 1 7 8
3 5 2 9 8 4 7 6 1
4 9 1 2 7 6 5 8 3
8 6 7 3 1 5 2 9 4
7 3 9 1 6 2 8 4 5
2 4 5 7 3 8 9 1 6
6 1 8 5 4 9 3 2 7

ncepători Avansați

Spațiile comer
ciale... în linie

Hunedoara (D.I.) - în 
Hunedoara, CL a decis 
limitarea extinderilor 
spatiilor comerciale ame
najate la parterul blocu
rilor. Aceste extinderi re
duc spatiile verzi din ju
rul blocurilor și diminu
ează luminozitatea apar
tamentelor care și-au păs
trat încă statutul de locu
ințe. Astfel, spatiile co
merciale vor putea să se 
extindă până la nivelul 
balcoanelor, acolo unde 
încă nu există extinderi 
deja construite, sau în 
aceeași linie cu cele exis
tente. în ultimii ani 
transformarea aparta
mentelor situate la parte
rul blocurilor, în special 
din zonele centrale, în 
spatii comerciale a luat o 
mare amploare și fiecare 
nou proprietar a încercat 
să-și mărească suprafața 
de expunere a mărfii prin 
extinderi care au sufocat 
chiar toată zona verde 
din jur.

Adrian Bogdana Sorin

și de ceva pile. De plecat din
colo... Nu, nu! Nu vreau să fiu 
departe de familie”, susține 
Adrian. „Dacă ești inteligent 
reușești orice. Sunt 100% pen
tru a pleca în străinătate, la 
facultate. Dacă aș găsi o sluj
bă bună, m-aș stabili acolo”, 
spune Sorin.

Șomeri cu diplomă
Anual, cel puțin 20 de mii 

de tineri absolvenți de 
bacalaureat sau de facultate 
nu-și găsesc un loc de muncă. 
Aceasta este concluzia unui 
studiu realizat de Ministerul 
Muncii. Expertii din cadrul 
ministerului consideră că 
principala problemă ar con- 
stitui-o faptul că prâgramele 
școlare și studiile univer
sitare sunt slab corelate cu 

diat după revoluție când pă
rinții nu au mai văzut rusa 
ca fiind ceva de viitor pentru 
copiii lor. Profesorii de limba 
rusă au încercat din răsputeri 
să asigure continuitate aces
tei materii, dar până la urmă 
au trebuit să se recunoască 
învinși. „La Școala Generală 
din Călan, unde am predat 
rusa timp de 41 de ani, revol
ta părinților și elevilor care 
cereau înlocuirea limbii ruse 
cu engleza a început prin 
1994. S-au făcut greve, au ieșit 
scandaluri, iar părinții refu
zau să-și lase copiii să facă 
rusă. S-a ajuns până la minis
ter cu problema aceea, dar di
rectorul școlii nu a vrut să ce
deze, a refuzat să scoată lim
ba rusă din orar și astfel am

Regulile gunoiului la Vulcan
H E nevoie de mult 
timp pentru ca oamenii 
să deprindă obiceiuri 
bune.

Vulcan (D.I.) - Primăria Vul
can dorește să modernizeze 
sistemul de colectare a deșeu
rilor pe raza municipiului 
prin amplasarea de containere 
separate pentru colectarea 
diverselor materiale recicla- 
bile. Pentru a testa eficacitatea 
unei astfel de măsuri, a fost 
demarat un proiect pilot. în 
cartierul Centru, în punctele 
de colectare a gunoiului mena
jer au fost amplasate containe
re diferit colorate, inscripțio
nate conform destinației lor. 
Rolul acestor containere a fost 
promovat și de către consilie
rii APM (agenția fiind parte
ner în acest proiect) în primul

- 1 t de hârtie reciclată econo
misește 2,5 t lemn de pădure
- 1 t de sticlă reciclată economi
sește 660 kg de nisip, 100 kg 
cărbune și 100 kg petrol________
- 1 t de plastic reciclat economi
sește 800 kg de petrol brut

cererea de pe piața muncii. 
De asemenea, numărul de 
absolvenți de facultate este 
disproporționat de mare în 
raport cu cererea: anual, sunt 
disponibile o mie de locuri de 
muncă pentru tinerii cu 
studii superioare, care ies în 
fiecare an cu zecile de mii de 
pe băncile universităților. în 
condițiile acestea, aproape 
jumătate din tineri vor să 
plece la muncă în străinătate 
iar 8% ar dori să se sta
bilească acolo definitiv. Stu
diul mai arată că doi tineri 
din zece ar dori să-și com
pleteze studiile peste granite. 
Un alt aspect interesant: doar 
11% din cei intervievați cred 
că munca îi poate ajuta să se 
realizeze în viată. Aproape o 
treime cred că rețeta e să ai 

continuat să predau această 
materie până în 2005 când am 
încheiat definitiv socotelile cu 
îhvătământul”, rememorează 
Minodora Toma.

Fosta profesoară de limba 
rusă apreciază ca o greșeală 
faptul că rusa a dispărut din 
școli și explică de ce s-a ajuns 
în această situație. „Oamenii 
s-au săturat de limba asta 
pentru că în trecut se dădeau 
examene la toate materiile 
exclusiv în limba rusă. Eu 
cred că rusa nu ar trebui 
receptată nici acum ca o 
limbă fără viitor. Rușii sunt 
vecinii noștri, e bine într-un 
fel să se știe vorbi această 
limbă pentru că eu consider 
că viitorul nu poate fi fără 
limba rusă. Trebuie făcută o 

La grădinițele din centrul Vulcanului, copiii au învățat că doar 
deșeurile de hârtie se pun în containerele albastre
rând în cadrul generației tine
re a cartierului - elevi și pre
școlari. „Pentru fiecare grupă 
de vârstă am încercat să gă
sim o nouă abordare. De e- 
xemplu, pentru preșcolari am 
inventat un personaj desenat, 
și am încercat să le explicăm 
copiilor de ce are el nevoie 
pentru a fi vesel: de aer curat, 
de ape curate, de pomi”, spune 
Viorica Rusu, consilier în 
cadrul APM. Dar probabil nu 
copiii duc gunoiul din locuin
țele din Vulcan, căci rezulta
tele nu se văd concret. „Găsim 
des pungi cu deșeuri menajere 
neselectate în toate containe
rele. Doar în cele de PET-uri 

o familie înstărită, 13% cred 
în relațiile cu persoane bine 
plasate, 5% în noroc și doar 
9% în inteligentă și 6% în 
ambiție.

Banii contează
Studiul mai arată că tinerii 

nu sunt fideli locului de 
muncă, pe care îl pot schim
ba pentru mai multi bani, tot 
așa cum pot renunța la cali
ficarea de bază pentru o pro
fesie mai bănoasă. 35% dintre 
cei intervievați spun că pri
mul lucru la care se uită când 
se angajează sunt banii, 43% 
sunt preocupați de siguranța 
locului de muncă, 45% de 
șansele de promovare, mai 
mult de jumătate de progra
mul de lucru și mai mult de 
două treimi de ambiantă.

După 41 de ani de predare a 
limbii ruse, Minodora Toma își 
plimbă nepoțelul în parc

breșă în programa școlară 
pentru ca limba asta să poată 
fi predată în continuare”, e de 
părere Minodora Toma.

se respectă regula, dar acestea 
au fost introduse mai demult 
și se pare că oamenii s-au 
obișnuit cu ele. Am inițiat și 
un sondaj de opinie printre 
locuitori, să vedem dacă li se 
pare bună ideea, dar încă nu 
am aflat rezultatul lui. Se pare 
că e nevoie de mai mult de o 
lună pentru ca cetățenii să se 
obișnuiască să respecte regu
la separării deșeurilor”, de
clară Daniela Tănăsescu, ins
pector Protecția Mediului în 
cadrul primăriei vulcănene. 
Peste șase luni primăria va ști 
dacă poate să lărgească proiec
tul la nivelul întregii comu
nități.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
HMgwfnn%25e2%2580%2594fiti.ro
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Al doilea I 
al lumii

• Sancțiuni. Polițiștii hunedoreni au apli
cat aproape 150 de amenzi șoferilor care 
nu au respectat regulile de circulație pe

> drumurile publice. Șase permise de con
ducere au fost suspendate, dintre care 
unul pentru consum de alcool. (M.S.)

• Hoațele. Două femei din Aninoasa au 
fost prinse în-flagrant, imediat după ce au 
furat din incinta unei mine din localitate 
aproape 600 de kilograme de fier vechi. 
Deșeurile, în valoare de 300 lei, erau 
transportate cu o căruță. (M.S.)

Groapă ecologică de opt 
milioane de euro

Petrila (M.S.) - Compania germană Swie- 
telsky Baugesell Schaft și Consiliul 
Județean Hunedoara au semnat un contract 
de parteneriat public-privat prin care 
investitorul străin va construi, pe banii pro
prii, o groapă de gunoi ecologică în orașul 
Petrila, din Valea Jiului. Investiția are o 
valoare de opt milioane de euro și este 
prevăzută să înceapă în maxim trei-patru 
luni de zile, după obținerea avizelor și par
curgerea procedurilor prevăzute de lege, a 
declarat președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea Moloț.

