
Asaltat 
de moțiuni

Actualitate

/p. 6

Sport
A fost 
sărbătoare 
la Madrid

/p. 8

Alt:
Mus d« Informații, 
ph CUVW

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 18, nr. 4612

Marți
19 iunie 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Dimineața La prânz Seara

Vremea va fi caniculară. Cerul va 
fi variabil.

Veteranul și pluta
Deva (T.S.) - La cei 87 de ani ai săi, ve

teranul de război loan Costea, din Deva,
încearcă să câștige un ban în plus

confecționând... plute de

Alcoolicii 
Anonimi de 
Hunedoarapescuit. Și asta pentru 

că statul i-a 
„răsplătit” cei 
aproape cinci ani

petrecuți sub arme 
cu mai puțin de... 300 
de lei. în plus, 
îndeletnicirea sa îi dă 

posibilitatea de a 
spune povestiri 
de război celor 
dispuși să-l 
asculte, /p.5

Serviciile 
Sociale 

monitorizate
Deva (D.I.) - Din 1 

iulie își va începe acti
vitatea Inspecția Socială, 
instituție cu personali
tate juridică la nivel re
gional. Inspecția Socială 
va monitoriza, controla 

^i evalua serviciile so- 
®iale oferite de către 

operatorii de profil.

Hunedorenii 
se recalifică

Deva (D.I.) - Hune
doara este al treilea 
județ pe țară în privința 
numărului de programe 
de calificare. După Vâl
cea și Cluj, dar înaintea 
Constanței, Sibiului sau 
Brașovului, hunedorenii 
dovedesc că se adap
tează la cerințele pieței 
interne și externe a 
muncii, /p.5

Caniculă
Deva (M.T.) - Tem
peraturile din urmă
toarele zile, în țară, 
vor fi peste valorile 
specifice acestei 
perioade a anului, 
urmând ca în anu
mite zone acestea să 
depășească 35 de 
grade Celsius. Pe arii 
restrânse, în zonele 
de munte, vor putea 
avea loc averse înso
țite de descărcări 
electrice. Zeci de 
solicitări au fost înre
gistrate, la începutul 
acestei săptămâni, la 
Serviciul de Ambu
lanță, majoritatea 
apelurilor vizând stări 
de leșin, căderi de 
calciu, oscilații ale 
tensiunii arteriale sau 
colici abdominale. 
Medicii spun că este 
necesar ca persoane
le vârstnice, copiii și 
bolnavii cu afecțiuni 
cardiace și respira
torii, să evite depla
sările la miezul zilei.

■ Alcoolismul nu e un 
viciu, ci o boală pe care 
cel care o are, o duce 
toată viața.

Hunedoara (D.I.) - Liviu are 
55 de ani și de 15 nu mai bea. 
Cândva, înainte de a conștien
tiza că este alcoolic, intrarea 
lui într-o casă era urmată 
inevitabil de fraza: ”Dar ceva 
de băut n-aveți?”. Băutura l-a 
îndepărtat de familie și, cu 
toate că era bun meseriaș, l-a 
făcut să schimbe rând pe 
rând, câteva locuri de muncă, 
până când a ajuns pe un 
șantier. în urma unui accident 
stupid făcut după multe 
pahare de alcool și-a pierdut

un ochi. „Pe șantier trebuia să 
beau ceva dimineața, altfel 
tremuram tot, nu eram bun de 
nimic”, spune el. A avut 12 
internări la dezalcoolizare, dar 
tratamentul de acolo nu l-a 
ajutat. Acum este pensionar 
pe caz de boală, dar încearcă, 
în felul lui, să recupereze anii 
pierduți. în 1992, a descoperit 
Asociația Alcoolicilor Ano
nimi. Urmând programul ei, a 
reușit să devină abstinent. 
Acum, la filiala din Hune
doara a asociației, dar și în 
alte grupuri din țară, Liviu își 
povestește experiența și în
cearcă să fie alături de cei 
care și-au dat seama că au 
probleme cu alcoolul și vor să 
revină la o viață normală, /p.3

Examene și vacanță
■ Imediat după sosirea 
vacanței de vară a 
elevilor, pentru unii au 
început și examenele.

Deva (S.B.) - Absolvenții 
claselor a VHI-a au susținut, 
ieri, prima probă a Testelor 
naționale, la Limba și Lite
ratura Română. Anul școlar 
2006-2007 este primul în care, 
pe lângă cele 100 de variante 
de subiecte, au fost publicate 
și variantele de răspuns. în 
județ, dintr-un număr de 4449 
elevi înscriși, după corigențe, 
la examen, au fost prezenți 
4365 elevi, 84 dintre cei în

scriși neprezentându-se din 
diverse motive. Absenții nu 
mai pot susține examenele din 
această sesiune, doar anul 
viitor. Testele naționale conti
nuă cu susținerea probelor 
următoare, prevăzute în ca
lendarul testelor. în timp ce 
elevii claselor a VIII- a și, în 
curând, cei ai claselor a XII- 
a, sunt cuprinși de febra exa
menelor, colegii lor au petre
cut prima zi de vacanță de 
vară. Părinții care așteptau, 
ieri, în fața centrelor de exa
minare au spus că sunt con
vinși de faptul că elevii au 
făcut față tuturor cerințelor.
/p.6
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Nu este o 
inițiativă bună

Introducerea lor 
este o inițiativă bună |

Românii doresc pensii private
Deși 85% e lotnâni declară că f® sunt prea bine m- 
formați în legătură cu pensiile private, trei sterLri dintre 
aceșiiâ le toy funcționale.

Peripeții și
■ Serbările Cetății s-au 
lăsat cu pagube. Mân
care stricată și corturi 
răsturnate de vânt.

Deva (H.A.) - Muzică în 
surdină și carne stricată în 
frigidere. Toate astea, la 
Serbările Cetății, manifestare

pagube la 
organizată la sfârșitul săptă
mânii trecute. Motivul? Serbă
rile i-au luat prin surprindere 
pe edilii orașului, sau pe cei 
care trebuiau să se îngrijească 
de bunul mers al lucrurilor. 
Iar sursa de alimentare cu 
energie electrică a fost prea 
solicitată pentru a face față 
atâtor consumatori. Așa că,

Serbările Cetătii
vineri seara devenii au ascul
tat concertul formației Talis
man în surdină, iar sâmbătă 
dimineața, când au venit elec
tricienii să remedieze situația, 
micii comercianți au rămas, 
pentru câteva ore, fără curent 
electric la frigidere și la apa
ratele de gătit. Comercianții 
care au venit să câștige un

A
ban din vânzarea micilor sau 
a grătarelor s-au ales cu locul 
plătit și cu mâncare stricată. 
„Nu am putut să facem mân
care pentru clienți. Din cauza 
asta am avut pierderi. Cei de 
la Electrica au lucrat atâta 
timp și nici măcar nu au 
anunțat”, spune o comerciantă 
din Deva, /p.3

Minori spărgători de mașini
Orăștie (M.T.) - Trei țineri, 

din Orăștie, au fost prinși de 
polițiști după ce au furat mai 
multe bunuri din două ma
șini. Cei trei minori au pro
fitat de faptul că proprietarii 
a două autoturisme Dacia, au 
lăsat portierele neasigurate și 
au furat tot ce le-a căzut în 
mână. Astfel, Suraj S., de 14

ani, Gabriel Aurel B., de 14 
ani și Constantin I., de 16 ani, 
toți din Orăștie, neșcolarizați, 
au „operat” în aceeași zi două 
autoturisme Dacia. Din unul 
au furat acte și mai multe 
bunuri în valoare de 1.000 lei. 
Al doilea păgubit a rămas 
fără acte și mai multe bunuri 
în valoare totală de 3.000 lei.

FC CIP Deva a reușit 
cea mai bună perfor
manță din istoria 
clubului: eventul cam
pionat - Cupă. Devenii 
au câștigat, ieri, la Tg. 
Mureș, cu 6-4 (3-2) 
finala Cupei României 
cu ACS Odorheiu. /p.7
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• Consiliu dizolvat, Președintele palestinian 
Mahmoud Abbas a decis să dizolve Con
siliul național de securitate, al cărui secre
tar general era un fost membru important 
al Fatah în Fâșia Gaza. Decizia are loc du
pă preluarea controlului în Fâșia Gaza de 
către mișcarea islamistă Hamas, care a 
generat derută în rândul forțelor de secu
ritate loiale partidului prezidențial Fatah.

Guvernul, asaltat de moțiuni

După alegeri, 
demisia

Paris (MF) - Premie
rul francez Francois Fii- 
Ion a prezentat, ieri, de
misia Guvernului său 
președintelui Nicolas 
Sarkozy, care l-a însărci
nat cu formarea unui 
nou Cabinet, în urma a- 
legerilor legislative câș
tigate cu o majoritate 
clară de dreapta politi
că. „Conform tradiției 
republicane, în ziua ur
mătoare alegerilor legis
lative, domnul Francois 
Fillon a prezentat demi
sia Guvernului preșe
dintelui Republicii, care 
a acceptat-o. Președinte
le Republicii a acordat 
din nou ftmcția de pre
mier domnului Francois 
Fillon și l-a însărcinat 
cu formarea unui nou 
guvern”, se arată în- 
tr-un comunicat al pre
ședinției.

Francois Fillon (Foto: epa)

Gordon Brown
(Foto: EPA)

Posibil 
referen
dum
Londra (MF) - Viitorul 
prim-ministru britanic 
Gordon Brown ar 
putea organiza un 
referendum pe tema 
viitorului Uniunii 
Europene, a anunțat 
ministrul pentru 
Afaceri Europene, 
Geoff Hoon. „încă 
nu s-a luat o decizie 
în privința viitorului 
tratat", a explicat 
Hoon. „Viitorul tratat 
va trebui să fie în 
interesul național al 
Marii Britanii pentru 
a putea fi acceptat 
de Guvern", explică 
ministrul britanic de 
Externe, Margaret 
Beckett, dând asigu
rări că Londra nu va 
accepta

■ PD și PLD cer în două 
moțiuni simple să îi 
demită pe miniștrii 
Sănătății și Agriculturii.

București (MF) - PD și PLD 
vor depune, în această săp
tămână, două moțiuni simple 
la Camera Deputaților, pe Să
nătate și Agricultură, au a- 
nunțat, ieri, liderii celor două 
partide, Emil Boc și Theodor 
Stolojan.

Președintele democrat, E- 
mil Boc, a declarat că PD și 
PLD îi cer primului-ministru, 
în cele două moțiuni simple 
pe care le vor depune, să îi 
demită pe miniștrii Sănătății 
și Agriculturii, care au provo
cat prejudicii domeniilor pe 
care le gestionează „dezas
truos”.

Boc a spus că Sănătatea și 
Agricultura simt „domenii ad
ministrate dezastruos de Ca
binetul Tăriceanu” și „prost 
gestionate” de miniștrii Eu
gen Nicolăescu și Decebal 
Traian Remeș.

Pentru prejudicii
Liderul PD a susținut că 

măsurile luate de miniștrii 
Sănătății și Agriculturii „au 
provocat prejudicii imense” 
celor două domenii.

Moțiunea privind Sănătatea

Premierului I se cer demisiile miniștrilor Sănătății și Agriculturii
(Foto: arhivă)

se numește „Astăzi, criza în 
sănătate are nume propriu: 
Eugen Nicolăescu".

Moțiunea cere primului-mi
nistru să propună revocarea 
din funcție a ministrului Să
nătății; să dipună organizarea 
imediată de licitații corecte și 
transparente pentru toate a- 
chizițiile de medicamente, a- 
paratură și materiale sanita
re; să urmărească, prin insti
tuțiile abilitate, sancționarea

persoanelor care încalcă legi
le din sectorul sanitar.

De asemenea, liderul PD a 
precizat că moțiunea pe Agri
cultură se numește „Decebal 
Traian Remeș, groparul agri
culturii românești”.

Documentul reclamă întâr
zierea absorbției fondurilor 
europene pentru agricultură, 
pentru că Programul național 
de dezvoltare rurală nu a fost 
depus la Comisia Europeană.

Potrivit lui Boc, PD și PL 
îi cer premierului să propui 
revocarea din funcție a mini 
trului Decebal Traian Reme 
„pentru incapacitate și ign 
ranță” în domeniul agriculti 
rii; să se elaboreze o Strat 
gie post-aderare pentru agi 
cultură și dezvoltare rural 
să se delimiteze zonele afect 
te de secetă, pentru a fi deci 
rate zone calamitate, acordâ 
du-se despăgubirile necesaj 
pentru producțiile afectatei;

Și de la PSD
Și PSD va depune două m 

țiuni simple, una la Camei 
Deputaților pe domeniul Agi 
culturii, iar cealaltă la Sen; 
privind Sănătatea, a anunț; 
ieri liderul PSD, Mircea Geo 
nă. El a spus că formațiune 
sa va iniția o moțiune simp 
pe tema Agriculturii la Cam 
ra Deputaților, care va fi ui 
constructivă și va cuprinc 
soluțiile identificate de PS 
la criza actuală din acest d 
meniu.

De asemenea, Geoană a d 
clarat că moțiunea pe sănăt 
te va fi, de asemenea, ui 
constructivă, în care se i 
propune revenirea la sistem 
acordării de medicamen 
gratuite și compensate de c 
nainte de 2004, din perioat 
guvernării PSD.

Interzis declarațiilor în presă

Tabăra de refugiați palestinieni de la Nahr al- 
Bared, bombardată de armata libaneză (Foto: epa)

■ PSD le interzice lui 
Vanghelie, Dâncu și Pon
ta să mai facă declarații 
privind conflictul dintre ei.

București (MF) - Liderul 
PSD, Mircea Geoană, a preci
zat, ieri, că în ședința BPN s-a 
decis să se interzică președin
telui PSD București, Marian 
Vanghelie, și vicepreședinți
lor Victor Ponta și Vasile 
Dâncu să mai facă declarații 
presei pe subiectul conflictu
lui dintre ei, sub sancțiunile 
prevăzute de Statutul PSD.

„Am luat decizia formală 
de a nu permite sau tolera 
sub nicio formă continuarea 
discuțiilor în contradictoriu 
în presă pe acest subiect, pâ
nă când Comitetul Executiv

Național se va pronunța asu
pra acestor teme”, a spus 
Geoană, după ședința Birou- 

n..................................—.......
Nu este momentul conflictelor 

interne și cu atât mai puțin a con
flictelor duse prin intermediul pre

sei, în PSD.
Mircea Geoană 

.................................... M 
lui Permanent Național (BPN) 
al partidului.
Vanghelie, neinvitat

Geoană a mai spus că pre
ședintele PSD București, Ma
rian Vanghelie, nu a fost invi
tat la ședința BPN de ieri, un
de s-a luat această decizie, a- 
cesta fiind și motivul pentru 
care nu a fost prezent.

Geoană a mai spus că, dacă

se insistă asupra discutării 
mandatului cu care a fost în
vestit Marian Vanghelie, de a 
propune excluderea din PSD 
a lui Victor Ponta și Vasile 
Dâncu, această discuție va a- 
vea loc, dar în condițiile res
pectării Statutului.

Vasile Dâncu a declarat, 
înaintea ședinței BPN, că so- 
cial-democrații clujeni așteap
tă să se facă o distincție între 
„țigănie și social-democrație”.

