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Alergiile
Deva (D.I.) - Strănutul neașteptat, o tuse obsesivă sau o urticarie apărută din senin pot fi tot atâtea semne ale unei a- lergii. Mediul tot mai poluat în care trăim, aditivii alimentari sau scăderea imunității organismului sunt factori deter- minanti în apariția lor. „Alergiile reprezintă o reacție a organismului în fata factorilor alergeni din mediul înconjurător”, spune dr. Ioan De- meter, medic specialist alergolog în cadrul Spitalului Județean Deva. Tratamentul alergiilor constă în evitarea contactului cu factorii alergeni, aceștia fiind identificați de medic, /p.6

înjunghiat
Bretea Mureșană (M.T.) - Un bărbat de 75 de ani, din localitatea Bretea Mureșană, comuna Ilia, a ajuns în stare gravă la spitalul din Deva, după ce un tânăr care muncea ca zilier pe la oamenii din sat i-a tăiat gâtul cu un cutit. Acesta a fugit din sat; iar acum este căutat de polițiști, /p.3

La stână

Măsura
tul oilor 
Lelese (C.P.) - în fie
care an, la începutul 
lunii mai, pădurenii 
din Lelese își dove
desc priceperea în 
creșterea oilor. Con- 
form tradiției are loc 
măsuratul oilor. Cu 
două săptămâni îna
inte, fiecare gospo
dar care are oi își 
îngrijește cât mai 
bine mioarele, pen
tru ca în ziua 
„măsuratului" aces
tea să dea cât mai 
mult lapte. în ziua 
stabilită, la stână se 
adună tot satul pen
tru a afla cine este 
declarat băcioni, 
adică gospodarul ale 
cărui oi au dat cea 
mai mare cantitate 
de lapte. Acesta va fi 
primul care va lua 
brânza de la stână în 
anul respectiv, /p.5
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Autostradă cu priorități
■ Primul tronson de 
autostradă care va intra 
în lucru va fi Deva - 
Sibiu.

Deva (M.S.) - Primul tronson de autostradă care va intra în execuție pe Culoarul IV Pan European, Arad-Deva-

Sibiu-București-Constanta, va fi cel cuprins între municipiile Deva și Sibiu, deoarece studiile de trafic arată că este porțiunea cu cel mai mare trafic de mașini, a declarat, la Deva, ministrul transporturilor, Ludovic Orban. Oficialul guvernamental a menționat că autostrada Culoarul IV Pan Eu-

ropean are asigurată finanțarea necesară lucrărilor din fonduri europene, cu excepția unui tronson situat între Sibiu și Pitești. Ministrul Ludovic Orban a precizat că în acest an va intra în execuție și sectorul de drum cuprins între localitățile Deva și Oradea. Rețeaua principală de autostrăzi

a României va trebui să fie finalizată până la sfârșitul anului 2013, a spus ministrul, menționând că acesta este imul dintre obiectivele pe care și le-a fixat în funcția pe ca- re o ocupă, /p.3
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Hunedoreni mușcați de lup

Cum votează românii
Dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare, 22 de procen
te dintre cetățenii cu drept de vot nu s-ar prezenta ia urne 
sau nu sunt deciși cu cine votează.

■ Două persoane au 
fost mușcate de un lup 
care a intrat într-o gos
podărie din Vețel.

Vetel (M.T.) - Cei doi, un bărbat și o femeie, au fost infectați cu virusul turbării, după ce au fost mușcati de un lup care intrase în gospodărie, ceilalți săteni care au intrat în

contact cu animalul fiind vaccinați. Incidentul a fost sesizat de medicul veterinar din localitate. „Politia a fost sesizată de medicul veterinar, despre faptul că un lup a pătruns în gospodăria Aureliei Ș. Animalul a mușcat-o pe femeie și pe Ion V„ care era în gospodăria acesteia. Cei doi au fost internați la Spitalul din Deva, pentru a- cordarea îngrijirilor medicale”,

a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu. în urma analizelor efectuate în Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat Hunedoara, rezultatul a ieșit pozitiv, adică lupul era turbat. Personalul din cadrul Dispensarului Veterinar Vetel a luat măsurile de vaccinare a tuturor persoanelor care au intrat în contact cu animalul sălbatic:
Concurs școlar special NOU! NOU! NOU!

Săcel (S.B.) - La Școala Specială din Săcel va avea loc, în data de 9 mai, de la ora 9.00, Concursul Județean „Bucuriile primăverii”. Manifestarea- concurs, aflată la a IH-a ediție, se adresează tuturor elevilor cu deficientă mintală școlarizați în județul Hunedoara.

La evenimentul organizat de Școala Specială Săcel vor participa 100 elevi din opt centre ale județului Hunedoara. Toți participantii vor primi, drept recompensă, cadouri iar elevii câștigători ai competițiilor cuprinse în concurs vor primi, pe lângă cadouri, și diplome.
PARCHET LAMINAT 7 mm 

(trafic intens) 
16,5 RON/MP

i

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


iuni. 7 mai 2007 CUVÂNT

• Câștigători. 0 formațiune naționalistă ; care promovează independența Scoției i față de Marea Britanie va ocupa cele mai ! multe locuri în Parlamentul regional. Din cele 129 de locuri ale Parlamentului scoțian, Partidul Național Scoțian va ocupa 47 de locuri, iar Partidul Laburist 46, pu- nându-se capăt astfel celor 50 de ani de dominație a laburiștilor. Niciuna dintre formațiuni nu este majoritară în Parlament, fiind nevoie de o coaliție pentru a forma guvernul regional.

Cel mai puternic din Europa

i Zeci de morți Explozia unui auto- turism-capcană a provocat, ieri, moartea a cel puțin 35 de persoane și rănirea altor 80. în apropierea unei piețe aglomerate dintr-un cartier șiit ăl capi-■ talei Bagdad, care mai fusese vizat de atentate atribuite rețelei islamiste sun- nite al-Qaida. (Foto: epa)

■ Atribuțiile președin
telui Franței sunt fără 
echivalent în celelalte 
puteri occidentale.

Paris (MF) ■ Circa 44,5 de milioane de alegători francezi au fost invitați să pronunțe, ieri, verdictul final și să tranșeze între candidatul dreptei, Nicolas Sarkozy, și socialista Segolene Royal, în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța.După luni de luptă acerbă, campania electorală s-a încheiat vineri seară, prin apelurile lui Royal către francezi de „a dezminți sondajele de opinie”. Ea l-a atacat din nou pe contracandidatul său de dreapta, acuzându-1 că pune în pericol pacea civilă, în timp ce Sarkozy și-a afișat, prin contrast, „serenitatea”.
Puteri maximePreședintele Franței are a- tribuții fără echivalent în celelalte mari puteri occidenta

le, având competența de a numi membrii Guvernului, de a dizolva Adunarea Națională, de a controla „butonul” nuclear și de a dispune de un „domeniu rezervat”.Atribuțiile președintelui sunt definite de Constituția din 4 octombrie 1958, care creează un Executiv bicefal, ale cărui atribuții sunt împărțite între președinte și Guvern.Președintele este „cheia de boltă” a Constituției, potrivit autorilor textului fundamental.începând din 1959, a fost creat conceptul de „domeniu rezervat” al președintelui în materie de diplomație și apărare.Președintele Republicii veghează la respectarea Constituției. El asigură funcționarea normală a puterilor publice. Este garantul independenței naționale și a integrității teritoriale. El dispune de „butonul” nuclear, care este în realitate un cifru.Președintele adoptă măsuri

le corespunzătoare în cazul u- nor amenințări grave și imediate.Președintele numește prim- ministrul. El pune capăt funcțiilor premierului după ce a- cesta prezintă demisia Guvernului. Președintele numește, la propunerea premierului, ceilalți membri ai Guvernului și poate pune capăt funcțiilor acestora. Prezidează Consiliul de miniștri, semnează ordo

nanțele și decretele.Acreditează ambasadorii, negociază și ratifică tratate. Este șeful armatei. Poate supune la referendum anumite proiecte legislative. Promulgă legi, poate dizolva Adunarea Națională și poate convoca Parlamentul în sesiune extraordinară.Are inițiativa revizuirii Constituției, împreună cu Parlamentul.
Susținut de românii din Spania

De acord 
cu torturaWashington (MF) - A- proximativ 40 la sută dintre militarii americani desfășurați în Irak apreciază că tortura ar trebui să fie autorizată pentru a salva vieți sau a obține informații importante. 41 la sută dintre militarii armatei terestre și 44 la sută dintre pușcașii marini desfășurați în Irak sunt de acord cu utilizarea torturii pentru a salva viețile altor militari american.
Constituția, 
modificatăAlba (MF) - Vicepreședintele PNL Ludovic Or- ban a declarat, sâmbătă, că este necesară modificarea Constituției, deși nu este o prioritate, pentru armonizarea cu normele UE, putând fi dezbătute și anumite modificări ale atribuțiilor președintelui din legea fundamentală.
Acord SUA-Rusia

Ayman al-Zawahi-
ri (Foto: EPA)

Critici
Bagdad (MF) - Nu
mărul doi în ierarhia 
rețelei al-Qaida, Ay
man al-Zawahiri, a 
criticat un proiect de 
lege al Congresului 
american care condi
ționează finanțarea 
războiului de retrage
rea trupelor din Irak, 
afirmând că el reflec
tă eșecul SUA într-o 
înregistrare video 
difuzată sâmbătă pe 
Intemet. Potrivit lui, 
proiectul de lege i-ar 
împiedica pe insur
genți să „distrugă 
forțele americane 
prinse în capcană". El 
afirmă că s-a rugat 
„lui Allah pentru ca 
ei (americanii) să nu 
plece (din Irak) decât 
după ce vor fi pier
dut între 200.000 și 
300.000 de militari, 
pentru a le da 
vărsătorilor de sânge 
de la Washington și 
din Europa o lecție 
de neuitat".

■ în Spania, președin
tele suspendat Traian 
Băsescu a fost întâmpi
nat de mii de români.

Madrid (MF) - Președintele suspendat Traian Băsescu le-a spus, sâmbătă, celor aproape 2.000 de participanți la mitingul organizat la Madrid pentru susținerea sa, că, dacă actualul ministru de Externe nu va reuși să le rezolve problemele, cu siguranță va reuși a- cest lucru ministrul din viitorul Cabinet.Băsescu le-a spus românilor prezenți în Piaza Vasquez Mella din Madrid că le cunoaște problemele legate de birocrația din consulate, care apar când ei încearcă să obțină diverse documente de care au nevoie.Băsescu le-a spus românilor de la Madrid, că premierul Călin Popescu Tăriceanu va cădea, pentru că românii nu au iertat niciodată trădătorii, iar ceea ce a făcut primul-mi-

Românii din Spania au venit la mitingurile pro-Băsescu (Foto epa)

£1 - IU 11 JHi

nistru se încadrează în această categorie.Sâmbătă seara, Traian Băsescu a fost întâmpinat, în Piaza de Toros din Castellon, în Spania, unde au fost prezenți peste 8.000 de români care muncesc în această regiune.înainte de sosirea președin-.

telui suspendat, pe scena amenajată în Piaza de Toros, care este o arenă pentru coride, a avut loc un spectacol de muzică populară românească.Participanții au fluturat steaguri tricolore, pancarte portocalii pe care era scris numele președintelui suspendat și afișe cu fotografia lui.

Promulgată
București (MF) - Președintele interimar, Nico- lae Văcăroiu, a semnat, sâmbătă, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, care permite demiterea președintelui cu majoritatea voturilor electorilor prezenți la referendum.Potrivit unui comunicat al Administrației prezidențiale, decretul are un articol unic care precizează că se promulgă Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/ 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Legea va intra în vigoare în momentul publicării ei în Monitorul Oficial.

*

Turcii au demonstrat pentru menținerea statului laic (Foto: epa)

Gul se retrage din cursa

Washington (MF) - Rusia și Statele Unite au convenit să organizeze întâlniri între miniștrii Apărării și cei de Externe, pentru a încerca să calmeze tensiunile generate de proiectul de scut antirachetă din Europa Centrală, a anunțat vineri un oficial american.,,Ne-am dat acordul față de o sugestie a Rusiei privind o întâlnire între miniștrii Apărării și cei de Externe”, a declarat adjunctul secretarului american de Stat, Dan Fried.Fried a precizat că cele două părți încearcă să planifice o primă întâlnire în septembrie, dar nu s-a stabilit încă nici o dată oficială. El a adăugat, de asemenea, că la întâlnire ar putea participa consilierii pentru securitate națională din cele două țări.

Miting pentru statul laic
Manisa (MF) - Sute de mii de persoane s-au reunit din nou, sâmbătă, la Manisa, orășel din vestul Turciei, pentru a-și exprima atașamentul față de statul laic.Scandând „Turcia este laică și așa va rămâne”, mulțimea s-a strâns în piața din centrul orașului, care a găzduit mitingul intitulat „Să apărăm Republica”, lansat de mai multe organizații neguvernamen

tale, printre care Asociația memoriei lui Ataturk. Cortegiul, care arbora portrete ale lui Ataturk, fondatorul republicii laice, și drapele naționale, a scandat sloganuri împotriva partidului de guvernământ, Dreptate și Dezvoltare (AKP, de sorginte islamistă), care a fost acuzat la 27 aprilie de armată, în plin scrutin prezidențial, că nu apără principiile laice ale statului.