„Este vorba de o companie puternică, cu 
experiență. Cred că primul modul al 
deponeului ecologic va fi gata în primăvara 
anului viitor. Investiția prevede realizarea 
și a unei stații de sortare a deșeurilor, iar 
costul de procesare al gunoiului va fi de 
aproximativ zece euro pe tonă”, a afirmat 
președintele Consiliului Județean Hune
doara. Deponeul ecologic va deservi toate 
orașele din Valea Jiului, fiind necesar pen
tru zonă deoarece actuala groapă de gunoi 
din orașul Petrila va fi închisă în cursul 
anului viitor. Autoritățile din județul Hune
doara au în intenție construirea unui al 
doilea deponeu ecologic care să preia 
deșeurile din localitățile situate pe Valea 
Mureșului, una dintre variantele mult dis
cutate pentru un posibil amplasament fiind 
orașul Simeria.

Călan (C.B.) - Medaliat cu 
aur, la Campionatele Europe
ne de Taekwon-do de la Po- 
prad, Slovacia, și proaspăt câș
tigător al medaliei de argint la 
Campionatele Mondiale de 
Taekwon-do din Quebec, Cana
da, la lupte, categoria - 71 
kilograme, Cosmin Oprescu 
din Călan a povestit pentru 
Cuvântul Liber cum arată o zi 
obișnuită din viața unui cam
pion.

REPORTER: Cosmin, cum este 
să obții într-un singur an 
titlul de campion european și 
cel de vicecampion mondial?

Cosmin Oprescu: Toată munca 
mea de 12 ani de când practic 
taekwon-do s-a concentrat 
într-un singur an. Am fost 
foarte bine pregătit și motivat 
să obțin rezultate bune.

cabtbde vizita

Cosmin Oprescu

Data nașterii: 11 septembrie 1985

Performanțe:

-anul 2006 Constanța - Campion 
European pe echipe - Tehnici speciale 
- seniori.

-anul 2007 Poprad (Slovacia) - Cam
pion European la lupte - categoria - 
71 kg - seniori.

-anul 2007 Quebec (Canada) - Vice
campion Mondial la lupte - categoria 
-71 kg - seniori.

Cosmin Oprescu

R.: Cum arată 
pentru tine o zi obișnu
ită de pregătire?

C.O.: Dimineața încep cu o 
încălzire scurtă pe câmpul din 
spatele blocului în care locu
iesc. Fac apoi o alergare de 
câțiva kilometri apoi încep cu 
exerciții de mobilitate. Exer
cițiile mele favorite sunt lovi
turile la copac. Adică, îmi fi
xez un punct de reper și lo
vesc succesiv în acel loc. După 
antrenamentul de dimineață 
urmează două antrenamente 
seara: unul individual și altul 
cu echipa de la Clubul Taek
won-do Călan.

R.: Care a fost cel mai difî- 
cil meci din cariera ta?

C.O.: Am avut parte de multe 
meciuri grele, dar cel mai difi
cil mi s-a părut meciul din 

semifi
nalele Campionat
ului Mondial de 
anul acesta când am 
întâlnit un ger
man. Suprafața 
era foarte alu
necoasă și am avut 
probleme în a-mi impune 
stilul. Practic, meciul l-am 
câștigat în ultimele 15 secun
de când am reușit să punctez 
decisiv.

R.: Câștigi bani din taekwon- 
do?

C.O.: Doar niște prime insu
ficiente. Premiile vin de la 
minister, iar pentru anul ăsta, 
încă nu am primit nimic. Sper 
să se aprobe primele cât mai 
repede, vreau să mă relaxez și
eu după un an de muncă.

R.: Având în vedere că taek
won-do nu e un sport olimpic, 
vei primi la sfârșitul acti
vității rentă viageră?

C.O.: Am înțeles că se dis
cută acum în Parlament acest 
aspect. Ar fi bine să se acorde 
rentă viageră și pentru spor
turile neolimpice. Nu e bine 
că se face diferență între spor
turi.

R.: Care dintre luptătorii 
lumii îți place cel mai mult?

C.O.: îmi plac mult luptătorii 

din Kl. îi urmăresc, în special, 
pe olandezul Semmy Șchilt și 
pe brazilianul Graube Feitoza 
pentru că sunt tehnici.

R.: Practici și alte sporturi 
în afară de taekwon-do?

C.O.: înotul și fotbalul pen
tru că mă ajută să-mi îm
bunătățesc condiția fizică. Dar 
pe lângă astea îmi place să joc 
tenis de masă cu prietenii.

R.: Ai fost vreodată atacat pe 
stradă?

C.O.: Nu mi s-a întâmplat 
niciodată. Eu sunt un tip 
pașnic, nu-mi place să mă bag 
în conflicte. Dacă aș fi atacat, 
bineînțeles că aș riposta.

R.: Săptămâna aceasta veți fi 
numiți, tu și antrenorul tău, 
Cristian Popa, cetățeni de 
onoare ai orașului Călan.

C.O.: Așa ne-a promis dom
nul primar. Asta înseamnă că 
lumea apreciază ce am făcut 
pentru acest oraș.

Nocturnă la ștrandul din Geoagiu-Băi
■ Ștrandul din Geoagiu- 
Băi își va deschide progra
mul de funcționare în 
nocturnă.

Macdalena Șerban_______________
magdalena.șerfaanginf  ormmedia.ro

Deva - în 2007, în stațiunea 
Geoagiu-Băi și-a deschis porțile 
ștrandul amenajat la standarde 
europene. Aici puteți întâlni de 
anul acesta, plajă și nisip. Da, ați 
citit bine! Lângă bazinul olimpic 
e amenajată o plajă cu nisip cu 
un număr mare de șezlonguri 
disponibile pentru cei care vor să 
fie atinși de razele de soare. Cei 
mici se pot juca în voie în mini- 
parcul special conceput pentru ei. 
Balansoare, leagăne, tobogane, 
toate pentru a vă ține copiii ocu
pați, în timp ce dumneavoastră 
vă bucurați de vară.

Cabinetele - medical și cel de 
masaj sau punctul farmaceutic vă 
oferă o mângâiere atunci când 
aveți nevoie, pentru a vă simți în 
confort și siguranță!

Restaurantul amenajat la etaj, 
cu o capacitate de 360 de locuri,

Un duo reușit (Foto: T. Mânu)

precum și pizzeria vă provoacă să 
vă satisfaceți plăcerile culinare 
într-un mod diversificat. Noul 
ring de dans și cunoscuți inter- 
preți vă așteaptă în fiecare seară.

Ștrandul din Geoagiu-Băi a găz
duit o multitudine de evenimente, 
de diferite genuri, în ultima 
perioadă, amintind doar Raliul 
Frumuseții. Mâine, începând cu

ora 22:00, discoteca din cadrul 
ștrandului vă oferă un program 
susținut de ETNO, pe lângă pro
gramul cu care v-a obișnuit în 
fiecare week-end. Multă distracție

și mai ales pentru toate gusturile, 
în 17 iunie se anunță o seară 

deosebită prin prezența unei 
trupe foarte bine cotate pe piața 
muzicală românească, este vorba 
despre trupa VOLTAJ. Cei pre- 
zenți se pare că vor avea parte de 
mulți „volți” și de o atmosferă 
incendiară. Vremuri calde, vre
muri bune.

Dacă vă plac băile nocturne, în 
aer liber, Complexul Băile Daco- 
Romane din Geoagiu-Băi vă oferă 
acest răsfăț începând cu 17 iunie 
când se va deschide programul de 
funcționare în nocturnă, cu posi
bilitatea de băi nocturne în apă 
termală, servicii de alimentație 
publică, audiții și videoproiecții. 
în timp ce faceți o baie vă puteți 
bucura de un film bun, de o mu
zică plăcută și de o ambianță 
deosebită.

Dacă nu ați apucat încă să vă 
faceți programul pentru vara 
aceasta, Complexul Ștrand din 
Geoagiu-Băi vine în întâmpinare 
cu o ofertă variată care cu sigu
ranță că va putea satisface și cele 
mai mari pretenții. Soare să fie, 
că în rest se anunță vremuri 
bune.

i

Ceva duke pentru zfle însorite Soare și distracție Apa termală - o atracție pentru toate vârstele
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I • Revenire? Portarul Cătălin Mulțescu a 
fost desemnat de fani cel mai bun jucător 
al Jiului în sezonul 2006-2007, chiar dacă 
s-a transferat între timp la Ceahlăul Piatra 

. Neamț. Mă gândesc să revin la Jiul pen
tru că mi-a trecut supărarea pe patron’și 
Jiul a rămas în sufletul meu" - a spus 
Mulțescu. (V.N.)

• Lider. în Liga a IV-a de fotbal, juniori, 
lider după 17 etape disputate este Agro- 
company Băcia. Tinerii fotbaliști de aici 
au acumulat 46 de puncte. Remarcabil 
este faptul că ei au marcat 59 de goluri 
și au primit doar 6! Pe locul 2 se află Vic
toria Călan cu 43 de puncte. (V.N.)