Biroul Politic Executiv al 
PSD București a anunțat, 
miercuri, printr-un comuni
cat, că a analizat declarațiile 
făcute în ultima perioadă de 
vicepreședinții Vasile Dâncu 
și Victor Ponta și a decis să 
solicite conducerii partidului 
excluderea din PSD a celor 
doi.

Vor semna un 
protocol

București (MF) - Lide
rii PD și PLD, Emil Boc 
și Theodor Stolojan, au 
anunțat, ieri, că cele do
uă formațiuni vor semna 
un protocol de colabora
re „în preajma sau după” 
alegerile pentru Parla
mentul European, după 
ce democrații vor anula 
în instanță Protocolul 
Alianței PNL-PD.

Theodor Stolojan a 
precizat că PD și PLD 
și-au desemnat câte o 
echipă care să negocieze 
protocolul de colaborare 
politică și parlamentară 
dintre cele două forma
țiuni.

Bombardamente intensificate
Nahr Al-Bared (MF) - Armata libaneză a 

bombardat intens, ieri, tabăra de refugiați 
palestinieni de la Nahr al-Bared unde s-au 
refugiat de 30 de zile militanții grupării Fa
tah al-Islam, după ce trupele și-au consoli
dat pozițiile în ultimele 24 de ore.

Artileria libaneză a lansat în cursul dimi
neții obuze la fiecare cinci minute de pe 
dealurile și din zona din apropierea bazei.

Explozia obuzelor care loveau imobilele 
din „noua tabără”, o extindere a limitelor 
oficiale stabilite de către ONU, a provocat 
incendii și coloane de fum negru.

La sfârșitul săptămânii trecute, armata a 
pătruns în noua tabără și a distrus comple
xul Samed, o clădire înaltă de câteva etaje 
de unde islamiștii deschideau focul asupra 
militarilor libanezi.

Prin tirurile de artilerie, armata libaneză 
încearcă să îi determine pe militanții grupă
rii Fatah al-Islam să se retragă spre limita 
de sud a fostei tabere.

Confruntările armate din incinta taberei 
s-au soldat cu 135 de morți, dintre care 68 
de militari și 50 de militanți islamiști.
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Victorie în alegerile locale 
a comuniștilor moldoveni

Chișinău (MF) - Partidul 
Comuniștilor din Republica 
Moldova a câștigat cele mai 
multe voturi în cel de-al doi
lea tur al alegerilor locale, 
desfășurat duminică, a anun
țat Comisia Electorală Centra
lă (CEC) după centralizarea 
a circa 95 la sută din voturile 
exprimate.

Potrivit rezultatelor prezen
tate de CEC, candidații la 
funcția de primar din partea 
Partidului Comuniștilor au 
câștigat 14,59 la sută din vo
turi, Pe locul al doilea se pla
sează Alianța Moldova Noas
tră cu 10,38 procente, urmată 
de Partidul Democrat din 
Moldova cu 5,96 la sută și de 
Partidul Popular Creștin De
mocrat, cu 3,84 la sută din vo
turi. Candidații independenți 
înscriși în turul al doilea au 
obținut în total 8,84 la sută 
din voturi.

La închiderea secțiilor de

votare, la ora ora 21.00, rata 
de participare era de 41 de 
procente, ceea ce reprezintă 
peste 687.000 de alegători, în 
timp ce la primul tur al alege
rilor de la 3 iunie participa
rea fost de 52 la sută.

Conform datelor prelimina
re ale CEC, cea mai scăzută 
rată de participare a fost în 
capitala Chișinău, unde nu
mai 35,8 procente din alegă
tori s-au prezentat la urne. în 
singura circumscripție elec
torală din municipiul Bălți au 
votat 78 la sută dintre alegă
tori, în timp ce în UTA Găgă- 
uzia au participat circa 50 de 
procente din cetățenii cu 
drept de vot.

Turul doi al alegerilor loca
le a avut loc duminică în 466 
de localități, în alte șapte lo
calități fiind repetat scrutinul 
electoral. Numărul total de 
secții de vot din Republica 
Moldova a fost de 1.181.

Funeralii Un convoi de polițiști a fost atacat ieri 
de insurgenți în orașul Al-Meshahedah, la nord de 
Bagdad. Atentatul s-a soldat cu moartea a opt polițiști 
irakieni. (Foto: epa)
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• Immm» Elevii hunedoreni,
din cele 187 de unități de învățământ cu 
personalitate juridică, vor fi obligați, în
cepând din anul școlar viitor, să poarte 
însemne școlare care să evidențieze 
școala în care învață. Decizia a fost luată 
de MEdCT și de punerea ei în aplicare se 
vor ocupa conducerile școlilor. (S.B.)

I

I ingropați la 
locul de muncă

Adrian Sâlăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Fac parte din generația celor care vor fi 
îngropați la locul de muncă. Tata a 
ieșit la pensie la 50 de ani. Mama la 55. 

Unchiul „Tase" la 60. Eu, legal, mă voi 
putea retrage din activitate pe la 67 de ani. 
S-o văd și pe asta! întrebarea este de ce 
recurg autoritățile la această amânare la 
extrem a vârstei pensionării? Doar trăim 
într-o țară unde speranța la viață este cu 
un deceniu sub cea a țărilor dezvoltate. Ca 
român; la 67 de ani, după cheful de ieșire 
la pensie, ar cam trebui să-ți dai duhul ca 
să nu ieși în evidență.

Este clar că statul român vrea să 
plătească din ce în ce mai puține 
pensii. Tragedia este că nu face asta pentru 

că e idiot, ci pentru că nu are încotro. 
Filozofia pe care stă acum sistemul națio- 

»nal de pensii e falimentară. Dacă nu se iau 
măsuri, ultima pensie s-ar plăti în Româ
nia prin anul 2050. Până atunci cheltuielile 
publice cu pensiile ar crește cu 6 la sută 
din PIB anual, în timp ce birurile per
soanelor active plătite către sistemul public 
de pensii ar putea ajunge la cote aberante 
de 40-60 la sută din salariu. Asta pentru că 
în 2050 unul din trei români va avea vâr
sta de 65 de ani. Și pentru ce? Pentru o 
pensie cât o treime din cel mai mic salariu 

Wb mediu din Europa.
trciKi tio cr'kimhat A t itnrifi Io

Ceva trebuie schimbat. Autoritățile 
române au în față o provocare 
majoră: îmbătrânirea populației. Ce se 

poate face? Ceea ce deja ni se întâmplă. 
Un sistem de pensii public-privat care ar 
putea crește nivelul acumulărilor. O descu
rajare a pensionărilor anticipate. E aberant 
că în România se plătesc acum 5,8 mil
ioane de pensii, deși doar 4,8 milioane de 
persoane au împlinit vârsta de pensionare. 

I^Și în fine, chestia care pe mine mă 
Ulenervează, creșterea vârstei de pensionare.

Fiecare an adăugat acesteia reduce defici
tul cu 0,7 la sută din PIB. E perfect, dom
nilor! Dar de acum să nu mai aud chestia 
aia cu „să ai pensie lungă" !

Detonare de muniție
Deva (T.S.) - Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „Iancu de Hunedoara” infor
mează că, în data de 21 iunie, între orele 
09:00 - 15:00, pe poligonul de distrugeri de 
pe Dealul Plaiului din Deva vor fi efectuate 
distrugeri de muniție găsită neexplodată. în 
acest context populația este avertizată să nu 
desfășoare activități în această zonă pe o 
rază mai mică de 1.500 de metri de locul 
unde au loc exploziile. De asemenea, ISU 
Hunedoara recomandă hunedorenilor ca, în 
cazul în care descoperă muniție neexplodată 
să nu o atingă cu mâna și nici cu alt fel 
obiecte. Mai mult, cetățenii sunt rugați să 
anunțe de urgență Poliția sau ISU Hune
doara pentru a se lua măsurile de siguranță 
care se impun.

cuvw

Alcoolul le-a distrus viata5
■ Când prietenul cel 
mai bun ți-e paharul, 
Asociația Alcoolicii A- 
nonimi te poate ajuta.

Dana Ioan___________________
dana.ioan@lnformmedia.ro

Deva - în ciuda recunoaș
terii oficiale de către Organi
zația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) că dependența de 
alcool este o boală, această 
constatare poate stârni mul
tora zâmbetul ironic și neîn
crezător. Asociația Alcoolicii 
Anonimi s-a înființat în Româ
nia în 1991, deși la nivel mon
dial a împlinit deja 50 de ani 
de existență. Demarat în 
Timișoara, programul AA se 
derulează în 17 județe ale 
țării. Scopul lui este unul pur 
umanitar: îi ajută pe cei care 
cer ajutor să ducă o viață nor
mală fără alcool. „Alcoolicul 
este cel care nu poate contro
la consumul de băutură, care 
începe cu un pahar și uită să 
se oprească. Majoritatea alcoo
licilor sunt divorțați, pen
sionați pe caz de boală. Când 
își dau seama că au probleme 
grave cu alcoolul, e deja destul 
de târziu. Acest program însă 
oferă ajutor prin susținerea 
morală a celui dornic să 
renunțe să bea.”, spune S.D.,

Salvat de pe 
de pompieri
■ Un bărbat a fost sal
vat de pompieri după 
ce, a urcat băut pe o 
stâncă pe Cetate.

Mihaela Tămaș_______________
mi haela.tamas@infannniedia.ro

Deva - Un bărbat de 30 de 
ani, din județul Caraș-Seve- 
rin, a fost salvat de pompierii 
din cadrul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
„Iancu de Hunedoara”, după 
ce s-a cățărat pe o stâncă la 
o înălțime de aproximativ 20 
de metri, de unde nu a mai 
reușit să coboare. Se pare că 
bărbatul s-a plimbat prin par
cul dă la poalele Cetății, cu 
câteva ore înainte să înceapă 
escaladarea stâncilor. în acest

Alcoolismul e o boală care afectează atât persoana în cauză, cât și pe cei apropiați lui

psiholog. La filiala din Hune
doara au trecut, din 1996 și 
până azi, peste 100 de per
soane. Unii, după un timp, au 
reînceput să bea, au abando
nat lupta cu paharul. O bună 
parte dintre ei însă se întâl
nesc și acum și se ajută între 
ei. Liviu este unul dintre ve
teranii grupului. Are 15 ani de 
când a renunțat la băutură și 
acum îi sprijină pe cei care 
doresc să facă la fel. Este o 
muncă voluntară, ca a orică
rei alte persoane cuprinse în 
acest program. „Nu contează 
cine suntem, cum ne cheamă, 
ce meserii avem. Contează

doar scopul nostru comun: 
abstinența, pentru că o sin
gură cădere ne poate readuce 
de unde am plecat. E suficient 
ca, chiar după 10 ani de când 
te-ai lăsat de băutură, să bei 
un singur pahar, că restul 
parcă vin singure”, spune el.

De curând Asociația AA din 
Hunedoara are un nou sediu, 
pe care primăria l-a pus la dis
poziție cu titlu gratuit, pe str. 
Brâncuși, în blocul X2. „în 
fiecare miercuri și vineri, 
după ora 18,00, e cineva aco
lo, pentru oricine ar dori să 
ne caute și să afle mai multe. 
Sunt oameni care vin o pe

rioadă în jurul sediului până 
să aibă curajul să intre, și 
trece și mai mult timp până 
ajung să-și deschidă sufletul. 
Faptul că au ajuns până la noi 
e un prim pas: recunosc că au 
o problemă. Nu este însă sufi
cient, și trebuie să aibă tăria 
de a-și menține dorința de a 
renunța la alcool”, încheie 
Liviu. Asociația AA are un 
site oficial: www.alcooliciiano- 
nimi.ro. Acolo AA prezintă ce
ea ce fac ei. în mod sigur însă 
nu pot hotărî în numele 
altcuiva dacă acesta are sau 
nu nevoie de sprijin ca să se 
lase de băutură.

stânci

interval de timp a consumat 
băuturi alcoolice împreună cu 
un prieten. Au urcat pe 
scările ce duc spre Cetate, iar 
la intrarea în primul tunel, 
cărășeanul a văzut stâncile. 
Supărat fiind pe viață, a urcat 
până la jumătatea blocului de 
piatră, unde a și rămas până 
la venirea pompierilor. Aceș
tia au fost anunțați de un 
trecător, care l-a auzit vor
bind singur. Odată ajunși la 
fața locului pompierii au 
început negocierea. Bărbatul 
voia să coboare singur, însă 
riscul de a se accidenta era 
mare. De aceea, unul dintre 
angajații ISU specializat în 
alpinism, a reușit să coboare 
până la jumătatea stâncii, de 
unde l-a preluat și l-a coborât 
la sol. Bărbatul a fost prelu-

Aventurierul a fost readus pe pământ de ISU Hunedoara

at imediat de către para- 
medici, care l-au transportat

la Spitalul Județean Deva 
pentru investigații.

Pagubă pentru comercianți
■ Pe lângă pagubele 
comercianților vântul a 
luat pe sus câteva 
corturi.

Deva (H.A.) - „Bani pentru 
teren le trebuie, dar să anunțe 
ce defecțiuni apar nu știu. Ei 
nu se gândesc că sunt pier
deri. Ni se strică carnea în 
frigidere, pentru că nu avem 
curent”, spunea un alt com
erciant. „Nu ne-a spus nimeni 
că nu vom avea curent. Nu 
putem să facem cozonaci. în

Comercianții nemulțumiți că au fost lăsați fără curent

frigider avem aluat, drojdie. 
Se strică. Putem să le arun
căm”, declara o altă comer
ciantă, în timpul penei de 
curent. Cei care au venit să 
remedieze situația spun că 
sarcina de curent a fost prea

a

mare și sursele au cedat. „A 
fost suprasolicitare de curent. 
Au fost legați în rețea, consu
matori mulți și, din cauza 
suprasolicitării, nu s-a ajuns 
la tensiunea de 2,20 cât tre
buia pe fază”, afirma trnul din
tre electricienii care a venit să 
remedieze situația. Situația s- 
a remediat sâmbătă pe la orele 
amiezii, dar comercianții, care 
au plătit locurile unde au ve
nit să vândă, au rămas cu 
paguba. Nu doar curentul 
electric a fost păgubos la aces
te serbări. Și curenții de aer. 
Vântul puternic de sâmbătă 
dimineață a luat pe sus câte
va corturi, care s-au răsturnat 
peste terasele vecine. Deși nu 
au fost victime, proprietarii 
teraselor s-au luptat câteva 
ceasuri pentru a-și pune cor
turile la loc.