■ Scrutinul prezidențial 
din Parlamentul turc a 
eșuat pentru a doua oa
ră, din lipsă de cvorum.

Ankara (MF) - Ministrul de Externe de la Ankara, Abdul- lah Gul, a declarat ieri faptul că se retrage din cursa prezidențială din Turcia, după ce partidul său de guvernământ, AK, nu a reușit să asigure cvorumul în Parlament, necesar pentru validarea celei de-a doua runde a alegerilor din Legislativ, destinate desemnării șefului statului, relatează Reuters.
Singurul candidatPreședintele Parlamentului a anunțat că partidul AK, de factură islamistă, nu a reușit să asigure prezența în sală a cel puțin 367 de deputați, necesari pentru validarea procedurii și trecerea la vot. Gul e- ra singurul candidat în aceste alegeri.

Primul tur al votului a fost anulat săptămâna trecută de Curtea Constituțională, care a decis că pentru validarea a- cestuia era nevoie de prezența în sală a două treimi din parlamentari, adică 367 de aleși.în urma deciziei de săptămâna trecută a Curții Constituționale, Guvernul de la Ankara a cerut organizarea de alegeri legislative anticipate și modificarea Constituției, pentru a permite populației, nu Parlamentului, să aleagă președintele țării.

Abdullah Gul era singurul can
didat la prezidențiale (Foto: epa
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• ftaNhra Earapa. Prefectura Județului 
Hunedoara găzduiește, în data de 9 mai, 
expoziția de lucrări plastice ale preșcolarilor de la mai multe grădinițe din Deva, intitulată: „Cadoul nostru pentru Europa". 
Inițiativa realizării expoziției aparține Grădiniței Nr. 4 Deva. (S.B.)
•PtaiMte. Primăria comunei General Berthelot lucrează la proiectele de investiții prin care se dorește asigurarea alimentării cu gaz și construcția rețelei de canalizare pentru gospodăriile din comună și satele Fărcădin, Tuștea și Crănguiș. (C.P.)

Tragedie in „curba morții"

Cursuri pentru 
fermieri

Gen. Berthelot (C.P.) - Un număr de 130 de fermieri hunedoreni au participat la cursurile de formare pe teme de agricultură începute sâmbătă în comuna General Berthelot. în prima zi au fost prezentate noțiuni legate de cultura pajiștilor și a plantelor de câmp, tehnologii pomicole și de protecție fitosanitară, precum și tehnologii de creșterea ovinelor, a declarat primarul comunei, Marina Huzoni. Cursurile se • desfășoară la Centrul deFormare a Adulților, din comună, și sunt predate de lectori de la Universitatea Banat din Timișoara. în data de 12 mai vor fi predate noțiuni legate de creșterea suinelor și taurinelor, despre acvacultură și apicultură. La finele lunii, fermierii vor fi «vățați cum pot obține ranțări prin programele cu fonduri structurale. Anul trecut, la cursuri asemănătoare au participat 100 de persoane.

Annamari Dancs

Deva (S.B.) - Acțiu
nea intitulată „Cara
vana culturală", 
susținută pentru 
minoritatea maghiară 
în 10 orașe ale țării, 
s-a derulat aseară la 
Deva, după ce la 
Petroșani a adunat 
700 de spectatori. La 
Deva, pe scena Casei 
de Cultură, specta
colul prezentat celor 
aproape 500 de 
deveni a cuprins 
muzică de operetă în 
interpretarea unor 
soliști de la Opera 
Maghiară din Cluj 
Napoca, scheciuri, 
dansuri populare 
susținute de formația 
din Badu (jud. Cluj) și 
un concert al solistei 
Annamari Dancs.

Investitorii ne cer să avem 
forumuri bune

Deva (M S.) - Ministrul transporturilor a adăugat că reprezentanții autorităților hunedorene vor avea permanent „ușa deschisă” la biroul său pentru proiecte de investiții care vin în sprijinul dezvoltării zonei și al comunităților locale.De altfel, Ludovic Orban a ținut să precizeze că va reveni în județul Hunedoara pentru a discuta, la obiect, mai multe proiecte care necesită un sprijin guvernamental. „Din cauza faptului că nu avem autostrăzi, ne ocolesc extrem de multe investiții. Drumurile naționale, în special culoarele europene, sunt sufocate. Toate orașele prin care trec aceste drumuri naționale sunt grav afectate de această rețea de drumuri nerestructurate”, a afirmat Ludovic Orban.

Dansuri 
maghiare

■ Un tânăr a murit și 
două persoane au fost 
grav rănite în urma 
unui accident rutier.

Mihaela TAmaș 
mihaela.tamaselnformmedia.ro

Căinelu de Jos - Din cauza vitezei excesive, în „curba morții” din apropierea localității Fornădia, un microbuz marca Mercedes a ajuns într- un copac, la patru metri înălțime, după care a căzut în albia râului Vălișoara.Tragicul eveniment rutier s-a petrecut ieri dimineață, în jurul orei 9.00, în localitatea Căinelu de Jos. „Conducătorul mașinii, Mircea P., de 39 de ani, din Brad, nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil umed și a pierdut controlul volanului într-o curbă la dreapta semnalizată corespunzător, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se în albia râului Vălișoara”, a declarat purtătorul de cuvânt
S.O.S., violența e prezentă!
■ Fundația „Conexiuni" 
susține că fenomenul 
violenței nu e în atenția 
forurilor județene.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu^infonnmedia.ro

Deva - începând cu acest an, violența în familie este considerată o problemă de sănătate publică. Subiectul este, în județul Hunedoara, principala preocupare a Fundației „Conexiuni” Deva. Activitatea de monitorizare a zece organizații membre ale Coaliției Naționale împotriva Violenței, printre care și Conexiuni, a dezvăluit că din 20 de județe doar cinci sunt sprijinite de consiliile județene. „în Hunedoara nu există un asemenea
l-a tăiat gâtul și a fugit
■ Bătrânul i-a dat cuți
tul să-și taie slănină din 
cămară, dar s-a trezit 
că tânărul îi taie gâtul.

Mihaela TAmaș
mihaela.tamas@iinformmedia.ro

Bretea Mureșană - Un bătrân din satul Bretea Mureșană a fost la un pas să-și piardă viața, după ce un tânăr căruia a vrut să-i dea mâncare l-a tăiat cu un cuțit în zona gâtului. Evenimentul s-a petrecut în noaptea de 3/4.05.2007, în jurul orei 00:50,
PNL atenționează prefecții

■ Deocamdată nu se 
vor face demiteri din 
funcții ale prefecților 
sau subprefecților.

Deva (M.S.) - Partidul Național Liberal deține informații potrivit cărora unii prefecți sau subprefecți, foști membri ai Partidului Democrat, s-ar implica în campania pentru referendum în favoarea președintelui suspendat, Traian Băsescu, a declarat, la Deva, vicepreședintele PNL, Ludovic Orban. „Avem informații precise și clare că sunt prefecți și subprefecți care au aparținut PD și care se im

Microbuzul a părăsit șoseaua și a căzut în albia pârâului Vălișoaraal IPJ Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu. Ca urmare a impactului extrem de violent, unul din pasageri, Florin Radu B., de 20 de ani, din Brad, a decedat, iar alți patru pasageri ai microbuzului au fost răniți. Dintre aceștia, doar doi au suferit răni grave, 
sprijin financiar. CJ Hunedoara nu consideră violența în familie un segment prioritar la nivel de județ. Conexiuni a făcut un proiect pentru cofinanțarea de către CJ a Centrului de Consiliere pentru Victimele Violenței în Familie, dar a fost respins pe motiv că nu sunt fonduri, deși același CJ și-a luat un astfel de angajament în fața Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, care a înființat acest Centru și l-a susținut financiar timp de trei ani (până în anul 2005). Consiliul local Deva susține finan ciar Centrul de urgență, dar a limitat accesul numai la victimele care au domiciliul în Deva. în plus, Conexiuni este pe cale să-și piardă sediul pentru că nu suntem 
când polițiștii Postului Ilia au fost sesizați de Petru R., de 75 de ani, din satul Bretea Mureșană, pensionar, despre faptul că, pe fondul unui conflict spontan cu o persoană necu noscută, a fost tăiat de aceasta cu un cuțit în zona gâtului. Se pare că tânărul l-a rugat pe Petru șă-i dea ceva de mâncare. Pentru că nu vede bine și era întuneric, bătrânul i-a dat agresorului un cuțit cu care să taie slănină din cămară și l-a însoțit. Odată ajunși în încăpere, pe fondul unui conflict spontan, tânărul l-a lovit pe Petru cu 

plică activ în campania pro Băsescu”, a spus liderul PNL, menționând că în acest fel aceștia încalcă principiile apolitice ale funcției de înalți demnitari publici. Vicepreședintele PNL nu a oferit însă nici un nume de persoană sau de județ în care s-ar desfășura asemenea acțiuni. în opinia sa, până după referendumul din 19 mai, nu se vor produce schimbări din funcție sau mutări în alte județe ale prefecților sau subprefecților, apreciind că, acum, acest lucru ar putea fi interpretat politic. „Părerea mea este că nu trebuie umblat la prefecți în această perioadă. Trebuie 

Răzvan B., de 16 ani, din Brad, și Traian G., de 46 de ani, din Vața de Jos. Martorii prezenți la fața locului declară că singurul pasager care a scăpat cu răni ușoare este șoferul microbuzului, Mircea P., de 39 de ani, tot din Brad, în aceleași condiții, în aceeași

Lenuța Angalita (Foto: Traian Mânu)sprijiniți și nu ni se acordă concesiunea pe cinci ani. Vom ajunge să pierdem proiecte și bani ce vin de la Guvern”, a precizat dir. Lenuța Angalita - Fundația „Conexiuni”.în județ, numărul victimelor violenței în familie a ajuns de la 70 de cazuri în 2005, la 148 în 2006. în 2006, 
cuțitul în zona gâtului și a fugit. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Deva, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.în urma investigațiilor derulate de polițiști, a fost identificat autorul în persoana lui Costică Cioban, de 22 de ani, din comuna Bivolari, județul Iași, cu antecedente penale, care lucra ca sezonier la un sătean. Tribunalul Hunedoara a emis pe numele autorului mandat de arestare preventivă, în lipsă, pentru 30 de zile, sub aspectul infracțiunii de tentativă de omor.
lăsate toate lucrurile în dispozitiv, așa cum sunt, urmând ca după ce se finalizează referendumul să avem o politică coerentă și în baza legii, referitoare la prefecți”, a adăugat Ludovic Orban

Ludovic Orban

(Foto: CL) curbă a morții de la Fornădie, cu un an înainte au decedat trei tineri.Polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact cauzele accidentului. Șoferul este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală gravă din culpă.

„Conexiuni” a oferit servicii unui număr de 85 de victime (42 de adulți și 43 minori), cu un buget de 18.900 lei, fonduri proprii. Chiar dacă fundația deveană nu este sprijinită financiar, este cunoscută în țară și peste hotare ca fiind una dintre cele mai profesioniste, cu bune rezultate.

Răufăcător (Foto: Traian Mânu)

Elevi premianți
Deva (S.B.) - Elevii hunedoreni au obținut pentru a cincea oară Premiul I la etapa națională a Concursului „Cultură și Civilizație românească”. Finala concursului s-a desfășurat la Pitești. Din echipa premiantă au făcut parte: Anca Alexandra Mihalache, Tomina Fabiola Sălajan și Alexandra Viorela Șerban - eleve la Colegiul Național „Decebal” Deva. Cele trei eleve au fost îndrumate și pregătite de profesorii Olivia Elena Ni- țescu și Mircea Lac.

mihaela.tamaselnformmedia.ro
infonnmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@iinformmedia.ro


COTDUH /4luni, 7 mai 2007
i
i

1813 - S-a născut filosoful 5oren Klerkegaard, 
fondatorul existențialismului (m. 1855).
1818 - S-a nteut filosoful Karl Marx (m. 1883).

. A
1821 - A încetat din viață, pe 
insula Sfânta Elena, în exil, 
Napoleon Bonaparte (foto).
1846 - S-a născut scriitorul
polonez Henryk Sienkiewicz, Iau-
reat al Premiului Nobel pe anul

1 1905 („Ouo vadis") (m. 1916).

1891 - A fost Inaugurată celebra sală de concerte 
Carneqie Hali din New York.______________________ _
1949 - A fost creat Consiliul Europei.______________
2003 - S-a parafat tratatul româno-rus de către 
miniștrii de Externe ai României și Federației Ruse.

'"""■"I.... .... • •!"“ ■ 1 .“T

8°minim 19°maxim
Prognoza pentru astăziPloi slabe. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 8°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Averse de ploaie. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 8°C.
Miercuri. Posibile averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 22°C. Minima va fi de 5°C.
Calendar Creștin-Ortodox ________
Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Mc. 
Acachie; Sf. Nil de la Sora.

Calendar Romano-Catolic__________
Sf. Ghizela, regină; Fer. Roza Venerini.

Calendar Greco-Catolic ___________
Apariția S Cruci pe cerul Ierusalimului (în 351).