Titlul -
■ FC CIP Deva nici nu 
concepe să nu câștige 
titlul de campioană 
națională în acest sezon.

Deva (C.M.) - FC CIP Deva 
mai are un singur obstacol 
până la a-și trece în palmares 
al doilea titlu de campioană 
națională. Echipa antrenată 
de Karoly Gașpari a condus 
autoritar campionatul în se
zonul regulat și este cea mai 
îndreptățită să câștige trofeul, 
însă adversara sa din finală, 
ACS Odorheiu, nu va ceda 
ușor. Devenii trebuie să rupă 
egalitatea (1-1) la care se află 
cu ACS Odorheiu, după pri
mele două jocuri, și să tran
șeze soarta titlului național în 
favoarea lor în al treilea meci

Daria, la „Turneul Regilor"
Argint la lungime, bronz la ștafetă

Deva (V.N.) - Daria Vișănescu, dețină
toare a patru medalii internaționale și 
maestră FIDE, a fost invitată să participe la 

competiția internațională 
de șah „Turneul Regilor”. 
Aceasta va avea loc în 
perioada 15-27 iunie, în 
stațiunea Bazna din 
județul Sibiu. Organizat 
de Clubul Sportiv „Alex 
2001” București, la turneu 
vor participa nume de 
marcă ale șahului mondi
al: Ulf Andersson (Sue
dia), Alexander Beliavsky

(Slovenia), Maia Chiburdanidze (Georgia), 
Alexander Khalifman (Rusia), Henrigue Cos
ta Meching (Brazilia), Lajos Portisch 
(Ungaria), Zoltan Ribli (Ungaria), Andrei 
Sokolov (Franța), Mihai Șubă (România), 
Jan Timman (Olanda) și Rafael Vaganian 
(Armenia).

Daria Vișănescu

9
Organizatorii au ținut ca la această com

petiție să fie prezentă și revelația șahului 
românesc, Daria Vișănescu, legitimata la 
CS Comexim Lupeni. Daria a câștigat 
recent, în Grecia, titlul de campioană mon
dială școlară. „Vom efectua un cantonament 
special dimineața, iar după-masă vom 
urmări pe viu partidele granzilor prezenți. 
Cred că va fi o experiență unică pentru 
Daria”, a declarat antrenorul sportivei, 
Gheorghe Șcurhan.

■ Atletele de la CSS 
Cetate Deva au obținut 
două medalii la CN 
Școlare.

ClPRIAN MARINUȚ
cipriafi.mariniJt@iiif ormmedia.ro

Deva - Sportivele de la CSS 
Cetate Deva au fost singurele 
din județ care au reușit să 
urce pe podium la CN de 
Atletism ale Cluburilor Spor
tive Școlare, prima competiție 
în aer liber din acest an. între
cerea organizată de M.E.C.T. 
și F.R. Atletism, în perioada 2- 
3 iunie, la București, a alini
at la start peste 550 de con- 
curenți de la toate cluburile 
sportive școlare din țară, fiind 
una foarte puternică. Cinci 
atlete de la CSS Cetate au 
urcat pe podium, două au 
obținut locul cinci, iar una s-

Forțat să plece!?
Deva (V.N.) - Fotbalistul Dan Găldeanu a 

r declarat ieri că a fost forțat de conducerea 
clubului Jiul Petroșani să-și rezilieze con
tractul- cu echipa din Vale. „îmi pare rău că 
m-am despărțit de Jiul nu tocmai pe cale 
amiabilă, pentru că mi s-a impus acest 
lucru. Regret, de asemenea, că nu am reușit 
să ajut la salvarea de la retrogradare. De 
fapt, aceasta este marea mea durere. Sunt 
liber de contract, dar nu știu ce voi face în 
continuare. Eu aș vrea să mai joc, dar totul 
depinde de starea mea de- sănătate”, a spus * 
Găldeanu.Trebuie spus însă că, pentru a 
deveni jucător liber de contract, Găldeanu a 
fost nevoit să renunțe la o parte din bani.

După cum se știe, jucătorul a suferit deja 
o operație de menise și este foarte probabil 
ca până la finele anului să fie operat și de 
ligamente încrucișate. El a spus că nu este 
exclus să devină antrenor și că și-ar dori o 
revenire la echipa sa de suflet, „U” Cluj.

Micul Handbalist"
Deva (V.N.) - în organizarea DSJ Hune

doara și a Asociației Județene de Handbal, ‘ 
la Hunedoara, s-au desfășurat întrecerile 
Cupei „Micul Handbalist”. Au participat 
echipe de la mai multe școli generale.

Băiat de suflet
Deva (V.N.) - loan Sdrobiș, 

managerul general de la Jiul 
Petroșani, a declarat că fostul 
fundaș al echipei petroșănene, 
Constantin Bumbac, a semnat 
un contract de joc cu cam
pioana Dinamo București. Cu 
toate acestea, fotbalistul este 
coproprietatea cluburilor CFR 
Timișoara și Jiul Petroșani. 
Trebuie precizat că fundașul 
a jucat la Petroșani, în urmă 
cu cinci ani, iar de atunci a 
mai trecut pe la echipele CS 
Deva, Corvinul Hunedoara și 
CFR Timișoara. „L-am desco
perit la Liceul Sportiv din 
Suceava, l-am bătut, dar nu s- 
a mai plâns ca alții, am tras 
de el și uite unde a ajuns. 
Este unul dintre băieții mei 
de suflet și când am preluat 
conducerea tehnică a echipei 
CFR Timișoara l-am luat pe 
Bumbac acolo, de la Corvinul. 
Dănilescu a pus ochii pe el și 
a venit, l-a văzut la câteva 
meciuri și l-a plăcut. S-a în
țeles cu Dinamo, mai urmează 
ca și cluburile să ajungă la un 
acord. Am vrut să-l aduc în 
vara asta din nou la Jiul, dar 
nu a vrut să vină nici mort”, 
a spus Sdrobiș.

j Locul 1 - Școala Generală Nr.6;___________

i Locul 2 - Col. Nat, „lancu de Hunedoara";
I Locul 3 - Col. Economic „Em. Gojdu",________________
i Locul 4 - Școala Generală Nr.8,_______________________

j Locul 5 - Școala Generală Nr.7._______________________
j S-au acordat și premii individuale: cel mai bun 
| portar: Simulescu Paul - Școala Generală Nr.7; cel
1 mai bun jucător: Pop Râul - Col. Nat. „lancu de
• Hunedoara"; golgheter: Miclăuș Răzvan - Școala 

Generală Nr.6; cel mai tânăr jucător: Sava Mihai - 
Col. Economic „Em. Gojdu"; cel mai tehnic jucător: 
Oprisa Sebastian - Col. Nat. „lancu de Hunedoara"; 
premiul Fair-Play: Stancu Alexandru - Școala Gene
rală Nr.6.

loan Sdrobiș

obiectiv obligatoriu
al finalei play-off-ului, progra
mat duminică, de la ora 19.00, 
la Deva.

Componenții lotului FC CIP 
au intrat în cantonament la 
Cinciș după antrenamentul de 
miercuri seara, conducerea 
clubului fiind mulțumită de 
rezultatul acestui sistem de 
pregătire care a adus victoria 
în jocul doi al finalei.

“Pregătim meciul foarte 
serios, pentru a nu avea sur
prize. Dimineața băieții efec
tuează o alergare de anduran- 
ță, iar seara e programat un 
antrenament la Sala Spor
turilor din Deva, de la ora me
ciului. Sper ca echipa să 
prindă o zi bună și să joace 
la adevărata valoare, pentru 
că în primele două meciuri ale 
finalei jucătorii au fost mult 

Sportivele sunt premiate

a clasat pe poziția a Vl-a, în 
vreme ce de la celelalte 
cluburi din județ, respectiv 
CSS Hunedoara și SCM Deva, 
nimeni nu a luat medalie.

Medaliatele
Cea mai bună perfoțmanță 

a obținut-o Bianca Hârțu, 
sportivă antrenată de Cornelia 
Juratoni, care a cucerit 
medalia de argint la lungime 
cu o săritură de 5,74 metri.

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

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

l'.l/'IKi)

Conducerea FC CIP vrea câștigarea campionatului

sub potențialul lor. Vrem să 
facem spectacol și să demon
străm că suntem cei mai 
buni”, afirma Karoly Gașpari, 
antrenorul FC CIP. Condu
cerea clubului devean așteaptă 
din partea echipei să câștige 
atât campionatul cât și Cupa 
României. “Vrem ca echipa 
să-și arate valoare și să câști
ge titlul după un meci care să

Celelalte patru medalii pentru 
CSS Cetate Deva le-au obținut 
componentele ștafetei de 4x400 
m, respectiv Mihaela Țuțu- 
rescu, Grațiana Strava, 
Lavinia Onciu, antrenate de 
Mihai Luca, și Bianca Hîrțu, 
antrenată de Cornelia Jura
toni. Ștafeta de la CSS Cetate 
s-a clasat pe locul III și a 
obținut medaliile de bronz, în 
contextul în care a concurat 
cu cluburi care au multe 
sportive la loturile naționale. 
Performanțe bune au mai 
obținut Simona Muntean 
(locul 5 la suliță cu 40.82), 
Mihaela Țuțurescu (locul 5 la 
1.500 m cu 4:35,50) și Grațiana 
Strava (locul 6 la 3.000 metri 
cu 10:30,41). „Sportivele noas
tre au avut o comportare ono
rabilă, ele realizându-și cele 
mai bune performanțe în con
curs”, comenta Mihai Luca, 
antrenor la CSS Cetate Deva. 

