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Cerul va fi variabil. Pe alocuri se vor 
semnala precipitații slabe.

Dimineața La prânz Seara

A murit 
Octavian Pater

București (MF) - Scriitorul Octavian Paler a încetat din viață, ieri seară, în urma unui atac de cord. Paler avea aproape 81 de ani și era originar din județul Brașov. A fost persecutat de securitate și după 1989 a pus bazele Grupu- țlui pentru Dialog Social.
Plăcinte de... 
poveste

Lelese (H.A.) - Pădu- reanul e om primitor și omenos. Dar nu-i pădu- } rean dacă nu-și omeneș- ' te oaspeții cu plăcinte și vinars. Pădurencele coc câteva zeci de plăcinte odată, ca să se ghiftu- iască toată lumea, /p.3

Urmărit 
general 
Bretea Mureșană 
(M.T.) - Tânărul care 
a înjunghiat 
săptămâna trecută 
un bărbat de 75 de 
ani, din localitatea 
Bretea Mureșană, a 
fost dat în urmărire 
generală. Costică 
Cioban, de 22 de 
ani, din comuna 
Bivolari, județul lași, 
are 1,70 m înălțime, 
constituție astenică, 
greutatea de 70-75 
kg, tuns chel, ten 
roșcat cu pistrui, ochi 
albaștri, față ovală. 
Cei care pot oferi 
date sau indicii care 
să ducă la prinderea 
acestuia sunt rugați 
să contacteze cea 
mai apropiată unitate 
de poliție sau să 
apeleze numărul unic 
de urgență 112.

Costică Cioban

Repară timpul pierdut
Hunedoara (C.B.) - Nicolae Bistrean din Hunedoara este unul dintre oamenii pentrucare ceasornicăria nu a devenit încă o cauză pierdută. Chiar dacă ceasul nu mai constituie o prioritate printre tineri, hunedoreanul afirmă că clienții săi sunt de toate vârstele. în meseria sa, Nicolae Bistrean a întâlnit tot felul de cazuri ciudate, /p.6
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Scad investițiile străine
Intrările de investiții străine dirgne în România vor fi în 
anul acesta de aproximativ 8 miliarde eu-o, cu un miliard 
mai puțin decât anul trecut.

Incendii pe bandă rulantă
■ Un pompier a stins, în 
4 luni, în medie, un hec
tar și jumătate de teren 
cu vegetație uscată.

Deva (M.T.) - în primele patru luni ale acestui an, pompierii din cadrul ISU „Ian- cu de Hunedoara” au acționat

la stingerea a 112 incendii de păduri și pășuni. La nivelul județului, flăcările au mistuit 760 ha de teren acoperit cu vegetație uscată, iar singurii » care se fac vinovați de producerea acestor incendii sunt sătenii, care din dorința de a- și curăța terenurile pot provoca adevărate dezastre. „Oa

menii nu înțeleg că în momentul în care pompierii sting incendiile provocate cu bună știință de ei, ar putea să ardă chiar casa lor, iar noi nu avem mașinile la bază pentru a putea acționa în timp util. Se consumă o cantitate considerabilă de combustibil și apă pentru incendii care ar

putea să nu existe. De cele mai multe ori trimit, să stingă astfel de incendii, pompierii care ies din serviciu, pentru a nu rămâne descoperiți în cazul în care ia foc, spre exemplu, o casă”, a declarat inspec- torul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”, /p.3

SMURD Hunedoara are, de ieri, în dotare o autospecială de teren cumpărată din banii donați de hunedoreni în cadrul campaniei „2% pentru SMURD”. Autospeciala este dotată cu echipamente de intervenție paramedicală de ultimă generație, fiind destinată trans- portului de pacienți pe drumurile •■m-" grele ale județului. /p.6
• (Foto: Traian KfenaîșM
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încă două cazuri de SIDA
■ în județul Hunedoara 
sunt înregistrate 234 de 
persoane purtătoare de 
HIV.

Deva (D.I.) - Problema virusului HIV este departe de a fi rezolvată în județul Hunedoara. La această dată, 234 de hunedoreni poartă cu ei stigmatul unei boli crunte. Iar dintre aceștia 167 sunt în sta

diul seropozitiv. Cu aceste cifre, județul Hunedoara se află pe locul 2 pe țară, după Constanța, și depășește cu mult media de cazuri pe țară, în primul trimestru al acestui an au murit, având acest diagnostic, trei persoane din municipiul Petroșani și au fost diagnosticate două cazuri noi, din zona municipiului Hunedoara. „Cifrele față de anii anteriori nu diferă prea

mult. Anul trecut au fost înregistrate 10 cazuri noi, de exemplu, dar este încă prea devreme să tragem o concluzie. în ciuda campaniilor de prevenire, multe persoane ajung să-și descopere diagnosticul abia când se ajunge într-un stadiu avansat al bolii”, spune Otilia Sfetcu, director adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Hunedoara, /p.5

Interes scăzut
Deva (T.S.) - După ce au creat adevărate valuri de isterie în materie de cumpărături, magazinele în care orice produs costă 3,8 lei au început să-și piardă clientela. Motivul: hunedorenii au devenit mai pretențioși atunci I când achiziționează un produs, /p.5

Civilizați prin amenzi
■ Locuitorii a două sate 
hunedorene riscă 
amenzi drastice dacă 
aruncă gunoiul aiurea.

Totești (C.P.) - Avertismentul a fost lansat de primarul comunei Totești, Ionel Cozac, după ce primăria a trebuit să cheltuiască 10.000 de lei pentru a curăța două hectare de teren pe care erau depozitate deșeurile menajere. „Gropile de gunoi de la Reea și Păclișa au fost închise la 1 ianuarie

anul acesta pentru a respecta normele europene. Odată închise, a trebuit să adunăm și gunoiul de acolo. Zece mașini de mare tonaj au fost necesare pentru a curăța zona. Efortul financiar este foarte mare pentru o primărie cum este a noastră. Așa că pe viitor, voi monta panouri prin care să avertizez oamenii să nu mai arunce gunoiul oriunde. La nevoie, voi pune și pază și voi da și amenzi dacă oamenii nu vor înțelege altfel”, a declarat primarul Cozac.

in urma extragerii, Lungu Adela din Deva a câștigat cei 50 de lei puși în joc la concursul destinat celor care vor să testeze, GRATUIT, Cuvântul Liber. Toți participanții care au respectat regulamentul vor beneficia, timp de o lună de cotidianul Cuvântul Liber. Cu OL, aveți numai de câștigat! Felicitări!
(Foto: Magdalena Șerban)
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PC SCURT• Uciși de o mină. Fotograful rus Dimitri Cebotariov, de la revista PhotoXPress, a fost ucis duminică, în provincia irakiană Diyala, alături de șase militari americani, în timp ce o mină a explodat la trecerea convoiului acestora, au anunțat surse diplomatice ruse. Aceștia au fost uciși în urma declanșării unei mine, în provincia Diyala, la nord-est de Bagdad.
împușcați 
mortal

Kabul (MF) - Un bărbat îmbrăcat în uniformă militară afgană a împușcat mortal doi soldați americani, la închisoarea de maximă securitate Pul-i-Charkhi situată la periferia capitalei Kabul.
„Modelul" 
lui Sarkozy

Viena (MF) - Liderul austriac de extremă- dreapta, Joerg Haider, a salutat, ieri, alegerea lui Nicolas Sarkozy în funcția de președinte al Franței, apreciind că a- cesta se inspiră din „modelul” său. Haider a precizat că este „încrezător” în capacitatea lui Sarkozy de a „rezolva problemele Franței, începând cu imigrația și până la reforma Statului”. „Joerg Haider a fost un model pentru toate forțele de dreapta din Europa”, a declarat un politician populist austriac.

Joerg Haider (Foto: epa)

George W. Bush
(Foto: EPA)

Minimă 
istorică
Washington (MF) - 
Cota de popularitate 
a președintelui ameri
can George W. Bush 
a scăzut la 28 la su
tă, potrivit unui son
daj publicat sâmbătă 
de revista News- 
week, ceea ce repre- 
intă un record nega
tiv pentru liderul de 
la Casa Albă, în stu
diile realizate de pu
blicație. Circa două 
treimi dintre ameri
cani - mai precis 62 
la sută - sunt de pă
rere că recentele ac
țiuni ale lui Bush în 
Irak demonstrează că 
acesta este „încăpă
țânat și nedispus 
să-și recunoască gre
șelile". Numai 30 la 
sută consideră că 
modul în care Bush 
gestionează războiul 
din Irak demonstrea
ză că el „este dispus 
să-și asume riscuri 
.politice" pentru a 
face ceea ce este 
corect.

270 de persoane arestate au fost arestate în 
Franța (Foto: epa)

Violențe și mașini incendiate
Paris (MF) - Ciocniri între tineri manifes- tanți ostili noului președinte francez ales, Nicolas Sarkozy, și poliție au izbucnit duminică, la Paris, la două ore după anunțarea victoriei acestuia la alegerile prezidențiale.Confruntările s-au desfășurat într-una dintre principalele piețe din Paris, unde mani- festanții s-au reunit în cursul serii.între 100 și 300 de manifestanți, unii dintre ei purtând fulare pe față, au aruncat proiectile în direcția scutierilor, care au răspuns lansând grenade lacrimogene și recurgând la tunuri cu apă.Peste 3.000 de polițiști au fost desfășurați duminică în suburbiile din jurul Parisului, teatrul unei serii de revolte în 2005, dar și în restul capitalei, de teama izbucnirii unor violențe legate de rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.Un număr de 367 de vehicule au fost incendiate în Franța, 270 de persoane arestate și un tehnician polonez a fost rănit în noaptea de duminică spre luni, în urma victoriei lui Sarkozy.
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(Foto: EPFDupă victoria lui Sarkozy, susținătorii acestuia și-au manifestat bucuria toată noaptea
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A câștigat cu o majoritate clară
■ Noul președinte, Nico
las Sarkozy: Francezii 
„au ales să se rupă de 
ideile trecutului".

Paris (MF) - Francezii l-au ales președinte pe Nicolas Sarkozy, oferindu-i duminică o victorie confortabilă în fața socialistei Segolene Royal și un mandat de cinci ani, în timpul căruia candidatul dreptei a promis să schimbe țara în profunzime.Sarkozy a obținut 53,06 la sută din voturi, potrivit rezultatelor definitive ale alegerilor prezidențiale, date publicității ieri de Ministerul de Interne.La vârsta de 52 de ani, el îl succedă la președinția Franței pe Jacques Chirac, care a condus țara timp de 12 ani.Favorit permanent în sondajele de opinie, Sarkozy a învins-o duminică cu claritate pe Segolene Royal (46,94 de procente), în vârstă de 53 de ani, care nu a reușit să con-

Francezii l-au ales președinte pe 
Nicolas Sarkozy (Foto: epa)cretizeze visul de a deveni prima femeie președinte al Franței.La încheierea unui scrutin marcat de o rată de participa

re ridicată, semn al setei de schimbare a francezilor, Sarkozy, fiul unui imigrant ungur, intrat în politică în urmă cu 30 de ani, și-a realizat ambiția vieții sale: a devenit președinte.
O nouă generațieEl este reprezentantul unei noi generații, născute după cel de-al doilea război mondial, care ajunge la putere. Reprezintă și un stil nou, acela al unui lider care a „eliminat complexele dreptei”.El a promis „separarea” de politicile trecute, pentru a reforma Franța în profunzime, după președinția lui Jacques Chirac și cea a socialistului Francois Mitterrand (1981- 1995), care în opinia lui au condus țara către declin.Victoria sa netă îi conferă o poziție confortabilă pentru a-și pune în aplicare politica. Dar el va trebui mai întâi să facă față alegerilor legislative, pentru a-și asigura o majoritate parlamentară, pe care francezii ar trebui, în mod lo

gic să i-o acorde.Sarkozy va primi oficial puterea de la Chirac, al cărui mandat expiră oficial la 16 mai și care l-a sprijinit în II- .............................................Poporulfr-icez a 
ales si se rupă de 
ideile, de obice
iurile și de com
portamentele tre
cutului.