Energie electrică__________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 
orele:
8.30-15.00 în Eleva, cartierul Dacia, bl.29; cartierul 
Gojdu, bl.AT, sc.B;
8.00-14.00 în localitățile Lelese, Cârnești, Bara Mare, 
Vâlioara, Râu de Mori, Valea Muncelului și Ohaba 
Ponor.

Gaz_________ _______________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă între 
orele:
9.00-16.00 în Deva, str. C. Porumbescu, la blocurile, 
20, 21, 22, 23, 24 și 26.

Apă_________________________ _________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

StKfETft ZILEI.................. ..............

Pizza cu ciuperci
Ingrediente pentru blat: 200 g făină, sare, un 
pachețel drojdie, 2 linguri ulei, 1 ou, 5 linguri lapte. 
Compoziția: 100 g ciuperci mărunțite, 2 linguri sos 
de roșii, sare, piper, 2 ouă.
Mod de preparare: Pentru aluat se amestecă toate 
ingredientele, până se obține o cocă consistentă. Se 
întinde o foaie în tava tapetată cu hârtie de copt. 
Ciupercile se taie mărunt și se așază deasupra hiatu
lui uns cu sos de roșii. Se bat ouăle și se toarnă dea
supra. Se condimentează și se coace la foc potrivit. 
Se poate servi caldă sau rece.

Poftă bună! (Foto: artirvâ)

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - C - VII - COLACI - AC - CUPTOARE

- PANA - IL - R - U - ATU - UDE - FT - ANGAJA - US - SUT - L - BRUTAR - CA

- TRI - ARO - CE - AD - OJA - U - DROJDIE - MUREȘ - TA - P - LIPII - LANȚ

Trăsuri 
ușoara 1 Sportiv 

complet 1 Proiect

Arie 
goatăl

4 Scrie cu V Ieșit ta
'Trăsură 
de poștă

A da 
binețe A stârni

f^â

! V V T

Trtsari 
luxoasă

Plăci

►

E tacă 
ta centrul

Una, altal

► Conduce 
trăsura

Itinerar ► ! în tavăl ► ♦
Trăsură 
închisă

Admirat 
la apa 

cișmelei
Aflate 

In fugâl

Mă 
doarel ► T Tăietor 

de lemne ► !
Urme de 
trăsurăl

Avantaj 
posibil

Careu 
muncit 
Trăsuri 
de plat*

► f Insectă 

Loc ta 
trăsură

►

r>-

F Spin 

Trăsuri 
luxoase

► ! Trasul 
cu arcul 

Precum

►

cuayjoii ► Sunete 
ascuțite ►

schimb 
în natură

In 
camerâl

▼ Zărit ta 
urmăl ►

Ca 
dihonii

Pată

►
A apuca ►

inhămați 
la trăsură

Trage eu 
urechea

Dânsul

► Puse in
sertar’

■=
I» ; > .

1*-

V !

Ianuarie 

identic ►
_____

Rac

mai ales financiar.

Berbec
După-amiază plecați într-o deplasare neplanificată. Se pare 
că este o călătorie în Interes personal care vă poate aduce 
beneficii materiale.

Taur
După o perioadă de dezamăgiri, astăzi sunteți plăcut sur
prins de succese nesperate în domeniul financiar șl al 
relațiilor sentimentale.

Gemeni
în prima parte a zilei vă ocupați de rezolvarea unei pro
bleme financiare. Pentru aceasta sunteți nevoit să plecați 
într-o scurtă călătorie.

începeți să vă redresați financiar, se pare că primiți o primă 
ca recompensă de la șef. Aveți succes în tot ce faceți și

Leu

jMV fn cursul dimineții luați o hotărâre, în urma căreia sunteți 
T»*** nevoit să vă schimbați programul. Un prieten vă solicită

sprijinul.

Fecioară

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 23 aprilie -19 mai, CL te provoacă 
la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate integramele apărute în aceast interval, 
realizează o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul liber, până In 29 mai.

iN 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume....................
Prenume ..............
Adresa.................
........................Tel.

i

Localitatea ............................... î
Sunteți abonat la Cuvântul liber’’ |

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-21 1275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Sănătate pentru toții 
10:30 Trăsnii din Queerrs 

0(ep. 16, comedie, SUA, 
2002). Cu: Kevin 
James, Leah Remini

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

12:00 Teleenadopedia (r) 
13:00 Vorba lui Jim (s,

0 comedie, SUA 2003)
13:30 Desene animate. Iepu

rașul Peter și prietenii
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu 
17:15 Careu de... Doamne.

Patru Doamne se întâl
nesc să toace mărunt 
tot ceea ce, cu o zi în 
urmă a făcut deliciul 
presei.

18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Faimoșii cu Măruță și 
Moga

22:10 Reflector.
Hrana noastră 
cea de toate zilele 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne.
Invitată Liviana Dan, 
muzeograf 

0:10 Raliul Argentinei.
Rezumat

0:10 Suzie Gold
(film, reluare)

2:50 Jurnalul TVR
(reluare).
Sport Meteo

355 Nocturne
(reluare)

4:40 AJo, tu alegi!
(reluare)

5:40 Careu de_ Doamne 
(reluare)

630 Sănătate pentru toți! 
(reluare)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Reuniune de clasă (s, 

reluare) 
11:15 Rebel în California (s,

0 reluare) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (ep. 37, 
dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Vedere de pe bloc (r) 
15:00 Cu un pas înainte (r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac om bogat 

0 (serial, comedie). Cu:
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia 

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

Vremea

20:30 Asasin în noapte 
lițthriller/romantic, 

SUA/Canada, 2007).
Cu: Claire Forlani, Oliv- 
er Hudson, Josie Davis, 
Jonathan Scarfe 

22:15 Cu un pas înainte 
0(serial, România, 

2007). Cu: Oana Pel- 
lea, Cristi lacob 

23:30 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Unde-i lege nu-i 
0tocmeală (s, SUA, 

2005). Cu: Don John- 
son, Jay Baruchel

1:15 Icstrim Tivi 
1>40 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:45 Știrile ProTv 
2:45 ProVest (r) 
330 Te vezi la Știrile ProTv

(reluare)
4XX) Parte de carte (r) 
5X10 kstrim Tivi (r) 
530 Emmerdale - Afaceri 

de tarrrie (r) 
6dOO Vedere de pe bloc (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. (s)
12:00 Vreau să fiu mare... 

Vedetă!
(reluare) 
(divertisment) 

13:00 Observator
cu Simona 
Gherghe

15:00 Divertis Parc 
(divertisment) 
(reluare)

16:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

17:00 9595, te învață 
ce să faci

19:00 Observator
cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 De tot râsul
(divertisment) 

21:30 Animat Planet
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii (serial, 
0 dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

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

24:00 Deschis toată noaptea 
(comedie, SUA, 1998). 
Cu: Gene Hackman, 
Diane Ladd, Dennis 
Quaid, Barbra 
Streisand. R.: Jean- 
Claude Tramont

2X» Concis rteractiv 
3X» Observator

w Fecioara
JXxT Sunteți anunțat că mâine veți pleca într-o călătorie în interes

de serviciu. Această veste vă cam încurcă planurile, dar
puteți fi optimist.

Balanță
Puteți aborda probleme importante din domeniul aface
rilor și sunteți capabil să finalizați lucrări începute cu mai 
mult timp în urmă.

Scorpion
Sunteți foarte activ, ceea ce favorizează relațiile financia
re. Aveți probleme sentimentale, dar optimismul dum
neavoastră este puternic.

Săgetător
Cu prilejul unei călătorii în interes personal s-ar putea să 
faceți cunoștință cu o persoană care vă poate deveni 
partener de afaceri.

Capricorn
Sunt favorizate relațiile de colaborare. Toate activitățile 
începute azi au mari șanse de reușită. Aveți succes în 
relațiile de colaborare.

Vărsător
Au loc schimbări benefice în viața dumneavoastră, pe plan 
profesional. Metodele pe care le aplicați vă ajută să vă 
îndepliniți obiectivele.

Pești f
Sunteți într-o formă intelectuală foarte bună și colaborați - 
excelent. Aveți succes în toate activitățile legate de fami
lie și de serviciu.

8:00 Dinotopia (s) 8:50 Atlas
(r) 9:20 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:35 Bucătă
ria lui Jamie (r) 10:10 Tono- 
matul DP2 12:00 Replay. Le
gendele fotbalului românesc 
12:30 Vânătorii de comori (r) 
13:30 ABC... de ce? 14:30 E 
Forum 15:00 împreună în 
Europa. Em. pentru rromi 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR 18:00 Jurnal 
regional 18:35 Lege și ordine
(s) 19:30 La plimbare prin 
Europa (doc.) 20:00 EU-RO 
Case 20:30 Lumea de aproape 
21:00 Ora de știri 22:10 Bren- 
da Stare (aventuri, SUA, 1989) 
24:00 Replay (r) 0:30 Whistler 
(ep. 13, ultimul) 125 Articolul 
de fond (film, r) 3:00 Confe
siuni feminine (doc.)

7:00 Daria, iubirea mea (r) 
8:00 Acasă în bucătărie (r) 
9:00 Gitanas (s) 10:45 De 3 x 
femeie (r) 1330 Prizoniera (s) 
15:20 Rețeta de acasă 15:30 
Duelul pasiunilor (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zo- 
rro (s, SUA/Columbia, 2006) 
2230 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s, 
Brazilia, 2001) 24:00 Pri
zoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Iubire ca în 
filme (r) 3:45 Poveștiri de 
noapte (r)

8:00 Love Joy (s) 9:00 Di 
mineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s) 1130 Unhap- 
pily Ever After (s, SUA, 1995). 
Cu: Frank Lloyd, Benjamin 
Shelfer, Alfan Trautman 1220 
Look who is winning 13:00 
Teleshopping 14:30 Agenția 
de turism 15:00 Sare și piper 
16:30 Bărbatul din vis (s). 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri Național TV 20:00 Țara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 Un 
nou început (s)

04’ > 1Mm ? / ' «I ; • «fe

13:15 Road Runner-cea mai 
rapidă pasăre (s) 13:45 Mer- 
rie Melodies Show (s) 14:15 
Entertainment News (r) 1430 
Cinci dintr-o lovitură (r) 15:00 
Rebel în California (r) 16:00 
Spitalul de urgență (s) 17:00 
Seinfeld (r) 18:00 Viața la 
Casa Albă (s) 19X10 Seaquest 
(s) 20X10 Entertainment News 
2020 Ally McBeal (s) 2130 
Ghid ce-mi place la tine (s) 
22:00 Atacul submarinului 
lacț.) 24XX) Cu sânge rece (s) 
1XB Moartă și înviată (corn.)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter-
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Menajera (r) 
(fantezie/ comedie, SUA, 
1987) 1625 Al 7-lea cer (s) 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 CiaoTV(r) 
20:00 Poliția in acțiune 21:00 
Trădați în dragoste 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Anchetă mi
litară (s) 0:30 Interviurile 
Cristinei jopescu (r) 130 
Focus (r)

7:00 Matinal 710 10:00 
Căminul de cinci stele (r) 
1030 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Kids Mania (r) 1335 Hobby 
Mix (r) 14:35 Lumea cărților 
15:40 Tuning Show (r) 16:00 
Documentar (r) 1630 Star 
Style (r) 17:00 Calea euro
peană. Talk-show cu Dan 
Cărbunaru 1&00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20X10 Mitică Popescu 
(comedie neagră, România, 
1984). 22300 Nașii Tak-show 
cu Radu Moroni 24300 6! Vine 
presa! (reluare)

’H

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

10:45 Pe platourile de fiknare 
11:15 Tatăl vitreg al miresei 
(comedie, Australia, 2006). 
12:50 Anaconda 2: Goana du
pă orhideea blestemată (hor- 
ror, SUA, 2004). 1430 Frumoa
sele de la lăptărie (aventuri, 
SUA, 2006). 16X10 Frații Grimm 
(aventuri, SUA, 2005). 17:55 
Vacanță cu familia Johnson 
(comedie, SUA, 2004). 1930 
Pe platourile de filmare 20XJ0 
flirt (romantic, Australia, 1992). 
21:40 Studio 60 (Ep. 1, dramă, 
SUA, 2006). 2230 Vampirii 
Anonimi (comedie, SUA, 2003). 
■« * ’'»ț i 4

12:00 Realitatea de la 12.00 
13:20 EU, România 14X10 
Realitatea de la 14:00 1450 
Realitatea bursieră 1520 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:00 16:50 Marfă. CuDragoș 
Bucur 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20XX)
Realitatea de la 20:00 20XJ5 
Realitatea zilei 20:50 Marfă
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Dea (CPJ - Acesta este site-ul Direcției Județene pen- 

i IM liant Hunedoara. Aici se pot găsi informații legate 
î de programele destinate tinerilor, unde se află cen

trele de tineret etc.
1----------------- _----- _>------------

BMR ■ 04.0B.2007

dola- american_________________________ 2,4480 le
1 gram aur 53,5779 lei

3,3197 lei

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)

SNP _______________0,5500  0,92
IMP____________________ 0,9200_________ 15
SIF3 4.3500 1,87

3.34d0 0,6
Banca Transilvania 1.1100 -0,89
BRIC 23900 8,14
Biofarm__________ 0.7600________ 1,33
SIF2   3.3600 -0,88
SIF5 3.8000  0,8
SIF4 2.0900 7,18
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.; 
221277.