A furat mobilul 
profesorului

Lupeni. (M.T.) - Un 
tânăr de 16 ani, elev în 
clasa a zecea la o școală 
din Lupeni, este cercetat, 
în stare de libertate, de 
către polițiștii Biroului 
de Investigații Criminale 
Lupeni, după ce a furat 
telefonul mobil al profe
sorului care preda la 
clasă. Polițiștii au stabi
lit în urma verificărilor 
că, în data de 07 iunie 
2007, profitând de nea
tenția profesorului de 
informatică, în timpul 
orei, a furat din haina 
acestuia un telefon mobil 
marca Samsung, în va
loare de 300 lei. Profe
sorul a anunțat polițiștii 
care l-au depistat în 
scurt timp pe tânăr. „Ca
uza figura în evidența 
celor cu autori necunos- 
cuți, prejudiciul fiind ul
terior recuperat”, a de
clarat subcomisarul 
Magda Popa, din cadrul 
Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:dana.ioan@lnformmedia.ro
mailto:haela.tamas@infannniedia.ro
http://www.alcooliciiano-nimi.ro
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1623 * S-a născut matematicianul șl filozoful Blaise 
Pascal.
1862 - In Statele Unite ale Americii a fost abolită 

sclavia.
1922 - S-a născut fizicianul
Niels Bohr, laureat al Premiului 
Nobel pentru Fizică (1975). 
1941 - S-a născut actrița Irlna 
Petrescu,_________
1943 - S-a născut actorul bri
tanic Malcolm McDowell

(«Caliqula»)_______________________________________________
1947 - S-a născut scriitorul Salman Rushdie («Versete 
satanice»), __ _________________________________
1954 - S-a născut actrița Kathleen Turner (foto) 
(«Giuvaerul Nilului»),

17°
minim

31°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Cer senin. Se vor înregistra temperaturi 

minime de 17°C și maxime de 31°C.

Prognoza pentru două zile.
Miercuri. Cer partial senin. Termometrele 

vor înregistra temperaturi minime de 20°C 
și maxime de 32°C.

Joi. Cerul va fi mai mult senin. Minima 
va fi de 19°C, iar maxima de 32°C.

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Apostol luda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel 
Mare.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Romuald, abate *;  luliana Faico.nieri,

Calendar Greco-Catolic______________ >___________
S luda Tadeul, ap (+ sec. I).

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT

Energie electrică __________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
- 8.30-15.OQ - în Simeria, str. Cloșca, bl. 10, sc. A, sc. 
B;

I - 9.00-16.00 - în localitățile: Muncelu Mare, Boia Bârzii, 
Merișor, Poienița Tomii, Feregi, MHC Dobra, Bătrâna;

1 - 8.00-15.00 - în Vălișoara;
- 8.00-14.00 - în Hunedoara, str. Carpați; în Hațeg, 
str. Horia, sțr. Eminescu; în localitățile: Petros, Ponor, 
Boșorod, Râu de Mori, Vălioara; în Petroșani, Str. 1 
Decembrie, bl.101, bl.103, bl.105. bl.107, bl.109, Str. 
22 Decembrie, bl.2; In Vulcan, B-dul. M. Viteazul, bi.92;

: în Lupeni, Caleâ Brăii.

Gaz metan __________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apa_______
Se va întrerupe furnizarea apei între orele:
- 7,00-15.00 - în Deva, cartierul Micro 15, blocurile: 
60, 61, 64, 66; Al. Streiului, blocurile: 62, 65, 68, 86, 
81, 82, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 70.

REPETA ZILEI

Ciuperci cu maioneză
Ingrediente: 1 kg ciuperci, 250-300 g maioneză, 
150 ml smântână groasă, mărar, pătrunjel, sare 

după gust.
Mod de preparare: După ce s-au curățat, ciupercile 
se fierb în apă cu sare acoperite, până când se 
înmoaie bine, apoi se scurg de apă în strecurătoare, 
unde se lasă să se răcească. Maioneza obișnuită se 
amestecă cu smântână, potrivindu-se gustul cu sare 
și muștar, pentru aromă, se adaugă frunze de mărar 
și pătrunjel tăiate mărunt, apoi se amestecă cu ciu
percile bine scurse. Salata se așază pe platou și se 
crnează cu pătrunjel tăiat mărunt.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integrantei din numărul precedent: C - NUN - D - SOLO - AFON - CIRIPI - 
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 leî 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 integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și tri- 
mite-c? alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liter, până în 28 iunie.

IN 21 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel........................
Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □
fl'l 1

i iore

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.

Berbec
Dimineața sunteți nemulțumit din cauza unui partener de 
afaceri. Cel mai bun lucru este să vă prefaceți că nu obser
vați nimic. Spre seară, vă contraziceți cu toată lumea.

Taur

Doriți să faceți schimbări în casă, dar sunteți înțeles greșit 
și se poate ajunge la un scandal. După-amiază sunteți nevoitac jjuaic ajutiye ia uu ^anuai. aimaia licvvu . .
să faceți: mai multe drumuri pentru a rezolva o problemăaîy

Gemeni

Dacă vă pregătiți să plecați într-o călătorie, puteți fi liniștit, 
totul va merge conform planurilor. Relațiile cu prietenii sunt 
excelente. S-ar putea sa aveți discuții cu partenerul.

Rac

S-ar putea să aveți probleme dacă nu respectați regulile de 
circulație.. Nu este momentul șă încheiați tranzacții finan
ciare. Acordați mai multă atenție familiei și persoanei Iubitei

Leu

Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută să clarificați o 
neînțelegere cu persoana iubită, apărută din cauza pro
blemelor financiare.

Fecioară

Aveți multă treabă, mai ales acasă, dar s-ar putea să nu 
fiți prea bine dispus. Faptul că nu vă puteți respecta pro
gramul vă enervează și riscați să vă certați cu cei din jur.

Balanță

Sunteți plin de energie și aveți puterea să terminați o lucrare 
începută mai demult. Nu vă grăbiți să refuzați propunerea 
de colaborare cu un prieten! Evitați discuțiile contradictorii.

Scorpion

Se pare că nu vă simțiți prea bine și nu aveți chef să vă 
petreceți timpul liber împreună cu prietenii. Starea de apatie 
poate să vă creeze neplăceri în familie și în relația de cuplu.

Săgetător

Vă recomandăm să fiți atent la ce spuneți, mai ales dacă 
vă enervează cineva din anturaj. Aveți tendința să 
reacționați impulsiv.

Capricorn

Dimineața s-ar putea să fiți stresat, din cauza unor lucrări 
urgente. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile colegilor. Vă 
sfătuim să îi arătați persoanei iubite mai multă afectivitate.

Vărsător

Este indicat să vă rezolvați problemele importante, când 
aveți mai multă energie. Seara, dorința dumneavoastră de 
libertate ar putea să afecteze relația cu partenerul de viață.

Pești 7 £

Aveți ocazia să faceți schimbări importante în relațiile sen
timentale. Dimineața faceți cunoștință cu o persoană 
deosebită, care vă atrage atenția. Ascultați-vă intuiția!

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 TeleMatinal 
10:00 Atom. Mâine este 

G3 acum!
10:30 Pierdut printre ai săi 

0(ep. 2, SUA, 2003). Cu: 
Mitch Rouse, Connie 
Britton, Blake Clark. 
R.: Michael Jacobs

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

12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Damon (s, SUA, 1998) 
13:30 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Oglinda retrovizoare. 

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune to 
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

20:20 între bine și râu. 
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep.
024, dramă, SUA, 

2005). Cu: Ellen Pom- 

peo
2245 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Independența (doc.) 
23:55 Filler Sibiu

0:10 Malpertuis: povestea 
unei case bântuite 
(dramă/SF, Franța/Bel- 
gia/Germania, 1971). 
Cu: Orson Welles, 
Susan Hampshire, 
Michel Bouquet, Math
ieu Carri’re, Jean- 
Pierre Cassel. R.: Harry 
Kiimel

1:55 Jurnalul TVR (r). 
Sport. Meteo

330 li e mai ușor unei 
cămile... (film, r)

450 Oglinda retrovizoare
(r)

520 Semne (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Om sărac, om bogat

(r)
11:00 Academia de poliție

(r)
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

13:00 Știrile ProTv 
13:30 La Bloc (r) 
14:00 Compania a 7-a sub

Hdar de lună (comedie, 
Franța, 1977). Cu: Jean 
Lefebvre, Pierre Mondy 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo 

0(ep. 3, dramă, SUA 
2005). Cu: Jennifer 
Love Hewitt

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

Vremea

2030 Pasageiul 57
(3 (acțiune, SUA, 1992). 

Cu: Wesley Snipes, 
Bruce Payne, Tom 
Sizemore, Alex Dat- 
cher, Bruce Green
wood, Robert Hooks 

22:15 Jaca Paca (prima 
ediție) 

23:00 Meseriașii (prima 
ediție) 

2330 Știrile Pro Tv. Sport.
Vremea

0:15 Călătorii în necunos-
0cut (serial, SUA, 2005). 

Cu: William Fichtner 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile ProTv 
2:15 Țaca Paca 
330 Călătorii to necunos

cut (r)
430 Stilul Oana Cuăno (r)
430 Pro Motor (r)
530 Apropo Tv (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 
0de tamfc (r)

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 

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (serial) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Misiunea Casa (r) 
14:15 Răfuială to Sundown 

. siî (western, Statele Unite 
ale Americii, 1957). 
în distribuție: 

Randolph Scott, 
John Carroll, 
Karen Steele 
Regia: Budd Boetticher 

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Din dragoste
(divertisment) 

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport Meteo 

24:00 Somn ușor, Hutch
Rimes (thriller, SUA, 
2000) Cu: Steven 
Weber, Swoosie Kurtz, 
Gail O'Grady. R.: 
Matthew Irmas 
Proprietarul unei com
panii de asigurări este 
implicat fără să vrea 
într-o crimă. Hutch 
Rimes iși înșală mereu 
nevasta. Una dintre 
amante îi propune să 
o ajute să-și omoare 
soțul. Lucrurile merg 
prost, bărbatul își 
ucide el nevasta, iar 
Hutch scapă în ultima 
clipă.

230 Conors interactiv 
330 9595 (r)

9:00 Lecția de... știință. Despre 
: vreme și climă (doc.) 930 Jur

nalul Euronews pentru Româ
nia 9:40 Campionatul de co
medie (r) 10:15 Julie, cavaler 
de Maupin (partea I) (aventuri, 
Franța, 2003) 12:00 Micuța 
Zorro (s) 13:00 Spellbinder: o 

I lume nouă (s) 1330 ABC... de 
ce? 1430 Tribuna partidelor 
parlamentare 15:00 împreună 

l în Europa 16:00 Orășelul nos
tru drag (s) 1630 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 1835 Replay 
19:05 Omul între soft și moft 

< 1935 Campionatul de comedie 
20:05 Farmece (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 Pompei (dramă, 
Italia, 2007) 23:55 Colecțio
narul de suflete (s) 0:55 Oră
șelul nostru drag (r) 1:25 Fe
meile din Brewster Place (f, r)

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Căp- 
șune cu zahăr (ep. 2, Portu
galia, 2003) 10:00 Gitanas (s). 
Cu: Ana de la Reguera, Ma
nolo Cardona, Dolores Heredia 
1230 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 15:30 Răzbu
narea Victoriei (s) 1730 Po- 
veștiri adevărate 1830 Betty 
cea urâtă (s) 1930 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s) 2230 Poveștiri de noap
te (divertisment) 23:00 Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r) 1:45 Po
veștiri adevărate (r) 2:45 Iubire 
ca în filme (r)

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

icz

7:00 Love Joy (film serial, 
Anglia, 1986) 830 Poftă bună 
cu Jamie Oliver 9:00 Dimi- 

I neața cu Răzvan și Dani 11:00 
; www.rebeli.70 (serial) 12:20 
; Look who is winning 1430 
Miezul problemei (reluare) 
1630 Pentru o cauză dreaptă 
(film serial, dramă, Canada/ 
SUA, 2001). Cu: Elizabeth 
Lackey, Richard Thomas, Ro
ger R. Cross 1730 Naționala 
de bere 1830 Știri Național TV 
20:00 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 Film 
artistic

730 Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:25 Fla
vours - 3 bucătari (r) 9:45 Al 
7-lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit 14:05 Dragoste 
și putere (s) 14:40 Cântece
de dragoste (dramă romantică, 
SUA 1999) 16:25 Al 7-lea cer 
(s) 17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 Efectul gemenelor 
(aventură, Hong Kong, 2003) 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O.2230 
Focus Plus 2330 Totul despre 
sex (s) 24:00 CSI - Investigații 
(s) 1:00 Focus (s) 2:00 Sunset 
Beach (s) 330 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

12:20 Dna Palfrey la Clare
mont (comedie, Marea Bri
tanie, 2005) 14:10 Adevărul și 
alte minciuni (comedie. Spa
nia, 2004). 15:40 Tipu' de la 
cablu (comedie, SUA, 1996). 
17:15 Master and Comman
der La capătul Pământului 
(dramă, SUA, 2003). 1935 
Agent fără voie (comedie, 
SUA, 2005) 21:00 Dragoste mate 
- Sistemul de alarmă (Ep. 3, 
dramă, SUA, 2006).22:00 
Deadwood (Ep. 15, dramă, 
SUA, 2004). 23:00 Alfie (ro
mantic, SUA, 2004).

9:10 100% cu Robert Turces- ■ 
cu (r) 11:15 Deschide lumea 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă 
17:00 Realitatea de la 17:00 • 
17:45 Editorii Realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 1745 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 2130 
Realitatea de la 21:00 2150 
Ziarul Realității 2230 100% 
23:00 Ultima oră 2430 Rea
litatea de la 24:00

14:15 Lumea Pro Cinema (r) 
14:45 ProMotor (r) 15:15 Dra
goste, sex și carieră (r) 16:15 
Entertainment News (r) 1630 
Povești extraordinare (s) 1730 
Dragoste, sex și carieră (s) 
1830 Doi bărbați și jumătate
(r) 19:00 Walker, polițist texan
(s) 20:00 Entertainment News 
20:20 Boston Legal (s, corn., 
SUA 2004) 2130 Doi bărbați 
și jumătate (s) 2230 Centura 
neagră: forța fatală (acțiune, 
SUA 1993) 2400 Pnetenie pe 
muchie de cutit (sj

ș7:00 Matinal 710 10:00 Arte 
(reluare) 1030 Euromaxx 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Un 
nou început (reluare) (docu
mentar) 1335 Emisiune reli
gioasă (reluare) 1435 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea 
15:40 La limită (reluare) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 18:00 6! Vine presa! 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Irina By Monica Colum- 
beanu 2230 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 24:00 
Interzis. Cu Laura Andreșan 
030 Emtsrune-concurs 230 6! 
Vine presa!

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Golf 12:00 Tehnologie 
extremă 1330 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1630 
Curse 1730 Automobile amer
icane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 1930 
Vânătorii de mituri 2030 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
214)0 Povești medicale uimi
toare 2230 Crime care au 
zguduit lunea 2330 în viteza 
a dncea 2430 Cum se fabrică 
ctivene tocnrf?

I
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www.edu.ro Veteranul și plutele de pescuit
Om (D.l.) - Acesta este site-ul oficial al Ministerului 
Educației ți învățământului. Aici găsiți informații 
despre examene ți concursuri, informații școlare 
utite din învățământul preuniversltar, universitar și 
pentru minorități.