Nicolas Sarkozy........................................................... M timpul campaniei electorale.Noul președinte a fost ales pe baza unui program de reforme economice liberale.Nicolas Sarkozy a dat asigurări duminică seara că| francezii au ales să „se rupă de ideile, obiceiurile și comportamentele trecutului”, în- tr-o primă declarație susținută după alegeri.„Vreau să redau francezilor mândria Franței”, a declarat el, luându-și angajamentul să „reabiliteze munca, autorita-g tea, meritul”. I
PD vrea modificarea 
Constituției

București (MF) - Liderul democrat, Emil Boc, a a- nunțat, ieri, că PD va iniția, după referendumul din 19 mai, o acțiune de strângere de semnături pentru modificarea Constituției, astfel încât Parlamentul să poată fi dizolvat dacă electoratul spune „Nu” voinței acestei instituții.Boc a spus că democrații vor demara acțiunea de strângere a celor 500.000 de semnături necesare pentru proiectul privind revizuirea Constituției, după referendumul privind demiterea președintelui, din 19 mai.

Liderul democrat, Emil Boc
(Foto: FAN)

El a spus că legea fundamentală ar trebui modificată, astfel încât, dacă poporul spune „Nu” propunerii și voinței Parlamentului exprimate în referendum, Parlamentul să fie dizolvat.Liderul democrat a susținut că trebuie să existe un echilibru și o responsabilitate reciprocă între Parlament și Președinție.„Dacă poporul dă dreptate Parlamentului, președintele pleacă acasă. Dacă dă dreptate președintelui, Parlamentul trebuie să plece acasă”, a spus Boc.El a arătat că, în actuala configurație politică, o majoritate parlamentară poate să îl suspende din funcție pe Băsescu în fiecare lună, ceea ce ar însemna „amputarea mandatului prezidențial”.Potrivit lui Boc, dacă președintele câștigă referendumul, iar poporul îi dă dreptate, Parlamentul trebuie să fie dizolvat.

Atribuții limitate
A

București (MF) - Vicepreședintele PNL Teodor Meleșca- nu a declarat, ieri, după ședința Biroului Politic Central al PNL, că declarația lui Tra- ian Băsescu, de duminică, de la Constanța, reprezintă „o chestie aberantă și neconstituțională”.întrebat despre declarația lui Traian Băsescu, de la mitingul de duminică, de la Constanța, unde a spus că după referendum va cere demisia celor 322 de parlamentari ce au votat suspendarea sa, Me- leșcanu a susținut că este „o chestie aberantă și neconstituțională”.„în Constituție se spune foarte clar, în mod expres, că președintele nu are dreptul să propună dizolvarea Parlamentului. Ceea ce face Traian Băsescu face parte din campania electorală, unde toată lumea spune ce-i trece prin cap, ca să creeze emoția publică. Sunt niște aiureli și o spun cu foarte mare îngăduință, pentru că, de fapt, sunt niște prostii”, a declarat vicepreședintele liberal.Președintele suspendat Traian Băsescu le-a vorbit parti- cipanților la mitingul organi

zat duminică la Constanța pentru susținerea sa, acuzând corupția transpartinică, ceea ce a determinat în opinia sa formarea coaliției care a dus la suspendarea sa.Traian Băsescu și-a exprimat convingerea că va câștiga referendumul, iar cei 322 vor fi înfrânți chiar la ei acasă. El s-a declarat convins că ceștiă vor fi surprinși de procentajul mic pe care îl vor obține și de procentajul extrem de mare de români care vor vota „Nu”.Băsescu a cerut demisia celor 322 de parlamentari imediat după referendumul din 19 mai.
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• Reviste școlare. Astăzi e ultima zi în 
care unitățile școlare din județ mai pot 
depune la IȘJ revista școlii pentru a putea participa la concursul național de reviste școlare. Elevii trebuie să prezinte cel puțin două numere de revistă. Până acum, la ^sediul IȘJ s-au strâns 30 de reviste ^școlare. (C.B.)

H Incendiază terenurile si fug"

bmouhsii 
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Ce au cifrele cu 
agricultura?

Tiberiu Stroia_____________
tiberiu.stroia@informmedla.ro

Nu știu alții cum sunt, dar eu când 
stau și mă uit la nea ministru taica 
Remeș îmi aduc aminte de nea Nicu. Ăla 

împușcatu'. Și asta pentru că numai în vre
murile alea un inginer electronist era numit 
ministru peste agricultura socialistă a 
patriei. E adevărat că și pe-atunci poporul 
se întreba ce-are dom1 le dioda cu 
însămânțatu' și legea lui Ohm cu 
adâncimea arăturii. Dar alea erau alte vre
muri. Culmea e că și astăzi, respectând 
principiul rotației cadrelor, Traian Remeș se 
culcă drept ministru' care n-a făcut nimic 
pentru finanțele patriei și se trezi mare 
sculă pe bascula agriculturii. Rectific: ca și 
minstru de Finanțe, în guvernarea CDR-istă, 
a făcut ceva. După cum chiar el a recunos- 
cut-o, cu o nesimțire crasă, „v-am 
buzunărit pe toți!".

Ei bine, oameni buni, omul ăsta care, 
de profesie, e economist conduce 
acum agricultura țării. Iar eu stau și mă 

întreb: ce poate face Remeș într-un dome
niu despre care habar n-are? Ce înțelege el 
atunci când face celebrele „vizite de lucru" 
în teritoriu și prin jurul lui „roiesc" ingineri 
agronomi sau zootehniști? Habar n-am. Sau 
cine știe, probabil că încearcă să rezolve 
problema aia cu țapu1, capra și cu iezii.

■ Pentru a curăța ra
pid terenul de uscături, 
sătenii aleg să-l 
incendieze.

Mihaela Tămaș________________
mlhaela.tamas@lnformmedia.ro

Deva - Conform precizărilor făcute de către inspectorul-șef al ISU „Iancu de Hunedoara”, colonel Petru Stăncoane, legislația în vigoare prevede sancționarea persoanelor fizice cu amenzi contravenționale cuprinse între 65 și 70 de milioane de lei vechi pentru incendierea miriștilor. Persoanele juridice care provoacă incendierea miriștilor sunt sancționate cu amenzi cuprinse între 200 și 300 de milioane de lei vechi. Numai că, pentru a aplica amenzi, trebuie să fie găsiți piromanii, ceea ce până acum
M................
Numărul incendi
ilor din acest an 
$~a dublat, din 
cai^a 
inconștienței 
oamenilor.
Colonel Petru 
StAncoane ....................' ■ ff nu s-a întâmplat. Pompierii, sătenii și militarii luptă zile în șir cu flăcările și de cele mai multe ori intervențiile

Peste 100 de incendii de pădure au fost stinse în primele patru 
luni ale anului în curs (Foto: cl>sunt extrem de dificile în special din cauza vântului, care în orice clipă poate să redi- recționeze flăcările, și a terenului accidentat.
Oameni inconștienți„Suntem într-o situație disperată. De ceva vreme încoace, ne confruntăm cu acest fenomen, oameni fără nici un căpătâi dau foc la mari suprafețe de teren și le lasă așa. Vegetația este foarte uscată, iar incendiul se extinde repede și, atunci când este sesizat, este târziu fiind necesară intervenția pompierilor. Focul este pus intenționat de oameni pe care nu pot să-i numesc decât inconștienți. La aceste acțiuni au fost consumate sute de litri de combustibil, iar pompierii care au acționat la

stingerea acestor incendii au făcut muncă voluntară. I-am adus de acasă, după orele de program. Pe cei care erau de serviciu nu-i puteam trimite să stingă iarbă uscată, deoarece în cazul în care lua foc o casă nu aveam cu cine să acționăm. Ce să mai vorbim de dificultatea cu care se acționează, mai ales în pădure. Când bate vântul ești înconjurat de fum. Nu ai unde să fugi. Sigurul lucru pe care poți să-l faci ca să nu te îneci, e să stai culcat la pământ, până trece valul de
Statistică

2006 2007 r

Intervenții 78 531
Incendii 58 123 '

Descarcerare 11 17

fum”, a declarat colonelul Petru Stăncoane.
Incendii pe bandăCea mai grea intervenție din acest an a avut loc în zona Luncani, comuna Boșorod, unde au luat foc 40 de hectare de lizieră de pădure de rășinoase. Acțiunea s-a desfășurat cu dificultate din cauza terenului accidentat. Până la locul incendiului, pompierii au fost nevoiți să parcurgă pe jos o distanță considerabilă, ajungând la locul incendiului în aproximativ două ore. Pe locul secund, ca grad de dificultate, se situează incendiul izbucnit la Muncelu Mic, în luna aprilie. în acea perioadă pompierii au luptat cu flăcările aproximativ 15 ore și au reușit să stingă peste șase hectare de teren acoperit cu vegetație uscată.Acest incendiu a fost tot cauza inconștienței sătenilor care, după. ce au curățat pășunile, au lăsat focul nesupravegheat. Seara, când vântul a început să sufle, flăcările s-au extins și la pădurea aflată pe culmea dealului. Lipsa drumurilor de acces și terenul accidentat au împiedicat intervenția mașinilor cu apă, iar pompierii și câțiva localnici au urcat pe jos aproximativ trei kilometri și au stins focul cu mături și lopeți.

La plăcinte pădurenești, înainte
■ -r .

fost principala cauză a unui accident rutier petrecut la ieșirea din Deva

■ Plăcintele sunt 
bucatele cu care orice 
pădureancă se mân
drește la oaspeți.

Hannelore AcArnulesei

Deva - Pădureanul e om primitor și omenos. Dar nu-i pădurean dacă nu-și omenește oaspeții cu plăcinte și vinars. Iar plăcintele, nu oarecare, doar plăcinte pădurenești, cu brânză și smântână.Pădurencele, când se încing a face plăcinte, nu se încurcă cu câteva boțuri de aluat. Ele coc câteva zeci de plăcinte odată, ca să se ghiftuiască

toată lumea. Dar până să ajungă în tigaia de tuci, căci nu se frig în altceva, aluatul se face plămadă, brânza scrob, și câte și mai câte...
Rețetă vecheMâi întâi, pădureanca face plămada. Pune într-o covată făină, la care face , loc cu pumnul în mijloc și toarnă lapte călduț. Aruncă vreo câteva ouă proaspăt luate din cuibar și drojdie de la magazin. Plămada bine închegată se lasă pe sobă până se pomeni. Pădureanca ia mai apoi aluatul, îl moaie și îl întinde cu druga pe un curpător. Dar neapărat pe

unul de aluaturi, nu pe cel pe care toacă ceapă, să nu prindă gust. Tanti Violeta, care e gazdă bună și povestește toate acestea, mai spune că scrobul, adică umplutura plăcintelor, n-are haznă dacă nu are zămăchișe din belșug, telemea grasă de oaie, smântână de să stea lingura în dânsa și multe ouă galbene. Scrobul se întinde pe câte o pătură de aluat, tăiat în cinci colțuri, care mai apoi se adună și se lipesc toate în mijloc. Când toate acestea sunt gata, plăcinta se așază cu grijă în tigaia neagră de tuci și se coace pe sobă, în untură de porc. La toate aces-
Plăcintele pădurencelor sunt 
renumite (Foto: cl)tea, un păhărel de țuică, să spele greața, sau o cântă cu vin, după caz.

Infirmă zvonurile de șefie Tablou de absolvire
spre Sântuhalm. Nu s-a înregistrat nicio victimă, iar șoferul vinovat s-a ales cu câteva răni ușoare la cap.