 „ 

Dispecerat apă rece 
Dispecerat apă caldă 
Dispecerat Electrica 
Dispecerat gaz_______
Informații CFR________
Urgențe______________
Pompieri_____________
Jandarmerie__________
Poliție________________
O.J.P.C. HD___________
Deranjamente lift 
Direcția Sanitar-Veter.

227087 
217808

929 
227091 
212725

112
981
956
955 

214971 
235090 
221145

ț
'« 
î

Amplasarea aparatelor radar în data de 
07.05.2007: _____________________________
- DN 7: Leșnic - llia - Tătărăști;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Reguli:
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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.

AVANSAȚI

ÎNCEPĂTORI

6 1 2 7
8 7 1 9 6

2 7 3 5

9
5:

2
3 7 8

5
7 5 9 8
3 5 1 4

1 4 9 6 2
7 6 I 1 3

2 1 9 8 6
9 7 2

2 4 |
6 4 1

7
' 2\ 9 5

1 5
3 4 8
9 5 6 3 1

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Î9 23768451 
.187524936
5 4 6 3 1 9 2 8 7
8 6 5 4 7 2 3 1 9 
471953628
2 3968 1:5 7 4
3 9 8-’2 4 711 6 5 

754136892 
612895743

incepători

5 8 9 1 6 4 7 2 3
34 1 287596
276935841
462718935 
713529684
8 9 5 6 4 3 2 1 7
954871362
127396458
638452179

Avansați

Măsuratul oilor la Lelese
■ Gospodarii din Lele
se au stabilit sâmbătă, 
conform tradiției, cine 
este băcioni la stână.

Clara Păs___________________
clara.pasginformniedla.ro

Lelese - Pădurenii din Lelese păstrează tradiția în creșterea oilor. în luna mai a fiecărui an, are loc măsuratul oilor, altfel spus se stabilește ordinea în care oamenii își vor lua, de la stână, brânza. La stână, sâmbătă la ora prânzului, s-a adunat tot satul pentru a participa la eveniment. După ce preotul a stropit oile și ciobanii cu apă sfințită a început mulsul mioarelor. Fiecare dintre cei 11 gospodari care aveau aproximativ 175 de mioare la stână a muls laptele oilor în găleți împodobite cu

flori în care s-au pus și bani mărunți. Când s-a terminat mulsul, ciobanul stânii a măsurat laptele cu „cupa și cu lingura”. Cel care strânge cel mai mult lapte este declarat băcioni la stână și va fi primul care va lua brânză. Anul acesta, băcioni a fost numit Gheorghe Achim, un gospodar în vârstă de 75 de ani. După ce măsuratul oilor s-a încheiat, oamenii s-au așezat lângă stână și au petrecut la iarbă verde. între ei s- au aflat și femei în vârstă care au venit îmbrăcate în straiele de sărbătoare ale pădurenilor. 
încrustate în lemnPădurenii mai păstrează obiceiul notării cantităților de lapte date de oile fiecărui gospodar, pe un băț din lemn de alun, care rămâne la stână, în grija ciobanului, pe toată

Gospodarii mulg oile pentru a vedea ce cantitate de lapte dau, 
în funcție de aceasta fiind ales un băcionidurata anului. în lemn se încrustează semne specifice pentru cantități cuprinse între cinci litri și 250 de ml de lapte. Cunoscătorii oieri-

tului spun că la fiecare cinci litri de lapte muls la .măsuratul oilor, gospodarul trebuie să primească, intr-un an, câte 40 de kilograme de caș.

Oile sunt aduse la stână Slujba de sfințire Achim Gheorghe este băcioni Pădureancă

Subvenții pentru animale
Deva (C.P.) - Fermierii trebuie să depună cereri până la finele lunii pentru a primi primele destinate sectorului zootehnic. Producătorii agricoli trebuie să dețină minimum trei capete de bovine în gospodărie, cu vârsta minimă de șase luni, care să fie înregistrate în Registrul Exploa- tațiilor, la medicul veterinar, la data de 31 ianuarie. Pentru ovine și caprine, fermierul trebuie să demonstreze că are în gospodărie minimum 50 de oi sau 25 de capre fătătoare, înscrise în Registrul Agricol la 31 decembrie și în Registrul Exploatațiilor la 31 ia

nuarie. Fermierul se va a- dresa primăriilor unde există personal agricol și agenți a- gricoli, pentru depunerea cererii. Fermierii vor mai trebui să dea o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au datorii la bugetele de stat și local. Cererile vor fi înregistrate până la 31 mai, valoarea subvenției urmând să fie stabilită după finalizarea procesului de înregistrare. Plata subvenției la bovine se va face în luna august, iar pentru ovine și caprine în luna septembrie, a declarat Roman Farca, directorul APIA Hunedoara.

Cereri pentru SAPARD
Deva (C.P.) - Beneficiarii programului SAPARD vor putea depune dosarele cererilor de plată pentru decontarea cheltuielilor eligibile făcute în cadrul programului SAPARD la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hunedoara, nemaifiind ne- voiți să se deplaseze la Centrul Regional Timișoara, a declarat Artur Kovaci, directorul OJPDRP. Acesta este primul pas care vine în întâmpinarea beneficiarilor fondurilor nerambursabile,

urmând ca și cererile de finanțare care vor fi întocmite în baza Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală să fie depuse tot la nivel de județ.

Artur Kovaci

„Păstrați-vă identitatea!", spun belgienii
■ Acesta este sfatul
agricultoarelor belgiene 
aflate, în aceste zile, în 
vizită în județ.

Clara Pâs
clara.pas@infarmmedia.ro

Lelese - Trei localități din județul Hunedoara: Lelese, Turdaș și Luncoiu de Jos și una din județul Arad (Semlac) sunt incluse intr-un proiect bilateral româno-belgian, intitulat generic „Schimb de experiență între agricultoare - diversificarea producției și structurarea în asociații”. Scopul acestui proiect este acela de creare a primului sindicat al agricultoarelor din România. „Cu toții cunoaștem condiția femeii de la sat, astfel că proiectul își propune să le ofere acestora șansa de a cunoaște modul în care femei aidoma lor lucrează și își administrează gospodăriile, în Belgia. în luna martie, 11 femei de la sat s-au aflat o săptămână în Regiunea Valonă, unde au participat la activitățile desfășurate în gospodăriile gazdelor și la Congresul Național al Agricul-

Susana Mușatoarelor din Belgia. Acum nouă dintre gazdele valone se află pentru câteva zile în România pentru continuarea schimbului de experiență”, a declarat Paula Enuț, vicepreședintele APES România.
Opiniile participantelor„Am observat că aici nu se lucrează mecanizat și există mulți angajați. La noi, agricultura este o afacere de familie. Noi avem 50 ha de teren și 400 de vaci. Nu ne permitem să avem salariați pentru că am avea costuri mari. Ceea ce ar trebui fermierii români să facă este să solicite Guvernului să negocieze cu autoritățile

Myriam LambillonUniunii Europene astfel încât normele comunitare să fie aplicate treptat, pentru ca oamenii să se adapteze mai ușor. în plus, trebuie să faceți lobby pentru a păstra identitatea produselor! în Belgia, aplicarea normelor sanitare ale UE a dus la pierderea savoarei produselor noastre tradiționale, ceea ce e mare păcat. în România am regăsit această savoare diferită, am regăsit ce noi am pierdut deja”, a declarat Myriam Lambillon, reprezentanta Uniunii Agricultoarelor din Valonia.„Am fost in gospodăria unei familii care avea 140 de vaci, în fermă munceau soțul, soția

Paula Enuțși cei doi copii. Munceau fizic puțin, dar produceau mult. Aveau în schimb tot felul de utilaje. Au făcut totul cu cap! Și condițiile pentru animale nu se pot compara cu ale noastre. Noi în schimb muncim mult, degeaba. Pământul este tot fărâmițat. Dacă nu ne adunăm, nu o să facem nimic. Plus că pășunile la noi arată groaznic, toate simt numai spini. Utilaje nu prea avem... informații despre programele acestea cu bani de la UE nu știm de unde să le luăm. Ca să ajungem ca ei, ne trebuie bani mulți și să ne schimbăm și mentalitatea”, spune Susana Mușa. din Lelese.

http://www.tnereHiunedoara.ro
clara.pasginformniedla.ro
mailto:clara.pas@infarmmedia.ro
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• Alergia se și moștenește. Studiile au arătat că luna nașterii poate influența apariția alergiilor de primăvară. Persoanele născute în martie sau aprilie din părinți care sunt alergici la polen riscă să prezinte timpuriu o sensibilizare la această afecțiune. (D.l.)

Alergiile - boala secolului
■ Numărul de per
soane alergice crește 
exponențial cu 
fiecare an.

Dana Ioan______
dana.loanglnformmedia.ro

Ce este?Deva (D.l.) - Noțiunea de „alergie” a fost introdusă de pediatrul austriac Clemens von Pir- quet în 1906. Acesta a observat că anumiți pa- cienți ai săi erau hipersensibili la entități cunoscute până atunci ca fiind inofensive: praful, polenul sau unele alimente. El a denumit a- cest fenomen „alergie” de la allos („altul”, gr.) și ergon („entitate”, gr.). Conform studiilor, există o infinitate de vino- vați de producerea alergiilor: produsele chimice (de la vopsele la par- fumuri și creme), părul de animale, metalele, materialele textile, alimente, medicamente, chiar și frigul. Practic, putem fi alergici la orice! Alergia este în esență o afecțiune fizică, dar factorii psiho-emo- ționali (stresul, frica sau furia, de exemplu) pot determina sau agrava simptomatologia.

MW WFara 
granițe
Deva (D.l.) - Prevalen
ta alergiilor a crescut 
continuu de-a lungul 
ultimilor 30 de ani, 
cel puțin în țările 
dezvoltate, de unde 
provin majoritatea 
datelor. Deși se caută 
cauzele acestei situa
ții, existând teorii de
spre implicarea facto
rilor genetici, se pare 
că rata de progresie 
a bolilor respiratorii 
se corelează cu 
schimbarea stilului de 
viață, în sensul occi- 
dentalizării, ceea ce 
se consideră Că duce 
la o scădere a stimu
lării naturale a meca
nismelor de apărare 
ale organismului. în 
Europa, dintre adulții 
cu alergii, circa două 
treimi au rinită aler
gică, aproape o trei
me suferă de astm 
(totalizând aproxima
tiv 80 de milioane în 
toată Europa), a cin- 
cea parte dintre ei au 
alergii cu loc de ma
nifestare la nivelul 
pielii, iar unu din opt 
sunt alergici la ali
mente.

Deva - Strănutul neașteptat, o tuse obsesivă sau o urti- carie apărută din senin pot fi tot atâtea semne ale unei alergii. Mediul tot mai poluat în care trăim, aditivii alimentari sau scăderea imunității organismului sunt factori determinanți în apariția lor.„Alergiile reprezintă o reac- ție a organismului în fața fac-torilor alergeni din mediul înconjurător”, spune dr. Ioan Demeter, medic specialist alergolog în cadrul Spitalului Județean Deva. Cu certitudine, bolile alergice nu sunt „achiziții" contemporane (primele descrieri ale lor sunt datate cam cu 3.000 de ani în urmă), dar în ultimul secol

Extract din mlădițe de 
măceș

Deva (D.L) - Antiinflamator și antialergic, remediu al tulburărilor inflamatorii recidi- vante (relansare corticosuprarenală); favorizează neutralizarea tiraminei; vitaminizant. Este indicat în rinofaringite repetate la copii, episoade bronhopulmonare banale și recidivante, patologie respiratorie de natură alergică; la copii cu tulburări de creștere datorate episoadelorinflamatorii recidivante (otite, amigdalite, rinite, traheobronșite); profilaxia antigripală; artroze; în migrene și cefalee vasomotorie; în epuizare generală sau la persoane care obosesc ușor.
Măceș

Prin teste se determină cauzele alergiilor (Foto: arhivă)

SimptomeDeva (D.L) - Simpto- mele care indică o posibilă alergie se împart în trei grupe mari: - simptome respiratorii (strănutul, respirația șuierătoare, congestia nazală, tușea) care apar la astm, în alergiile la medicamente și în alergiile respiratorii; - simptome digestive: dureri de stomac, indigestiile frecvente și iritațiile pielii; pielea iritată este și un semn al alergiei la medicamente sau la înțepăturile de insecte; - simptome locomotorii: rigiditatea, durerea și inflamarea articulară, care indică alergii alimentare sau medicamentoase.
Terapii alternative - 
Homeopatia

Remediile naturii - 
pătrunjelul

Deva (D.L) - Pătrunjelul este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate zarzavaturi. Consumat proaspăt în salate sau alte preparate culinare este un tonic general, un antioxidant și un purificator al organismului, îndeplinind un rol important în distrugerea radicalilor liberi.
Pătrunjelul Este bogat în vitamina C,
- medicament provitamina A, fier și man- gan. Cu 25-30 mg pătrunjel acoperim necesarul zilnic de vitamina C.Acțiuni terapeutice: întărește sistemul de apărare al organismului, stimulează sistemul nervos, este antiinfecțios, limitează procesele inflamatoare, este diuretic și depurativ, vasodilatator, antitumoral, antianemic, anti- rahitic și antiscorbutic, stimulator al expec- torației (eliminând din bronhii și plămâni substanțele dăunătoare), favorizează creșterea transpirației (contribuind la eliminarea toxinelor), este regenerator capilar, neutralizează efectele nocive ale tutunului și alcoolului.Cură cu salată de pătrunjel: Se mărunțește o legătură de pătrunjel proaspăt, se adaugă puțin ulei de măsline și puțină zeamă de lămâie, câțiva căței de usturoi, semințe de dovleac sau de susan; se mănâncă, zilnic, câte o astfel de salată, timp de 10-14 zile. Cura este tonică și revigorantă, contribuind astfel la întărirea sănătății.