1 Euro_______________________________________3,2180 lei
1 Dolar SUA________________________________2,4001 lei
1 gram de aur 50,7774 lei

Amplasarea radarelor în data de 19.06.2007:
- DN 7: lila - Tătărăști - Zam,
- DN 7: Qrățtie - Simeria Veche;
- DN 66: Căian - Hațeg;
- DN 687; Hunedoara - Hățdat;
- Deva: Bulevardele Decebal, 22 Decembrie, Nicolae 
Bălcescu, Calea Zarandului și str. Mihai Eminescu.
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■ Pentru un leu în 
plus, un fost veteran 
de război, confecțio
nează plute de pescuit

Tiberiu Stroia
tiheriu.5troiagln1ormniedia.ro

Deva - La 9 mai 1945, avea 
25 de ani și se afla undeva la 
granița cu Germania. Era 
sergent și fusese decorat de 
trei ori pentru acte de vitejie. 
Ar fi vrut să intre și el, 
alături de camarazii săi de 
luptă, în Berlin, dar rușii nu 
l-au lăsat. „După ce am luptat 
alături de ei (ruși n.r) prin 
toți munții Tatra, ne-au oprit 
la granița Germaniei. Asta ca 
să nu ne putem lăuda și noi 
soldații din Divizionul 3 
Obuziere că am pus piciorul 
în Berlin”, spune supărat ve
teranul.
Confecționează plute

Astăzi la cei 87 de ani ai 
săi, veteranul de război loan 
Costea din Deva încearcă să 
câștige un ban în plus con
fecționând... plute de pescuit. 
Și asta pentru că statul i-a

loan Costea își rotunjește venitul mizer de veteran confecționând plute de pescuit

„răsplătit” cei cinci ani petre- 
cuți sub arme cu mai puțin 
de... 300 de lei. Poate fi văzut 
aproape în fiecare zi pe stra
da Bălcescu din Deva, stând 
liniștit în fața unei măsuțe pe 
care sunt aliniate cuminți 
zeci de plute pentru pescuit. 
Și, dacă ai puțin timp, poți 
asculta și o istorioară despre 
luptele de la Krasnoiask.

Bătrânul veteran a fost un 
mare pescar. Și pentru că

picioarele nu îl mai ajută pen
tru a merge la pescuit, s-a 
apucat de confecționat plute. 
„Mă cunosc toți pescarii din 
județ. Așa că m-am gândit să 
mă apuc de confecționat plu
te. îmi ocupă timpul și mă 
mai ajută să aduc câștig un 
leu. Oricum prea multe nu 
vând. Dar măcar, vorba soției 
mele, stau liniștit afară la 
aer”, spune bătrânul. Pentru 
confecționarea unei plute,

loan, muncește mai bine de 
o oră. „Le fac din burete anti
fonic. Nu e ușor pentru că o 
plută pentru pescuit trebuie 
să aibă o anumită configu
rație geometrică. Altfel nu stă 
perpendicular pe apă. Și te 
înșală la pescuit”, spune bă
trânul veteran. Cât despre 
dezamăgiri, Ioan are una sin
gură. Aceea că statul nu face 
nimic pentru cei bătrâni și 
bolnavi.

HUNEDOARA

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.

Hunedorenii, campioni ai 
recalificărilor

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SIF2 3,3100 4,09
SIF5 3,7600 3,87
SIF1 3,3500 2,13
SIF3 2,3300 1,75
SIF4 2,3700 0,85
TIV 0,7600 3,40

bkd 25,2000 -3,45
BRK 2,8000 3,70
RRC 0,0890 1,02
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli:

■ Județul Hunedoara e 
pe locul 3 pe țară în 
privința numărului de 
programe de calificare.

Deva (D.I.) - între 2003 și 
2006 în județ au fost autorizați 
peste 60 de furnizori de servi
cii în domeniul cursurilor de 
calificare și recalificare. Până 
acum au fost eliberate peste 
9000 de certificate de califica
re. Cele mai cerute cursuri 
sunt cele de inspector resur
se umane, lucrător în comerț, 
chelner și zidar. Hunedoara 
este al treilea județ pe țară în 
privința numărului de pro
grame de calificare. După 
Vâlcea și Cluj, dar înaintea 
Constanței, Sibiului sau Bra
șovului, hunedorenii dovedesc 
că se adaptează la cerințele 
pieței interne și externe a 
muncii. Certificatele eliberate 
de către diversele firme auto

rizate sunt recunoscute de că
tre MMPS și de către Minis
terul Educației. în plus, apos- 
tilate de către Prefectură, ele 
pot dovedi competențele pro
fesionale ale posesorului și 
peste graniță. „Sunt multe fir
me care au cerut să se autori
zeze în acest domeniu, pentru 
că există cerere pe piață. Hu
nedorenii doresc să se califice 
în meserii cerute pe piață. 
Preferă să plece peste graniță 
altfel decât ca muncitori neca
lificați”, spune Octavian Bă- 
gescu, directorul DMPS Hune
doara.

Octavian Băgescu

Zeci de mine și cariere 
vor fi închise
■ Alte 88 de mine ar 
putea fi închise prin- 
tr-un proiect estimat 
la 550 milioane euro.

București (C.P.) - Minis
terul Economiei și Finanțe
lor va solicita acordul Gu
vernului pentru închiderea 
și ecologizarea a 88 de mine 
și cariere, operațiuni care 
necesită fonduri de circa 552 
milioane de euro, au decla
rat surse din instituție. 
„Cheltuielile pentru închi
derea și monitorizarea fac-, 
torilor de mediu vor fi su
portate de titularii de licen
ță, din surse proprii, și din 
alocațiile bugetare ale Mi
nisterului Economiei, înce
pând de anul viitor”, au 
afirmat sursele citate. Potri
vit acestora, investițiile ne

finalizate precum și cele ter
minate și nerecepționate re
alizate la cele 88 de exploa
tări miniere vor fi sistate 
și casate, urmând să fie va
lorificate conform legisla
ției. între cele 88 de mine 
incluse în acest proiect, pen
tru care sunt prevăzute a se 
realiza lucrări de închidere 
și ecologizare, simt incluse 
și exploatări de la cele două 
companii miniere din județ, 
respectiv Compania Națio
nală a Huilei Petroșani și 
Minvest Deva.

Guvernul a aprobat în 
ultimii zece ani închiderea 
definitivă a 462 de mine și 
cariere neviabile. Numărul 
posturilor din industria 
minieră a fost redus, înce
pând cu 1997, de la aproape 
175.900 de persoane la circa 
40.000 angajați.

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

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

753428619 
248691375 
961753842 
519874236 
472369158 
836215794 
397586421 
625147983
1 «8 4932567 
ncepători

6 8 5 3.92741
3 7 1 8 5 4 6 2 9
2 9 4 6 7 1 5 3 8
5 1 2 4 8 9 3 6 7
9 4 6 5 3 7 8 1 2
8 3 7 2 1 6 9 5 4
4 2 3 9 6 8 1 7 5
7 6 9 1 4 5 2 8 3
1 5 8 7 2 3 4 9 6

Avansați

Telefonul fix se încinge
Vorbești pe fix cu bani mai puțini
Linia fixă de la Romtelecom se încinge pentru câ nu te mai poți opri, de când vorbești fără grija facturii. Nu e o 
păcăleală.

întrebați de Confort Nelimitat de la Romtelecom. Este noul abonament care permite cliențitor să sune gratuit și 
nelimitat. în rețeaua Romtelecom, pentru aproximativ 37 lei pe lună (11,2 euro, fără TVA). Cei care folosesc 
Confort Nelimitat pot să facă și economii importante la convorbirile pe mobil, printr-o reducere de 33% pentru 
apeluri către numere de telefonie mobilă din România.
Din luna mai, toate celelalte abonamente de la Romtelecom includ și ele beneficii precum convorbiri gratuite 
nelimitate, în afara orelor de vârf, în rețeaua Romtelecom (pentru abonamentele cu minute incluse Confort 50 și 
Confort 200) sau tarife mai mici pentru apeluri efectuate în rețeaua Romtelecom (pentru abonamentul Confort 
Standard), iar clienții nu trebuie să plătească nimic în plus pentru asta.
Se vorbește cu mult mai ieftin și în străinătate. Doar 9,99 eurocenți pe minut pentru apelurile pe fix către toate 
țările membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Elveția, israel și Islanda, precum și pentru cele pe fix și mobil către 
SUA și Canada.
Noua ofertă a companiei se numește - “Clientul pe locul 1” și este felul în care Romtelecom răspunde așteptărilor 
clienților săi: cu foarte multa considerație!

Toate detaliile despre noua ofertă a Romtelecom se găsesc pe www.romtelecem.ro, la 930 (apel gratuit din 
rețeaua companiei) sau în magazinele Romtelecom din toată țara.

Cad prețurile și la internet

Din iunie. Internatul de la Romtelecom te costă la jumătate. Cel mai ieftin abonament de Internet de mare viteză va 
începe de ta numai 7,5 euro, fără TVA!

(O
FSS/)

http://www.edu.ro
tiheriu.5troiagln1ormniedia.ro
http://www.romtelecem.ro
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• Canalizare. Consiliul Local Deva a
k. aprobat alocarea sumei de 95.920 lei 

pentru canalizarea străzii Bălata, din 
municipiu. (M.S.)

Proiect cultural
Deva (M.S.) - Zece e- 

levi de liceu din județul 
Hunedoara, pasionați de 
literatură, au plecat ieri 
spre localitatea Ipotești, 
din județul Botoșani, un
de vor petrece o vacantă 
gratuită de o săptămâ
nă, în cadrul unui pro
iect cultural inițiat de 
către deputății Ionica 
Popescu (PC) și Mihai 
Mălaimare (PNL). Elevii 
hunedoreni au fost se
lectați în urma unui 
concurs de eseuri pe te
ma „Eminescu-prietenul 
meu”, în care liceeni 
trebuiau să conceapă o 
scrisoare adresată poe
tului national. Proiectul 
cultural inițiat de către 
cei doi parlamentari, 
membri ai comisiei de 
cultură a Camerei Depu- 
taților, va continua, pes
te o săptămână, la Deva, 
când zece elevi din jude
țul Botoșani, pasionați 
de istorie, vor avea oca
zia să viziteze locuri in
teresante din județul 
Hunedoara, între care se 
numără cetățile dacice 
din Munții Orăștiei și 
Castelul Corvineștilor 
din Hunedoara.

Examen în 
pușcărie 
Deva (M.S.) - Șapte 
deținuți de la Peni
tenciarul de la Bâr- 
cea Mare au susținut 
luni examenul de ca
pacitate la limba și 
literatura română. 
Elevii testați au vâr

ste cuprinse între 24 
și 30 de ani și au 
fost condamnați 
pentru că au comis 
furturi sau tâlhării. ■ 
Deținuții fac parte 
din regimul închis și 
semideschis al peni
tenciarului.

Protest
Petroșani (M.S.) - 
Mai mulți angajați ai 
Serviciului de Admi
nistrare Publică Pe
troșani au protestat 
ieri în fața instituției, 
nemulțumiți că șeful 
lor de echipă a fost 
schimbat. Unii au 
susținut că schimba
rea s-a efectuat pe 
motive politice. Vice- 
primarul Claudiu 
Cornea a spus că șe
ful de echipă a fost 
trimis să coordoneze 
activitatea unei alte 
echipe și că activi
tatea acestuia nu ar 
fi fost dintre cele 
mai eficiente.

■ Varianta extrasă la 
proba de română a fost 
cea cu numărul 11, 
compusă din trei părți.

Sanda Bocaniciu_____________
Călin BicAzan

Deva - Prima parte verifica 
cunoștințele gramaticale și 
stilistice pe un text-suport la 
prima vedere, poezia „Părin
ții”, de Ana Blandiana. A do
ua cerință a constat în redac
tarea unei cereri, după con
vențiile cerute, pentru obți
nerea unei burse. Pentru 
ultimul subiect, absolvenților 
claselor a Vili-a li s-a cerut să 
demonstreze că poezia „Părin
ții”, aparține genului liric. 
Imediat la ieșirea din sălile de 
examinare, la centrul de tes
tare de la Școala Generală 
„Andrei Mureșanu” Deva, ele
vul Andrei Marton spunea 
despre modul în care s-a pre
zentat la prima probă a Tes
telor naționale că „a fost foar
te ușor la română și am spe
ranța că și celelalte probe vor 
fi asemenea. Supraveghetorii 
au stat la discuții tot timpul 
și în sală s-a putut conversa”. 
Ana Chirilă, super-fericită, 
spunea că a făcut tot. „A fost 
mai bine decât mă așteptam! 
Subiectele au fost ușoare. Am

știut și sper la cea mai mare 
notă”, spunea ea. Și Corina 
Ilyeș s-a bucurat că „varianta 
care a picat la română a fost 
super!... Am avut emoții mari, 
care au crescut mai ales în 
acea oră pe care am petrecut- 
o în sala de testare până la 
începerea examenului... Am 
emoții; deja, pentru proba de 
la mate”. Mâine, testele națio
nale vor continua cu proba la 
limba și literatura maternă. în 
zilele următoare, respectiv 20 
și 21 iunie, vor avea loc pro
bele scrise de la Matematică, 
respectiv, la alegere, la Istoria 
românilor sau Geografia 
României. Afișarea rezultate
lor finale este programată în 
data de 28 iunie.
Alți elevi se distrează

Dacă unii elevi au intrat 
deja în febra examenelor, alții 
au profitat de prima zi de 
vacantă și au început dis
tracția. Fotbalul, jocurile pe 
calculator și mersul la ștrand 
sunt doar câteva din acti
vitățile care ocupă timpul șco
larilor peste care vacanta a 
venit fără alte griji. Elevii 
spun că nu le pasă de emo
țiile celor care se pregătesc în 
acest timp pentru testările 
care au loc la încheierea 
fiecărui ciclu gimnazial sau 
liceal, pentru că la rândul lor 
au trecut prin aceste examene

„Ce-ai scris la punctul ăsta?"

și nimeni nu i-a compătimit. 
„Nu pot spune că îmi este 
milă de ei. Și eu am dat aces
te examene anul trecut, iar 
când eu învățam alții se dis
trau. Acum mă bucur că am 
luat vacanta și plănuiesc să 
călătoresc cât mai mult”, 
spune Ruxandra Băican, ele
vă în clasa a IX-a la Colegiul 
Tehnic „Transilvania”. „Să 
fiu sincer într-un fel îmi pare 
rău de cei care dau în perioa
da asta examene pentru că 
am auzit că subiectele au fost 
puțin mai grele la română 
fată de anul trecut. Dar tin 
minte că au râs de mine când 
eu învățam și ei mergeau să 
se distreze, acum e rândul 
meu să le întorc serviciul. O

să merg la munte anul ăsta, 
iar apoi voi vizita Italia”, 
afirmă Andrei Petaca, elev în 
clasa a IX-a la Liceul de Mu
zică și Arte Plastice „Sigis
mund Todută”.

Pentru unii tineri mai este 
un an până la testele națio
nale, iar vacanta constituie 
pentru ei prilejul de a face un 
ban în plus. „Nici nu vreau 
să mă gândesc încă la exa
mene, mai am un an până 
atunci. Printre jocurile pe 
calculator și mersul la ștrand, 
vara asta o să-mi fac timp să 
distribui niște ziare ca să 
câștig și eu un ban”, spune 
Andrei Gros, elev în clasa â 
Vll-a la Școala Generală 
„Andrei Mureșanu”.

Ruleta care măsoară fapte
Deva. (M.S.) - Conservatorii dau dovadă 

de originalitate și lansează „Ruleta lui 
Voiculescu” cu care propun ca oamenii să 
măsoare faptele politicienilor, din orice par
tid ar face parte aceștia. Sub deviza 
„Măsoară după fapte, nu după vorbe”, rule
ta, cu o lungime de un metru, a fost pro
dusă în 5000 de bucăți, cel puțin pentru 
început. Acestea vor fi împărțite electoratu
lui din tară pe tot parcursul verii, în cadrul 
acțiunilor ce vor fi desfășurate de conserva
tori în pregătirea campaniei pentru ale
gerile europarlamentare prevăzute să aibă 
loc în această toamnă. „Dorim ca oamenii 
să știe că nu toti parlamentarii dorm. Fap
tele vorbesc pentru cei care au activitate”, 
a declarat deputatul hunedorean Ionica 
Popescu.