(Foto: T. Mânu)

■ PRM a confirmat că 
nu dorește să ocupe 
acum postul de 
vicepreședinte O.

Deva (M.S.) - Conducerea filialei județene Hunedoara a Partidului România Mare (PRM) a infirmat zvonurile potrivit cărora s-ar purta negocieri pentru ca postul de vicepreședinte al Consiliului Județean (CJ) Hunedoara să fie ocupat de un membru PRM, în detrimentul Partidului Democrat.„PRM este bănuit că ar vâna postul de vicepreședinte al Consiliului Județean, ocupat acum de Dorin Păran, membru al Partidului Democrat. Nu dorim funcția acestuia. Așteptăm alegerile locale din anul 2008. Atunci poate vom câștiga chiar funcția de președinte al CJ Hunedoara, cine știe?”, a declarat purtătorul de cuvânt al PRM Hunedoara, Costel Avram. Informația privind negocierile referitoare la postul de vicepreședinte al CJ Hunedoara a

apărut pe fondul alegerii consilierului PRM, Nelu Ardelean, în funcția de viceprimar al municipiului Deva, postul fiind ocupat inițial de un consilier PD.PRM a mai deținut funcția de vicepreședinte al CJ Hunedoara în mandatul 2000-2004. în prezent, PRM este reprezentat în CJ Hunedoara cu patru consilieri.

Costel Avram (Foto T Mânu)

Absolvenții hunedoreni pot avea un „tablou de absolvire", ca amintire a 

anilor de școală petrecuți alături de colegii dragi și prin intermediul ziaru

lui „Cuvântul liber" și a portalului ww.huon.ro.

în. această primăvară, „Cuvântul liber" și www.huon.ro își propun să reîn

vie tradiția, publicând fotografiile absolvenților. Trimiteți astfel de fotografii 

de grup (clasă), cu indicarea numelor elevilor și profesorilor din imagine, 

pe adresa redacției noastre, Str. 22 Decembrie, nr.37A (parter) (clădirea 

Cepromin), sau pe adresa de e-mail sanda.bocaniciu@informmedia.ro, cât 

mai curând!

Haideți să ne bucurăm împreună!

mailto:tiberiu.stroia@informmedla.ro
mailto:mlhaela.tamas@lnformmedia.ro
ww.huon.ro
http://www.huon.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


am mondttil i Qudl Roți
1828 - S-a născut Jean Henri Dunant, fondatorul

.Crucii Roții
1852 - La lași a avut loc pre
miera pfesel „Chirița în provin
cie", di /asile Alecsandri.__________
1866 - In SUA a fost lansată 

băutura răcoritoare Coca-Cola.

1880 - A murit scriitorul francez 

Gustave FI a libert (foto) (n. 1821).

1903 - A murit pictorul francez Paul Gaogain (n. 

1848)_____________

1945 - Germania a capitulat necondiționat în fața 

Aliaților.

VREMEA

în general timp însorit. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 9°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Averse de ploaie. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 7°C.
Joi. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 21°C. Minima va fi de 7°C.
Calendar Creștin-Ortodox_______________________________
Minunea de la mormântul Sf. Ap. loan; Cuv. Arsenie 

cel Mare.

Berbec

Taur

rvnv.

T
I

!

Climatul general vă este favorabil și vă afirmați în societate. 
După o perioadă nefavorabilă pe Dlan sentimental, aveți 
un succes neașteptat.

Vă preocupă problemele financiare. Sunteți încrezător în 
posibilitățile dumneavoastră și credeți că îi puteți mobil 
și pe partenerii de afaceri.

Aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dum
neavoastră. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane Impor

tante de la serviciu.

Rac

Dimineață survin evenimente neprevăzute, din cauza cărora 
bb vă puteți resnecta programul stabilit. Nu este cazul să 
vă faceți griji.

Leu

Dimineață plecați într-o călătorie, din care este posibil să 
vă întoarceți cu o mare sumă de bani. Pe drum vi se pro
pune să vă asociați într-o afacere.

Fecioară

începeți ziua foarte agitat alergând după un împrumut 
urgent. Păstrați-vă calmul pentru că sunteți predispus la 
accidente cerebrale sau infarct.

Balanță

Vă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic nu vă poate 
tulbura. S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze 
că sunteți indiferent cu el.

Scorpion

Un prieten vă propune să plecați într-o excursie, dar fap
tul că nu aveți bani ai face să fiți irascibil. Nu îi căutați nod
în papură persoanei iubite!

Calendar Romano-Catolic________________________________

Fer. Ieremia valahul, călug.; Sf. Victor, m.

Calendar Greco-Catolic___________________________________

S loan Teologul, ap. și evanghelist; s Arseniu cel Mare, 

c.

Soluția integramel din numărul precedent: D-A-P-T- POȘTALION - 
CALEAȘCA - DALE - NC - S - RUTA - AV - JET - AU - IC - 0 - AR - 
GAZA - CB - AC - TIR - IR - ACUTE - TRAMPA - IT - JDER - LUA - NEV 
- A - E - AC - GENAR - LEIT

Săgetător

Relațiile cu prietenii nu merg prea bine. Aveți tendința de 
a fi autoritar și vreți să vă impuneți punctul de vedere cHar 
șl în familie.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fr întreruptă, în 

vederea executării de lucrări programate, între orele: 

8.30-15.00 în Deva, cartierul Dada, bl.BO; cartierul Goj- 

du, bl.A1, sc.8;
10.00 - 12.00 în localitatea Bălata;

8.00-14.00 în Hunedoara, Str. Carpați, Str.22 Decem
brie, Str. Doinei; în localitățile Runcu Mare, Alun, 
Cârnești, Baru Mare, Vălioara, Râu de Mori, Valea 

Muscelului, Ohaba Ponor, Valea Lupului. Livadea, 

Ponor, Federi;
8.00-15.00 în Hărțăgani și Orăștie, zona Fântâna Rece; 

Valea Jiului:

8.00-14.00 în Petroșani, satul Jitoni, str. Dănuțoni, 
Maleia, Coasta, A. lancu, bl.8, bl. 10, bl.11, bl. 12, bl. 13, 

str. Minerului, bl.16, bl.19.

Gaz__________________________________________________________ __
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă____________________________________________ _______________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
8.00-13.30 în Hunedoara, cartierul Micro 1 (în totali

tate), pentru reparații conductă spartă la blocul B1, 

str. I. Creangă.
7.00 - 11.00 în Călan (Orașul Vechi), pentru cuplare 

rețele noi și pentru spălare rețea.

INTEGRANIA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mal, CL te provoacă 

la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate integramele apărute In acest 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 In cutiUe speciale 
Cuvântul Iber, până m 29 mai.

iN 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
te vrea câștigâtori

50 RON Al CÂȘTIGAT!
F—— rara —— — —— —— — — —- — — —

! Nume.........................................oȘ.

, Adresa..................................... ■
! .........................Tel....................... !
i Localitatea............................... >
î Sunteți abonat la Cuvântul liber? |

DA □ NU □
i cuvwma. KîEEEUj

Salată de paste
Ingrediente: 1 pungă paste spirale, 200 g șuncă, 50 

g măsline, 1 ceapă, 1 ardei gras, maioneză, sare, 

piper.
Mod de preparare: Se fierb pastele în apă cu sare. 

Se trec printr-un jet de apă rece apoi se lasă să se 

scurgă aproximativ 20 de minute. Se taie ceapa 

solzișori iar șunca, ardeiul și măslinele se taie 

cubulețe. Se presară sare și piper, se adaugă 

maioneză, apoi se amestecă. Se așază pe o farfurie 

cu o frunză de salată verde și o feliuță de lămâie.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

au’
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media $1 nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc 1d 30 mai, ara 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Capricorn

S-ar putea să întâmpinați dificultăți la serviciu din cauza 
ideilor dumneavoastră. Nu vă enervați și împăcați-vă cu 
ideea că sunt și probleme.

Vărsător

Amânați întâlnirile de afaceri pentru că nu sunteți în cea 
mai bună formă la capitolul comunicam. Este indicat să evi
tați deciziile importante.

Pești

Relațiile cu prietenii sunt foarte bune, însă partenerul de 
viață s-ar putea să nu vă aprecieze deloc exagerările. Dați 
dovadă de tact.

—

7:00 Jurnalul TVR. Sport ; 
Meteo

7:30 TeleMatinal 
10:00 Atom. Mâine este 

▼ El acum!
1030 Trăsniții din Queens .

B(ep. 17, comedie, SUA 

2002). Cu: Kevin j
James, Leah Remini s

11:00 Ne vedem la... TVRI 4

Talk-show. Transmiși- j 
une directă 

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

El comedie, SUA 2003) 
1330 Desene animate. Club 

Disney 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1590 Tefeshopping 
1530 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educare rutieră 

1690 Kronika. Emisiune în 
limba maghiari) 

1790 Jurnalul TVR. Sport
Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne 
18:00 Dis-desearâ 
1990 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

20*20  între bine și rău.
Transmisiune directă 

2150 Anatomia lui Grey 
0(ep. 18, dramă, SUA, j

2005). 
în distribuție: 

Ellen Pompeo, 
Sandra Oh, 
Katherine Heigl, 
Justin Chambers

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Memorialul durerii 
(doc.)

0:10 0 tăcere prelungită 
—(dramă, 
“ Franța/ltalia/Germania, 

1993). Cu: Caria Grav- 
Ina, Jacques Penin, 
Paolo Graziosi. R.: 
Margarethe von Trotta ;

1:50 Celebritățile timpului 
tău (1 episod)

2lSb Revizie tehnică

690 Oglinda retrovizoare < 
(r)

630 Atom. Mâine este ; 
aawl (reluare)

7KX) Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9.15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Om sărac, om bogat
(r)

11 AȘ Apropo Tv(r) 
12:TT Emmetdafe - Afaceri 

de famiEe (ep. 38, 
dramă, Marea Bri
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen, Mark 
Chamock 

139" itirile ProTv 
lase Zâmbiți, vă rog 
1490 Polițiștii umflă potul 3 

(comedie, Franța, 
2003). Cu: Philippe 
Noiret, Thierry Lner- 
mitte, Lorant Deutsch. 
R.: Claude Zidi 

1690 Tânăr și neliniștit (s).
gCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

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

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia 

18:50 Știrile sportive 
1990 Știrile ProTv

20 Curierul morții
(3(acțiune, Germania, ,

2006). Cu: Drew Fuller, 
Tanja Wenzel, Ken 
Bones, Sam Douglas. 
R.: Axei Sand 

22:15 la Bloc (s) 
2390 La Serviri (s) 
2330Știrile ProTv. Sport 

0:15 Minți criminale (serial, 
gSUA/Canada, 2005). ’

Cu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini

iii la Bloc (r)
1)40 Omul care aduce 

cartea (r)
1(45 Știrile ProTv 
2:45 Te vezi Știrile ProTv (r) 
3:15 Stilul Oana

Cuzino (r)
490 Pro Motor (r) 

' 590 Apropo Tv (r)

i9l aServid
(reluare)

630 Emmerdale - Afaceri 
H de familie (r)

690 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) 
1090 Concurs interactiv 
1190 V.I.P. (serial) 
1290 Vocea inimii 

o(film serial) 
1390 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 D.C.
—(film serial, dramă, 
H SUA, 2000). Cu: 

Gabriel Olds, Kenneth 
Welsh, Todd Robert 
Anderson, Mike Hodge 

1590 De tot râsul (r) (diver
tisment)

16:00 Observator 
1790 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

2030 Din dragoste
(divertisment) 

2290 Vocea inimii (serial, 
g dramă, România, 

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

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

2490 Somn ușor, Hutdi 
flRimes (thriller, SUA, 

2000). Cu: Steven 
Weber, Swoosie Kurtz, 
Gail O'Grady. R.: 
Matthew Irmas

290 Concurs interactiv 
390 Observator

(reluare)
490 9595 

(reluare)

530 Vtvere (serial)

890 Dinotopia (s) 8:50 Lecția 
de... știință (doc.) 920 Jurnalul 
Euronews pentru România 
935 La plimbare prin Europa 

(■ (r) 10:10 Tonomatul DP2 1290 
Replay 1230 Lege și ordine (r) 

! 1330 ABC... de ce? 1430 Tri
buna partidelor parlamentare 
1590 împreună în Europa. Em.