■ Metodă recunoscută 
și acreditată oficial atât 
în țară cât și pe plan 
mondial.

Deva (D.L) - Homeopatia este o alternativă la tratamentul clasic, care urmărește stimularea capacității naturale a organismului de a se vindeca. Un organism bolnav are nevoie de un stimul din afară pentru a redobândi starea de echilibru pe care o avea înainte. Homeopatia reușește acest lucru cu ajutorul unor remedii homeopate preparate din substanțe naturale din regnul mineral, vegetal și animal. Tratamentul homeopat în cazul alergiilor la fructe constă în administrarea de Pul- satilla. Alergiile cauzate de consumul excesiv de carne au 

s-a constatat o creștere a numărului de pacienți, în a- celași timp găsindu-se tot mai multe metode de diminuare a efectelor alergiilor. „Alergia reprezintă de fapt o interacțiune între anticorpi și anti- geni. Există și... false alergii, atunci când corpul eliberează, pe bază nervoasă, histomină, serotonină, SRSA fără să existe conflictul de care vorbeam. Efectele sunt însă aceleași: astm bronșic, atunci când este afectată mucoasa bronși- că, conjunctivite alergice, în cazul afectării zonei ochilor, rinite alergice - când este a- fectat nasul. De exemplu, persoanele care fac frecventrăceli, mai ales în anumiteperioade ale anului, ar putea să se gândească la un mecanism alergic”.
Cauzele alergiilorCercetarea clinică a reușit să identifice o serie de factori implicați în dezvoltarea aler- giei. Spre deosebire de alte boli, terenul genetic nu este

Cum pot fi evitate alergiile?
■ Evitarea factorilor 
alergeni este mai 
ușoară decât tratarea 
bolii.

Deva (D.L) - Tratamentul alergiilor constă în realitate în evitarea contactului cu aler- genul. Drept urmare, cel mai important lucru în tratamentul alergiilor este identificarea alergenului de către medicul alergolog.în cazul sensibilității la păr de animale, creați în locuință o zonă „liberă de alergeni”. Este de preferat ca această zonă să fie dormitorul, deoarece adesea reacțiile alergice disturbă un somn liniștitor; în această zonă accesul animalelor de companie trebuie să fie interzis în mod strict.

ca antidot Antimonium cru- dum. Alergiile la căpșuni, la produsele vegetale care nu au fost chimizate pot avea cauză genetică. în general, foarte bune rezultate se obțin prin tratament homeopat în cazul dermitei alergice (erupție cutanată), astmului bronșic, a rinitei, a conjunctivitei.La alergiile sau intoleranțele la ciuperci, tratamentul cu Camphora se administrează câteva zile. Acidum aceti- cum se folosește în Caz de alergie la carne afumată, salam, câmați.Pentru a investiga cauza, este foarte importantă consultarea medicului specialist alergolog. Foarte important însă este faptul ca aceste tratamente să fie recomandate de un medic homeopat, după un consult prealabil.

Dr. loan Demeter, medic specialist alergologde importanță majoră în apariția bolilor alergice. „Mediul poluant, elementele chimice din produsele uzuale (detergenți, vopsele), medicamente, fructe și legume tratate chimic, infecțiile parazitare, animalele de companie, purecii de baltă cu care sunt hrăniți peștii din acvariu, acarienii... toate acestea pot fi cauze provocatoare de alergii. De asemenea, prezența unor boli în organism. Am fost surprins să constat că pacienți care făceau reacții alergice fără să reușim să le depistăm cauza au fost diagnosticați ulterior cu neoplasm”.Practic, nu există un tratament eficient împotriva aler- giei, dar sunt o serie de căi prin care poate fi estompat efectul ei. Prin teste de provocare, spirometrie, se poț determina eventual cauzele
Folosiți în această încăpere un purificator de aer și cuverturi impermeabile pentru saltea, pat și perne, deoarece particulele alergenice aduse în această cameră, pe haine și alte obiecte, se pot „instala” confortabil în ele, cauzând strănutul „caracteristic”.Curățenia casei este foarte importantă, dar nu trebuie folosite mijloace care împrăștie praful și nici produse chimice care irită ochii.Umezeala e mediul prielnic pentru dezvoltarea acarienilor și a mucegaiurilor, de aceea este important să se aerisească locuințele cât mai mult. Primăvara însă nu trebuie deschise ferestrele dimineața, pentru că atunci polenul se găsește în atmosferă în concentrație maximă.

Cuvântul specialistului
Hunedoara (D.L) - Maria Staicu din Hunedoara întreabă: în ce condiții se poate apela la o investigație tomografică?
Răspunde dr. Dan Ma- 

gheru, director ASP Hune
doara: Examenul tomografie este o investigație de înaltă performanță și se folosește după ce s-au făcut alte investigații care nu au dus la un diagnostic satisfăcător. Este nevoie de trimiterea medicului specialist, în care se precizează suspiciunea de diagnostic, trimitere pe baza căreia se face o programare. Bolnavii internați nu plătesc tomografia, totuși costul acesteia în ambulatoriu este între 150 și 200

acestei boli. Apoi, prin scoaterea din mediu, prin vaccinuri specifice se pot obține rezultate. Tratamentele complementare sau naturiste pot obține rezultate, dar și pentru acestea este important să fie consultat un specialist.
- 25% din populația globului 
suferă de diverse alergii
- în Europa mai mult de unu din 
patru copii are o boală alergică
- dacă unul dintre părinți este 
alergic, șansele unui copil de a 
moșteni boala sunt de 40%
- primăvara, un metru cub de aer 
conține până la 3000 de particule 
de polen; pentru a declanșa o 
criză de alergie sunt suficiente 20 
de particule în aceeași cantitate 
de aer.
- la fiecare 10 ani se dublează 
numărul de bolnavi de astm 
bronșic

Poluarea e un factor alergenMai ales primăvara, când organismul este devitaminizat, este recomandat să se consume sucuri naturale, fructe și legume proaspete (mai puțin porumb și roșii).Fumul de țigară este iritant, de aceea este recomandat să nu se fumeze în spații închise.

Dr. Dan Magherulei, funcție de zona asupra căreia se face investigația, în prezent funcționează aparate tomografice la Deva și Petroșani, iar la Hunedoara este în curs de montare.Așteptăm întrebările dumneavoastră pe adresa redacției sau pe mail: dana.ioan@informmedia.ro

dana.loanglnformmedia.ro
mailto:dana.ioan@informmedia.ro


Campionii nu se dezmint

• Jiul. La meciul de șâmbătă cu Poli Timișoara, la Petroșani au asistat 800 de spectatori, între care 150 de suporteri timișoreni. în urma rezultatului de sâmbătă, Jiul rămâne cu 17 puncte în clasament, cu 15 mai puține decât ocupanta locului 14, ultimul neretrogradabil, UTA Arad. (V.N.)
• Neîncredere. Gheorghe Poenaru, antrenorul Jiului, a declarat după meciul de pe teren propriu cu Poli Timișoara, scor 0-1, că nu crede că Jiul Petroșani are șanse de realizare a baremului minim de 25 de puncte în Liga I, urmând astfel să pornească în sezonul următor cu penalizare în eșalonul secund. (V.N.)

■ După ce a câștigat 
primul meci din semifi
nalele play-off-ului Ligii I, 
FC CIP vrea campionatul.

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu0lnformmedla.ro

Deva - Scorul de 6-1 cu care FC CIP Deva a câștigat primul meci din semifinalele play-off-ului din Liga I de Fut- sal cu Dinamo Athletic București spune multe, dar nu în totalitate realitatea din teren. Partida â fost foarte grea și tensionată, bucureș- tenii având chiar tentative de a părăsi terenul, acuzând arbitrajul părtinitor. Devenii au început meciul fără doi jucători de bază în echipă, iar

acest lucru s-a văzut. Este vorba de căpitanul Robert Lupu și fundașul Gabriel Mo- lomfălean. Și nu degeaba spunea cu o zi înainte de partidă antrenorul celor de la CIP, Karoly Gașpary, că meciul trebuie privit cu cea mai mare seriozitate. Bucureștenii au fost și rămân unul dintre cei mai înverșunați adversari ai devenilor, pe care îi vor detronați din fruntea clasamentului. Scorul a fost foarte strâns cu deosebire în prima parte a jocului. Cele două goluri ale lui Matei au adus un avantaj fragil de 2-1 la pauză pentru deveni. în schimb, în repriza a doua fotbaliștii de la FC CIP au reușit să marcheze de patru ori fără să primească nici un gol. Al
Matei (stânga) a fost iarăși unul dintre stâlpii echipei (Foto: ci)doilea meci al acestei semifinale se va disputa peste o săptămână la București, iar devenii au luat o opțiune importantă de a deveni din nou

campionii României la fotbal în sală. Pentru această izbândă, la sfârșitul partidei, publicul devean i-a aplaudat în picioare.
Campioană mondială!

Deva (V.N.) - Daria Vișănescu, legitimată la CS Comexim R Lupeni, a devenit campioană mondială la șah școlar. Daria a câștigat acest titlu participând în competiția de șah rapid a turneului ce a avut loc în Grecia. Vicecampioană mondială în 2006, Vișănescu a învins-o în ultima rundă pe Adriana Bachon, din Columbia. La sfârșitul competiției, antrenorul șahistei din Lupeni, Gheorghe Șchurhan, a declarat: „Sunt mulțumit pentru rezultatul Dariei după eșecul de la campionatul național”.

Daria Vișănescu (Foto: Traian Mânu)

Renaște oare 
■ Hunedorenii au urcat 
pe locul cinci, după ce 
au învins favoritele la 
promovare.

Hunedoara (V.N.) - Fără îndoială, partida dintre Corvi- nul 2005 și CSM Rîmnicu Vîl- cea din etapa a 28-a a Ligii a doua de fotbal, care s-a disputat sâmbătă la Hunedoara a fost una dintre cele mai importante pentru ambele echipe. Oaspeții au venit la Hunedoara cu pretenții la promovare, iar gazdele aveau nevoie de victorie în fata unei asemenea echipe, pentru a confirma încrederea în tinerețea sa. Corvinul a deschis scorul încă din minutul doi prin Vișan, care a fructificat o centrare a lui Pribac, considerat cel mai bun de pe teren. Vâlcenii au reacționat prin atacuri furi-

„Corvinul"?

Titi Alexoi (Foto: CL)bunde, dar cei care au marcat din nou au fost gazdele. în minutul 28 a fost 2-0, printr-un gol al fundașului Ambruș. Apoi, deși vâlcenii au marcat în minutul 52 prin Mot și meciul se vedea relansat, hunedorenii au rezistat până la final și âu obținut o victorie importantă. La sfârșitul partidei, antrenorul Titi Alexoi a declarat că vrea să formeze la Hunedoara o echipă numai din tineri jucători autohtoni care să dureze în timp.

Minerii au vrut penalti
Deva (V.N.) ■ Tehnicianul Gheorghe Poenaru, antrenorul echipei Jiul Petroșani, a declarat, sâmbătă, după meciul pierdut cu scorul de 0-1 în fața echipei Poli Timișoara, că arbitrul Teodor Crăciunes- cu ar fi putut acorda un penalti în prima repriză și atunci soarta partidei putea fi alta. „Putea să acorde un 11 metri și soarta meciului era alta”, a spus Poenaru. La rândul său, patronul Alin Simota a afirmat că nu înțelege supărarea lui Marian Iancu, care i-a criticat pe jucătorii timișoreni după meciul de sâmbătă. „Nu înțeleg supărarea domnului Iancu, dar într- adevăr jucătorii au tratat echipa Jiul cu superficiali

Alin Simota
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1tate. Le urez baftă în finala Cupei României, cu Rapid, iar mie îmi doresc un nou început cu Jiul. Din păcate, se pare că vom porni cu un handicap mare în Liga a II- a dacă nu reușim să îndeplinim baremul. Teoretic, Jiul poate să mai câștige 12 puncte, practic este imposibil”, a precizat Simota.
Memben of UnKfedH GrtXJp

minut
de
300
de 
secunde

la-ți orice opțiune cu 180 de minute în rețea și timp de 6 luni 
vorbești până la 900 de minute în rețea, începând cu 2 euro/lună.

> CREDITUL PENTRU ORICE CU ipoteca.

Insi^ot de - j.e • - ■ J (rouiovcază. Creditul pentru Once cu ipotecă

Cererile de cec ce < ■ -c r-ftep ia 31 mas 200“ vor beneficia de dobânda 
3,95“ in pr ce-e r a- a j-s-rpiepi contractului. DAE de 6,92% este 
caîcțJaîă pentru sici a p?' 0c rURO pe o perioadă de 20 de ane

R0M4MA -83 OtCEBAl. BL f SCAFA A - 8, DEVA

WWWCR£u’xj*NW jMXHV WWW.IJMCRE9ir.ftO î WWWIfiffi-nRMC.RO I iNFOCENTER: 000 100 1000

HVB* Țiriac Bank fcUniCredit Romană .