Ruxandra BăicanAndrei Marton Ana Chirilă Andrei Petaca Andrei Gros

Ionica Popescu

Asigurări pentru mineri
Petroșani (M.S.) - Liga Sindicatelor 

Miniere Valea Jiului (LSMVJ) dorește ca 
minerii care lucrează în cadrul Companiei 

Naționale a Huilei (CNH) 
Petroșani să beneficieze 
de asigurări colective în 
caz de accidente, care să 
acopere riscurile generate 
de situațiile neprevăzute 
ce pot apărea în activi
tatea de extracție a 
cărbunelui. „Dorim să 
identificăm surse de 
finanțare ale acestor

asigurări astfel încât sumele necesare 
încheierii polițelor să fie plătite din bugetul 
companiei și nu din salariile oamenilor”, a 
declarat ieri președintele LSMVJ, Zoltan 
Lacataș. Liderul sindical a explicat că prin 
asigurările colective ar urma să fie acordate 
indemnizații în caz de accidente soldate cu 
invaliditate temporară sau permanentă, 
cheltuieli de spitalizare și intervenții 
chirurgicale, ajutoare în caz de deces. 
Despăgubirile ar urma să fie plătite și 
familiilor minerilor, în caz de deces.

Funcționari 
condamnați

Deva (M.S.) - Doi funcțio
nari de la Administrația Na
țională a Drumurilor (AND) 
Arad au fost condamnați de 
Tribunalul Hunedoara la trei 
ani de închisoare, cu sus
pendare, pentru luare de mită, 
după ce administratorul unei 
firme din municipiul Hu
nedoara a reclamat fapta la 
Direcția Generală Anticorup- 
tie (DGA) Hunedoara. Admi
nistratorul firmei hunedorene 
a reclamat procurorilor, în 16 
decembrie 2006, că un func
ționar de la AND Arad i-a pre
tins 1500 de lei pentru ca unul 
dintre angajatii denunțătoru
lui să nu fie sancționat cu 
8500 de lei. Angajatul firmei 
hunedorene fusese prins în 
trafic cu o încărcătură care 
depășea maximul admis pen
tru circulația pe drumurile 
publice și nu avea autorizație 
specială pentru acel transport. 
Funcționarul a solicitat ca 
mita să îi fie transferată on
line la Oficiul poștal nr. 1 
Arad în aceeași zi, în caz con
trar, amenințând cu întocmi
rea procesului verbal de sanc
ționare. în urma discuțiilor cu 
denunțătorul, funcționarul a 
fost de acord să îi fie trans
ferată suma de 1.000 lei, lă
sând să se înțeleagă că va sta
bili o nouă întâlnire pentru a 
primi și diferența de bani. în 
aceeași zi, lucrătorii D.G.A. - 
Arad și Timiș, sub coordona
rea procurorilor din cadrul 
Tribunalului Arad, s-au depla
sat la oficiul poștal indicat, 
unde au constatat că, pentru 
ridicarea banilor, s-au prezen
tat două persoane, funcționari 
în cadrul Administrației Na
ționale a Drumurilor, și o cu
noștință de-a lor”, se arată 
intr-un comunicat al DGA.

Corina Ilyeș

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

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

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

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

Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!
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Fiesta promovării la Simeria
■ CFR Marmosim a 
câștigat meciul de ba
raj cu Parângul Sadu și 
va juca în Liga a lll-a.

Ciprian Marinuț
clprian.marlnut@lnformmedia.ro

• Baraj. Azi, la Timișoara, Mureșul Deva 
joacă primul meci din barajul pentru pro
movarea în Liga a ll-a. Adversara este 
Lotus Felix Sânmartin, echipă care, în 
primul meci al grupei, a învins pe Minerul 
Motru cu 3-0. Devenii vor avea meciul 
decisiv vineri de la ora 17,30, când vor 
disputa partida cu Minerul Motru. (V.N.)

Cisnădie - Echipa antre
nată de fostul căpitan al Cor- 
vinului, Nelu Mitrică, și fi
nanțată de grecul Teodorus 
Favatas a reușit un sezon per
fect. Câștigătoare a Ligii a IV- 
a Hunedoara, cu 22 de victorii

• Contract. Ion Dumitra, mijlocașul care ’ 
a evoluat în sezonul trecut la Minerul 
Lupeni, a semnat un contract pe trei ani 
cu Gloria Bistrița, a anunțat loan Horo- 
ba, directorul sportiv al bistrițenilor. Ion 
Dumitra, în vârstă de 31 de ani, a fost 
căpitan al FC Oradea pe vremea când 
echipa bihoreana se afla în Liga I. (V.N.)

Marian DinuNelu Mitrică Alin Rus

din tot atâtea meciuri și a 
Cupei României faza jude
țeană, CFR Marmosim a pro
movat în Liga a IlI-a, după 
ce s-a impus, sâmbătă, la 
Cisnădie, cu 3-2 în meciul de 
baraj cu Parângul Sadu, cam
pioana județului Gorj. Pro
movarea a declanșat o fiesta 
la Simeria, jucătorii fiind 
întâmpinați și felicitați de 
suporteri în centrul orașului.
Plus de experiență

Simerienii au fost conduși 
de două ori în meciul de

............. MBmmHKKttHHMH8HHRL
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Nelu Mitrică - antrenor - jucător; Alin Rus - căpitan; Marian Dinu, Marius 
Timofte, Costel Mîcnea, Victor Cojocari, Teodor Ognean, Sorin Petcu, 
Marcel Stârc, Cosmin Istrate, Marian Căprărescu, Cristian Robciuc, Robert I 

Taldoș, Alin Jicmon, Ciprian Roșea, Cornel Zmole, Vlad Rafa, Sergiu Coste.

baraj, însă experiența grupu
lui de jucători care a activat 
la Corvinul și-a spus cuvân
tul și CFR a revenit de flecare 
,dată și a tranșat meciul în 
favoarea sa. Oltenii au punc
tat prin Fotescu (min. 5) și 
Șoșoi (min. 26 din penalty), 
dar Ognean (min. 10) și 
antrenorul-jucător Nelu Mi
trică (37) au restabilit egali
tatea. în repriza secundă, cu

. nm în plus pe teren după 
~c i\. su (65) a fost eliminat, 
CFR Marmosim a asediat 
careul advers și a reușit golul 
victoriei prin Cojocari (min. 
72). Parângul a încercat să 
revină pe final, după ce D. 
Dăscălescu (min. 86) a fost 
eliminat, însă CFR a știut să 
gestioneze tensiunea din 
țeren și a obținut promovarea 
în Liga a IlI-a.

Sorin Petcu

Robert Taldos

Deva (V.N,) - In cele 11 zone din județ s-au desfășurat 
duminică partidele primei etape a Cupei Primăriilor la 
Fotbal. Organizatorii au remarcat spiritul de fair play 
în care s-au desfășurat meciurile și speră ca și în con
tinuare acesta să domine întrecerile, lată rezultatele și 
clasamentele pe zone. 

Teodor Ognean

Cristian RobciucMarcel Stare

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

Marius Timofte Costel Micnea Victor Cojocari

Zona 1 - Vața de Jos
Baia de Criș'- Luncoi 3-0; Avîntul Tomești -Vața de 

Jos 2-0
Clasament
1. Baia de Criș 1 1 0 0 3-0 3
2. Avîntul Tomești 1 1 0 0 2-0 3
3. Ponorul Vața II 1 0 0 1 0-2 0
4. Luncoiul de Jos 1 0 0 1 0-3 0

Cosmin Istrate Marian Căprărescu

Alin Jicmon Ciprian Roșea

Zona a 11-a - Crișcior
Moții Buceș - Șoimul Băița 0-5; Zarandul Crișcior II - 
Bucureșcii Bradului 1-1
Clasament
1. Șoimul Băița 1 1 0 0 5-0 3
2. Zarandul II Cr. 1 0 1 0 1-1 1
3. Bucureșcii Br. 1 0 1 0 1-1 1
4. Moții Buceș 1 0 0 1 0-5 0

Zona a lll-a. Certei
Silva Hărău - Venus Șoimuș 1-3; Aurul II Certej - Voința
Vălișoara 1-2
Clasament
1. Venus Șoimuș 1 1 0 0 3-1 3
2. Voința Vălișoara 1 1 0 0 2-1 3
3. Aurul II Certei 1 i 0 0 1 1-2 0
4. Silva Hărău 1 0 0 1 1-3 0

Zona a IV-a. Ilia
Gurasada - Unirea Zam 5-4; Burjuc - Voința Ilia 1-6
Clasament
1. Voința Ilia 1 1 0 0 f 6-1 3
2. Gurasada 1 1 0 0 5-4 3
3. Unirea Zam 1 0 0 1 4-5 0
4. Burjuc 1 0 0 1 1-6 0

Zona a V-a. Dobra
Brănișca - Lăpuqiu 2-1; Victoria Dobra - Vețel 2-2
Clasament
1. Brănișca 1 1 0 0 2-1 3
2. Victoria Dobra 1 0 1 0 2-2 : 1 ;
3. Vețel 1 0 1 0 2-2 1
4. Lăpugiu 1 0 0 1 1-2- 0

Zona a Vl-a. Băcia
Turdaș - Rapolt 4-1; Petito Băcia - General Berthelot

1-0
Clasament
1. Turdaș 1 1 0 0 4-1 3
2. Petito Băcia 1 1 0 0 1-0 3
3. General B. ,1 0 0 1 0-1 0
4. Rapolt î: 0 0 1 0-1 0
Celelalte rezultate, în ziarul de mâine.

CIP a luat și Cupa
Tg. Mureș (C.M.) - FC CIP 

Deva a reușit cea mai bună 
performanță din istoria clubu
lui, trecându-și în palmares 
eventul campionat - Cupă. 
Devenii au câștigat, ieri, la 
Tg. Mureș, cu 6-4 (3-2) finala 
Cupei României cu ACS Odor- 
heiu. ACS Odorheiu a început 
în forță și avea un avantaj de 
două goluri după doar opt 
minute de joc. FC CIP a 
reacționat ca o adevărată cam
pioană și a întors rezultatul, 
până la pauză, prin golurile 
semnate de Dobre, Matei și 
Molomfălean. După pauză, FC 
CIP a condus de două ori la 
două goluri diferență (4-2 și 
5-3) și o dată la trei doluri (6- 
3), iar ACS Odorheiu nu a mai 
avut forța să revină. 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni

360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 
activată, valabile 6 luni

în plus:

-- -
4.1 
palici

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

~ SIMPLU
- RAPID
- GRATUIT

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

mailto:clprian.marlnut@lnformmedia.ro
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• Prime. Conducerea grupării CFR Cluj a 
stabilit bonusurile pe care le vor încasa 
jucătorii în cazul în care vor câștiga titlul 
sau vor ocupa poziția secundă, 50.000, 
respectiv 25.000 de euro.

A fost sărbătoare la Madrid

Accident
Shanghai (MF) - Un 

component al echipei de 
volei a Chinei și-a frac
turat gâtul după ce r 
intrat cu capul într-u. 
zid, în timpul unui an
trenament, la finalul 
săptămânii trecute, la 
Sankt-Petersburg, înain
tea unei partide amicale 
cu Rusia.

Lewis Hamilton
(Foto: EPA)

Conduce
Record

Mission Viejo (MF) - 
Sportiva americană Kate 
Ziegler a stabilit, dumi
nică, un record mondial 
în proba de 1500 metri 
liber, cu 15 minute, 42 
de secunde și 54 de su
timi, în cadrul unei reu
niuni de natație de la 
Mission Viejo (Califor
nia).

Kate Ziegler (Foto: epa>

București (MF) - Bri
tanicul Lewis Hami
lton și echipa sa 
McLaren Mercedes 
și-au consolidat 
pozițiile de lideri ai 
clasamentelor 
piloților, respectiv 
constructorilor după 
Marele Premiu de 
Formula 1 al SUA. 
El are acum zece 
puncte avans în 
clasamentul piloților 
față de dublul campi
on mondial Fernan
do Alonso. De 
asemenea, prin „un- 
dol-ul" de la Indi
anapolis, McLaren- 
Mercedes s-a dis
tanțat la 35 de 
puncte de rivalii de la 
Ferrari.

Carnagîu la raliu
Washington (MF) - Șapte persoane au 

decedat la un raliu de automobilism organi
zat de o fundație din Tennessee, după ce un 
concurent a ieșit de pe șosea și a intrat cu 
mașina lntr-un grup de spectatori.

Potrivit poliției, cel puțin 15 persoane au 
fost spitalizate după accidentul ce a avut loc 
sâmbătă seară, la Selmer, la competiția 
numită „Cars for Kids” (Mașini pentru 
copii), organizată pentru ajutorarea copiilor 
defavorizați.

O înregistrare video făcută de un amator 
și difuzată de televiziunea din Memphis îl 
arată pe pilot cum a pierdut controlul 
vehiculului și lovește mulțimea, care nu era 
protejată pe acea porțiune de bariere de 
securitate.

Șapte persoane, între care doi adolescenți 
de 15 și 17 ani, au decedat în accident, 
potrivit purtătorului de cuvânt al poliției 
rutiere din Tennessee, Mike Browning.

■ Real a câștigat titlul 
în Spania, în ultima 
etapă, în mod dramatic, 
după ce a fost condusă.

Madrid (MF) - Mii de su
porteri ai echipei Real Mad
rid s-au adunat, duminică sea
ră, în Piaza de Cibeles, în 
centrul capitalei Spaniei, pen
tru a sărbători al XXX;lea ti
tlu de campioană al grupării 
madrilene, primul din 2003.

„Este o dublă bucurie, de
oarece noi am câștigat iar FC 
Barcelona a pierdut. însă este 
pur noroc”, a declarat David, 
în vârstă de 32 de ani.

Totul a fost pregătit de mai 
multe zile în jurul fântânii 
din Piaza Cibeles, în perspec
tiva celebrării titlului de cam
pioană. Jucătorii și antre
norul Fabio Capello au ajuns 
la locul sărbătorii în jurul 
orei 22.45 GMT. îmbrăcați cu 
tricouri pe care scria „Cam- 
peones” (Campionii) și cu ci
fra 30 (pentru numărul titlu
lui), ei au urcat pe o platfor
mă din jurul fântânii. Acla
mat de mulțime, Găpitanul 
Raul a atașat un drapel cu 
însemnele Realului în jurul 
statuii Cibeles.

„Nu putea fi mai bine”, a 
declarat Patricia, în vârstă de 
17 ani, explicând că „tristețea 
suporterilor” după patru 
sezoane fără un titlu major a 
fost la originea reacției jucă
torilor madrileni, câștigători 
a șapte din ultimele opt me
ciuri.

David Beckham a disputat

Edina Gallovits ocupă locul 71, cu 407 
puncte, după o urcare de 20 de poziții,

Jucătorii,
Barcelona (MF) - Căpitanul 

echipei FC Barcelona, Carles 
Puyol, a declarat, duminică 
seară, că jucătorii sunt „res
ponsabili” de pierderea titlu
lui de campioană a Spaniei.