*în limba germană 1690 Jur
nalul TVR (r) 1620 Descoperă 
românii 1630 Autostrada TVR.

i Magazin regional 18:00 Jur- 
’ nai regional 18:35 Lege și 

ordine (s) 1930 Supraviețuitorii 
dezastrelor 2090 Omul între ! 
soft și moft 2030 Arta 
supraviețuirii 2190 Ora de știri 
22:10 Bicicleta albastră (p. a II- 
a) 23:50 Replay (r) 020
Colecționarul de suflete (ep.

.1, Canada/SUA, 2004) 1:15 
! Omul între soft și moft (r)

7:00 Chemarea străbunilor (s) 
*8:00 Love Joy (s) 9:00

Dimineața cu Răzvan și Dani 
j 11:00 Raven (s). Cu: Raven, 
î Orlando Brown, Kyle Orlando * 

1 Massey 1130 Unhappily Ever
After (s, SUA 1995). Cu:. Frank 

s Lloyd, Benjamin Shelfer, Allan 

. Trautman 1220 Look who is 

winning 1430 Miezul pro
blemei (r) 1630 Bărbatul din 

vis (s) 1730 Naționala de bere 

18:30 Știri 20:00 Film artistic 
2290 Miezul problemei 2490 

Un nou început (s)

11:00 Viața la Casa Albă (r) 
' 1290 Teo (r) 13:15 Road Run- 

■ ner-cea mai rapidă pasăre (s)
13:45 Merrie Melodies Show 

‘14:45 ProMotor (r) 15:15
Savoarea bucătăriilor euro- 

2 pene 16:30 Spitalul de 
urgență (s) 1730 Viața la 

; Casa Albă (s) 1830 Ghici ce- 
8 mi place la tine (r) 19:00 
« Seaquest (s) 20:00 Entertain-; 
* ment News 20:20 Boston 
« Legal (s, corn., SUA, 2004) 
s 2130 Ghici ce-mi place la tine 
’ (s) 2290 Dragostea trece prin 
I*  stomac (com)

690 Clona (r) 790 Duelul pasi
unilor (r) 9:00 Gitanas (s) 
11:15 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 1520 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 
(s). Cu: Ludwika Paleta, Pablo 

Montero, Sergio Goyri, Erika 
Buenfil, Fabiola Campomanes 
1730 Poveștiri adevărate î 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) , 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
2130 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte 23:00 Clona (s) 
24:00 Prizoniera (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Iubire ca în filme (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 945 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 1225 Quizzit - emisiune 
interactivă 1495 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Lumea cir
cului (partea I) (dramă, SUA 
1964). Cu: John Wayne 1625 
Al 7-lea cer (s) 1725 Trăsniți; 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:45 Mondenii (s) 20:45 
Nuntă în 48 de ore - realițy 
show 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2390 Forța legii (s) 130 Sun- 
set Beach (s) 390 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 330 Trădați în 
dragoste (r) 430 Chat TV

790 Matinal 710 10:00 Arte 

(reluare) 10:30 Euromaxx 

1190 Ne privește. Cu Alina 

Stancu 12:00 Știri 13:05 Un 
nou început (reluare) (docu
mentar) 1335 Emisiune reli
gioasă (reluare) 1435 Lumea 

cărților. Cu George Mihalcea 

15:35 La limită (r) 16:00 

Nașul. Talk-show cu Radu 

Moraru 18:00 6! Vine presa! j 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 

20:00 Irina By Monica Colum- 
beanu 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 2490 

6I Vine presa! (reluare) 290 

ChatTV

0630-07.00 Observator (r'

1630-16.45 Știri locale

735 Spanglish (romantic, 
SUA, 2004) 9:45 Copii în
America (comedie, SUA 2005) 
11:15 Rolul vieții (dramă, 
Franța, 2004) 13:00 în 

căutarea lui Fonester (dramă, 
SUA 2000) 15:15 Mama mea 
(dramă, Finlanda, 2005) 1790 
Dna Palfrey la Claremont 
(comedie, Marea Britanie, 
2005) 18:50 Spanglish

(romantic, SUA, 2004) 2190 
Roma Misiunea
seaetă (Ep. 5, dramă, Marea 
Britanie, 2005) 21:55 Roma - 
Egeria (Ep. 6) 22:50 Ganden 
State (dramă, SUA 2004) 

Ewwhrrhrb
8:00 Realitatea de la 890 990 
Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 1090 Realitatea de 
la 10:00 11:15 Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:15 EU, România 
15:15 Fabrica 16:50 Marfa. Cu 
Dragoș Bucur 17:45 Editorii 
Realității 1890 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:50 
Ziarul Realității 22:00 100% 
cu Robert Turcescu 2390 Ulti
ma oră

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1090 Vânători 
de mituri 1190 Alfa Romeo 
Spider Veloce 2000 1290 
Petrolul și gheața de ia 
Sahalin 1390 Confruntări p 
fiare vechi 1490 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1690 
Curse 17:00 Automaboe 
americane recorrfțion*  
1890 Motociclete america*  
19:00 Vânătorii de mrtim 
2090 Cum se fabrică tfawse 
lucruri? 21:00 Povești me
dicale uimitoare 2290 Crane 
care au zguduit lumea Z390 
în viteza a ancea 2490 Cura 

se fabrică diverse lucnei? 190 
Cele mai mari superlative
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www.arasnet.ro............
; DMK.P.) - Acesta este site-ul Asociației Române Anti- 

SIDA al cărei scop este stoparea epidemiei SIDA prin 

dezvoltarea de programe de educație, informare și 

comunicare, ca și a serviciilor de asistență socială a 
I persoanelor afectate de HIV.

1 euro____________________ _______________________ 3,3118 lei

1 dolar american_____________________________ 2,4337 lei

1 gram aur 53,4504 lei

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QDASAR), tel.: 

221277.

TRANZACȚII BwBI

Societatea Preț 

închidere
Variație 
(lel/acț)

SNP 0,5600 1,82

SIF3 4.3300 -0,46

SIF1 3.3400 0

Banca Transilvania 1.0800 -2,7

BRIC 2.4000 0,42
Biofarm 0.7600 0
SIF2 3.3400 -0,6

SIF5 3.7500 -1,32

SIF4 2.1400 2,39

flMTOHB UTU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981

| Jandarmerie 956
’ Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Amplasarea radarelor în data de 08.05.2007:
- DN 7: Vețel - llia - limita jud. Arad;

- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;

- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.

SUD0KU
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Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 
b-ccun luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

2 1
6 7

9 1 4 3 8
9 1 5

8 2 4
1 9 8
3 6 1 5 4

7 9
4 2

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
613895247
587142396
294736158
421563789
8 69427531
3 7 5 9 1 8 4 6 2
932651874
148379625
756284913

începători

4 7 3 2 1 5 9 86 
865394172 
192678453 
639457218 
514823769 
728169345
2 8 1 9 4 6 5 3 7 
347582691 
956731824

Avansați

Tinerii, indiferenți în fata HIV
1 5 5

■ Tinerii hunedoreni 
n-au dat năvală 
la prezervative 
gratuite.
Dana Ioan________________
dana.ioan@lnforinmedla.ro

Hunedoara - Sub finanțarea Direcției Județene de Tineret, Asociația Linișor a desfășurat, ieri, în centrul Hunedoarei, o campanie de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală și a virusului HIV, prin distribuirea de pliante și prezervative gratuite. „Am avut în vedere numărul mare de cazuri HIV din județ și apariția lor în zona Hunedoara. Pe lângă această campanie, venim în sprijinul tinerilor cu informații, consiliere, avem în cadrul asociației psihologi și asistenți medicali”, spune Mircea

Cristina Stoianov

Zidărescu, coordonator al acestui proiect. Din păcate, mai multe persoane trecute de prima tinerețe s-au arătat interesate de subiect, deși unul dintre domnii care a ascultat cu atenție explicațiile oferite a recunoscut că „nu mai are nevoie de prezervative”. Tinerii s-au mulțumit să se apropie, să studieze și, în momentul în care s-au considerat neobservați, să ia prezervative și să plece. „E și acesta un scop atins. E bine că știu la ce folosesc și doresc să aibă, chiar dacă nu vor sau nu-și permit să le cumpere”, a zâmbit unul dintre organizatori.
Tinerii... indiferențiTinerii voluntari au împărțit pliantele și prezervativele pe stradă trecătorilor care s-au arătat mult mai receptivi în aceste condiții.„Nu mai poți fi indiferent în ziua de astăzi față de această problemă. Bolile transmise sexual influențează viața celor care ar putea fi ,puși în asemenea situație, și tot mai mulți au <șansa> asta. Oricum este inexplicabilă această indiferență în Hunedoara. în orașele mari tinerii sunt mult mai... realiști. La Centrul de Consiliere și Testare HIV din Cluj,

La Banpotoc, apă bună, 
în peisaj murdar
■ Izvoarele minerale 
Chimindia și Banpotoc 
sunt căutate de mulți 
hunedoreni.

Hărău (D I.) Deși apa minerală nu costă prea mult în magazine, sunt destui hunedoreni care parcurg și zeci de kilometri pentru a-și lua apă minerală direct de la izvor. Apele minerale de la Chimindia și de la Banpotoc sunt recunoscute în zonă; zilnic,

zeci de oameni, din Orăștie, Hunedoara, Deva, Simeria, dar și din localitățile mai apropiate vin să se aprovizioneze de la cele două izvoare, cu mașinile pline de sticle de plastic. „Vin de câteva ori pe an să iau apă de aici. Cam când îmi vin copiii acasă, le dau și lor câteva sticle”, spune Gheorghe Avram, la Chimindia. Vin din Hărău, nu e departe”.Dar dacă la Chimindia apa... costă, cel puțin teoretic,

Gheorghe Avram Cuza Alexandru

Magazinele „fericiri
■ Comerțul cu produse 
care costă ceva mai 
mult de un euro și-au 
pierdut atracția.

Tiberiu Stroia 
tiberiustroia@ififormmedia.ro

Deva - După ce au creat adevărate valuri de isterie, magazinele în care orice produs costă 38.000 de lei vechi au început să-și piardă clientela. Motivul: hunedorenii au devenit mai pretențioși atunci când achiziționează un produs. Și au înțeles că un produs ieftin „te ține” atât cât ai plătit pentru el.„înainte vedeai coadă și întrebai ce se dă. Când auzeai că orice produs costă 40.000 de lei, te hotărai să intri.