în plus, ai:

■< apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni 

s 400 de minute naționale, valabile 6 luni

» 25 de minute naționale lunar, pe viață

» 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni

» abonament gratuit, 3 luni

SHcU £•

Sagom my212X 
grvtuil

Notai 1112 Sony Ericttoc K320i LGKE260 
gratuit »EUR 89EUR

Samsar gE570 MotoroiaWSiO Notai 6268
119 EUR 125 EUR 135 fUR

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

mMa ife hdlc ’VA. da® pM a 31 ms prtu Mxnarwru da 3 eurc. di 2 rt o**ta partau aoeun asie
Braga - w. SU* > Cnot ■ dsxx*» r ta* s&otax pwțjfe certau LG KE250 MMoroia W510.

Sommtq E51? ta Sora tua» <335 wrt partaj aixwwwrt os 1 pontau atowrenî

valentln.neagu0lnformmedla.ro
http://WWW.IJMCRE9ir.ftO
nRMC.RO


luni. 7 mai 2007 CUVAtfiW.

PE SCOBT
-r , j ./ t j mtutii 9 9' 9 9 9 'i '• • • i4< < I EKVt WVw w ^7• Surpriză. Formația Larissa a câștigat, surprinzător, Cupa Greciei, învingând în finală, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Panathinaikos Atena, sâmbătă, pe stadionul Panthessaliko din Voios.

Mayweather se retrage „rege"

DecesCordoba (MF) - O spectatoare în vârstă de 50 de ani a decedat, sâmbătă, după ce un concu rent amator în Raliul Argentinei a lovit cu mașina un grup de trei persoane, pe parcursul de legătură, la 200 de metri de startul într-o probă, în regiunea Cordoba.
RecunoașteBucurești (MF) - Fundașul Dorin Goian a declarat că Steaua stă acum la mâna rivalei Dinamo pentru a ajunge pe locul doi, „alb-roșiii” urmând să întâlnească în etapa a XXXI-a pe CFR Cluj, formație față de care Steaua, aflată pe poziția a treia, are un punct mai puțin în clasament.

Goian (Foto: EPA)

Nlculescu
(Foto: FAN) 

Golgheter 
București (MF) - Ata
cantul echipei Dina
mo, Claudiu Nicules- 
cu, a trecut pe pri
mul loc în clasamen
tul golgheterilor, 
ajungând, îh urma 
reușitei din meciul cu 
Poli lași, scor’1-1, îh 
etapa a XXX-a a Ligii I, 
la cota de 16 reușite 
în sezonul 2006/2007 
al campionatului 
intern.
Niculescu a marcat în 
minutul 8 al meciului 
cu Poli lași, din 
penalty, și l-a depășit 
pe atacantul echipei 
Rapid, ionel Ganea, 
care a marcat în 
acest sezon 15 
goluri.
Pe locul trei în clasa
mentul golghterilor 
se află tot un 
dinamovist, Ionel 
Dăndutescu, cu 12 
reușite.

■ Floyd a câștigat la 
puncte „meciul secolu
lui", anunțând că a fost 
ultima lui bătălie.

Las Vegas (MF) - Pugilistul american Floyd Mayweather a câștigat titlul de campion mondial la categoria mijlocie, în versiunea WBC, după ce l-a învins la puncte pe compatriotul său Oscar De La Hoya, într-un meci disputat sâmbătă, la Las Vegas.După acest succes, obținut cu o decizie de 2-1 (113-115, 116-112, 115-113), Floyd Mayweather, în vârstă de 30 de ani, a confirmat că își încheie cariera păstrându-și invincibilitatea în 38 de meciuri, pentru a se ocupa de copiii săi și pentru că nu mai are „nimic de dovedit”.Maestru al artei aroganței și provocării, Mayweather, originar din Michigan, a intrat în scenă purtând un halat în culorile drapelului mexican și având pe cap un sombrero, aluzie la țara de origine a adversarului său.Oscar De La Hoya a intrat în ring într-un halat roșu, el fiind susținut de cea mai mare parte a publicului, format din 16.000 de persoane. Lista de invitați a fost una comparabilă cu cea de la Premiile Oscar - Jack Nicholson, Leonardo Di Caprio, Eddie Murphy, Jennifer Lopez, Eva Longoria, Ron Howard, Jim
„Steaua poate retrograda"

Piț și lanu, marcatoriBellinzona (MF) - Jucătorii Adrian Piț și Cristian lanu au marcat pentru AC Bellinzona în meciul câștigat, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0, în fața formației FC Vaduz, în etapa a XXIX-a a ligii secunde din Elveția.Piț, care a primit un cartonaș galben în minutul 37, a deschis scorul în minutul 51 și a fost înlocuit în minutul 77. lanu a marcat pentru 2-0 în minutul 64 și a rămas pe teren pe toată durata partidei.

■ Borcea continuă să 
ironizeze și spune că nu-l 
prea interesează meciul 
cu CFR Cluj.

București (MF) ■ Directorul executiv al clubului Dinamo, Cristi Borcea, a declarat că o decizie privind echipa care va juca în partida cu CFR Cluj se va lua în funcție de interesul grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare și că, din punctul lui de vedere, Steaua poate chiar să retrogradeze.„Ce aș fi putut să le cer mai mult astăzi? Sunt campioni. De acum Rednic are mână liberă să folosească ce jucători vrea el, să ruleze tot lotul, pentru că Dinamo are un lot valoros de peste 40 de jucători. Noi vom acționa în funcție de interesul clubului. Acum suntem campioni, Steaua poate să și retrogradeze, nu mă interesează...”, a spus Borcea.Echipa Dinamo București va întâlni, in etapa a XXXI-a, formația CFR Cluj, aflată pe locul 2, la un punct distanță de Steaua, iar antrenorul Mircea Rednic a declarat că ar putea folosi mai multe
Egale cu Ungaria

Calificare. Echipa Utah Jazz s-a calificat, sâmbătă, în semifinalele Conferinței de Vest a ligii profesioniste nord americane de baschet după ce a învins, cu scorul de 103-99, pe Houston Rockets. chiar pe terenul acesteia.
(Foto: EPA)

Debrecen (MF) - Echipa națională a României a terminat la egalitate, scor 3-3 (2-0), primul meci din grupa a doua a preliminariilor Campionatului European de fotbal feminin, ediția 2007-2009, disputat, sâmbătă, pe stadionul Olah Abor din Debrecen, împotriva reprezentativei Ungariei.Golurile au fost marcate de Florentina Spânu '10, Laura Rus '15 și Daniela Simona Pufulete '80, pentru România, respectiv Reka Jakab '50, '60 și Erszebet

Floyd Mayweather și Oscar De La Hoya au încins o bătaie pe cinste pentru „Centură

winlr'- .rPi

Carrey, Tobey McGuire, Will Ferrell - sau cu cea a sportivilor din Hali of Fame, fiind prezenți printre alții, Michael Jordan, Magic Johnson, Char- les Barkley, Felix Trinidad, Bernard Hopkins și Thomas Hearns.Mayweather a abordat o tactică foarte defensivă, așteptând mereu ocazia unui contraatac, In timp ce De La Hoya s-a năpustit asupra adversarului său.După a treia rundă, Mayweather s-a întors surâzând în colțul său, dar era evident că suferise. în primele minute ale reprizei, a simțit furia adversarului său. Blocat în colțurile ringului, nu 

Crlstl Borcea arată parcă cu degetul pe cei de la Steaua, la care 
le poate pune, acum, o piedică (Foto: fan)rezerve în ultimele etape ale campionatului, după ce își va asigura titlul.întrebat ce părere are despre faptul că tehnicianul Mircea Rednic ar fi lăsat să se înțeleagă că ar pleca de la Dinamo în 2008, Borcea a spus: „La Dinamo nu se pune problema contractelor, la Dinamo ești condamnat să ai rezultate. Am făcut o treabă
Milasin ‘89 pentru Ungaria.Antrenorii echipei naționale a României, Maria De- licoiu și Mircea Hageanu, a aliniat următoarea formație: R. Oprea ■ M. Oprea, Pavel, Drăgoescu, Olar - Laiu (46 Pufulete), Iușan (80 Prundan), Striblea, Spânu ■ Enache, Rus (88 Cojocaru).Echipa României va susține următoarea partidă în data de 16 iunie, pe teren propriu, contra reprezentativei Suediei, pe stadionul din cadrul Centrului de Fotbal Mogoșoaia. 

a putut face altceva decât să aștepte să treacă furtuna, pierzând trei din primele patru reprize.în runda a cincea, lupta s-a schimbat radical. Obosit după debutul energic, De La Hoya a devenit mai puțin incisiv, iar adversarul său a profitat și i-a aplicat două croșee de dreapta direct la țintă. Seriile repetate de lovituri la corp l-au făcut pe De La Hoya să-și piardă energia, iar performanța sa de a expedia 587 de lovituri, din care 21 la sută și-au atins ținta, a fost mai mult impresionantă decât eficientă. Floyd Mayweather a expediat 481 de lovituri, din care 43 la sută 

care ne-a mers extraordinar, suntem o echipă și mergem să ne facem treaba, să câștigăm și să ne calificăm în Liga Campionilor”.Pe de altă parte, Cristi Borcea a recunoscut că a discutat cu principalul finanțator al FC Steaua, Gigi Becali, despre arena unde va juca Dinamo în Liga Campionilor.
„A fost furt"

Urziceni (MF) • Antrenorul echipei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, a calificat drept „furt” maniera de arbitraj a centralului Alexandru Tudor la meciul cu Steaua, pierdut, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-3, în etapa a XXX-a a Ligii I.„Acest om care m-a trimis în tribună și care în România e considerat cel mal bun arbitru, ne-a furat! Eu stau opt etape și el e Brad Pitt. S-o lăsăm pe asta cu Brad Pitt. Dacă ăla e 11 metri, eu sunt Jose Mourinho. Din păcate eu sunt Dan Petrescu și ăla n-a fost 11 metri. A fost o 

și-au atins ținta.„A dat mai multe lovituri, dar ele nu au ajuns la destinație. îi prevedeam loviturile și mă feream”, a spus Mayweather, care și-a trecut în cont o nouă centură mondială la o a cincea categorie.în ultimele șase runde, De La Hoya, cu patru ani mai în vârstă decât adversarul său și afectat fizic de numărul mare de lovituri expediate, a pierdut patru. „Am sentimentul că am câștigat. Loviturile mele au fost mai puternice. Am încercat să termin meciul înainte de limită”, a spus De La Hoya, care ar putea, de asemenea, să-și încheie cariera după această luptă.
Mănăilă, 
la Sportul?

Lupeni (MF) - Tehnicianul Dan Mănăilă a declarat că nu este exclus ca din vară să părăsească echipa Minerul Lupeni, din Liga a Il-a, și să ajungă la gruparea Sportul Studențesc.Mănăilă a afirmat că a primit mai multe oferte, între care și una concretă de la Sportul Studențesc.„Sincer, la câte am pătimit cu Minerul Lupeni și din cauza arbitrajelor și din cauza unor conducători din cadrul 
clubului, am vrut să accept mai repede o altă ofertă, să antrenez în altă parte, și nu este exclus ca din vară să accept propunerea celor de la Sportul”, a spus tehnicianul.Dan Mănăilă a precizat că s-a gândit chiar și la retragerea echipei din campionat, din cauza arbitrajelor, echipa sa pierzând sâmbătă, cu 2-0, în fața lui FC Caracal.

Dan Petrescu (Foto: faminvenție. Mă gândesc să-l dm și eu, și clubul, în judecați. A fost flirt” - a spus Petresca
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• parter, semidecomandate, multiple 
îmbunătățiri, gresie, faianță, centrală termică, 
termopan, balcon închis, preț 150.000 lei, nego
ciabil. Tel. 229152. (T)
• persoană fizică vând apartament în Azuga, 
central, la 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
vedere splendidă, ideal pentru vacanțe, preț 
85.000 euro, negociabil. Tel. 0722/424190. (T)
• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva preț 118000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel, 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță, ST 58 mp, 
zona Opera, preț 44500 euro negociabil, tel.

, 0742/019418. (Al)
B • Gojdu, etaj 2, parchet, balcon, ST 48 mp, 
r contorizări complete, preț 122000 ron, tel. 