încânte publicul. Lotul actual 
al FC CIP este cel mai valoros 
din țară, iar jucătorii trebuie 
să demonstreze că merită să 
fie campioni din nou. în plus, 
ne dorim să câștigăm și finala 
Cupei României, pe care o 
vom disputa luni, 18 iunie, la 
Tg. Mureș, tot cu ACS Odor
heiu”, comenta Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP.

Pasați la Buzău
Petroșani (C.M.) - Bic- 

falvi și Teușan vor efec
tua perioada de pregătire 
cu echipa din Ghencea, 
dar apoi aproape sigur 
vor fi împrumutați la altă 
echipă, pentru că nu in
tră deocamdată în planu
rile lui Olăroiu. „Proba
bil ei se vor duce la Glo
ria Buzău. Ar fi greu să 
prindă prima echipă la 
Steaua și e mai bine să 
joace meci de meci”, a de
clarat un oficial al roș- 
albaștrilor. Bicfalvi și Te
ușan au fost titulari, în 
această săptămână, în na
ționala Under 19 a Româ
niei care a ratat califica
rea la CE 2007 - U-19. Tri
colorii au învins Dane
marca cu 3-1 și Elveția cu 
4-2, dar au pierdut meciul 
cu Serbia (0-2).

ormmedia.ro
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• Tranzacție. Conducerea clubului New
castle United a acceptat, joi, oferta de 
preluare a grupării, făcută de miliardarul 
britanic Mike Ashley, contra sumei de 
134 milioane de lire sterline (198 milioane 
de euro).

Reacții după victoria
A

■ „Tricolorii" sunt feri
ciți și privesc cu mare 
încredere lupta pentru 
calificarea la „europene".

Premieră
Anaheim (MF) - Ana

heim Ducks a câștigat 
în premieră Cupa Stan
ley, după ce a învins, cu 
scorul general de 4-1, 
formația Ottawa Sena
tors, în finala ligii profe
sioniste nord-americane 
de hochei pe gheată 
(NHL).

Cristi Chivu
(Foto: FAN)

Timișoara (MF) - Fundașul 
Cosmin Contra a declarat că 
jucătorii din reprezentativa 
României nu trebuie să cadă 
în capcana de a se considera 
deja calificați la Euro-2008, ci 
să se concentreze la maxi
mum și în următoarele me
ciuri.

? ? ................. ...........................

Pleacă

Na am marcat un eurogol

Cosmin Contra

Berlin (MF) - Interna
ționalul german Klose a 
recunoscut, după meciul 
Germaniei cu Slovacia, 
că se va alătura echipei 
Bayern Miinchen cel 
târziu în iunie 2008.

Miroslav Klose (Foto: epa)

Mai mult
București (MF) - Gaz- 
zetta dello Sport a 
anunțat, joi, că ofi
cialii AS Roma au 
ridicat la 20 de mi
lioane de euro prețul 
de transfer al fun
dașului Cristian 
Chivu.
Ei au fost iritați de 
faptul că impresarul 
Victor Becali a 
refuzat oferta de pre
lungire a contractului 
internaționalului 
român, care expiră în 
vara anului 2008.

•••...........  5,

„Nu trebuie să cădem în 
capcană și să credem că sun
tem calificați. Trebuie să tra
tăm fiecare meci cu aceeași 
seriozitate. Faptul că bulgarii 
au obținut tot șase puncte în 
dubla cu Belarus este un mo
tiv în plus să ne concentrăm”, 
a spus Contra.

Dedicație pentru familie
Cosmin Contra a marcat 

pentru 2-0 în meciul disputat 
miercuri, cu Slovenia, pe sta

PRELIMINARII C.E.

SITUAȚIA LA ZI
Echipa națională a României a învins, miercuri, cu scorul de 2-0 (1-0), 
reprezentativa Sloveniei, într-un meci din grupa G a preliminariilor Cam
pionatului European din 2008, disputat pe stadionul Dan Păltinișanu din 
Timișoara.
România rămâne pe locul întâi în grupa G, poziție obținută după victoria 
din Slovenia, scor 2-1, cu 17 puncte, fiind urmată de Bulgaria, cu 15 puncte. 
Olanda, care nu a jucat nici sâmbătă, nici miercuri, este pe locul trei, cu 14 
puncte din șase jocuri, unul mai puțin decât românii și bulgarii.

Adi Mutu, considerat omul meciului de către presa slovenă
(Foto: EPA)

București (MF) - Rezultatele complete înregistrate în par
tidele disputate miercuri, în cadrul preliminariilor Cam
pionatului European de fotbal din anul 2008:

Grupa A:
Kazahstan - Azerbaidjan 1-1
Armenia - Polonia 1-0
Finlanda ■ fietgia 2-0;. ,2 .tu. i

Grupa B:
Insulele Feroe - Scoția 0-2
Lituania - Italia 0-2
Franța - Georgia 1-0

Grupa C:
Norvegia - Ungaria 4-0
Bosnia-Herțegovina - Malta 1-0
Grecia - Moldova 2-1

Grupa D:
Germania - Slovacia 2-1

Grupa E:
Andorra - Israel 0-2
Croația - Rusia 0-0
Estonia - Anglia 0-3

Grupa F:
Suedia - Islanda S-O
Liechtenstein - Spania 0-2
Letonia - Danemarca 0-2 Amenințare din cauza lui PoliGrupa G:
Bulgaria - Belarus 2-1
România - Slovenia 2-0
Luxemburg - Albania 0-3.
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București (MF) - FRF este 

somată de FIFA să sancțio
neze gruparea FCU Politehni
ca Timișoara & Invest SA, 
conform deciziei TAS în cazul 
palmaresului, în caz contrar 
forul român urmând să facă 
obiectul unei proceduri dis
ciplinare, sancțiunile putând 
ajunge până la excluderea din 
competițiile organizate de 
FIFA.

într-un fax remis de către 
FIFA secretarului general al 
FRF, Adalbert Kassai, se men
ționează că, în-urma analiză
rii unei plângeri venite din 
partea SC FC Politehnica Ti
mișoara SA, patronată de

Dorit. Fundașul „naționalei” Româ
niei și al echipei Celta Vigo, Gabriel 
Tamaș, se află în vederile cluburilor 
Olympique Marseille și AJ Auxerre, 
care ar dori să îl achiziționeze în 
această vară, informează site-ul foot- 
ball.fr. Potrivit sursei citate, Tamaș ar 
putea pleca la Auxerre, echipă la care 
evoluează și Daniel Niculae, fiind un 
posibil succesor în defensivă pentru 
Younes Kaboul. (Foto: EPA)

Spaniolul este în semifinale la 
Roland Garros fără să piardă 
vreun set (Foto: EPA)

Președintele LPF, Dumitru 
Dragomir, a afirmat, după

Contra sărbătorește reușita prin care a fost parafat succesul, 
„naționalei" noastre (Foto: epa)

dionul Dan Păltinișanu, din 
Timișoara. „Am dat un gol, 
nu un eurogol. Dedic reușita 
tatălui meu, care a fost în tri
bune, mamei, soției și copi
ilor”, a menționat Contra.

Căpitanul Cristian Chivu a 
declarat că meciul de mier
curi a fost greu pentru că s-a 
resimțit oboseala acumulată. 
„A fost greu pentru că s-a 
adunat o anumită stare de 
oboseală. Am avut momente 
când am suferit, însă am câș
tigat șase puncte din două 
meciuri foarte importante. 
Sunt mulțumit de felul cum 
mi-am făcut datoria la mij
locul terenului. Am jucat și 
în campionatul Italiei, și cu 
Valencia la închidere”, a ex
plicat Chivu, care crede că 
sunt șanse mari ca România 
să joace și meciul cu Olanda, 
din 13 octombrie, tot la Timi
șoara.

Rugat să comenteze faptul 
că mama sa, Mariana Chivu, 
vrea să dea un gol pentru e- 
chipa națională, fundașul de 
la AS Roma a răspuns râzând: 
„Mama mea vrea cam multe”. 

„Mitică” fără frică

Claudio Zambon, forul inter
national a ajuns la concluzia 
că decizia TAS în cazul pal
maresului grupării de fotbal 
Poli Timișoara nu a fost apli
cată corect de către FRF. „De
cizia TAS trebuia în mod evi
dent să fie aplicată clubului 
care evoluează în prima ligă 
din România, FCU Politehni
ca Timișoara & Invest SA. în 
consecință, solicităm Fe
derației Române de Fotbal să 
aplice corect decizia TAS, în 
toate punctele sale”, se arată 
în comunicatul FIFA.