Acum mi-am dat seama că sunt în general produse chinezești și că nu au nici o valoare. Practic, cumperi un produs de acest gen când vrei să-l folosești o singură dată. Și chiar dacă nu se strică tot îl arunci”, spune Irina.„Era o chestie nouă. Inițial am crezut că sunt produse second-hand, dar cei aflați la coadă mi-au spus că sunt noi. Mă mai gândeam că sunt ceva chestii mafiote unde se vindeau lucruri furate. Apoi am realizat că sunt bani aruncați. Produsele respective nu aveau calitate”, spune Cornel Mitruș, pensionar. în Occident magazinele care vând astfel de produse se adresează, în principal, oamenilor deosebit de săraci. Interesant este faptul că, în Austria spre

Foarte puțini tineri s-au arătat interesați de prezervativebunăoară, vin tineri chiar dacă nu se tem că ar putea să aibă vreo boală. Vor să știe ce se poate întâmpla, vor să știe cum pot evita astfel de situații”, e oarecum dezamăgită Cristina Stoianov, asistent de proiect.
Trăiește 20 de aniȘi în județul Hunedoara este un astfel de centru, în Deva, unde testarea este anonimă sau confidențială, iar în cazul de suspiciuni se apelează la o reanalizare, la Institutul Cantacuzino din București. Consilierii CCT Deva se deplasează săptămânal și în Valea Jiului, și în Hațeg, iar analizele sunt gratuite. Inconștiența, teama sau rușinea îi

conduc pe oameni aici, însă doar în cazuri extreme când, de obicei, este destul de târziu pentru un tratament adecvat. „Un bolnav HIV poate trăi și 20 de ani, dacă urmează un tratament, dacă are grijă de viața lui. Chiar gravidele bolnave HIV pot naște copii sănătoși dacă sunt monitorizate medical”, spune Otilia Sfetcu, director adjunct ASP Hunedoara.Până când fiecare se va gândi că și el poate fi unul dintre cei afectați de HIV sau de altă boală cu transmitere sexuală, mai este însă mult. Cu toate acestea, acțiuni de genul celei derulate de Asociația Linișor în Hunedoara pot trezi la realitate.

PET-urile și gunoiele sufocă râul de la Banpotoc15 lei/mașina, la Banpotoc e gratis. Ca urmare, e mai multă lume, în ciuda faptului că locul nu e amenajat, drumul e greu accesibil și gunoaiele sufocă apele Văr- magei.„E o apă bună, numai de asta bem, spune Alexandru Cuza, din Hunedoara. E drept, are un miros specific, dar după un timp acesta se pierde. Când venim, umplem o mașină de sticle”.Pentru că nu toți cei care trec pe aici vin cu suficiente sticle, o localnică are grijă să adune PET-urile aruncate în apele pârâului Vărmaga. Le

spală gospodărește în apele pârâului și chiar se miră că nu intenționăm să luăm apă „la pachet”. Apele pârâului și malurile lui sunt însă înecate în gunoaie și parcă nimeni nu a încercat de o vreme bună să le adune. Iar administrația locală, deși a promis că se ocupă de amenajarea locului în urmă cu mai bine de doi ani, nu a reușit să-și ducă planul la bun sfârșit nici până azi. Oricum, oamenii care vin aici sunt interesați doar de apă, cea care curge prin țevile din metal. Apa curgătoare, plină de gunoaie, îi lasă și pe ei indiferenți.
", întră în colaps

Produsele ieftine nu mai sunt pe placul hunedorenilorexemplu, astfel de produse se vând cu 0,8 eurocenți bucata, iar în Italia pornesc de la 0,7 eurocenți. Deci mai ieftin decât la noi. Mai mult, pentru a se reorienta pe piață, 
comercianții hunedoreni 
vând, in astfel de magazine.

foarte puține produse Ia 38.000 de lei vechi. Majoritatea produselor depășesc cu mult prețul de 38.000 de lei. Practic, acești comercianți folosesc ideea de produs foarte ieftin pentru a vinde un Drodus mai vnmn

http://www.arasnet.ro
mailto:dana.ioan@lnforinmedla.ro
mailto:tiberiustroia@ififormmedia.ro
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• Ambasada. Ambasada Republicii Federale Germania din București va fi închisă astăzi, a anunțat, printr-un comunicat de presă, misiunea diplomatică germană. (M.S.)
• Teatru. Comedia de mare succes „Mic și-al dracu'" va fi prezentată, în premieră absolută la Deva, în 22 mai, ora 19,00, pe scena Casei de Cultură „Drăgan Muntean". Spectacolul aduce, din nou la Deva, pe renumita actriță Maia Morgenstern, care semnează și regia, alături de care va evolua Valentin Roșea. (S.B.)

Meșterind mașina timpului

PD la miting
Deva (M.S.) - Aproape 1500 de membri ai filialei județene Hunedoara a Partidului Democrat se vor deplasa, sâmbătă, la Craiova, pentru a participa la un miting în favoarea președintelui suspendat, Traian Bă- sescu. Democrații au preferat deplasarea cu autobuzele, peste 30 de mașini urmând să plece, în coloană, pe Defileul Jiului, potrivit reprezentanților PD Hune- ; doara.

Acțiuni comune |
Deva (M.S.) - Filialele județene ale PRM și PSD vor colabora în i campania electorală pentru referendumul din 19 mai. „Am discutat cu președintele PSD, Florin Cazacu, și vom pune la punct mai multe acțiuni comune”, a declarat ieri purtătorul de cuvânt al PRM, Costel Avram. PSD a anunțat, recent, că ar putea orga- i niza un miting la Deva, în ultima săptămână di- i naintea referendumului. '■

tul săptămânii, de
către polițiști, 15 Ia sută dintre sanc
țiuni referindu-se la depășirea vitezei
legale. Patru șoferi au rămas fără per
misul de conducere pentru că au băut 
înainte de a se urca la volan. (Foto: CL)

Medici în vârf de munte
Deva (C.P. ) - Noua ambulanță SMURD se va afla vineri în localitatea Poiana

losif Blaga

Delegație 
germană 
Orăștie (M.S.) - O 

delegație a Primărei 
din Helmstedt, for

mată din 15 tineri 
sportivi, se va afla, în 

aceste zile, în Orăș
tie, unde este invitată 

să participe la acțiu
nea Cupa înfrățirii, 

organizată cu ocazia 

Zilei Europei - 9 mai. 
Tinerii vor fi găzduiți 

în familii din Orăștie 

și vor avea în pro
gram o deplasare la 

Hunedoara și alta la 

Sibiu - capitala cultu

rală europeană.

„Aceste vizite au sco
pul de a face cunos

cute valorile istorice 

și culturale românești 
aflate în apropierea 

Orăștiei", au precizat 

reprezentanții auto
rităților locale. Muni
cipiul Orăștie este în
frățit cu Helmstedt 

de mai mulți ani, în
tre timp fiind înființa

tă și o asociație mix
tă a celor două 

localități.

■ Un ceasornicar din 
Hunedoara repară tot, 
de la pendule până la 
Rolex-uri.
CĂLIN BlCĂZAN_____________________

calin.bicazan0informmedia.ro

Hunedoara - Fost lucrător în combinatul de la Hunedoara la secția de mecanică fină, Nicolae Bistrean s-a hotărât să-și deschidă un mic atelier pentru repararea ceasurilor. Deși ceasul a devenit un accesoriu care pierde tot mai mult teren în topul preferințelor tinerilor, meșteșugarul mașinii timpului afirmă că nu duce lipsă de cli- enți. „Chiar dacă sunt mulți care preferă să-și cumpere un ceas nou decât să-l repare pe cel vechi, nu duc lipsă de clienți. Vin la mine oameni de toate vârstele. Cele mai multe probleme ale clienților mei apar din cauza ceasurilor
W.............
Mulți preferă 
să-și cumpere 
un ceas nou 
decât să-l 
mai repare pe cel vechi.

Nicolae Bistrean

..................................Mpiratate care se strică foarte repede”, spune Nicolae Bistrean, care mai menționează că nu există ceas care să-i pună probleme și pe care să 
nu-1 repare. „Problema cea 
mai des întâlnită este defec

Prima ambulantă off-road 
din țară
■ Mașina a fost cumpă
rată din banii celor care 
au donat SMURD 2% 
din impozit.

Deva (M.S.) - O ambulanță cu tracțiune integrală, destinată intervențiilor SMURD în zonele greu accesibile ale județului, a fost cumpărată de Asociația „Salvital” Hunedoara din banii donați de hunedoreni anul trecut, sub forma cotei de 2 la sută aplicată la impozitul pe venitul global. Mașina a costat peste 40.000 de euro și beneficiază de echipamente medicale de ultimă oră.„Ambulanța se va folosi pentru intervenții în locurile greu accesibile unor mașini obișnuite și în zonele turistice montane din Parâng,

Nicolae Bistrean este un ceasornicar care repară orice ceastarea acelor balansiere. Cu toate astea, orice ceas poate fi reparat, chiar și cele electronice, cu condiția să nu cedeze cuarțul. Singurul lucru care mă încurcă este faptul că există ceasuri atât de vechi încât nu se mai găsesc piese de schimb”.
A reparat RolexPrin mâna ceasornicarului huâedorean au trecut de-a lungul timpului ceasuri de toate categoriile, dar cel care ține capul de afiș este un Rolex de 7.000 de lei care, însă, avea o defecțiune minoră. „Singura problemă a 
ceasului a fost faptul că i s-a 
rupt telescopul de la brățară.

Retezat, Vâlcan sau Poiana Ruscă. Ea va fi localizată în Valea Jiului, deoarece acolo se înregistrează un flux mare de turiști spre stațiunile montane Straja și Parâng, dar, în caz de nevoie, ambulanța va putea fi folosită în întreg județul Hunedoara, a afirmat președintele Asociației „Salvital”, Petru Mărginean.Ambulanța este singura din țară care dispune de tracțiune 4x4. Mașina poate fi văzută astăzi în fața Casei de cultură din Deva, urmând ca o acțiune similară să aibă loc, în următoarele două zile, și în municipiul Hunedoara.Hunedorenii au sprijinit SMURD, anul trecut, cu 160.000 lei, prin sponsorizări din cota de 2 la sută aplicată impozitului pe venitul global. Se apreciază că în acest an 

Defecțiunea am reparat-o rapid, iar pe clientul meu l-a costat trei lei”, afirmă Nicolae Bistrean. Ceasornicăria este însă o meserie plină de surprize, iar Nicolae Bistrean își aduce aminte de o întâmplare ciudată.„A venit la mine acum doi ani unul cu un ceas din Irlanda. Ceasul era reglat după fusul orar de acolo și nu puteam să-l reglez după ora României. Nu mai știam ce să-i fac pentru că a doua zi ceasul revenea la ora după care era reglat inițial. Ceasul pornea singur și mi-a trebuit ceva timp până să-mi dau sea
ma se regla automat după 
sxHeJIt Sunt tare deștepte cea- 

Hunedorenii beneficiază de prima ambulanță cu tracțiune 4x4suma se va dubla, mai ales că au fost declanșate campanii de informare ale cetățenilor 

(Foto T. Maișurile astea cu cuarț”, afirn Nicolae Bistrean.Marea dezamăgire a lui I colae Bistrean este faptul nu a reușit până acu să-și transmită mai depar cunoștințele despre ceasc nicărie.„Am tot încercat să ad tineri să-i învăț meserie, d nu vrea nimeni. Tinerii i astăzi au exemplul banul care se câștigă în străinăta și nu mai au răbdare învețe această meserie n găloasă. Cu toate astea mes ria nu va dispărea pentru pe piața actuală apar tot fel de ceasuri care la un mome dat vor trebui reparate crede Nicolae Bistrean.

referitoare la modul în ca pot sponsoriza acest servic de intervenții la urgențe.Răchițelei, unde medici, asistente medicale

Petru 
Mărginean

și paramedici vor oferi consultații medicale oamenilor. „Vom continua campania începută în urmă cu aproximativ o lună în satul Bătrâna. Scopul nostru este de a asigura asistență medicâlă în satele izolate unde persoanele nu au medici de familie sause deplasează cu greutate în localitățile mari pentru a ajunge la medic. Ambulanța SMURD se va deplasa și la localnicii din Lunca Cernii”, a declarat Petru Mărginean, președintele Asociației Salvital.
Ritm lent la restituiri

Deva (M.S.) - Partidul Național Liberal este nemulțumit de ritmul în care se desfășoară procesul de restituire a proprietăților. Există județe cu mari întârzieri, iar termenul pentru finalizarea acestei operațiuni expiră la sfârșitul anului în curs. „Ritmul este extrem de lent”, a apreciat, la Deva, vicepreședintele PNL, Ludovic Orban.