0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et. 2, zona 
M. Eminescu, preț 130000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, 2 balcoane, et. 8, zona Lido, 
preț 41000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 2, baie, bucătărie, semidec., 
amenajări deosebite, ocupabil imediat, preț

■ r1 ,15.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)N

• Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• luliu Malnu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare la bucătărie și 
sufragerie, preț 128.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• Alea Bejan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• semidecomandate, zona Zamfirescu, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
stare bună bucătărie mare, preț 100.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică, parchet gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 147.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, bdDecebal, etaj 2, decomandate, 
cu balcon, termopan, centrală termică modi
ficat, preț 53.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la parter, zona bună ideal pt. birouri, spațiu 
comercial sau de locuit, 50 mp, cu centrală 
termică bucătărie modificată parchet ocupabil 
în 48 ore, preț negociabil, tel. 0740/535095 , 
0730/474275. (A4)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43.000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• 50 mp, decomandate, zonă Mărăști, Deva, cu 
centrală termică bucătărie mare, modificată 
parchet, gresie, faianță preț 138.000 ron nego
ciabil, tel: 0730/474275. 0740/535095. (A4)
• zona Trident 58 mp, etaj 3, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bucătărie mare, 
cămară modificări, balcon mare, preț 130.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• zona Eminescu - ANL gresie, ușă metalică 
faianță contorizări, preț 90.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală Deva, cu 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi renovat 
recent totul nou, preț 155000 ron negociabil tel 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu intrări separate, zona Dacia, cu balcon, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
115.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• zona Jcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică, parchet oreț 
118.000 ron negociabil, tel . 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona piață centrală termică, termopan, 
parchet gresie, balcon închis, preț 145.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
o dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231^00. (A9)

• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!
Informația te privește!i I i

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dul Decenal Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate. cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, in funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• In Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• In orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Dorobanți 78 mp, 2 băi, dotări 
multiple, centrală termică geamuri 
termopan, complet mobilat. Relații la tel. 
0720/545757.(9/3.05)

■ zona liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandate, centrală termică termopane. 
parchet gresie + fianță ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, Progresul, etaj 1, balcon, 
parchet, preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al)

Bd. RUSCA nr.17 (în spatele hotelului Rusca) 
teL/tax: 0254/716 586 0746/262.816
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• dec., bucătărie, 2 băi. balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec., hol central, bucătărie, baie, boxă garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec., hol central, bucătărie, 2 băi, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, tel, 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec., neamenajat etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• dec., bucătărie, 2 băi, faianță + gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)

• etaj L zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă ultracentrală etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modern, centrală termică climă, preț 70.000 
euro negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• Gojdu, etaj 3, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, uși schimbate, 2 
balcoane, preț 185.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9) -
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800 (A9)
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Nu ești obișnuit să ai o casă numai a ta?
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CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
oman,-

■ Calificare la tocul da mure? priril/m program de școlarIzere propriu;
• xrtract de muncă perrMosrt:;
• Ore suplimentare plătite dublu;
• Spor de ncapte,
• Transport sutwițtorat;
• O» și cabinet medW;
• Ccndiși de Lmj la starriarefe (xdckrtale. Intr-un mediu fără noxe;
■ PosMiWIdeprcwowre;
- TWiete cfe ffiasâ.

.pentru munci ii 3 schimburi
• Minim 8 clase;,
• Stare bmS de sânâtate;
• Ci^xnitilltate pentru muică h picioare;
• îndemânare, flexibilitate, satotitate

Persoanele interesate sunt așteptate de intre »r»le 08 16:30 la Poarta
Fabricii din DEVA CALEA ZARAWIJUJI, NR 166 (DN "1, pentru a participa la un 
intervin

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600,

©KH;1
LICHIDARE DE STOC
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romimo.ro
• dac, 2 băi, contorizări Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lăngă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 07B8/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băl, et, 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788058483. 
■A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință In 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)

• fti Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel, 0723/660160,211587. (A0)
• dac, iau semldec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)
• urgent, dac, etaj Intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandata, centrală termică hol central, 2 
băl, balcon închis, et. 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• ki Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. 
CA7)
• Md L Maniu. In L-uri s=120 mp, amenajat 
living. 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
e pe CarpaȘ, etaj 1. dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

e lnstal Corn S.R.L. Orăștie 
e construcții metalice, industriale și pentru terți, 
x instalații de ridicat, 
e nrȘlucrări prin așchiere, instalații electrice, 

și de gaz, aer condiționat, 
autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9. 
uplimentare la 
10254-243335 Fax 0254- 243334

• găsiți ceea ce căutațil 
Ol Vă așteptăm!

HO’TEitr^ ..-'U

împreuna în afaceri

Angajează:
electronist, automatist 
GandlțlL

■ Studii superioare;
■ Experiența în domeniu con

stituie avantaj.
Relații la telefon -
0254/217.937.
CV ta fax:0254/218.963 ~

LEGENDĂ AGENȚII
IMOBILIARE:
AO - Evrika
Al - Prima Invest
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason
A9 - Elitte 
A1O - Liliacul
Multicom

• semldec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231.800. (A9)

Cumoâr ap. 4 camere (08)

• urgent, tn 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. 
21158’ "745/253662.iau.

Vând ap. 5,6 camere (09)
• scară Interioară 2 băl, 2 balcoane, centrală 
termică, termopane, 150 mp, total occidental, 

aj,97000euro,tel.0222/564004 'Al)

Vând case, vile (13)
• zona Emlnoiai, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS= 12 m, preț 
95,000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• aao C*ta*taĂ 2 corpuri, încălzire cu CT. 
arte mică sKll mp. preț 420000 lei ne». teL 
0749/268830. <A7)
• ta Smerii, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale-Ducătărie-hol-terasă încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• te Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 na fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490. (A10)

Deva str.Ulpia nr.15
Tet.:f4O - (O) 264-215294; 215770: 0728/285576; Fax:-r40-(0)-2S4 218151: e-mail: offioe.deva@deve.aoomin.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: - minim 3 ani experiență în domeniu;
Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru: - serviciu tehnic decontări.

DULGHERI 
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
PAIAMTARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO (B.C.E)

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salarial motivant. Doar candidați! selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

Informații la telefon: 0254.215.294 0254.218.151 (fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro

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

• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040,490, (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel, 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490, (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613,366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366,
,,«/04U.«u 0788/15IU83. (A10)

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

Vând case la țară (17)

• propriei! sol •' Șoimus, casă nouă 
6 camere, 3 bal, living, bucătărie, garaj 
dublu, beci, preț 450.000 lei. Tel. 
0723/025018(5/2.05)

• Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, baie, 
gresie, faianță, apă, gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
e la VețeL 2 camere, bucătărie, bale, gaz, 
grădină, 1500 mp, preț 118000 ron, tel, 
0726/710903.(Al)

(92279)

Asociația Națională a Detectivilor din România 
organizează cursuri de pregătire pentru profesia de 
investigator privat (detectiv particular) pentru absolvenți 
de studii universitare.

Informații privind selecția și admiterea la telefon 
0744/795.487, în perioada 01.05.2007 -15.05.2007,

te-

CONTACT: Tel. 0254 240.013, Mobil.0741 188.081
e-mail. rnimholel)orj3is rn_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cOnferințA
Room-service 

mAsaj

Saună

Telefon

Internet ș 
cazarE §

SĂU

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Avram lancu, etaj 4, o cameră 
parchet, baie: gresie, faianță contorizări, 
22 mp plus cotă pod, ocupabilă imediat, 
preț 16.500 euro, negociabil; nu sunt inter
mediar, Tel. 0722/242340. (8/3.05)

• Deva, B-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță convector 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, et 1, termopan, parchet, 
gresie, faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 
70000 ron negociabil, 0742/019418 (Al)
• 33 mp, contorizări, parchet, balcon, et. 4/9, 
zona Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• wșentasnIdacMiandats contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent tn zona M. Eminescu, etaj 2, balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30,000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent tn zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, bale și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et. 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat, contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semldec., balcon, gaz 2 focuri, preț. 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 28000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Go|du, et 4, bucătărie, baie, repartitoare, 
balcon, izolat, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• zonă centrală 42 mp, etaj 1, decomandată 
contorizări totale, parchet gresie, faianță bine

Snută preț 102.000 ron negociabil, tel.
.74275,0740/535095. (A4)

• cameră do cămin, zona Micro 15, bloc de 
cărămidă 12 mp, contorizări, termopan, 
parchet, gresie, faianță, preț 35.000 ron nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, oloc de cărămidă etaj Interne- 
aiar, decomandate, apometre, repartitoare, gaz
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 66.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, partar, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț .atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
n’88/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• dec, zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• Intravilan, str. Mlhall Sadovunu, sona 
700, st 830 mp, cu irtEHlH, prtnfisto 
supaiH preț 38 euro mp, Tal 0722/WMU

• 1779 mp teren între Deva ■ Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502. (T)
• grădină ta Brad, str. Decebal, Intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
• loc de casă 3500 mp, fs 21 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hășdat-Hunedoara, preț 
35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372 (T)
• mal multe parcele de teren tn Zăvoi, idea/#/-
pentru construcție casă toate utilitățile, t( ; r 
211587,0745/253662. (A0) /
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Den, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel 0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan ta Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități tn zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511776. (A9)
• zona Bojan, Deva, parcele de 525 mp, preț de lzrts
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9) ..
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel, 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan ta Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• IntnvlM ta Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent tel. 0745/511.776 (A9)
• urgent, IntmvlM In Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcei* taron între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg- tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha. zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișclor, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă In satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 07S/158483. 
(A10)
• Brad, Iha, zona 8 intravilan, preț atractiv, tel 
0254/613.366,0788/040.490,0788058483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe maU Arieșulu, preț 
negociabil, tel. 0254/613368 07WM0490, 
0788/158483. (A10)

• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578 (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• se cumpără garsoniere In orice zonă a Devei, 
cu sau fără modificări, indiferent de etaj, sau 
amenajări, ofertă de preț la vedere, cu plata 
imediat, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

Zilnicjintre orele]
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luni. 7 mai 2007
Comemorări (76)

v Holcim

Ciment. Betoane. Agreg
Holcim susține cele mai îndrăznețe vise!

Familia reamintește celor care l-au 
cunoscut că se împlinesc 3 ani de la 
încetarea prematură din viată a celui 
care a fost

OMOTĂ GABRIEL
Comemorarea va avea loc mărfi 8 mai, 
la Cimitirul Bejan Deva.

Nu te vom uita niciodată.

La început, am construit bazele. Am creat produse și am lansat 
servicii pentru cele mal exigente așteptări. Am creat o echipă 
puternică de profesioniști dedicați. Am investit în tehnologie 
pentru a fi cu un pas înaintea oricărei Inovații.
Dar ne-am rezervat șl timpul necesar pentru a asculta planurile 
tale de viitor. A venit timpul să le clădim împreună!

Fabrica de ciment Aleșd
Ciment gri, vrac și saci
Servicii de transport
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0259 / 349 769

Stația de betoane Timișoara
Proces de producție automatizat
Servicii de livrare șl pompare
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0256 / 246 210

^^foiTne-

021/20(2000

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Vând spații comerciale (25) Vând alte imobile (27)

www.holcim.ro
• (75411)

• hali 1(00 mp + teren 5600 mp, apă, curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• hali In Deva, zona industrială, $-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgsnt, hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stălpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună, pretabil pentru

■ pensiune, sediu firmă, hotel, $-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 

,4 0745/511.776. (A9)

• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vănd mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, 
prețuri negociabile. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (D
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,078^040.490,078^158483. (A10)

Imobile chirii (29)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317J14. (A9)

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioada, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală. minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)

iabluet Stomatologic 
IVODtNT

asistent medical

Infamul surilsnMan ta Uita 0740220.161 iau 0254/226.990. 
Ouffla m dfipun ta sediul Armai: str. DuHu Zamftrwcu, bl. Q, ap. 19.

• garsonieră, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună, tel. 215212, (Al)
• apartament 2 camere Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 340 mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică, termopane, gresie, faianță totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004 (Al)
• m MMuă apartament 3 camere, nemo
bilat decomandate, zona Spar - piață cu 
centrală termică termopan, parchet 2 
balcoane, gresie faianță pentru firme, birouri, , 
preț 250 euro tel. 0730/474275.0740/535095. (A4) i
• nm fe^an, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă «Mitrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=25C mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324 ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat et3, mobilat preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H-35 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcdcu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Patroni, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141.0745/511.776. (A9)
• aimnafet 3-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231800,0740/317314 (A9)
• 3413 mp, grup sanitar, amenajat itermopane, 
CT. gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA. tel. 
231800,074Q/317314 (A9)
• tală 3-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei. 2 euro/mp, tel. 
231800,0740/317314 (A9)

Auto străine (37)

• KetaMCto Germania șl aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope șl 
mobilă la un preț avantajos. Tei. 
00491731782201 sau 07&389978. (4/11.04)

Piese, accesorii (42)
• vând uși partea dreaptă șl trapă pentru Ford
Slerra, preț 50 lei. Tel. 0723/227569. (T)

Garaje (43)

• închiriez gara) ■ hală 60 mp, situat pe Str. 
Plevnel, Intersecție cu str. Gri vița, intrare și 
Ieșire din DN, Ideal pentru depozit sau alte 
activități, preț 180 euro/lună Tel. 
0722/307325. (2/1804)

Mobilier și interioare (47)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Flecare sâmbătă lțl aduce căte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
văndut/cumpărat/lnchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobn ■ la Cooperativa de 
Consum;

JBa ■ Centrul de schimbare a 
bmrinlor

• vând uigeni bibliotecă mare, covor persan 
3/4, bibliotecă mică birou, fotolii cu măsuță 
aragaz, lustră sobă teracotă la curent, canapea 
fl. 0723/851430 'T)