„Nu am avut un parcurs 
regulat în acest sezon, nu 
ne-am simțit bine și suntem 
cu toții conștienți că jucătorii 
sunt responsabili. Nu am fost 
la înălțime și trebuie să în
vățăm din greșeli”, a declarat 
Carles Puyol, după victoria 
obținută de FC Barcelona în 
fața echipei Gimnastic Tarra
gona, scor 5-1, inutilă însă în 
contextul în care Real Madrid 
s-a impus în meciul cu Mal
lorca și astfel a câștigat titlul.

FC Barcelona, câștigătoarea 
campionatului Spaniei și a 
Ligii Campionilor în sezonul 
trecut, nu a câștigat decât Su- 
percupa Spaniei în acest se
zon, la fel ca Real Madrid în 
sezonul 2003-2004.

„Jucătorii Realului au avut

Manifestări de rasism

în clasamentul WTA dat publicității 
luni. Raluca Ioana Olaru a coborât 
două poziții și se află pe locul 93, cu 
378 de puncte, iar Sorana Cârstea a 
urcat opt poziții și se află pe locul 165,

Nijmegen (MF) - Arbitrul 
german al meciului de tine
ret Anglia -Serbia, contând 
pentru faza grupelor la CE 
de tineret, a consemnat în 
raportul de joc incidentele 
rasiste de la partida dispu
tată la Nijmegen, au anun
țat, luni, organizatorii.

în partea secundă a me
ciului, mai multe zeci de 
suporteri sârbi au imitat 
pentru scurt timp strigătul 
de maimuță, la adresa jucă
torului englez Nedum Onuo- 
ha. Aceste injurii au încetat 
rapid, fiind acoperite de scan
dările suporterilor britanici.

Arbitrul Knut Kircher, 
care nu a oprit meciul, a 
solicitat intervenția craini
cului stadionului.

Snnteti In Olanda, țară

Suporterii Realului au fost pregătiți cu pancarde inscripționate cu „Campionii" (Foto: era)

cu Mallorca, victorie pentru 
Real cu scorul de 3-1, ultimul 
meci la madrileni și a câști
gat primul său titlu de cam
pion al Spaniei.

„Fără nicio îndoială, cel 
mai bun a fost Van Nistel- 
rooy. Real nu a jucat bine, 
dar a jucat mai puțin prost 

singurii vinovați

mai multă încredere, mai 
multă credință, iar la final au 
fost recompensați. Am spus 

care se mândrește cu di
versitatea sa. încetați ime
diat insultele sau părăsiți 
stadionul”, a spus crainicul 
olandez.

Meciul câștigat de Anglia 
cu scorul de 2-0 a fost ten
sionat pe teren, unde au 
avut loc mai multe inci
dente între jucători. Potri
vit martorilor, incidente au 
avut loc și pe culoarul ce 
duce spre vestiare.

Luni după-amiază, UEFA 
nu anunțase încă dacă va 
deschide o anchetă în pri
vința acestor incidente.

Serbia și Anglia sunt ca
lificate pentru semifinalele 
programate miercuri. Ser
bia va întâlni Belgia, iar 
Anglia va juca în compania 
Olandei. 

decât celelalte echipe. Vreau 
să rămână Capello. El a an
trenat Realul de două ori și 
de fiecare dată a fost campi
on (1997 și 2007)”, a explicat 
Sergio, în vârstă de 27 de 
ani.

Numeroase persoane, majo
ritatea tineri, aveau fulare pe 

mereu că echipa care va câș
tiga campionatul o va face 
meritat”, a afirmat Puyol.

Hagi, cel mai bun
Istanbul (MF) - Fostul inter

național român Gheorghe Ha- 
gi a fost ales, în urma unui 
sondaj de opinie realizat de 
cotidianul Hurriyet, cel mai 
celebru fotbalist străin care 
a evoluat vreodată în Turcia.

Hagi, care a evoluat în 
Turcia la Galatasaray, în 
perioada 1996-2001, a primit 
28.953 de voturi (50,8 la sută 
din total), el fiind urmat în 
preferințele participanților la 
sondaj de brazilianul trans
ferat în această vară la 
Fenerbahce, Roberto Carlos. 
(18.217 voturi), cu 32 la sută. 
Doar 178 de persoane (0,3 la 
sută) l-au ales pe Gheorghe 
Popescu, cel care a fost 
coechipierul lui Hagi la 
Galatasaray.

Printre ceilalți jucători 
menționați în sondaj se nu-

- - , ,, , 

care scria „Campeon” (CairfS 
pion), distribuite de jurnal» J 
Quel.

în jurul orei 23.00 GMT, un 
foc de artificii a început în 
Piaza de Cibeles, la aproape 
două ore după cel ce a urmat 
victoriei Realului pe Santia- 
go-Bernabeu.

Rămâne?
Madrid (MF) - Tehni

cianul Fabio Capello a 
declarat că dorește să ră
mână la echipa Real 
Madrid, dar a subliniat 
că acest lucru depinde de 
președintele Ramon Cal
deron.

„Continui să depind de 
Ramon Calderon. Eu îmi l"* 1 
doresc să rămân. Am 
spus-o și ultima oară. 
Trebuie să-l întrebați pe 
Calderon dacă titlul este 
suficient sau va chema 
pe altcineva. Mi-a plăcut 
foarte mult să fiu la mij
locul terenului, la finalul 
meciului cu Mallorca, 
doar cu gândurile mele, 
privindu-i pe jucători 
cum fac turul terenului.

Ramon Calderon a 
spus doar atât: „Nu este 
nici o decizie de luat. 
Vom vedea ce este mai 
bine pentru club”.

Jardel (0,6 la sută), Nicolas 
Anelka (1,8 la sută), Pierre 
van Hooijdonk (1,4 la sută), 
Ariel Ortega (0,6 la sută) și 
John Carew (1,2 la sută).



• Prime. Conducerea grupării CFR Cluj a 
stabilit bonusurile pe care le vor încasa 
jucătorii în cazul în care vor câștiga titlul 
sau vor ocupa poziția secundă, 50.000, 
respectiv 25.000 de euro.

A fost sărbătoare la Madrid

Accident
Shanghai (MF) - Un 

component al echipei de 
volei a Chinei și-a frac
turat gâtul după ce ~ 
intrat cu capul într-u„ 
zid, în timpul unui an
trenament, la finalul 
săptămânii trecute, la 
Sankt-Petersburg, înain
tea unei partide amicale 
cu Rusia.

Lewis Hamilton
(Foto: EPA)

Conduce
Record

Mission Viejo (MF) - 
Sportiva americană Kate 
Ziegler a stabilit, dumi
nică, un record mondial 
in proba de 1500 metri 
liber, cu 15 minute, 42 
de secunde și 54 de su
timi, în cadrul unei reu
niuni de natație de la 
Mission Viejo (Califor
nia).

Kate Ziegler (Foto: epa>

București (MF) - Bri
tanicul Lewis Hami
lton și echipa sa 
McLaren Mercedes 
și-au consolidat 
pozițiile de lideri ai 
clasamentelor 
piloților, respectiv 
constructorilor după 
Marele Premiu de 
Formula 1 al SUA. 
El are acum zece 
puncte avans în 
clasamentul piloților 
față de dublul campi
on mondial Fernan
do Alonso. De 
asemenea, prin „un- 
doi-ul" de la Indi
anapolis, McLaren- 
Mercedes s-a dis
tanțat la 35 de 
puncte de rivalii de la 
Ferrari.

Carnagiu la raliu
Washington (MF) - Șapte persoane au 

decedat la un raliu de automobilism organi
zat de o fundație din Tennessee, după ce un 
concurent a ieșit de pe șosea și a intrat cu 
mașina într-un grup de spectatori.

Potrivit poliției, cel puțin 15 persoane au 
fost spitalizate după accidentul ce a avut loc 
sâmbătă seară, la Selmer, la competiția 
numită „Cars for Kids” (Mașini pentru 
copii), organizată pentru ajutorarea copiilor 
defavorizați.

O Înregistrare video făcută de un amator 
și difhzată de televiziunea din Memphis îl 
arată pe pilot cum a pierdut controlul 
vehiculului și lovește mulțimea, care nu era 
protejată pe acea porțiune de bariere de 
securitate.

Șapte persoane, intre care doi adolescenți 
de 15 și 17 ani, au decedat în accident, 
potrivit purtătorului de cuvânt al poliției 
rutiere din Tennessee, Mike Browning.

■ Real a câștigat titlul 
în Spania, în ultima 
etapă, în mod dramatic, 
după ce a fost condusă.

Madrid (MF) - Mii de su
porteri ai echipei Real Mad
rid s-au adunat, duminică sea
ră, în Piaza de Cibeles, în 
centrul capitalei Spaniei, pen
tru a sărbători al XXX-lea ti
tlu de campioană al grupării 
madrilene, primul din 2003.

„Este o dublă bucurie, de
oarece noi am câștigat iar FC 
Barcelona a pierdut. însă este 
pur noroc”, a declarat David, 
în vârstă de 32 de ani.

Totul a fost pregătit de mai 
multe zile în jurul fântânii 
din Piaza Cibeles, în perspec
tiva celebrării titlului de cam
pioană. Jucătorii și antre
norul Fabio Capello au ajuns 
la locul sărbătorii în jurul 
orei 22.45 GMT. îmbrăcați cu 
tricouri pe care scria „Cam- 
peones” (Campionii) și cu ci
fra 30 (pentru numărul titlu
lui), ei au urcat pe o platfor
mă din jurul fântânii. Acla
mat de mulțime, căpitanul 
Raul a atașat un drapel cu 
însemnele Realului în jurul 
statuii Cibeles.

„Nu putea fi mai bine”, a 
declarat Patricia, în vârstă de 
17 ani, explicând că „tristețea 
suporterilor” după patru 
sezoane fără un titlu major a 
fost la originea reacției jucă
torilor madrileni, câștigători 
a șapte din ultimele opt me
ciuri.

David Beckham a disputat

Jucătorii,
Barcelona (MF) - Căpitanul 

echipei FC Barcelona, Carles 
Puyol, a declarat, duminică 
seară, că jucătorii sunt „res
ponsabili" de pierderea titlu
lui de campioană a Spaniei.

„Nu am avut un parcurs 
regulat în acest sezon, nu 
ne-am simțit bine și suntem 
cu toții conștienți că jucătorii 
sunt responsabili. Nu am fost 
la înălțime și trebuie să în
vățăm din greșeli”, a declarat 
Carles Puyol, după victoria 
obținută de FC Barcelona în 
fața echipei Gimnastic Tarra
gona, scor 5-1, inutilă însă în 
contextul în care Real Madrid 
s-a impus în meciul cu Mal
lorca și astfel a câștigat titlul.

FC Barcelona, câștigătoarea 
campionatului Spaniei și a 
Ligii Campionilor în sezonul 
trecut, nu a câștigat decât Su- 
percupa Spaniei în acest se
zon, la fel ca Real Madrid în 
sezonul 2003-2004.

„Jucătorii Realului au avut

Manifestări de rasism

Edina Gallovits ocupă locul 71, cu 407 
puncte, după o urcare de 20 de poziții, 
în clasamentul WTA dat publicității 
luni. Raluca Ioana Olaru a coborât 
două poziții și se află pe locul 93, cu 
378 de puncte, iar Sorana Cârstea a 
urcat opt poziții și se află pe locul 165, 
CU 183 de puncte. (Foto: EPA) ■
______________________________________ .

Nijmegen (MF) - Arbitrul 
german al meciului de tine
ret Anglia -Serbia, contând 
pentru faza grupelor la CE 
de tineret, a consemnat în 
raportul de joc incidentele 
rasiste de la partida dispu
tată la Nijmegen, au anun
țat, luni, organizatorii.

în partea secundă a me
ciului, mai multe zeci de 
suporteri sârbi au imitat 
pentru scurt timp strigătul 
de maimuță, la adresa jucă
torului englez Nedum Onuo- 
ha. Aceste injurii au încetat 
rapid, fiind acoperite de scan
dările suporterilor britanici.

Arbitrul Knut Kircher, 
care nu a oprit meciul, a 
solicitat intervenția craini
cului stadionului.

„Sunteți in Olanda, țară

cu Mallorca, victorie pentru 
Real cu scorul de 3-1, ultimul 
meci la madrileni și a câști
gat primul său titlu de cam
pion al Spaniei.

„Fără nicio îndoială, cel 
mai bun a fost Van Nistel- 
rooy. Real nu a jucat bine, 
dar a jucat mai puțin prost 

singurii vinovați

Căpitanul Puyol nu dă vina decât pe el și colegii săi (Foto: era)

mai multă încredere, mai 
multă credință, iar la final au 
fost recompensați. Am spus 

care se mândrește cu di
versitatea sa. încetați ime
diat insultele sau părăsiți 
stadionul”, a spus crainicul 
olandez.

Meciul câștigat de Anglia 
cu scorul de 2-0 a fost ten
sionat pe teren, unde au 
avut loc mai multe inci
dente între jucători. Potri
vit martorilor, incidente au 
avut loc și pe culoarul ce 
duce spre vestiare.

Luni după-amiază, UEFA 
nu anunțase încă dacă va 
deschide o anchetă in pri
vința acestor incidente.

Serbia și Anglia sunt ca
lificate pentru semifinalele 
programate miercuri. Ser
bia va Întâlni Belgia, iar 
Anglia va juca in compania 
Olandei. 

decât celelalte echipe. Vreau 
să rămână Capello. El a an
trenat Realul de două ori și 
de fiecare dată a fost campi
on (1997 și 2007)”, a explicat 
Sergio, în vârstă de 27 de 
ani.

Numeroase persoane, majo
ritatea tineri, aveau fulare pe 

mereu că echipa care va câș
tiga campionatul o va face 
meritat”, a afirmat Puyol.

Hagi, cel mai bun
Istanbul (MF) - Fostul inter

național român Gheorghe Ha
gi a fost ales, în urma unui 
sondaj de opinie realizat de 
cotidianul Hurriyet, cel mai 
celebru fotbalist străin care 
a evoluat vreodată în Turcia.

Hagi, care a evoluat în 
Turcia la Galatasaray, în 
perioada 1996-2001, a primit 
28.953 de voturi (50,8 la sută 
din total), el fiind urmat în 
preferințele participanților la 
sondaj de brazilianul trans
ferat în această vară la 
Fenerbahce, Roberto Carlos 
(18.217 voturi), cu 32 la sută. 
Doar 178 de persoane (0,3 la 
sută) l-au ales pe Gheorghe 
Popescu, cel care a fost 
coechipierul lui Hagi la 
Galatasaray.

Printre ceilalți jucători 
menționați in sondaj se nu
mără TafTarel (1,1 la sută),

care scria „Campeon” (Car*  
pion), distribuite de jurnalu. 
Que!.

în jurul orei 23.00 GMT, un 
foc de artificii a început în 
Piaza de Cibeles, la aproape 
două ore după cel ce a urmai 
victoriei Realului pe Santia- 
go-Bernabeu.

Rămâne?
Madrid (MF) ■ Tehni

cianul Fabio Capello a 
declarat că dorește să ră
mână la echipa Real 
Madrid, dar a subliniat 
că acest lucru depinde de 
președintele Ramon Cal
deron.