Busolă pentru bloggeriManiacii blogurilor au acum o nouă busolă care le indică drumul prin hățișul jurnalelor online: BLOGRE- VIEW - o revistă a blogosfe- rei, editată de Trustul Inform Media. Realizată în mod similar cu revista presei, Blo- greview semnalează cele mai noi și mai interesante postări din bloguri, cu linkuri către ele, facilitând astfel căutarea informațiilor.Blogreview - noua revistă a blogosferei s-a născut dintr-o idee mai veche, materializată pentru un timp sub numele de Blogzone. Realizată de Daniel Todoran din București, a devenit destul de 

repede cunoscută printre autorii de bloguri și cei care surfează pe Internet în căutare de chestii inedite, știri, senzații tari și intimități. Ideea a fost însă abandonată după un timp, din motive tehnice. Trustul de presă Inform Media a preluat inițiativa, sub numele de Blogreview, realizator fiind același Daniel Todoran, neobosit căutător de comori prin măruntaiele blogosferei. Posibilele neajunsuri ale acestei reviste a blogurilor românești au fost eliminate din start, realizatorii propunându-și să respecte cu strictețe legea copyrightului (citatele din blogurile recen zate nu vor depăși limita fixată prin lege, cu citarea sursei, scopul fiind evident unul exemplificativ). Adre site-ului este http:// blogi v iew.romblog.ro/

calin.bicazan0informmedia.ro
iew.romblog.ro/


Daria, „regina" șahului școlar

• Partide. U. Craiova și Jiul Petroșani aui jucat primul meci la Craiova, la 28 august 1966, când oltenii s-au impus cu 3-2.i Scor maxim: 7-0 tot la Craiova, la 1 aprilie 1998. Arbitrii care vor oficia astăzi: Aurelian Bogaciu, centru, Nicolae Me- gheșan și Florin Stănescu, asistenți. (V.N.)
• Participare. Un grup de 25 de copii de la Penitenciarul de minori din Craiova se va afla în tribune astăzi la meciul dintre Universitatea și Jiul. Oficialii Universității au răspuns astfel unei adrese din partea conducerii penitenciarului. (V.N.)

Etapa a 31-a, marți, 8 mal: U Craiova - Jiul (Național 

TV, ora 18); Dinamo - CFR Cluj (Kanal D, ora 20); mier
curi, 9 mai: Farul - Poli Timișoara (Kanal D, ora 16); 
UTA - Pandurii (Telesport, ora 16,30); Rapid - Otelul 
(Național TV, ora 18); FC Argeș - Urziceni (netele
vizat); FC Vaslui - FC Național (netelevizat); Steaua - 

Ceahlăul (Antena 1, ora 20,45); joi, 10 mai: Gloria - 

Poli lași (Telesport, ora 17,45).

■ Micuța Kasparova 
din Petrila a câștigat 
titlul mondial la șah 
școlar în Grecia.
ClPRIAN MARINUȚ________________________

ciprian.marinut@lnformmedla.ro

Petrila - Revelația anului 2006 în șahul românesc, Daria Vișănescu, s-a „încoronat regină” a șahului școlar. Șahista de 11 ani din Petrila, legitimată la Comexim Lu- peni, a cucerit medalia de aur în cadrul ediției a III-a a Campionatului Mondial de Șah Școlar și și-a depășit astfel performanța de anul trecut, când a fost vicecampioană mondială. „Micuța Kasparova”, care e și deținătoare a titlului european și a medaliei de argint la mondialele de anul trecut la categoria 10 ani, a obținut șapte puncte din nouă posibile la competițiaDeva (V.N.) - Rezultatele etapei a 30-a: Pandurii - U 

Craiova 0-2; CFR Cluj - Rapid 3-2; Otelul - FC Argeș 5- 

1; Jiul - Poli Timișoara 0-1; Urziceni - Steaua 1-2; Poli 
lași - Dinamo 1-1; Farul - Gloria 0-0; Ceahlăul - FC

Vaslui 3-2; FC Național - UTA 1-2.
Clasament

1. Dinamo 30 22 7 1 58-18 73

2. CFR Cluj 30 18 6 6 55-30 60

3. Steaua 30 17 8 5 53-22 59

4. Rapid 30 15 9 6 55-30 54
5. Poli Timișoara 30 14 7 9 30-23 49
6. Gloria 30 14 6 10 38-31 48
7. Oțelul 30 14 4 12 50-50 46

8. Urziceni 30 12 6 12 26-25 42
9. Pandurii 30 12 5 13 23-28 41

10. Poli lași 30 10 10 10 33-34 40
11. FC Vaslui 30 10 10 10 34-41 40

12. U Craiova 30 9 11 10 30-41 38
13. UTA Arad 30 9 8 13 22-34 35
14. Farul 30 7 12 11 28-31 33
15. Ceahlăul 30 8 5 17 23-44 29
16. FC Argeș 30 5 7 18 20-40 22
17. FC Național 30 4 6 20 20-48 18
18. Jiul 30 4 5 21 13-41 17

Sport de ziua Europei
Peștișu Mare (C.M.) - Elevii claselor I - VIII de la Școala Generală Peștișu Mare vor participa, miercuri, 9 mai, la mai multe acțiuni sportive organizate cu ocazia zilei Europei. „Pe baza sportivă a școlii, între orele 12- 15, se vor desfășura întreceri

La întrecerile de miercuri vor fi angrenați peste 1OO de elevi

- Unirea Dej; Building - Minerul Lupeni; FC Bihor - Poli 

Timișoara II; FC Caracal - FC Baia Mare; Auxerre Lugoj

- FC Tirgoviște; Unirea Alba lulia - IS Cîmpia Turzii; FCM 

Reșița - Dacia Mioveni; U Cluj ■ Corvinul; ESM Rîm- 

nicu Vîlcea - Gaz Metan Mediaș.

■
IA A IM, SENIORI

Clasament

I. U Cluj 28 17 7 4 41-20 58

2. Dacia Mioveni 28 13 8 7 32-21 47
3. CSM Rm. Vîlcea 28 14 5 9 32-28 47
4. Minerul Lupeni 28 14 4 10 33-27 46
5. Corvinal 28 11 11 6 41-27 44
6. Unirea Al. lulia 28 11 8 9 27-23 41

7. Gaz Metan 28 12 4 12 38-28 40

8. FC Tîrgoviște 28 11 7 10 25-27 40
9. Poli Tim. II 28 10 9 9 37-27 s 39
10. FC Caracal 28 12 3 13 31-30 39
11. IS Cîmpia T. 28 10 î 4}; 10 23-27 38

12. FCM Reșița 28 10 6 12 30-29 36
13. FC Bihor 28 9 9 10 30-34 36
14. CFR Timișoara 28 10 6 12 31-39 36
15. Building 28 8 7 13 19-26 31
16. FC Baia Mare 28 8 7 13 21-42 31

17. Unirea Dej 28 6 6 16 23-48 24

18. Auxerre 28 4 9 15 19-32 â®

Etapa a 29-a, din 9 mai 2007, ora 18: CFR Timișoara

■fSEi

r - ~ -

?

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XVII-a, din 6 mai a.c.H 

Victoria Călan - Aurul Brad 1-1; Agrocompany Băcia - 
Colegiul Matei Corvin 2-1; Metalul Crișcior - CFR Mar? 

moșim Simeria 1-5; Gloria Geoagiu - Universitatea 

Petroșani 2-2; Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg 3- 

2; Inter Petrila - Constructorul Hunedoara 3-0.________
Clasament

Olimpic ratează 
promovarea

Simeria (C.M.) - Ocupanta locului secund în liga a Il-a, Olimpic Simeria, a pierdut ambele partide cu United Galați (locul 12 în liga I) care au contat ca meciuri de baraj pentru promovarea pe prima scenă. După 4-6 la Simeria în urmă cu o săptămână, Olimpic a pierdut, duminică, din nou, și în deplasarea de la Galați, scor 3-4. „Am jucat mult mai bine ca în prima partidă, dovadă că în minutul 5 conduceam cu 2-0, iar la pauză scorul era 3-1 în favoarea noastră. Din păcate, în repriza secundă, echipa a căzut puțin fizic, iar ei au speculat situația și au întors rezultatul”, afirma Horațiu Zaiu, președintele clubului Olimpic. Performanța echipei Olimpic Simeria de a ocupa locul secund în liga a Il-a chiar la primul an de la promovare rămâne una valoroasă, chiar dacă s-au pierdut cele două meciuri de baraj pentru accesul în Liga I.

ProyanJ etapei a XVIII-a, din 13 mai a.c.: Inter Petri- 

a - Gloria Geoagiu; Universitatea Petroșani - Metalul 

Crșacr, CFR Marmosim Simeria - Agrocompany Băcia; 
Cotegtul Matei Corvin - Victoria Călan; Aurul Brad - 

Venerai Aninoasa; Retezatul Hațeg - Constructorul 

Hj-eăoara.

1. CFR Marmosim 17 17 0 0 71-11 51
2. Victoria Călan 17 12 2 3 43-18 38
3. Agrocompany Băcia 17 10 4 3 38-19 34
4. Retezatul Hațeg 17 9 4 4 33-21 31
5 Minerul Aninoasa 17 8 4 5 34-21 28
6. Univ. Petroșani 17 5 6 6 30-31 21
7 Gloria Geoagiu 17 5 4 8 15-34 19
8 Constructorul HD 17 5 1 11 24-36 16
9. Metalul Crișcior 17 3 5 9 15-30 14
10. Colegiul MC 17 3 4 10 17-48 13
11. Inter Petrila 17 3 3 11 23-56 12
’2 Aurul Brad 17 2 3 12 14-32 9

Daria Vișănescu (Foto: cl)defășurată între 27 aprilie și 6 mai la Halkidiki (Grecia). „Turneul a fost foarte puternic, multe dintre participantele la categoria sub 11 ani la care a concurat Daria având titluri internaționale. Daria s- a mobilizat însă foarte bine, pentru a demonstra că ratarea titlului național în urmă cu 
de handbal, fotbal și volei în care vor fi angrenați peste 100 de elevi. Echipele clasate pe primele locuri vor fi premiate la finalul competițiilor de către conducerea școlii cu diplome și cupe”, afirma Cristian Sîrbu, profesorul de sport al școlii. 

Vrei să pui mâna pe niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tău este minim pen
tru a câștiga cu CL în 17 mai:

sau sau sau
:ă-? un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 

; car+icipă la concurs cu copia după chitanță! Depure-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediul redacției 

a - Deva. str. 22 Decembre, nr. 37A pa'te- C-âd-ea Cepromin). până în 16 mai! Nu rata asemenea premii!'ftyjM! iwmm»

două săptămâni la categoria 12 ani a fost o întâmplare. A jucat foarte precis, inspirat și cu maturitate și dacă nu s-ar fi grăbit și ar fi uitat să facă rocada în partida pierdută cu rusoaica Olga Belova ar fi fost neînvinsă. Oricum suntem bucuroși și optimiști că vom avea rezultate bune și la cele
Din nou, mulți accidentați

Deva (V.N.) - Gheorghe Poenaru, antrenorul echipei Jiul Petroșani, a declarat că nu poate conta pe serviciile a nu mai puțin de șase jucători înaintea meciului din deplasare cu Universitatea Craiova, programat astăzi, în etapa a XXXI-a a Ligii I.între alții, la Craiova nu vor face deplasarea Con- stantinescu, Kalai, Găl- deanu, Drida, Bădoiu și Dulcea. „Cum am făcut improvizații în meciul cu Timișoara, așa voi face și la Craiova, pentru că nu mergem să facem simplă figurație”, a spus Poenaru. El a precizat că până la finalul campionatului se va despărți de o serie de jucători. în principal de cei 

mai importante competiții din acest an, respectiv CE din Croația din luna septembrie și Campionatul Mondial din Turcia, programat în luna noiembrie”, afirma Gheorghe Scur- han, antrenorul Dariei.
1-0 cu Nina Hegazy (Suedia) 

1-0 cu Tahmina Isfandiyarli (Azer

baidjan)______________________________

Lemiză cu Anna Styazkina (Rusia) 

remiză cu Kinga Pastuszko (Rusia) 

1-0 cu Paula Rodriguez (Colum

bia)___________________________________
1-0 cu Yilgin Ulusoy (Turcia) 

0-1 cu Olga Belova (Rusia) 

1 -0 cu Sonia Bychenkova (Rusia) 

1-0 cu Adriana Pachon (Colum

bia)___________________________________
Clasamentul: 1. Daria Vișănescu 

(România) - 7 puncte; 2. Adriana 

Pachon (Columbia) - 6,5 p; 3. 