FRF este somată ca până pe 
data de 15 iunie 2007, cel mai 
târziu, să facă dovada aplică

Nadal, la fel ca Năstase
București (MF) - Tenisma- 

nul spaniol Rafael Nadal s-a 
calificat în semifinalele tur
neului de la Roland Garros, 
fără să fi pierdut un set, la fel 
ca românul Ilie Năstase în 
1973, informează presa spa
niolă.

Dacă va câștiga turneul fă
ră să pierdă un set, Nadal îi 
Va egala pe Ilie Năstase și 
Bjom Borg, care au reușit 

meci, că dacă România va 
câștiga și următorul meci, cel 
din Belarus, din 8 septembrie,

Răzbunațapeiifectă
București (MF) - „Răzbu

narea românilor este perfectă 
acum”, a titrat cotidianul de 
sport Ekipa după meciul Ro
mânia - Slovenia, scor 2-0.

„Nici echipa împrospătată 
a Sloveniei nu a putut tine 
piept României, a cărei vic
torie, venită după cea de la 
Celje, întruchipează răzbuna
rea perfectă după episodul 
dureros din 2001, dar înseam
nă și un pas mare spre CE”, 
a comentat Ekipa.

„Elegie la Timișoara”, a ti
trat Dnevnik, „După ce sâm
bătă și-a dezamăgit proprii 

rii corecte a sancțiunilor im
puse de TAS clubului FCU 
Politehnica Timișoara &. In
vest SA, în caz contrar ur
mând să fie deschisă o pro
cedură disciplinară împotriva 
forului român. „în cazul în 
care federația dumneavoastră 
nu va prezenta până cel târ
ziu pe data de 15 iunie 2007 
dovada privind aplicarea 
sancțiunilor TAS clubului 
corect, Comisia de Disciplină 
a FIFA va deschide o proce
dură disciplinară împotriva 
FRF. Sancțiunile pot ajunge 
până la excluderea din com
petițiile organizate de FIFA”, 
se arată în comunicat.

această performanță în 1973, 
și respectiv 1978 și 1980.

Năstase a fost în 1973 al 
doilea favorit al turneului și 
a câștigat competiția impu- 
nându-se după 19 seturi câști
gate în întreg turneul. Atunci, 
în primele două tururi me
ciurile se jucau în trei seturi.

Borg a câștigat turneul fără 
să piardă un set în două rân
duri, mai întâi in 1978, iar 

va fi ca și calificată la turneul, 
final al Euro-2008, din Austria 
și Elveția.

suporteri, Slovenia a înregis- ’ 
trat o catastrofă și mai mare 
la Timișoara. Jocul Sloveniei, 
a fost plin de greșeli, fără con-f 
diment. Handanovici a inter
venit de câteva ori splendid: 
și a salvat Slovenia de la o 
mare rușine. Slovenia s-ai 
făcut de râs la Timișoara.: 
Gazdele au jucat să-și adju
dece cele trei puncte, nedo-i 
rind să-și umilească adver- .*• 
sarul. Lobont n-a fost deran- 
jat deloc în careul său. Acest; 
nou fiasco ar putea fi o opor-' 
tunitate pentru tăierea unor 
capete la naționala Sloveniei.?

Președintele Politehnicii, Marian 
lancu, are iarăși probleme

(Foto: FAN)

apoi doi ani mai târziu.
Rafael Nadal, dublu dețină

tor al titlului, s-a calificat în 
semifinale la Roland Garros, 
al doilea turneu de Grand 
Slam al anului, învingându-1 
în sferturi, cu scorul de 6-4. 
6-3, 6-0, pe compatriotul său, 
Carlos Moya. Nadal a fost 
vizitat la vestiare de actorul 
Antonio Banderas, care a dis
cutat și cu Moya.

ball.fr


' ane ap. 2 camere (03)

imo
• tara, IM Bălcescu. centrală termică, 
Mimate, ușă metalică, balcon închis, parchet, 
gese. faianță, 52 mp, 125.000 lei. Tel. 
0722/56400* (T)

• Mractan, ama Bucegi, decomandate, 
contorizări, preț negociabil. Tel. 235262, 
0721/038912 (2/5.06)

• acnadecomandate, zona M. Viteazul, preț 
118.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• snâfecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Streiului, gresie, faianță, termopane, centrală 
termică, parchet laminat, tel. 0726/267686. (T)
• urgent, 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.
(AC)
• zonaGojdu, 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.
(AD)
• croit, centrală termică, zona Miorița, et 10, 
preț 120.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Lido, st 55 mp, preț 41.000 
euro, tel. 0740/210780. (Al)
• arcuit, et 3, zona Dacia, preț 100.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, parchet, 
gresie+faianțâ, et. 3, balcon, ocupabil imediat 
st 54 mp, zona Miorița, preț 42.000 euro, neg, tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, Dada, et 2, parchet 
contorizări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2) '
• Carpați, parter, amenajat baie amenajată, 
parchet, ușă metalică, preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• bdid 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 tic. Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703. 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• agent, decomandate, 56 mp, zona Lldo, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat 
(preț 42.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
'J788/165702.0254/232808 (A4)

• ragad, tatuata* 54 nv. zona Decelai, 
etaj l cu btann, contorizări, fără motfificări, 
peț ISO OTO ran negocăbâ, teL 078&T1657O3. 
D74V535095.0254/232808. (A4)
• ■ o* decomandate, zona Mărăști. centrală 
termică, bucătărie mare modificată, parchet 
gresie, faianță, preț 138.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275, 0788/165702. 0254/232808. (A4)
• rir. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocuabil repede, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808 (A4)
• agent, 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, camere cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad,57 mp, centru, lângâSpital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Iraț grata, zona OrașU Nou, preț atractiv, 
teteforc 0254/613366.073W«149O. (A1O)
■ Irad, zeoă centrală parchet termopane, 
modificat merită văzut preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(Aim

Cumpăr ap,2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu. inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent dec, etaj Intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

OFERTAI

angajare?

cu m pă ră r ijauto^

imoma

SOCIETATE DE MICROFIMAMȚARE
AURORA I.F.M. S.A

acordă I.M.M. și persoanelor fizice autorizate excelente oportunități de 

demarare și finanțare a afacerilor prin:

CREDITE ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE

- împrumuturi și pentru firme nou înființate și fără activitate

- Valoarea creditului, până la 25.000 euro

- Operativitate in acordarea creditului

- împrumuturi de refinanțare

- Formularistică simplificată

- Dobânzi reduse pentru împrumutul standard _

- Dobândă zero pentru credite pe termen foarte scurt a

Informații: tel. 0254/219.112,0254/219.580,0726/118.355 sau 0726/223.889

Deva, str. M. Kogălniceanu (vis-a-vis de Ulpița), nr. 4

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA I.F.N. S.A.

Cit un design dinamic și finisări extran de precise alecawseriei și interiomlui. Now) Polo arați mai bmeca trolOiLstâ. ta prin oferta 
Polo Happy, i I poți avea cu ob pachet generos dedotări staidardja un prei incredibii de 47621 tao. cu toate taxele închise.

lXAnâtan&tfa î 2 55CR 4 uși «ift ouuttțxwul. 
ra!»dubiu aiffeag Lhi arc din stoc.

Acum și cu prima de casare! p<»io trappy O

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Demararea unor aforan o Capital de lucru o investiții 

J2ot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I ~ 
web: httn.//www.aurora.com.ro

/f?foMi:fei.:0254219112,219580,0726^23889,0726/118355
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Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-aj săturat să aștepți după 
mijloacele de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștioă în 24 iulie.:
> -X—mm ițY-j-; ZT1152‘\11'i4sali-'TnrL3T’\

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timisoara, Calea Lugojului, bifurcatie aeroport, telefon: 0256-289892,287316

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o 
lună și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la 
sediul redacției din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata 
asemenea premii!

REGULAMENT f'-u p-'t particip?. .1 .cjdiuți' SC Infami
. H (■>>. y.:,-r^a ,37ea W 24 •!) ,.-

RECLAME COfeCLRtS

httn.//www.aurora.com.ro
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COMUNICAT {
Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Hunedoara 
informează pe această cale medicii prescriptori interesați că, din data 
de 11 06.2007, începe distribuirea, contra cost (16.50 lei/carnet de 25 
RP), a noilor imprimate securizate, pe care se pot elibera produsele cu 
conținut de substanțe stupefiante sau psihotrope nominalizate în 
anexele II și III la Legea nr. 399/2005 privind regimul juridic al 
substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, publicată în 
M.Of. Nr 1095/05.12.2005 și a Normelor Metodologice de aplicare a 
acestei legi, aprobate prin H.G.R. nr. 1915/2006 publicată în M.Of. 

Nr. 18/11.01 2007.

Aceste reglementări normative - în extras - precum și programarea 
distribuirii în teritoriul județului se găsesc postate și pe site-ul Autorității 
de Sănătate Publică a Județului Hunedoara: www.asDhd.ro.