• Croșa Deva organizează concurs pentru 
ocuparea postului de bucătăreasă înscrierile se 
fac până în 11 mai, a.c. la creșa Deva, Aleea 
Viitorului, nr. 5 (lângă Crucea Roșie). Tel. 230250. 
(2/2.05)
• firmă specializată in servicii profesionale de 
curățenie angajează personal pentru curățenie 
în instituții din Deva. Se oferă: salarizare 
atractivă tlchete de masă cursuri de calificare. 
Informații suplimentare la tel. 0264/597106, 
0752/211330,0752/211332. (92948)
• societate comercială angajează arhitect, 
inginer topograf, inginer geolog, inginer proiec
tant drumuri, inginer proiectant hidro, 
cunoscători ai programelor de proiectare 
asistată de calculator. Relații la tel. 0254/211932. 
(5/3.05)
• croitor, Hunedoara, data limită 31.05., tel. 
213244 între orele 9-16.
• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 8 posturi, data limită 30.05., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• curățătoreasă lenjerie, Hunedoara, 1 post, 
data limită 05.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• cusător confectl industriale din piele, Orăștle, 
1 post, data limită 0805., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• cusător piese din piele și înlocuitori. Brad, 3 
posturi, data limita31.05., tel. 213244, intre orele 
9-18
• cusător piese din piele și înlocuitori. Brad. 4 
posturi, data lin-ta 31.05. tel. 213244. înfre orele 
9-16
• cusător piese din piele și iriocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06.. tel. 213244, intre orele 
9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 40 
posturi, data limită 17.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.05., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Orăștie, 1 
post, data limită 08.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 8 
posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• desenatoHnsemnător cherestea, Brad, 1 post, 
data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• director adlunct societate comercială, Brad, 1 
post, data limită 30,05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• director economic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• dispecer, Lupenl, 1 post, data limită 05.05., tel. 
213244, între orele 9-16..
• distribuitor presă, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• drujblst, Brad, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• drulblst, Deva, 2 posturi, data limită 19.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• dugher (exclusiv restaurator), Petroșani, 5 
posturi, data limită 15.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Călan, 2 
posturi, data limită 31.07., tel. 213244, între orele 
9-16,

(4/3.0.5)

• dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 3 posturi, 
data limită 20.05., tel, 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 2 
posturi, data limită 19.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exduslv restaurator), Hunedoara, 10 
posturi, data limită 10.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Petroșani, 5 
posturi, data limită 05.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exduslv restaurator), Vulcan, 20 
posturi, data limită 18.05., tel. 213244. intre orele 
9-16.
• electridan de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 20.05.. tel. 213244, între orele 9- 
16.
• electridan de întreținere și reparații, Deva, 2 
posturi, data limită 25.05., tel. 213244, intre orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 17.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• electridan de întreținere și reparații, Orăștie. 1 
post, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• electridan echipamente electrice și ener
getice, Brad, 1 post, data limită 30.05., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31,05., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician In construcții, Deva, 1 post, data 
limită 20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician în construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Hunedoara. 1 post, data limită 15.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• excavatorist pt excavatoare cu rotor de mare 
capacitate, Deva, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• facturist, Deva, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• faianțar, Brad, 3 posturi, data limită 31.05., tel. 
213244, intre orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• fasonator cherestea, Brad, 4 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• fasonator mecanic (cherestea), Brad, 1 post, 
data limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• femele de serviciu, Deva, 3 posturi, data limită 
17.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• femele de serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• femeie de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• fierar-betonlst, Deva, 2 posturi, data limită 
20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• fierar-betonlst Hațeg, 1 post, data limită 
18.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• fierar-betonlst, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 10.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• fierar-betonlst, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• fierar-betonlst Vulcan, 20 posturi, data limită 
18.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• fiorar-decorator. Orăștie, 2 posturi, data limită 
11.05., tel. 213244, între orele 9-16. .
• floriarttor, Orăștie, 3 posturi, data limită 10.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• fochist pentru cazane de abur și de apă 
fierbinte, Brad, 2 posturi, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

Altele (61)
• cunpâr lăzi șl paiețl din plast'c, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel, 0723/301857. (T)
• vând țara pt. puișori, 2 metri lungime, 1 metri 
lățime, 0,90 metri înălțime, confecționat din 
sârmăzlncată șl fler. Inf, latei. 0729/110627. (T)

Citații (63)

• Căpâlnă Dumitru, cu sediul în Hunedoara B- 
aul Dacia, nr. 27, ap. 49, lichidator judiciar 
conform încheierii 11567/2006 al SC Intaf SRL 
Hațeg, anunță deschiderea procedurii lichidării 
In baza Legii nr. 31/1990 și notifică toți creditorii 
debitoare1 să depună declarația de creanță la 
sediul lichidatorului, până la data ae 20.05.2007. 
(1/4.05)

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femele pentru îngrijirea unei 
femei bolnave, permanent, la domiciliul aces
teia, în Deva. Tel. 2199340)

Prestări servicii (72)

• abcrdaH, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania -110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, cu 
mașini comode, climatlzate, modeme. Tel, 
0740/218237, 0726/500804 0765/455835. 
(17/12.03)

• execut lucrări de foraj pentru persoane fizice 
sau juridice, pentru puțuri de apă cu instalație 
automatizată Tel. 0744/560830. CD
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travei în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia. Anglia. Belgia. Olanda. 
Franța. Germania. tafea.Greca.TeL 0748668861, 
0742/121148 0748^37604 (87919)

romiob.ro

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

șl servicii Internat In vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate,
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

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

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

(32135)

http://www.holcim.ro
romiob.ro
informmedia.ro
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Papa călătorește puțin
• Concert. Michael Boitori revine în România pentru a susține un concert pe 7 iulie, la Arena sportivă „Ion Țiriac" din Brașov. Concertul de la Brașov va fi singurul pe care Michael Bolton îl va susține în România. (MF)

diționale de paradă în cadrul cere
moniei „Jongmyo Daeje”, care a avut 
loc ieri pe străzile din Seul.

(Foto: EPA)

Filme revăzute
Londra (MF) - „Dirty Dancing” și „Star Wars” sunt filmele pe care publicul britanic le revede de cele mai multe ori, potrivit unui studiu dat recent publicității, transmite Ireland Online. Astfel, majoritatea femeilor au văzut de circa 15 ori „Dirty Dancing”. Pe de altă parte, trilogia „Star Wars” a fost filmul cel mai urmărit de publicul masculin, care l-a revăzut de peste 20 de ori.

Pierde teren
Los Angeles (MF) - Actorul de origine spaniolă Antonio Banderas încearcă să se împace cu faptul că nu mai are aceeași popularitate în rândul femeilor ca în trecut și a declarat că acum mai atrage atenția numai grație personajului animat pe care l-a interpretat în „Shrek”. Actorul, care a dat glas personajului Motanul încălțat în „Shrek”, a declarat că primește mai multă atenție de pe urma acestui rol decât de pe urma oricărui alt rol pe care l-a avut în cariera sa.

Paris Hilton

■ Papa Benedict al XVI- 
lea călătorește mai puțin 
decât predecesorul său, 
loan Paul al II-lea.

Vatican (MF) ■ Papa Benedict al XVI-lea, care are 80 de ani, călătorește mai puțin decât loan Paul al II-lea, care a vizitat 129 de state în cei 26 de ani de pontificat.Benedict al XVI-lea va merge în Brazilia în perioada 9-13 mai, aceasta fiind a șasea sa călătorie în afara Italiei și prima în America Latină în cei doi ani ai pontificatului său. Comparativ, în primii doi ani de pontificat, loan Paul al II-lea a efectuat șapte călătorii și a vizitat 15 state din Europa, Africa și America Latină.Cel mai recent voiaj al lui Benedict al XVI-lea s-a derulat în perioada 28 noiembrie - 1 decembrie 2006 și a avut ca țintă Turcia, țară aflată la limita dintre Europa și Asia.
Un avion s-a prăbușit în 
sudul Camerunului

: (Foto: EPA)

î Hilton, 
\ după gratii 
: Los Angeles (MF) - 
i Moștenitoarea impe- 
i riului hotelier Hilton,

Paris, (26 de ani) își 
va petrece 45 de zile 
după gratii, într-o în
chisoare din Los An
geles. îmbrăcată so- 

i bru, în costum și în 
i cămașă albă. Paris și- 
: a cerut iertare, cu la- 
i crimi în ochi, în fața 
i judecătorilor. Paris 
i Hilton a fost surprin- 
; să de polițiști că a 
: condus mașina în 
i timp ce avea permi- 
: sul suspendat, rela- 
i tează site-ul Bang 
i Showbiz. Ea a fost 
i trasă pe dreapta 
ș pentru că a condus 
i fără faruri aprinse, 
: moment "m care 
i polițiștii au descoperit 
i că are permisul sus- 
I pendat.

Camerun (MF) - Un Boeing 737 al companiei Kenya Air- ways, cu 115 oameni la bord, s-a prăbușit, în zorii zilei de sâmbătă, în sudul Camerunului. Potrivit agenției France Presse, informația a fost confirmată de un reprezentant al aviației civile kenyene. Aparatul a fost dat dispărut la scurt timp după ce decolase de pe aeroportul Duala din Camerun.Reprezentanții companiei Kenya Airways, citați de
Tornadă violentă în Kansas

urmă cu o lună într-o grădină zoologică 
din Puerto Vallarta, Mexico. j

(Foto: EPA)

■ Cel puțin șapte morți 
în urma unei tornade 
produse în statul ameri
can Kansas.

Washington (MF) - Cel puțin șapte persoane au decedat, iar alte 63 au fost rănite în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unei tornade violente care s-a abătut asupra unui orășel din statul american Kansas (centru), au anunțat sâmbătă serviciile de urgență, citate de Reuters. Tornada s-a abătut vineri seară asupra orașului Greens- burg, avariind grav clădirile și răsturnând autoturismele. Imaginile filmate din elicopter de posturile de televiziune arată numai ruine pe întregul

Becham face injecții
București (MF) - Chirurgul estetician Alex Karidis susține că fotbalistul David Beckham are aspectul unei persoane care a făcut injecții cu toxină botulinică pentru a scăpa de riduri, informează News of the World. El avea o linie adâncă pe frunte, care pare să fi dispărut. „Are o frunte cu semne că ar fi folosit botox. De asemenea, sprâncenele îi simt mai ridicate, ceea ce se întâmplă adesea când în acea zonă este injectat botox. în plus, în urmă cu doi ani avea riduri destul de mari în jurul ochilor, care acum aproape au dispărut”, a declarat Karidis, după ce a studiat mai multe fotografii cu fotbalistul.

Regina Elisabeta a ll-a (Foto: epa)

Papa Benedict al XVI-lea
(Foto: EPA)Papa s-a întâlnit acolo cu patriarhul ecumenic ortodox Bartolomeu I.

Reuters, au anunțat că autoritățile cameruneze au detectat un semnal SOS automat, din zona unde a dispărut avionul, precizând că acesta ar putea fi emis de cutia neagră a aparatului.Pe 30 ianuarie, un alt avion ce aparținea Kenya Airways s-a prăbușit în mare, imediat după decolarea de pe aeroportul din Abidjan. în tragicul accident și-au pierdut viața 169 dintre cei 179 de pasageri.

Casele au fost distruse de tornadă (Foto: epa)perimetru al localității cu circa 1.800 de locuitori. Serviciile de intervenție merg din casă în casă, fiind ajutate în căutările lor de trupele Gărzii Naționale. Unii locuitori au
Regina a asistat la Derby

Londra (MF) ■ Regina Elisabeta a II-a și-a realizat una dintre ambițiile pe care le a- vea de multă vreme, asistând la Kentucky Derby în timpul vizitei sale în Statele Unite. Pentru a fi prezentă la cursele de cai, regina a luat o pauză în cadrul călătoriei sale în Statele Unite.Regina a urmărit cursa de la una din lojele aflate pe hipodrom și s-a uitat cum favori

iJîcoleta este năs-Sf. cută în zodia Gemeni, îi p? plac in terne tul, plimbările și muzica.
flote: T.Mawș) 

Fata zilei o găsiți și pe 
www.ht
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declarat la posturile de televiziune că sirenele de avertizare i-au alarmat cu circa 20 de minute înainte ca rafalele devastatoare de vânt să se abată asupra orașului. Torna
tul cursei, Street Sense, a trecut linia de sosire. Regina Elisabeta a II-a a mai fost la cursele de cai din Kentucky de patru ori, însă nu a asistat la derby până acum.La curse, regina a fost însoțită de soțul ei și de prietenii lor, Sarah și William Farish, ambii mari iubitori de cai. William Farish este fostul ambasador al Statelor Unite în Marea Britanie. 

da era „imensă”, cu o arie de extindere de circa 1,6 kilometri, a declarat Michael Lacy, meteorolog la Servicii* Național de Meteorologie din Dodge City, Kansas. Rafalele de vânt au atins viteze de până la 165 de kilometri pe oră, a adăugat el. Furtuni puternice au continuat să afecteze, sâmbătă, zona de centru- vest a Statelor Unite. Spitalul și școlile din Greensburg au fost distruse, iar tumul de apă - care se înalță lângă principala atracție turistică a orașului, cel mai mare puț săpat cu mâna din lume - a fost și el avariat, a precizat Lacy. Perioada de intensitate maximă a tornadelor se întinde, în Statele Unite, din martie până la începutul lunii iulie.

Un copil de origine 
chineză se joacă intr-un 
balon de plastic, intr-un 
parc de distracții din 
Beijing.

(Foto: EPA)
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