Paula Rodriguez (Columbia) - 6,5 

p; 4. Olga Belova (Rusia) - 6,5 p. 

Anna Styazkina (Rusia) - 5,5 p.

care nu vor face față antrenamentelor și jocurilor oficiale. „La Jiul suntem într- o continuă selecție și cine < nu ține pasul cu noi va zbu- : ra. Meciul cu Universitatea este important pentru noi șine dorim să câștigăm, chiar dacă ne va fi foarte greu”, a adăugat Poenaru.

Gheorghe Poenaru

(16T/I

mailto:ciprian.marinut@lnformmedla.ro
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PE SGOBT Becali pune presiune pe Dinamo• învingătoare, Jucătoarea de tenis Edi- na Gallovits, cap de serie numărul 3, a câștigat turneul challenger de la Char- lottesville, dotat cu premii în valoare de 50.000 de dolari. Gallovits a învins-o, duminică, în finală, cu scorul de 6-3, 6-3, pe sportiva germană Angelika Bachmann.
CâștigătoareMoscova (MF) - Sportiva Alina Dumitru a câștigat, la Moscova, Su percupa Mondială la judo la categoria 48 de kilograme, după ce a învins-o, în finală, pe rusoaica Liudmila Bogda- nova.

MourinhoUTA, golul 
1000București (MF) ■ Atacantul portughez Edson Rolando Silva Sousa a marcat golul cu numărul 1.000 al formației UTA Arad în primul eșalon, duminică, în meciul cu FC Național, scor 2-1.Edson a înscris în minutul 85 golul victoriei pentru UTA, după ce FC Național deschisese scorul în minutul 57 prin Altamir și arădenii egalaseră în minutul 71 prin Hidișan, din penalty.

(Foto: EPA)

Aplauze
Londra (MF) - Tehni
cianul echipei Chel- 
sea, Jose Mourinho, 
a promis că jucătorii 
săi vor aplauda com- 
ponenții formației 
Manchester United 
pentru obținerea 
titlului, la meciul de 
miercuri, ce va avea 
loc pe stadionul 
Stamford Bridge, 
restanță din etapa a 
XXXIV-a a campio
natului Angliei, 
în urmă cu doi ani, 
când Chelsea a 
câștigat titlul, tehni
cianul formației Man
chester United, Alex 
Ferguson, le-a spus 
jucătorilor săi să 
aplaude echipa lui 
Jose Mourinho, la 
intrarea pe teren, la 
meciul de pe Old 
Trafford.

■ Lupta pentru locul de 
Liga Campionilor, din 
campionatul românesc, 
încinge spiritele.

București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, duminică, faptul că FC Dinamo își va arăta „naționalismul” la meciul cu CFR Cluj, din etapa a XXXI-a a Ligii I, pentru că formația clujeană este „echipa Portugaliei”.„Cred că se va juca pe bune, ar fi o mare pată pe ei, pe blazonul lui Dinamo, mulți ani. Ce ar zice românii? Uite, a ajutat pe CFR. Hai, nu e echipă de unguri, că sunt români și ei, dar echipa Portugaliei este, aia e echipă de portughezi, nu e de români. Așa cum suntem noi, românii, sunt momente când ne unim, când naționalismul românilor își spune cuvântul, iar la meciul ăsta o să vedeți că va fi un sentiment de naționalism al lui Dinamo. Până la urmă, las-o naibii, ce să vadă românii dacă s-ar califica CFR?”, a spus Becali.Gigi Becali a precizat că antrenorul echipei Unirea Ur-

Edson (Foto: Șt. Matyaș)

IncidenteIerusalim (MF) ■ Peste 50 de persoane au fost rănite, dintre care două grav la cap și piept, duminică, în Israel, în busculada creată după ce numeroși suporteri au vrut să invadeze terenul pentru a-și manifesta bucuria la finalul meciului Beitar Ierusalim- Hapoel Petah Tikva, scor 2-0.Mai multe persoane au fost presate de gardul ce înconjoară terenul. Unele au ajuns pe teren printr-o poartă îngustă, care ulterior a cedat.Incidentele au avut loc pe stadionul Te- ddy Kollek din Ierusalim.

Și-a pierdutFirenze (MF) - Site-ul fiorentina.it a scris că Adrian Mutu și-a pierdut luciditatea pe finalul sezonului, după prestația avută de internaționalul român în partida pe care echipa AC Florentina a terminat-o la egalitate, duminică, în deplasare, scor 0-0, cu formația AC Milan. Sursa citată i-a acordat nota 6 românului și a scris că: „Mutu a ratat o ocazie incredibilă singur cu Dida. în restul meciului a avut o prestație sub nivelul actualului sezon și a arătat că și-a pierdut luciditatea”.Site-ul calciotoscano.it l-a notat cu 6 pe Mutu, scriind că românul încă nu se află

pool, Steven Gerrard, a cheltuit aproape1.000 de euro pentru petrecerea

pion. Așa cum este”, a scris Datasport.în cele mai bune relații de joc cu înlocuitorul lui Luca Toni,

„Pana", campioana Europei
■ Baschetbaliștii greci 
au câștigat Euroliga, 
chiar la Atena, de
clanșând fiesta în oraș.

burlacilor, ce a avut loc în weekend într-un bar din Glasgow, cu mai mult de o lună înainte de căsătoria internaționalului englez cu Alex Curran.
(Foto: EPA)

Atena (MF) - Echipa Pana- thinaikos Atena a câștigat, duminică, pentru a patra oară în istoria sa, Euroliga la baschet masculin, după ce a învins deținătoarea titlului, ȚSKA Moscova, cu scorul de 93-91.în fața a 18.000 de spectatori, Panathinaikos a devenit cea mai titrată echipă din ultimii 25 de ani, câștigând de patru ori, în 1996, 2000, 2002 și 2007, cea mai prestigioasă competiție europeană a cluburilor.
Antrenorul sârb al echipei 

Panathinaikos. Zelko Obrado-

Gigi Becali folosește tot felul de tertipuri, pentru a-i face responsabili pe dinamoviști, dacă Steaua 
nu termină pe locul 2 (Foto: fan)ziceni, Dan Petrescu, nu a a- vut un comportament civilizat la meciul cu Steaua. „Dan Petrescu, marele stelist, l-a înjurat pe Paraschiv, a înjurat pe acolo, deci e urât. Nu poți să înjuri jucătorii unei echipe, tu, ca antrenor, nu se face așa ceva”, a spus Becali.Finanțatorul stelist este convins că arbitrul Alexandru Tudor a procedat corect fluierând penalty la Urziceni.

luciditateaGiampaolo Pazzini.în schimb, cotidianul Corriere Canadese și si- te-urile goal.com și fiorenti- nanews.com i-au acordat nota 5,5 atacantului român. „Mutu și-a pierdut răsuflarea în finalul campionatului. A avut o bună șansă de gol, iar în rest a fost blocat perfect de Favalli”, a scris fiorentinanews.com.Agenția Datasport a fost cea mai dură cu Mutu, acordându-i nota 5 și con- siderându-1 cel mai slab jucător al Fiorentinei. „A a- vut câteva șanse, dar loviturile sale libere nu au produs panică. Prestația lui nu a fost una de mare cam-

vici, este deținătorul recordului de victorii în Euroliga, cu șase titluri câștigate cu patru formații diferite.în semifinale, Panathinaikos a trecut de spaniolii de la Tau Vitoria, care s-au clasat în final pe locul patru, după ce au pierdut finala mică în fața compatrioților de la Uni- caja Malaga, scor 74-76.Un jucător grec, Theo Papa- loukas, însă de la ȚSKA Moscova, a fost desemnat MVP-ul sezonului. Șuporterii echipei Panathinaikos s-au adunat pe străzi, în noaptea de duminică spre luni, pentru a sărbători victoria.
Claxoane și strigăte de 

bucurie s-au putut auzi pe 
străzile Atenei, sute de su
porteri agitând drapele verzi 
si dansând in niata Omonia. 

„Cristocea s-a jurat că a fost contact. Acolo n-am văzut, nu mă interesa dacă a fost sau nu, am dat gol, la revedere, că m-am săturat să tot fiu furat, cum a fost la Oradea. Domnul Tudor a explicat - am văzut și eu că există contact ■ că laba piciorului lui Cristocea ia o alta direcție în contact cu antebrațul portarului”, a spus Becali.Conducătorul grupării din

Lucescu a fost iubit și de jucători (Zago, în fotografie), pe vre
mea când antrena Beșiktaș (Foto: epa)

Beșiktaș îl vrea pe Lucescului Lucescu, „în culise” esteIstanbul (MF) - Tehnicianul echipei Șahtior Donețk, Mir- cea Lucescu, se află din nou în atenția clubului Beșiktaș, care caută un nou antrenor, deoarece Jean Țigana va pleca la finalul sezonului din Turcia, informează cotidianul Fanatik.Potrivit sursei citate, președintelui clubului, Yildirim Demiroren, îi displace ideea aducerii unui antrenor turc, astfel că principala variantă este Lucescu, cel cu care Beșiktaș a câștigat campionatul în anul în care a sărbătorit centenarul. Fanatik menționează că Mircea Lucescu este prieten cu Demiroren și privește cu căldură o revenire la Beșiktaș. Alături de numele 

Grecul lui CSKA, Papaloukas, a fost cel mai bun, dar degeaba...

Bulevardul Ghencea a menționat că Ceahlăul nu are e- chipă să câștige pe terenul Stelei miercuri, în etapa a XXXI-a a Ligii I. „Nu mai putem pierde niciun meci, Steaua este dezlănțuită. Părerea mea e că la final, clasamentul va fi: Dinamo, Steaua, CFR Cluj? iar Cupa o s-o ia Timișoara. Copos se duce la agricultură, la agricultură nu e nevoie de cupe europene”, a spus el.

menționat și tehnicianul Graeme Souness.Mircea Lucescu a antrenat echipa Beșiktaș timp de două sezoane, în perioada 2002-2004, și a înregistrat 44 de victorii, 15 rezultate de egalitate și doar nouă înfrângeri în meciurile disputate de formația din Istanbul sub conducerea sa tehnică.Presa turcă a scris, în decembrie 2006, că Lucescu a refuzat oferta de a prelua din iarnă conducerea tehnică a echipei Beșiktaș. Numele lui Lucescu â mai fost menționat, în ultimii ani, în presa din Turcia, în legătură cu cluburile Fenerbahce, Galatasa- ray și Trabzonspor.

fiorentina.it
calciotoscano.it
goal.com
nanews.com
fiorentinanews.com
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PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic întors») 

16,S RON/MP
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• decomandate, 60 mp, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță, parchet 
ușă metalică, geam termopan, boxă, 
balcon închis, 2 cămări, debara și pod, 
Deva, blocurile Mintiei, preț 145.000 lei, 
negociabil. Tel. 0745/022954. (3/4.05)

----------------------------------------------- i----
• confort 1, zona Miorița, contorizări apă ■ gaze, 
preț un miliard trei sute milioane lei, tel. 223336 CD
• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva; preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. (T)
• zona22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie cu 
geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabiI 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 nego
ciabil 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)
• Gojdu, eta| 2, parchet, balcon, ST 48 mp, 
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 zona blocurile Mintiei, dea, st = 60 mp, 
amenajări modeme, centrală termică, balcon 
închis, preț 147.000 RON, neg, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Minerului, dea, balcon, contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul. Bălcescu, etaj intermediar, dec., 
amenajat, repartitoare, preț 155.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• str. Minerului, parter, dec, contorizări, preț 
97.000 RON, tel. 0724/305661. (A2)
• zonă centrală, etaj intermediar, circuit, 
parchet gresie, faianță, preț 45.000 euro, neg, 
tel. 0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, semidec, faianță, gresie, balcon 
închis, contorizări, preț 140.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• bd.Decebal, dec, amenajat centrală termică, 
preț 51.500 euro, tel. 0724/305661. (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, btoc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică, parchet gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 147000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• idtacenUtbdDecebaL etaj 2. decomandate, 
cu balcon, temropan, centrală termică, modi
ficat preț 53000 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)

• ■genă deonmndMcv 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 nego
ciabil, 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)

Finanțare pentru afaceri mici ți mari

Credit European pentru IMM 
de la Raiffeisen Bank

PROMoțiș** 
dobândă O s°/ f 
* ^ubor 1 L—?