(98226)

«ANCA COMERCIALA

w CARPATICA

Capital social subscris șl vărsat 139.603.900,2 lei * RB - PJR - 32 - 045/1507.1999 * RC- 
12040/2003 *011.1-15126725

BANCA COMERCIALA CARPATICA SA
SUCURSALA DEVA 

organizează concurs pentru ocuparea postului de 

_____________ AOM//V/STft4TO/? t _____________
Candidați trainic să Îndeplinească lamătoareie condor.

- absolvent de studii superioare/medii
- experiență relevantă în domeniul economic constituie avantaj
- bune cunoștințe în domeniul financiar bancar
- cunoștințe operare PG
- capacitate de lucru în echipă
- bune abilități de comunicare, spirit organizatoric, dinamism, tenacitate
- asumarea de responsabilități și inițiativă
- motivați pentru realizarea unei cariere bancare

Gel interesați sunt rugați să transmită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, până 
la data de 12.06.2007 la nr. fax: 0254-228126 sau la sediul sucursalei din Deva, b-dul 
N. Bălcescu, bl. 12A parter. Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra 
datei și orei de susținere a concursului.

(97658)

Vând case, vile (13)
• 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)

Vând ap. 3 camere (05)

• 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 interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• decomandate, centrală termică, 2 băi, balcon, 
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796.  (Al)
■ circuit, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță, repartitoare, et. 3, st 70 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane 
peste tot gresie + faianță, parchet, balcon, et. 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0742/01941& (Al)
• mid mvndati Dada, etaj 2, parchet, 
contorizări, preț 85.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent,zona Liliacului, dec., 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Creangă, 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Micro 15, et 1, amenajări 
moderne, centrală termică, geam termopan, 
gresie, faianță, parchet preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
■ urgent, zona Dorobanți, st-90 mp, et 2, dec, 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tei. 0740/01397L (A2) .
• zona Gojdu, cu balcon mare, termopan, gresie, 
faianță, parchet centrală termică, zonă liniștită, 
preț 155.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/23280& (A4)
• etaj 1, bid. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță, vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808. (A4)
• zona Mihai Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet, ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă, preț 66.000 euro negociabil, 
tel. 0723/251498,0788/165702, 232808. (A4)
• decomandate, zona Hotel Deva, 2 băi, cu
centrală termică, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut, modificări, preț 63.000 euro nego
ciabil. tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808. (A4)
■ zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231800, (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. 
(A9)

• 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: 0254/513366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613366.0788/040.490. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (AO)
• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, transformat în 3 camere, 2 băi, 
2 balcoane, centrală termică superamenajat, 
zona Liceul Auto, preț 80.000 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• iigsni, zonal. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65300 euro, neg, teL 074Q/D1397L (A2)
• B<L 22 Decembrie, et 2,120 mp, dec, 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat, balcoane mari, boxă preț 
82500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. 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 
Carpați, Deva preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet baie cu geam, bloc 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
2115R7,0745/253662. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• cu garaj, 2 băi. 2 balcoane. 150 mp, scară inte
rioară centrală termică termopane, amenajat 
occidental, 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

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

• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1.600 mp, ocupabilă imediat 100.000 euro, apă 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al)
• regent 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)
• Musani, 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, zena Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• casă + teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 4 carnete, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefpn: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• ki Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon; 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, sir. Horeă ST-250 mp, curent apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/041490. (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

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

Vând garsoniere (19)
• Deva, hriiu Maniu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, apometre, repartitoare, 78.000 ron, tel. 
215212.(Al)
• 30 mp, contorizări, parchet, balcon, mobilată 
et. 2, zona Ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796.  (Al)
• zona Gării, etaj intermediar, parchet, 
contorizări complete, balcon închis, ST 32 mp, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (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 Dacia, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convertor, termopan, parchet, gresie, faianță 
modificări la cameră sau la schimb 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 central/piață cu balcon, vedere 
panoramică contorizări, parchet merită văzută 
preț 83.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808.  (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)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, pe DN7, 
toate facilitățile. Tel. 0767/048633. (T)

• Hațeg, 3200 mp, ideal construcție casă 
preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 0747/227972. 
(2/28.05)

• intravian 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. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• kitravian Devă zonă rezidențială 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• taDevă ana 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. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sânhdiahn spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan In Deva, 5-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan Devă 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (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)
• <L5 ha DN1, 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: 0254/613.366, 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: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• intravilan, Orăștie, 1000 mp, pe șoseaua 
națională preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (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)

• intravilan în Deva pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. Diata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva 70 mp, cu intrare stradă amenajat la 
parter, 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)

Alege CL pentru anunțul tău
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tica Remedia S.A. din DEVA
că distribuim djvidende 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).
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expediate prin mandat poștal. în aceste 

situații vă rugăm să completați datele nece
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ECONOMIST
Condiții de participare:
- Studii superioare economice - 
specializarea Contabilitate

- Vechime în muncă minim 1 an 

Dosarele se depun la Biroul Resurse 
Umane, până la data de 22.06.2007, 
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- C.l./B.l. - orginal și copie
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La depunerea dosarului se va primi 
Bibliografia. .

Relații la tel. 0729991744 sau 260402 
int. 23.

(58208)

• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
dnuă lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000' euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală kt Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• «gent, penbu fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• în Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• ki Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A91

Vând alte imobile (27)

• Brad, Str. Republicii, nr. 17, ultracentral 
(lângă Primăria Brad), Imobil și curte cu 
posibilitatea de amenajare, eventual 
farmacie, patiserie, bijuterie etc. Relații tel. 
0744/640989. (6/5.06)

• hală și 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)
• societate comercială vinde clădire P+l, cu 
toate utilitățile asigurate, în comuna Vețel, Str. 
Șantierului, nr. 5. Tel. 0744/569715. (5/11.06)
• societate comercială vinde spații de producție 
sau depozitare, 10.562 mp, cu toate utilitățile 
asigurate, lângă baraj Mureș Mintia. Tel. 
0744/569715.(5/1,06)
• vând clădire 8/20 m pentru recuperare mate
riale construcții (piatră fasonată, cărămidă, 
țiglă, grinzi, coame etc). Tel. 210900,0744/611145. 
(T)

• primesc ki gazdă tânără, tânăr, nefumător sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seripzi- 
tale. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră, Deva, complet, mobilată 100 
euo/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• centrai, Deva, parter, 50 mp, occidental, 
centrală, termică termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă 500 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• 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. 231.800,0740/317.314. (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. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
Ol iro/mo+TVA. tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

Altele (61)

Imobile chirii (29)

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

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat, contorizări, preț 100 euro/lună 
Tel. 0722/968910. (T)

• ofer spre închiriere hală industrială In 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp folosi
bili plus birouri superdotate; bar, spălătorie 
auto, noi, cu toate dotările aferente, fose 
septice, nisipator, separator grăsimi TeL 
0729/942066,0728/0780901 (6/2935)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată radio- 
casetofon, arte la zi, preț 'll mii., negociabil, tel. 
0724/012735. (T)
• vând Dada 1310 break, af 1987, stare bună de
funcționare. Tel. 216756, 0741/740047,
0720/632545. (T)

Auto străine (37)

• 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)

în exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA venitâ din Țara Sfântă la cererea cre
dincioșilor cu cele mai puternice leacuri sfinte bisericești, 
talismane de noroc, uleiuri binefăcătoare aduse de la 
mormântul lui Isus Mântuitorul Amin.
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice problemă ați 
avea: de farmece sau blesteme, indiferent de gravitatea 
cazurilor.
Sunt Marla din Deva și aduc mii de mulțumiri Maidi 
Paraschiva care mi-a dezlegat cununia și am reușit să mă 
căsătoresc.
Sunt Marius din Brad și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat farmecele și 
blestemele din familie și mi-a redat pofta de viață.
Sunt Dan din Hunedoara și n-am cuvinte să-i mulțumesc 
Măicuței Paraschiva. care numai prin telefon mi-a ajutat 
soția și acum avem o fetiță.
Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe baza datelor 
de naștere și a numelui de botez, rezolvă garantat, tei.: 
0748946177.

-37968

http://www.asDhd.ro
http://www.casasuper.home.ro


ANUNȚ LICITAȚIE
> ■>

CmoH Local al moaidphilui Brad, 
jwdețal Hunedoara,

cu seiful în Brad, Str. Republicii, nr. 18, organizează licitație publică deschisă pentru 
concesionarea următorului bun:

imobil compus din teren în suprafață de 1437,00 mp, proprietate privată a munici
piului Brad, identificat prin CF nr. 951 Brad nr. Cadastral 5449/x/2/2, situat în municipiul 
Brad, zona gării CFR de pe str. Avram lancu, în vederea construirii unui supermarket.

- preț minim de pornire a licitației - 20.736 lei/an;
- durata concesiunii - 25 de ani.
Caietul de sarcini și instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de 

concesiune prin licitație publică deschisă pot fi studiate și procurate, zilnic, de la sediul 
Primăriei municipiului Brad din Str. Republicii, nr. 18, Brad, județul Hunedoara, între 
orele 8-16, camera 23- Compartiment patrimoniu. Costul unui exemplar este 150 lei. 
Clarificări se pot solicita la compartimentul amintit, până la data de 28 iunie 2007, ora 
16.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, care fac dovada calităților și 
capacităților solicitate de organizator prin documentația de atribuire.