„Continui să depind de 
Ramon Calderon. Eu îmi 
doresc să rămân. Am 
spus-o și ultima oară. 
Trebuie să-l întrebați pe 
Calderon dacă titlul este 
suficient sau va chema 
pe altcineva. Mi-a plăcut 
foarte mult să fiu la mij
locul terenului, la finalul 
meciului cu Mallorca, 
doar cu gândurile mele, 
privindu-1 pe jucători 
cum fac turul terenului.

Ramon Calderon a 
spus doar atât: „Nu este 
nici o decizie de luat. 
Vom vedea ce este mai 
bine pentru club”.

Jardel (0,6 la sută), Nicolas 
Anelka (1,8 la sută), Pierre 
van Hooijdonk (1,4 la sută), 
Ariel Ortega (0,6 la sută) și 
John Carew (1,2 la sută).

Gheorghe Hagi (Foto: mv



Vc”3 ap. 2 camere (03)
• creriM 1 zona Morța. contorizări. apă. ^z. 
preț ir mftart patru sute mSoane lei. tei. 
zznjtm
• na 22 Decentrie, et 3 din 4,2 batoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabii 
în timp scut preț 150000 ran, tel. 074^253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
baton, contorizări. fără amenajări interioare,

j.»upabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
\ (3/660160. (A0)
• 1 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• ctaA 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)
• draft, et 3, zona Dacia, preț 100.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, parchet

»gresie+faianță, et 3, balcon, ocupabii imediat 
st 54 mp, zona Miorița, preț 42.000 euro, neg, tel. 
0742/019418 (Al)
• Mmidecomandate, Dada, et. 2, parchet, 
contorizări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• Zanftrescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT, 
preț 15&000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• seneoec. eu.noi deosebite, 
iaftt edBiu. preț 3un eua let 0747367S3. 
(AZ)
• Cagft, perima amenajat baie amenajată, 
parchet'ușă metalică, preț 124.000 RON, tel. 
07CO67893. (A2)
• Iflnandm, el 4, semidec., balcon, parchet 
gresie, amenajat preț 95.000 RON, tel. 
0745067893. (A2)
• Mut Decebal et 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent decomandate, 60 mp, zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut contorizări, vedere 
la bulevard, fără modificări, igienizat, preț42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• 2 apartamente la parter, zonă bună, ideale pt. 
spațiu comercial sau de locuit, 50 mp, fiecare, cu 
centrală termică bucătărie modificată, parchet 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• semidecomandate, 50 mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara- 
cămară fără modificări, ocupabii imediat preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)

ems MgodSStaSgm(7ZMMuîl

• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, debara-cămară, 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabii 
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. 231.800. (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, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat merită văzut, preț atractiv, telefon: 
«254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Orașul Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (AID

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 decomandate, între 50 mp și 60 mp, în 
zonă centrală 22 Decembrie, Kogalniceanu, cu 
balcon, cu sau fără amenajări, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent dea, etaj intermediar, zona Liljacului, 
Măraști, Dorobanți, Zamfirescu. tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate. 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabii în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• 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. 
0742/019418 (Al)
• semidecomandate, Dada, etaj 2, parchet, 
contorizări, preț 85.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• regent zona Liliacului, dec, 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2
• regent zona I. Creangă 2 Băi, ameănjări Ultra
moderne, preț 68.000 euro. tel. 0740/013971. (A2)

• regal zaaa Micro 15. et 1, amenajări 
modeme, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• regent zona Dorobanți, st=90 mp, et 2, dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet gresie, faianță preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
o In blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809.  <A4).
• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită, cu termopan, parchet gresie, faianță 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
o dea, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel, 0740/317314. (A9)
o dea, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (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: 0254/613366, 0788/040.490. 
0788/158.483 (A10)
e Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str, Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare. preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040,490.0788/158.483. (AlOf

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160.211587. (A0)
• dec sau semidec.. etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(AD

Vând ap. 4 camere (07)

• M. Eminescu (în față la Pol. Jud.), et. II, deco
mandate, bloc cărămidă balcon închis, parchet, 
faianță beci, centrală termică fără intermediari, 
tel. 0727/152818. (T)
• 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)
• regent zona I. Creangă 2 bă, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)

< : rriK/ni

rsmimo.roj

• M 22 Decembrie, et 2.120 mp. dec, 2 băl 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat balcoane mari, boxă preț 
82300 euro, tel. 221712, 0724/305661. (A2)
• b<L Decebal et. 2,2 băi, amenajat centrală 
termică, gresie, faianță parceht boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 4 camere decomandate, zona Progresului, etaj 
intermediar, modificat, centrală termică 
termopan, parchet 2 băi, preț 55.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095.(A4)
• dea, 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. 
211587,0745/253662. ))

Vând ap. 5,6 camere (09)

; Pentru că vrem să-ți răsplătim fidelitatea
și sa te inarrnăm cu premii, iți propunem
un nou concurs. în perioada 5 iunie -26 ON
ulie. intra .«ww.hutsn.rcs,completezi

formularul asociat Imaginii de promo și câștiga In 27 iulie: 
un MP3 PL.AYERa.ur> WEBCAM sau o pereche de
;A »TI CU MBCROFOR. SUCCESS!

La acerai comrurs mi pot partk.ip» ungajalll Intoren Bnriia 3RI. 5» nici nriieh 
acestora, de gradele I si II Keiații supMnwnlnra M let ROttsOBME

te vre 
full option!

• cu 2 băl 2 batoane, 150 mp, sari nte-
rioară centrală termică termopane. amenajat 
occidental, 110.000 euro. teL 0722/5640041 (Al)

Vând case, vile (13)
• In Deva sau schimb cu apartament 3 camere, 
etaj 1, loc central în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (T)
• vând casă în Simeria, 4 camere, bucătărie, 
baie, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună preț neg., tel. 0745/609389,260506. 
(T)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren
1.600 mp, ocupabilă imediat 100.000 euro, apă 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al) î
• urgent în Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Devă preț 150.000 euro/neg, tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613 366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

doDânefe fixă pe toată perioada depozitului

comision de retragere în ziua expirării

Economisești la timp și câștigi mai mult!

Constituie un depozit la OTP Bank în perioada 
8 iunie - 6 iulie 2007 și vei avea parte de 
avantaje speciale

depuneri ulterioare de bani, în orice moment 
dorești

www.otpbank.ro
0800 88 22 88. Otp'

Avem încredere

http://www.otpbank.ro
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SC TEX-OPTIM SRL TG. MUREȘ
PUNCT DE LUCRU BRAD

ANGAJEAZĂ CONFECTIONER! 
ARTICOLE -TEXTILE

Oferim pachet salariat motivant! 
Informații la telefon: 0745.918096.

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condifii:

e cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
e capacitate de convingere
e seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv; 
o salariu atractiv în funcție de realizări.

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. 8811.
Persoană de contact: Andrea Szancsali,

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro (42648

• spațiu comercial, zonă centrali, minim 40 mp, 
se oferi prețul pieței șl contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
■ apartament 3 camere, dec., mobilat, centrali 
termici, preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progmul, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat, centrali termici, zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712,0724/305661.

• garsonieră, zona Trident, mobilată și utilată, 
cu balcon, parchet 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat frigider, preț 100 euro/lună 
teL0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal • Alex, mobilat șl utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună, șl similar, zona 1 Decembrie ■ 
cinema Patria, mobilat șl utilat, ambele pe 
termen lung, tel, 0730-474275,0740-535095, (A4)
■ apartament 3 camere decomandate, zona 
MărăștIul Nou. mobilat șl utilat cu balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
amena|at modem, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere, nemobilat zona Spar - 
piață, cu centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltuell Induse, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• hală, M00 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabll șl pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spații comercial amenajat, 5-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317.314. (A9)
• spațiu 3-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231800,0740/317814. (A9)

Altele (61)

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

Auto românești (36)
• vând Dada Pick-Lp (Papuc), an 2004, motor 1.9 
Diesel, motor de Renault, Km 45000, tracțiune 
4x4 sau schimb, variante, preț 153 milioane, tel. 
0723/270348. (T)

Auto străine (37)
• vând Flat Albea, an fabricație 2005, motor 
1250-cc-be nzl nă. euro 4, Km=3i000 carte, servis, 
toate obțiunile, toate taxele la zl, tel. 
0723/270348. (T)

I • vând Ford OMax, AJ. 2005, 42000 km, 
persoană fizică, AC, S, I >, AXAIrbag, 
aâoare neagră, stare te -i Impecabili 
preț 9800 euro, W. 0751'289883, Intre orele 
9-14 (nr. 11/13868007)

• vând Opel Astra, an 2001, model limuzină, 
motor 1,6, benzlnă-extrase full-Km 67000, carte 
service, ireproșabil, preț 7200 euro negociabil, 
ttL 0744/125690. (T)
• vând Skoda Octavia an 2003, motor 1,9 TDI, 
inc proprietar, vopsea originală, metalizat, 
146000 km, carte service, tel. 0744/125690. (T)

best .ro

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocosHoare Carpatina,
Informați to tatefon 0257/43449* * după ora

• mamă a doi copii, mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439. (T)
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania Portugalia Anglia Belgia Olanda 
Franța Germania Talia Grecia Tel. 0746'568861. 
0742/121148.0749/037504. (973021

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi categoriile D și Dl. transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, intre orele 
08.00 Și 16.00. (nr. 7/18.06.2007)
• angajezvânzător floral, în Deva, Emlnescu.nr. 
42. Informații la telefon 212864, (nr. 
10/13.06.2007)
• locuri de muncă în italia, pentru femei de până 
la 60 de ani, cazare și masa asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06)
• SC Daniells Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6 angajează tricoteri, 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867 și tricoteri manuali, tel. 0744/514225. 
(nr. 2/12.06.2007)
• societate comercială angajează 
contabil l/economlști cu experiență în contabili
tate minim 3 ani. Relații la tel. 0254/219751, 
0254/213141,0726/392830, orele 10 ■ 17. (6/7.06)
• Societate comercială angajează persoană cu 
studii economice în cadrul compartimentului 
financiar. Se oferă pachet salarial motivant. 
Telefon contact: 0722/567207. (nr. 8/14.06.2007)
• Incadrator confecții. Brad, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor dădlri, Hunedoara, 1 post, data limită 
25.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor clădiri. Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor dădlri. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30,07., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor dădlri, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor dădlri, simeria, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor vilă, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, intre orele 9-16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 25.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Călan, 1 post, data limită 
20.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Deva 3 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 8 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara. 1 post, data 
limită 20.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.07., tel. 213244, Intre orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 18 posturi, data 
limită 31.07., tel. 213244, intre orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 25.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, intre orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 29.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Simeria, 12 posturi, data 
limită 30,06., tel. 213244, între orele 9-16.
• legător de sarcină, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• locuri de muncă în Italia, pentru femei de până 
la 60 de ani, cazare și masă asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06) .
• lucrător bucătărie (spălător vase mari), Hune
doara, 1 post, data limită 20.06.. tel. 213244, între 
orele 9-16.
• lucrător bucătărie (spălător vase mari), 
Petrila, 1 post, data limită 30.06., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.06.. tel. 213244. intre orele 9-16
• lucrător cemerdal Petrila. 1 post bau limită
30.06. tel. 213244. intre orele 9-16
• heritor comerelfe Petr a. 1 post bata Mtâ
3C.oe. te 2J2u. -nretrereKS

1U4 (ir. 7/1380J007) 

, ■ tractor marca International. 55 CP. stare f. 
bună, sat Vaidei, nr3& corn. Romos-Tei. 245333. 
CD

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jențl Al 15, 5 găuri, 300 ron/set, tel. 
0722/721640. CT)
• vând uși partea dreaptă șl trapă pt Ford 
Sierra, total 50 ron, tel. 0723/227569. (T)

Garaje (43)

• închiriez garaj, str. Crișan, nr. 10, Deva. tel. 
0727/307361. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând pat de metal pentru copil, tel. 212865. (T)
• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță, 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mici, birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații la tel. 0723/851439. (T)

Electrocasnice (56)
■ vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
lei 240 negociabil, tel. 213355. (T)

| • vând frigider Arctic, 2401, preț 190 ron, even- I 
tual schimb cu audio video, Pentium, tel. 228154. ' 
(T)

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

• vând 5 capre cu lapte, 1 țap și 7 iezi, telefon 
0747/495231. (nr. 5/18.06.2007)
• vând papagal rosella și agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.

Altele (61)

■ cumpăr lăzi șl paleți din plastic (deșeu) plata 
pe loc, tel. 0723/227569,214664. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
130/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată, tel. 
0254/215795. (T)

• vând urgent cântar 100 kg, 500 lei; ladă 
frigorifică 1,5/1 m, înălțimea 1 m, cu 
geamuri cullsante orizontale, 1000 lei; fax 
nou pe cerneală, calculator + imprimantă 
pe ace, 700 lei, Deva. Tel. 0752/206785. 
(4/4.06)

• vând vermortl pt. stropit plante, pomi, preț 35 
ron, tel. 220956. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet de asigurat pe numele Matyuș 
Gozo Samuel. Se declară nul. (nr. 1/18.06.2007)
• pierdut carnet de asigurat pe numele 
Șchlopu Carmen Monica. Se declară nul. (nr. 
6/18.06.2007)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• Lichidare stoc "Laptopuri șl accesorii 
calculatoare". Discounhiri de până la 50% 
Telefon 0740/336507.

Prestări servicii (72)

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

• caut colaborator cu mașină personală 
proprie, salariu atractiv, tel. 0726/369313. (nr. 
8/18.06.2007)
• Caut urgent femeie serioasă și de încredere 
pentru îngrijirea unei persoane bolnave, perma
nent, tel. 0254/216924 și 0744/420090. (T)
• efectuez masaj reflexoterapie pentru mai 
multe afecțiuni, pareze, cocsatroză, circulația 
sanguină, tiroidă, nevralgii, insomnii, rinichi, 
spondeloză, digestie, stres, etc., tel. 0722/262712. 
(T)

• închiriez Opel Corsa 2002,100 ronl la 24 
de ore. Informații la telefon 0730/979103. 
(nr. 10/11868007)

■ luCTaiui Cuiiniuâl. retTilâ, i pCSt dată în uită 
30.06.. tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 02.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător gestionar, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06.. tel. 213244, între orele 9-16.
• lumânârar, Orăștle, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.

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

• macaragiu, Hunedoara, 3 posturi, data limită
I 30.06., tel. 213244, intre orele 9-16.