Ofertele se vor depune, până în data de 03 iulie 2007, ora 15,30, la registratura 
Primăriei municipiului Brad (cam. 2), într-un singur exemplar original.

Deschiderea ofertelor se va face în data de 04 iulie 2007, ora 9, la sediul Primăriei 
municipiului Brad - sala de ședințe, în prezența reprezentanților împuterniciți ai 
ofertanților și comisiei de evaluare.

Termenul de valabilitate a ofertei adjudecate este 20 de zile.
Eventualele contestații se depun și/sau se transmit, în termenele stabilite de lege, la 

sediul concedentului din Brad, Str. Republicii, nr. 18, județul Hunedoara sau la tel. 
0254/612665, dax 0254/612669, e-mail bradDrimtavahQQ.com.

în caz de neadjudecare la prima ședință, licitația se va reorganiza într-un interval de 
45 de zile, termen în care se mai pot depune oferte.

S.C. ROM FRUCT SA 
ORĂȘTIE

• vând automobil mixt tip LEA (motor Raba) 
pentru transport marfă și persoane, si autobuz 
RD 111, motocar (motor Fiat) stare bună. Tel. 
0744/569715. (5/1.06)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

) • vând tractor Fiat 45 CP, folosit, preț 10.000 lei, 

negociabil, și tractor Massy Ferguson, folosit, 
preț 6000 lei, negociabil. Tel. 0258/761203, 
0788/258452.(5/7.06) 

• vând tractor U 650, stare perfectă de 
funcționare, ai anexe: plug, risc, mașină 
de eroiddat Informații teL 0258/759028 sau 
0726/937211(1/54)6)

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazâ-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Hunedoara

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate. '

Oferim:

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

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

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

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

(32135)

(98234)

Piese, accesorii (42)

• vând piese de schimb noi șl folosite la 
prețul de 2,5 lei/kg +tva penbu tractor U 
650,111010; biddonrS 1500,5 650; combine 
Sema 110, C12, CM2, C14, E 280; windrover; 
prese balotat; saviem etc. Informați teL 
0786/029610,0254/244407.  (2/406)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă de sufragerie și covoare de lână. 
Tel. 219588. (T)

Electrocasnice (56)

• vând combini 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)

• vând irgent și foarte convenabil ladă 
frigorifică, dimensiuni 1,70/1,10 m, 
înălțimea 1 m; cântar 100 kg tip. Balanța 
Sibiu; calculator și imprimantă, fax Olivetti, 
toate aproape noi. Deva, tel. 0752/206785. 
(7/7.07)

Plante și animale, agroali- 
mentare (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)

Altele (61)
• vând centrifugă de stors miere, lăzi de stupi 
cu rame. Tel. 0254/223497. (T) 

• vând urgent cântar 100 kg, 500 lei; ladă 
frigorifică 13/1 m, înălțimea 1 m, cu 
geamuri culisante orizontale, 1000 lei; fax 
nou pe cerneală, calculator + imprimantă 
pe ace, 700 lei, Deva Tei. 0752/206785. 
(4/4.06)

Comemorări (76)

cu sediul în orașul Hațeg, str. Horea nr. 104 A, 

vrganhează licitație pentru paza 
punctelor de lucru din jud. Hune

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

sarcini până în data de 08.00.2007 
la nr. de FAX 0254/770950.

Relații la telefoanele 777746; 777061.

Astăzi se împlinesc 12 ani de la despărțirea de cel care 
a fost un minunat sot, tată, socru și bunic,

ing. ANDREI REDL
Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Familia

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popa Elena Mariana. Se declară nul. (6/6.06)
• SC Ecfips SRL, cu sediul în Slmeria, Str. . 1 
Decembrie, nr. 29, județul Hunedoara, având CUI 
10860045, J20/565/1998, declară pierdut Certifi
catul de înregistrare cu seria B nr. 0472032, eli
berat la 30.09.2005 de ORC de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. (2/7.06)

Prestări servicii (72)

• abonfoM, tramport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500604,0765/455835. (7/2405)

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

• Organizări evenimente: nunti, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la teL 
0721/747411 sau 0721/614425. (nr. 
13/23352007)

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. Informații tel. 0744/575217. (5/6.06)
• AS Casfoo angajează barman și operator 
ruletă, salarizare atractivă. Informații la tel. 
0744/641776 sau la sediul din Deva, Piața Victo
riei (fostul Restaurant T ransilvania). (1/5.06)
• locuri de muncă in ItaJia. pențrufemei de până 
la 60 de ani, cazare și masă asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06)
• SC Grafica Plus Deva angajează responsabil 
vânzări; Cerințe: studii'medii,' cunOȘtințer PC; 
abilități comunicare, depunere CV și informații 
la sediu: B-dul Decebal, bl. 5, parter sau telefon 
22017L (nr. 5/05.062007)
• SC (Mfibam angajează geamgiu și muncitor 
pentru confecționarea tâmplăriei PVC și 
aluminiu. Se oferă salariu atractiv. Tei. 
0254/233240, fax 0254/233239. (6/7-06)
• wcfotafo eamrcfatt angajează 
contabili/economiști cu experiență în contabili
tate minim 3 ani. Relații la tel. 0254/219751, 
0254/213141,0726/392830,  orele 10 ■ 17. (6/7.06)
• contaH, Hunedoara, 1 post, data limită 10.06. 
TeL 213244, orele 9-18
• contabil-șef, 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, Hunedoara 4 posturi, data limită 806. 
TeL 213244, orele 9-16.
• croitor pentni incălțăminte și articole tehnice 
din cauciuc, Călan, 6 posturi, data limită 808 TeL 
213244, orele 9-16.
■ croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese incălțăminte, 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 31.08. 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 incălțăminte din cauciuc, 
Călan,15 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• diector adjunct societate comercială, Călan, 1 
post, data limită 30.06. Țel. 213244, orele 9 -16.
• director 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.
• dnijbist, 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.
• dtegher, Călan, 2 posturi, data limită31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 16.06. TeL 
213244, orele 9 -16.
• duller, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hmedoara, 1 post, data limită 10.06. 
TeL 213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A0 ■ Evrika
Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 ■ Liliacul Multicom

(97460)

• dulgher, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
10.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulghenestaurator, 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 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de înteținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 25.07. TeL 213244, orele 
9-16.
• electrician de înteținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 1 
post, data limită 806. 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 calcul, Deva, 1 
post, data limită 1806. 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.
• facturist, Deva, 1 post, data limită 7.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar, Hațeg, 1 post, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. 
TeL 213244, orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar, Lupeni, 10 posturi, data limită 8.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator produse ceramice, Deva, 5 posturi, 
data limită 5.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• femeie de serviciu, Deva, 1 post, data limită 
25.06 Tel. 213244, orele 9-18
• femeie de serviciu, Lupeni, 1 post, data limită 
10.06. TeL 213244, orele 9-18
• fierar betonisL Deva, 4 posturi, data limită 
5.08 TeL 213244, orele 9-18
o preparator conserve, legume, fructe, Hațeg, 1 
post, data limită 15.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Brad, 2 posturi, data limită 30.06. TeL 
213244, orele 9-16. ■
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Deva, 1 post, data limită 16.06. Tel. 
213244, orele 9-16
o prâmtor-rfislributor materiale și scule. Hune
doara, 1 post data limită 9.08 TeL 213244, orele 9 
-16
• psMog, Mmedoara. 1 post data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16
• psMog, Huwdoara, 1 post data limită 30.07. 
TeL 213244, orele 9-16
• recepționer hotei, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
o receptionist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale și 
asistență, Hunedoara, 12 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică, 
Brad, 1 post data limită 15,06. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• retușor clișee. Deva, 3 posturi, data limită 
17.06. Tel. 213244, orele 9-16.
■ sculer-matrițer, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Sîntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

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

în 7 iunie s-au împlinit 6 ani de când 
a plecat dintre noi cel care a fost un 
bun soț, tată, socru și bunic

DRAIA GHEORGHE
Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă 9 iunie la Biserica din 
Șoimuș.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

Familia

Nepoțica Alexandra Gherghina anunță cu durere în 
suflet că în ziua de 15 iunie 2007 se împlinește un an de 
la decesul bunicului ei,

ing. GHERGHINA MARIN
Comemorarea va avea loc sâmbătă 9 iunie, la Cimi
tirul din str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

■ sortâtor produse, Hunedoara, 1 post data 
limită 30.06 TeL 213244, orele 9 -16.

“'nto’St, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• stivutorist, Huiedoara, 1 post data limită 
30.06 TeL 213244, orele 9 -16.
• struigar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• strungar universal, Brad, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• șef birou instituție publică, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef departament de mărfuri alimentare, neal
imentare, Hunedoara. 1 post, data limită 31.07. 
TeL 213244, orele 9-16
• șef serviciu instituție publică, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autobuz, Hațeg, l.post, data limită 10.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

(3/6.06)

(1/7.06)

(9/7.06)
• șofer autobuz, Hațeg, 1 post, data limită 14.06., 
carnet șofer cat D. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autobuz, Hațeg, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 48 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 3 posturi, data limită 15.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 10.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16

«CLAME

bradDrimtavahQQ.com
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Riscurile încălzirii globale

• Panică. Locuitorii provinciei indoneziene 
Aceh au demontat un sistem de avertizare 
în caz de tsunami, după ce o alarmă falsă a 
provocat panică într-o regiune încă trauma
tizată de impactul valurilor seismice din 
decembrie 2004, a declarat, ieri, un oficial.

Arhelologi din Zimbabwe au 
descoperit picturi rupestre, realizate de 
boșimani, în rezervația BushmansKloof | 
din Africa de Sud. (Foto: epa) I

I I

Noi gene iden
tificate

Paris (MF) - Peste zece 
noi gene care pot provo
ca apariția a șapte mala
dii curente, precum dia
betul, hipertensiunea ar
terială, maladia arterelor 
coronariene și tulbură
rile bipolare, au fost iden
tificate în urma unui 
vast studiu al genomului 
uman realizat de cerce
tătorii britanici. Biologii 
au analizat genoamele a 
câte 2.000 de pacienți pen
tru fiecare dintre aceste 
boli și genoamele a 3.000 
de subiecți sănătoși.

Gaura de 
meteorit

Moscova (MF) - O 
mică gaură produsă de 
un meteorit a fost 
descoperită la suprafața 
Stației Spațiale Interna
ționale, dar defecțiunea 
nu pune în pericol secu
ritatea celor trei astro- 
nauți aflați la bordul 
stației, potrivit agenției 
spațiale ruse. Gaura, de 
dimensiunea unui glonț, 
a fost găsită într-un 
aparat de alimentare.

Tom Hanks
(Foto: EPA)

■ Orașul New Orleans 
este pe lista celor 100 
de obiective amenințate 
de încălzirea globală.

New York (MF) - Pentru 
prima dată situri istorice 
sunt grav afectate de încăl
zirea globală, potrivit unui 
Comunicat emis de World 
Monuments Fund, care a pub
licat lista pe 2008 a celor 100 
de locuri și monumente din 
lume a căror existență este 
amenințată de diverși factori. 
World Monuments Funds 
citează printre factorii de risc 
„dezvoltarea industrială, con
flictele politice și, pentru pri
ma dată, încălzirea globală”.

Printre siturile aflate în 
pericol din cauza încălzirii 
globale se numără orașul 
New Orleans, care a fost 
inundat de ape după uraganul 
Katrina din 2005 și care tre
buie să facă față ridicării 
nivelului oceanului, a su
bliniat fundația.

Alături de acest oraș stau 
insula Herschel din nord-ves- 
tul Canadei, un sit inuit de 
la la granița cu teritoriile 
populațiilor Yukon amenințat

Producător
Los Angeles (MF) - 
Tom Hanks va pro
duce o miniserie de 
televiziune despre 
asasinarea lui J. F. 
Kennedy, care va 
anafiza toate teorie 
unei posibile con
spirații și va încerca 
să stabilească dacă 
ucigașul Lee Harvey 
Oswald a acționat 
singur. Filmul va fi 
finanțat și difuzat de 
HBO. Scenariul pro
ducției se va baza pe 
cartea lui Vincent 
Bugliosi „Reclaiming 
History: The Assassi
nation of President 
John F. Kennedy", 
publicată luna tre
cută.

Medicament nou contra HIV
Johannesburg (MF) - Un nou 

medicament împotriva virusu
lui HIV/SIDA, Maraviroc, va fi 
lansat în iulie în Africa de Sud, 
țară grav afectată de această 
pandemie, a anunțat grupul 
farmaceutic Pfizer la Johan
nesburg.

Medicamentul a fost testat 
în Statele Unite de Food and 
Drug Administration, organis
mul de control sanitar, a de
clarat Richard Paulson, direc

Bono îi cere să ajute Africa

Husco este un pui de tapir, care s-a 
născut în urmă cu zece zile la grădina 
zoologică din Zurich. (Foto: epa)

■ La întâlnirea cu 
președintele Bush, solis
tul de la U2 a militat 
pentru cauza Africii.

Heiligendamm (MF) - Bono, 
solistul trupei de rock irlan
deze U2, s-a întâlnit, miercuri, 
cu președintele american 
George W. Bush și cu liderii 
din țările industrializate 
reuniți la summit-ul G8 din 
Germania pentru a face pre
siuni asupra acestora în ve
derea mobilizării financiare în 
beneficiul Africii.

Bono a fost acompaniat de 
cântărețul și percuționistul 
senegalez Youssou N'Dour și 
de o altă personalitate care 
militează pentru cauza Africii, 
Bob Geldof, la întâlnirile sepa-

Au trecut de prima operație
Cleveland (MF) - Medici americani au ope

rat, miercuri, cu succes, siamezele din Româ
nia, în vârstă de trei ani, care s-au născut 
lipite în zona capului, aceasta reprezentând 
prima operație de mare risc dintr-o serie de 
mai multe intervenții care le va separa com
plet pe suror. Medicii speră să le separe pe 
Tatiana și pe Anastasia Dogaru, născute în 
Italia, dar cu părinți români, realizând o 
serie de intervenții în următoarele șase luni. 
Dacă nu vor fi separate, fetele riscă să moară 
în copilăria timpurie. Prima operație a durat 
o zi întreagă. Fetele au rămas sub suprave
ghere într-o secție de terapie intensivă. 
Gradul de separare al celor două fetițe după 
prima intervenție de miercuri depinde de 
complexitatea vaselor de sânge, a țesuturilor 
și a legăturilor dintre oase.

„Omul Păianjen" (Foto: fan)

| pește se numește
i Guyanancistrus și a fost 

descoperită de 
cercetători în Surinam.

(Foto: EPA)

New Orleans după Katrina
(Foto: EPA)

de ridicarea apelor, și penin
sula Hut Point din Antarcti
ca, unde expediția lui Robert 
Scott din 1901 a construit o 
tabără. „Cabana lui Scott” 
riscă să dispară din cauza 
violentelor avalanșe de 
zăpadă.

în Mauritania, moscheea 
Chinguetti este amenințată de 
extinderea deșertului, în timp 
ce în Bangladesh și în India, 
ploile și inundațiile au dus la 
acoperirea orașelor medievale 
Sonargaon-Panam City și Leh 
din regiunea Ladakh.

torul filialei sud-africane a 
grupului farmaceutic. Trata
mentul se administrează pe ca
le orală și va fi distribuit în 
mai multe țări, dar mai ales în 
Africa de Sud.

Pfizer a produs mai multe 
tratamente împotriva virusului 
HIV/SIDA . Africa de Sud este 
țara din lume cea mai afectată 
de virusul HIV/SIDA, cu 5,5 mi
lioane de persoane infectate la 
o populație de 47 de milioane.

Bob Geldof , Claudie Warning, Angela Merkel, Youssou N'Dour 
și Bono (Foto: EPA)

rate cu soții Bush, președintele 
francez Nicolas Sarkozy și șefii 
de guvernământ german, bri
tanic și italian, Angela Merkel,

Un parteneriat cu Disney
Los Angeles (MF) - Studio

urile de film Disney au anun
țat că au încheiat un partene
riat cu compania de producție 
a lui Stan Lee, creatorul octo
genar al „Omului Păianjen” și 
al altor super-eroi care au mar
cat cultura populară america
nă vreme de o jumătate de se
col. Contractul încheiat pe mai 
mulți ani oferă companiei Dis
ney prioritate asupra proiec
telor lui Lee și ale companiei

Cristina este născută 
în zodia Rac, îi plac mo- 
delling-ul, muzica și arta 
plastică.

Tony Blair și Romano Prodi, 
a indicat DATA, organizația 
pentru lupta împotriva sărăciei 
și maladiei SIDA.

sale, POW!. înțelegerea priveș
te crearea „oricărei forme de 
divertisment”, a precizat preșe
dintele Disney, Dick Cook, într- 
un comunicat. Stan Lee (85 
ani) i-a creat și co-creat nu nu
mai pe Omul Păianjen dar și 
pe „Cei patru fantastici”, 
„Hulk” și pe mutanții din „X- 
Men”. Conceptele au devenit 
francize și au fost transformate 
în filme de succes în ultimii 
ani cu ajutorul studioului Marvel.

Solistul încearcă să convin
gă marile state să-și respecte 
promisiunile făcute aîn 2005, la 
summit-ul de la Gleneagles. 
Țările G8 au promis în 2005 să 
ajungă să doneze 'țărilor în 
curs de dezvoltare până la 50 
de miliarde de dolari în plus 
până în 2010. Jumătate din 
această sumă ar trebui să 
revină Africii. Consilierul lui 
Bush a amintit că Laura Bush 
va vizita patru țări africane în 
perioada 25 - 29 iunie, în cadrul 
campaniei de luptă împotriva 
maladiei SIDA. Liderii celor 
opt state au ajuns la un acord, 
ieri, privind necesitatea unei 
reduceri „substanțiale” • a 
gazelor cu efect de seră, dife
rită însă de cererea europeană 
care viza reducerea la jumătate 
a emisiilor până în 2050.

0 nouă specie de