• măcelar, Hațeg, 10 posturi, data limită 11.07., I 
tel. 213244, între orele 9-16.
• magaziner, Hunedoara, 1 post, data limită
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• magaziner, Orăștle. 1 post, data limită 18.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
o maistru Industria textilă, pielărie, Hunedoara,
1 post, data limită 31.07., tel. 21324, între orele 9- 
16.
• maistru Industriile textilă, pielărie,. Brad, 5 
posturi, data limită30.06., tel. 213244, între orele 
9-16,

i- • maistru Instalator in construcții, Hunedoara,
I 1 post, data limită 31.07., tel. 213244, între orele 9- 

16.
• maistru lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 31.07,, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• maistru mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16
• manlchlurlst, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• manlchlurlst, Hunedoara, 1 post, data limită
30.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Deva. 10 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Deva, 4 posturi, data I 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16
• manipiAant mărfuri. Hațeg, 9 posturi, data I 
limită 30.06.. tel. 213244, între orele 9-16.
• 4 mlrtirf. Hunedoara. 1 post data 
limită 3036, tel. 213244, între orele 9-16.
• “anfeUtaHt Mărfuri Huneooai a. 1 post, uata 
limită 3086, tel. 213244, Intre orele 9-16.
• mwâpidtnt mârhH Hunedoara. 3 posturi, 
oata limită 3187, tel. 213244. intre orele 9-16.
• marfexăant mărfuri. Lupeni, 7 posturi, data 
limită 30.06. tel. 213244, Intre orele 9-16
• manlpulant mărfuri. Orăștle, 10 posturi, data 

i limită 30.06., tel. 213244, intre orele 9-16.
' • manlpulant mărfuri, Orăștle, 5 posturi, data 

limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Petrila, 1 post, data limită 
30,06,, tel. 213244, între orele 9-16.
• marcator piese, Brad, 11 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, Intre orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post, data limită 12.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 1 post, data limită 15.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Orăștle, 1 post, data limită 18.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• mecanic auto. Brad, 6 posturi, data limită 
30,06,, tel. 213244, între orele 9-16.
• mscanlc auto, Deva, 1 post, data limită 26.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mscanlc auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16,
• mscanlc întreținere și reparații mașini, 
Orăștie, 1 post, data limită 30.06 , tel. 213244, 
între orele 9-16

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUITI Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/Închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate In următoarele puncte:

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

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

Stntuhalm ■ SC Mureș Ailment

Simeria ■ Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mic*  publici
tate eunt gratuite pentru 
persoanele fizice. ?

• mecanizator, Orăștie. 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
01.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• montator pereți și platforme din gips, Deva, 4 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• montator pereți și platforme din gips, Deva, 4 
posturi, data limită 30.06.. tel. 213244. între orele 
9-16.
• montator pereți și platforme din gips, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.12.. tel. 213244, 
între orele 9-16.
• montator placaje interioare și exterioare. 
Deva, 4 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
intre orele 9-16.
• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva. 4 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• montator, reglor, tester aparatură de teleco
municații, Simeria. 2 posturi, data limită 30.06.. 
tel. 213244, între orele 9-16.
• montator subansambluri, Călan, 4 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 45 
posturi, data limită 31.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• montator subansambluri,, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244. între orele 
9-16.
• montator subansambluri, Orăștie, 22 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• munc necalif. la demol. zidărie clădiri, zidărie 
și mozaic, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• munc. necallf, la demol. clădiri, zidărie, 
mozaic, Brad. 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, intre orele 9-16.
• munc. necallf. la amb. prod, solide și semi- 
solide, Deva, 1 post, data limită 20.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• munc necallf. la amb. prod, sub formă de praf, 
Simeria, 1 post, data limită 20.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• munc necallf, la demol. clădiri, zidărie, 
mozaic, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16,
• munc necalif. la demol. clădiri, zidărie, 
mozaic, Orăștie, 1 post, data limită 18.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Brad, 1 post, data limită 30.06,, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• muncitor necaINcat în agricultură, Orăștie, 20 
posturi, data limită 25.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• muncitor nea in agricultură, Brad, 2 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16
• muncitor neoMart în agricultură. Călan, 22 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• muncitor neaMaâ în agricultură. Hațeg, 25 
postun, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16
• mmc ■ în agricultu-â. Orăștie, 6
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, intre orele 
9-16
• muncitor necaMcat în agricultură, Simeria, 2 
posturi, data limită 30,06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• muncitor necaliflcat în silvicultură, Brad, 3 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• muncitor necaliflcat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• munci . necaliflcat în silvicultură, Hune
doara, 16 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, 
între orele 9-16
• muncitor icalIflcRt în silvicultură, Lupeni, 2 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16,
• muncitor necaliflcat la amb. prod, solide ș 
semfsolIde, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16
• muncitor nscallflcat la amb. prod, solide șl 
semlsollde, Simeria, 55 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitori, necallf, la amb, prod, solide șl semi- 
solide, Petrila, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16
• muncitor In activitatea de gospodărire, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16..
• muncitor necallfcat in industria confecțiilor, 
Brad, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între | 
orele 9-16

• minator necaMcat asamalare și montare. 
Petrila 1 post, data limita30.06 tei. 213244. intre 
orele 9-16
• muncitor necaSfkt în industria confecțiilor. 
Brad, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244. între 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor. 
Brad, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Călan, 22 posturi, data limită 08.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Deva, 10 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08., tel. 
213244, între orele 9-16
• muncitor necalificat in industria confecțiilor, 
Orăștie, 5 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16
• muncitor necaliflcat la asamblare și montare, 
Orăștie, 4 posturi, data limita 30.06, telefon 
213244, între orele 9-16
• muncitor necalificat la asamblare și montare, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.06, telefon 
213244, între orele 9-16
• muncitor necalificat la asamblare și montare, 
Petrila data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9- 
16
• muncitor necaliflcat la asamblare, montare, 
Hunedoara, 18 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la asamblare, montare. 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.06, tel. 
213244, între orele 9-16
• muncitor necaliflcat la asamblare, montare, 
Hunedoara, 22 posturi, data limită 09.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la-asamblare, montare. 
Orăștie, 6 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 10 posturi, data limită 
29.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 10 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 10 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 3 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva, 4 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Deva 4 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic. Hațeg, 1 post, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic. Hunedoara 1 post data limită 
2607, tel. 213244, între orele 9-16
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic. Hunedoara 2 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită30.06, tel. 213244, între orele 9-16,
• mundtor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 25.07, tel. 213244, între orele 9-16
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 29.07, tel. 213244, între orele 9-16
• muncitor necaliflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, Petrila, ipost, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor necaliflcat la întreținere drumuri, 
poduri, șosele, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• mundtor necaliflcat la întreținere drumuri, 
poduri, șosele, Hunedoara,4 posturi, data limită 
25.07, tel, 213244, între orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Călan, 1 post, data limită 20.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.

mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro


•s -au ciocnit. Aproape 40 de persoane 
au fost rănite în urma unei coliziuni între 
un tren de pasageri și un mărfar, în 
regiunea Voronej din sudul Rusiei. Majori
tatea victimelor au fost rănite ușor, însă 
șapte persoane, printre care și un copil, 
au fost internate în spital.

Aeroport blocat de iepuri
Milano (MF) - Zborurile din 

aeroportul Linate din Milano 
au fost suspendate, duminică, 
pentru trei ore, timp în care 
angajații aeroportului, precum 

■ și alți voluntari au încercat să 
prindă iepuri de câmp și iepuri 
domestici, care mișunau pe 
piste, relatează Reuters

Vânătoarea s-a încheiat cu 
prinderea a 57 de iepuri de 
câmp și a altor patru domes
tici care au fost adunați într-o 
zona izolată de gard din aero
port, iar apoi au fost duși la o 
rezervație naturală din apro
piere. Autoritățile aeroportului 
au spus că operațiunea a fost 
un succes. „A fost necesară 
această operațiune pentru că

A deschis focul în plin centru

Jose Tomas, considerat cel mai 
bun toreador din Spania, revine în are
na luptelor cu taur, după o pauză de 
câțiva ani. El' a scăpat nevătămat în 
urma unui atac. (Foto: epa)

Mai bogat
Londra (MF) - Veni

turile prințului William 
al Marii Britanii vor 
crește considerabil după 
ce acesta va împlini, joi, 
25 de ani și va avea drep
tul să dispună de cele 6,5 
milioane de lire sterline 
lăsate moștenire de 
prințesa Diana. Odată cu 
împlinirea acestei vârste 
va putea profita, anual, 
de o sumă cuprinsă între 
250.000 și 300.000 de lire 
sterline rezultată din in
vestițiile făcute cu banii 
moșteniți de la mama sa.

Pentru Darfur
Paris (MF) - U2, R.E.M. 

și Christina Aguilera fac 
parte dintr-o serie de 
artiști care au preluat 
melodii compuse de John 
Lennon pe o compilație 
ale cărei încasări vor fi 
donate campaniei inițiate 
de Amnesty Internation
al pentru ajutorarea vic
timelor din Darfur, 
potrivit Warner Music. 
Dublul album va fi lansat 
săptămâna viitoare.

i

Tanabe (Foto: epa)

■ Un bărbat e căutat de 
poliție după ce a tras 
mai multe focuri de 
armă în Melbourne.

Melbourne (MF) - Un bărbat 
a deschis focul, ieri dimineață, 
în centrul orașului australian 
Melbourne, ucigând un bărbat*  
și rănind critic alte două per
soane, relatează Sky News.

Persoana suspectă a părăsit 
orașul după ce a deschis focul. 
Mai multe străzi au fost 
închise și oamenii au fost 
sfătuiți să stea în casă în timp 
ce autoritățile încearcă să îl

A împlinit 
111 ani
Tokyo (MF) - Cel mai 
bătrân bărbat din 
lume, Tomoji Tanabe, 
un japonez în vârstă 
de 111 ani, și-a cerut 
scuze, luni, „pentru că 
a trăit atât de mult", 
imediat după ce a 
primit certificatul care 
atestă noul său statut 
emis de Guinness 
Book. Născut pe 18 
septembrie 1895, 
Tanabe este originar 
din localitatea Miyaza
ki, de pe insula meri
dională Kyushu, care 
adăpostește numeroși 
centenari japonezi. 
„Am trăit prea mult. 
Sunt confuz", a 
adăugat Tanabe.

Poliția caută atacatorul (Foto: epa)

Ba-ba, puiul de girafă, și-a făcut pen
tru prima oară apariția în public la gră
dina zoologică din Barcelona. (Foto: epa)

Au pus
■ Evreii ultraortodocși 
s-au revolat împotriva 
paradei gay de joi, de la 
Ierusalim.

Ierusalim (MF) - Aproape 
10.000 de evrei ultraortodocși 
au manifestat violent, dumi
nică seara, la Ierusalim, împo
triva desfășurării unei parade 
a homosexualilor, prevăzută 
pentru joi în orașul sfânt, con
form unei surse din cadrul 
poliției, citată de AFP.

Manifestația, autorizată de 
poliție, s-a desfășurat timp de 
patru ore, iar organizatorii 
i-au „blestemat” pe cei care se 
pregătesc să defileze, joi, la 
parada homosexualilor.

O serie de confruntări cu 
poliția au izbucnit când tineri

Tom Cruise provoacă furie
Berlin (MF) - Tom Cruise urmează să 

joace rolul unui colonel german care a încer
cat să-l asasineze pe Adolf Hitler, dar familia 
ofițerului este împotriva acestui lucru pentru 
că se teme că actorul se va folosi de ocazie 
pentru a face propagandă religiei scientolo- 
gice sau vă utiliza acest proiect pentru a 
spăla niște bani pentru secta din care face 
parte. Urmașii contelui Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg, un colonel al Wehrmacht- 
ului care a pus la cale un complot pentru a-1 
asasina pe Hitler, în 1944, Sunt supărați pen
tru că Tom Cruise și-a exprimat interesul de 
a juca rolul ofițerului în filmul care va fi 
regizat de Bryan Singer și produs de compa
nia United Artists (UA). Filmările la pro
ducția „Valkyrie” vor începe în această vară, 
la Berlin, iar filmul va fi distribuit de MGM.

Și-au încheiat misiunea (Foto: epa)

Au prins iepuri (Foto: epa)

animalele care treceau prin 
fața radarelor terestre și 
declanșau alarme false la tur
nurile de control”, a spus Mar
co Alberti, directorul com
paniei SEA care administrează 
aeroportul din Milano.

prindă, în operațiune fiind 
implicate mai multe elicoptere. 
„Căutările sunt de mare 
amploare în zonă”, a precizat 
inspectorul de poliție Glenn 
Weir. Poliția a spus că bărba
tul nu pare să fi împușcat la 
întâmplare, precizând că fe
meia, una dintre victime, 
l-ar fi cunoscut pe atacator.

Martorii au spus că alte 
două victime, inclusiv cea care 
a murit, erau doi trecători, 
care veniseră să o ajute pe 
femeie, care fusese văzută 
înainte certându-se cu bărba
tul care a scos arma.

Inspectorul de poliție Steve 
Martin a spus că femeia și 
unul dintre bărbații care- s-au 
dus să o ajute au fost trans
portați de urgență la spital, 
fiind în situație critică cu răni 
în zona pieptului. A treia vic
timă a murit la fața locului. 
Sute de trecători care se aflau 
în preajma locului au fugit 
îngroziți.

blestemele pe

Ultraortodocșii au protestat (Foto: EPA)

evrei au incendiat pubele și 
cauciucuri și au aruncat cu 
pietre asupra forțelor de or

Joi se întorc pe Pământ
Washington (MF) - Astro- 

nauții de pe Atlantis au în
cheiat cu succes a patra și ulti
ma ieșire în spațiu, reușind să 
îndeplinească toate sarcinile 
programate pentru această 
misiune de 13 zile pe Stația 
Spațială Internațională (ISS), și 
se pregătesc să se întoarcă pe 
Pământ pe 21 iunie. Astrona- 
uții Patrick Forrester și Steven 
Swanson au fost cei care au 
efectuat cea de-a patra ieșire în

Corina este năs
cută în zodia Varsă- 
tor, îi plac, muzica, 
modelling-ul și 
dansul.

dine, rănind o polițistă. Mani- 
festanții au fost dispersați de 
poliție cu ajutorul tunurilor de 

spațiu, care a durat 6 ore și 29 
de minute. Cei doi au reușit să 
elibereze mecanismul de rotire 
a noii antene duble solare. Au 
mai instalat un cablu infor
matic pe modulul Unity, pri
mul element al ISS fabricat de 
Statele Unite, pentru a stabili 
o legătură cu partea rusă a Sta
ției. Apoi au terminat de insta
lat și un sistem de protecție 
împotriva deșeurilor orbitale 
pe laboratorul Destiny.

gay
apă. Evreii ultraortodocși con
sideră parada homosexualilor 
drept o „oroare” și au afișat 
în oraș pancarte care lansau 
un apel la protest față de Gay 
Pride, cu sloganul „Dumnezeu 
urăște desfrânarea”.

în 2006, această manifestație 
prevăzută să se desfășoare în 
Ierusalim, oraș sfânt al celor 
trei religii monoteiste, a fost 
anulată din cauza protestelor a 
mii de evrei ultraortodocși, ca
re o consideră un „afront pen
tru caracterul sacru al orașului 
sfânt”. O adunare a homosex
ualilor a avut loc, în schimb, 
pe un stadion al orașului.

în timpul Gay Pride din 
2005, un evreu ultraortodox. a 
înjunghiat și rănit trei parti- 
cipanți, fiind condamnat la 12 
ani de închisoare.

Hotel plutitor
Dubai (MF) - Vasul 

britanic de croazieră 
Queen Elizabeth 2 a fost 
vândut de compania die 
transport maritim Ca
nard. pentru 100 de mi
lioane de dolari, firmei 
Istithmar, din Dubai, 
care îl va transforma hi 
hotel plutitor și muzeu, 
în apropierea uneia din
tre insulele plutitoare 
create de emirat. Nava, 
lansată la apă de regina 
Elisabeta a Marii Bri
tanii în urmă cu peste 40 
de ani,« este cel mai 
longeviv vas de croazieră 
din istoria de 168 de ani 
a companiei Gunard, de
ținută de grupul Carni
val, cel mai mare opera
tor de croaziere la nivel 
mondial.