■ între 3.000 ți 250.000 Euro (echivalent în Lei), indiferent cât de mică este 
afacerea ta*

■ dobândă promoțională 0,5 % + Bubor 1 lună pe tot parcursul anului 2007
■ perioada de rambursare de până la 5 ani

împrumutul se acordă IMM-urilor {companii cu cifra de afaceri de până la 5 milioane de Euro) care 
își desfășoară activitatea în localități cu mai puțin de 50.000 de locuitori

* * pentru facilitățile de credit aprobate în perioada 23 04.2007 ■■■ 30.06.2007

Raiffeisen 
BANK 

Banca ta de încredere.

RECLAME

romimQ.ro
file:///yyvwanter.aldc_/a.ro


marți. 8 mai 2007

S.C. SEWS-ROMANIA DEVA SRL

CO.XFECTIONERI CABLAJE AUTO
OfTOM:

• '--re la de mircJSjrîrtr-Lrip-oqraTi de școlarizare propriu;
• Confract de mur3 permanent;
• Ore sipllmenbre plătite dublu;
• Spade noapte,
• Transport siijvențlaiat.
■ CartXta și cabinet medical;
■ Colții de lucru la standarde occidentale, Intr-un mediu fătă noxe;
• PosWltățl de promovare;
• Tkhete de masă.

CERINȚE:
• DStxrttilitate
• Minim 8 clase;
• Stare bun! de sănătate;

pentr u munca te 3 schimburi;

• DiepcnibtIIMe pentru muncă in picioare ;
• IndemSnare, fleibllitate, seriozitate

Persoanele interesate sunt așteptate <Ja luni pana vineri, intre erele 08 16;30 la Poarta 
Fabricii din DEVA. CALEA ZARANDULUl, NR. 166 (DN 7), pentru a participa la un 
interviu

Informații suplimentara puteți obține la numărul de telefon 206600.

• SO mp, etaj 2, zonă ultracentrală, Deva, cu 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică uși Interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț155.000 ron negoclabil. 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 Bălcesa etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet, preț 
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)
• semldec, menajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil Imediat, etaj Inter
mediar, zona Trident, Deva preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• doc, camere parchet, etaj Intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• MmJdac, camere cu parchet, contorlzărl, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129300 lei neg., tel. 231300. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane. bala 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semldecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopan, zona Oraș Nou. 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semldecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul. I. Manlu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• iigent, 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 termo- 
pan, complet mobilat Relații la tel. 
0720/545757.(9/3.05)

ÎMPREUNA m afaceri

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică fi 
agroturistică

• Manager tn turism
rTnrteranrarîî Înscrieri zilnic, Intre orele 9-16.
USUHUiaU până la data de: 15.05.2007

I

• decomandata, Progreexd, etaj 1. balcon, 
parchet preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• e J 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere in față preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă tatriontraJă etaj 2, decomandate, 2 băl, 
izolat termic și tonic, modificat și amendat 
modem, centrală termică climă preț 70000 euro 
negociabil, tel. 1730/4 75, 35? 1 (A4)

• Qojdu, etal 3, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță uși schimbate, 2 
balcoane, preț 185.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• doc, 2 băl, 2 balcoane, etaj Intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• doc, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel, 0740/317314. (A9)
• doc, ișl Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etal 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• doc, 2 băl, contorlzărl Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona L Corvln, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788'158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad,zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366 
0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Brad,2terase închise, zona 8 preț negociabil, tel. 
0254/613366 0788/040490.1)78845841 (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj Intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 2U587/(A0)

• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dac. eai semdec etaj rtermer ■, zcra LBac- 
tău, Dorobanți Creangă tei 0740017313. (AS)
• iaaa< toc, etaj rtemedar, zona Lfectai, Mărești
Dcro&ț, ZarTfrescuta.074y3173U(/e)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, contrate termică hol central, 2 
băi, balcon închis, et 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• te Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc etaj 2, preț 
90.000 euro, neg. tel. 0745/159608 206003. (A7)
• B-dul L Maniu, în 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)
• pe Cârpiți, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• samldac, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• acari Interioară 2 bă, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, 150 mp, total occidental, 
garaj, 97000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Angajează: 
elactronlat, automatist
Condiții:

■ Studii superioare;
■ Experiența Tn domeniu con

stituie avantaj.
Relații la telefon s»
0294/217.937,
CV la fax:O2S4/21S.963

Vând case, vile (13)
• casă In Hațeg, zonă centrală cu spațiu 
comercial modernizat șl mobilat cu mobilier 
comercial, st 224 mp, preț 500 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0723/215461,0254/770468 (T)
• ari te Simeria. 4 camere, bale, bucătărie, hol, 
toate utilitățile, zonă bună Relații la tel. 
0745/609389. (2/2.05)
• mm linkMecu, mal jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte st=36C mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0746/640725. (A7)
• zona a, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 bă, 2 bucătării, gară, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament In zonă 
bună+diferență ocupabll Imediat, preț 118000 
euro. neg., tel. 0746/640725. (A7)

• mm Mmku, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie,bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• mm CâknărenL 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420,000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• în Bkneria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, bale, dormitor, gară, la mansardă 4 
dormitoare, 2 bă, 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-bucătărle-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• Bl lântuhetm, 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, bale 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A 10)
• Brad șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălșoara preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788'040490, (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
TvdoranețtL preț negocaM, teL 0254* *13366  
0788940490. (A10)
• Brad, tasă 5 camere, anexa teren, apă 
curentă zona Bucea preț atractiv, tel. 
0254/613366 0788/040490. (A10)
• Brad, șuă gridină șl 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254*13366  0788'040480. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garai, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
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, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, etaj 2, vedere In 2 părți, zonă cu 
verdeață Tel. 0740/242752. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări Interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandata, centrală termică termopane,
parchet gresie + fianță ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418 (Al)

• InchMezgvaj -hală 60 mp, Ideal pentru 
depozit sau alte actlvttățL situat pe str. 
Pievnel, intersecție cu str. Grivița. intrare și 
ieșire din șoseaua DN, vad foarte bwpreț 
130 eiro/luiă negodabi TeL 0722/307325.

i (2/44)5)

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

• te ChMd, poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă gridină dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)
• Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, bale, 
gresie, faianță apă gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004 (Al)
• te Vițel 2 camere, bucătărie, bale, gaz, 
grădină 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Deva, mm Avram lancu, etaj 4 o cameră 
parchet, bale: gresie, faianță contorlzărl, 
22 mp plus cotă pod, ocupabllă Imediat, 
preț 16500 euro, negociabil; nu sunt inter
mediar. Tel. 0722/242340. (80.05)

• Deva, B-dul lullu Manlu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță convertor 
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)
• U mp, contorlzărl, parchet, balcon, et, 4/9, 
zopa Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• uraam. m vui te. contorlzărl, balcon 
închis, ocupabllă Imediat, preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, bale, parchet, zugrăvit, etaj 
Intermediar, zona Mărăști, preț 90.000 Ron, neg., 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabllă imediat zona M. Emlnescu, 
prej 86000 RON, teL 0741/154401,227542 seara.

• semldec, amenajată mobilată zona 
Kogălnlceanu, preț 92000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, bale, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98000 RON, neg.. 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• urgent cameră de cămin, zona Dacia, preț 
33.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Mărăști, et. 1, contorizări, balcon1 
Inch's, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• iigentzona Dacia etal Intermediar, modernizări, 
preț 57.000 RON, tel, 0740/013971. (A2)
• zor centrate, 42 mp, etaj 1, decomandată 
contorlzărl totale, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută preț 102.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cameră de cămin, zona Micro 15, bloc de 
cărămidă 12 mp, contorlzărl, termopan, 
parchet, gresie, faianță preț 35.000 ron nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj Interme
diar, 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 contorlzărl, preț61500 lei, neg., tel. 
206003,230324, (A7)
• mm Bmlmicu, etaj 3, semldec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorlzărl, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003.(A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncol, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• tn Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etal Intermediar, plata se oferă tn 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578 (A0)
• zona Mărlștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• m cumpără garsoniere în orice zonă a Devei, 
cu sau fără modificări, Indiferent de etaj, sau 
amenajări, ofertă de preț la vedere, cu plata 
Imediat, tel. 0730/474275,0740/535096 (A4)

• dac, zom Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, Deva 
ofer prețui pieței, tei. 231800,0740/317-314. (A9)

Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm, zona
Alaska Tel. 210869,0721/430502. (T)

• Marian, str. Mlhall Sadoveanu, zona 
700, st 830 mp, cu utilități, priveliște 
superbă preț 38 euro mp. Tel. 0722/550414.

• $800 mp pentru case de vacanță, pe dealul 
Bejan, 3000 mp arabil în satul Sântuhalm, un 
hectar pădure de salcâm în satul Lunca, comuna 
Bălța, preț negociabil, tel. 213053. CT)

• terenuri tatrarim. Geoaglu, 2300 si 1300 
mp, zonă ultracentrală toate facilitățile. 
Informații la tel. 0747/220873. (1/2.05)

• prâM te Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229.(T)
• Hravfian MMa-Sat, preț negociabil, 2600 mp, 
tel. 0746/164081. (T)
• lac 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)
• pe DN7 cu deschidere la drum, toate 
facilitățile (lângă Restaurantul Pacific), tel. 
0767/048633,0728/845854. (T)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva șl Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel 0722/564004. (Al)
• krtravlan, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m. preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• 11n Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zor Săntuialn. spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776 (A9)
• htrarian te Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț42000 euro, tel. 0745/511.776 (A9)
• Intrav i 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, Marian în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcate teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha, zona Blăjenl, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploleștl, preț atractiv, tel. 0254/613866 
0788*40.490,0788/156483.  (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșclor, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudeștl (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. 
0254/613866,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613 366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22) Piese, accesorii (42)
• Intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• Shectarejntravllan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)
• bate IBM mp + teren 5600 mp, apă curent, 
130300 euro, tel. 215212. (Al)
• ugent, hriă în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, HWnM, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150300 euro neg, teL 
074&51L776 (A9)

• taMbâ ta Deva, zonă bină pretabll pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9>
• hală In Deva, zona industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)

romimo.ro
• vând knoN tn Deva, situat ultracentral, 
ta suprafață de 600 mp plus curte, pretabll 
pentru sediu firmă birouri, pensiune, 
exclus Intermediari, tel. 0730/362803. (nr. 
Sj/07,05.07)

e hală șl construcție parțial finalizată lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, 
prețuri negociabile. Tel. 0723/514133, 
0254/235570, (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366 0788/040496,0738/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobllate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans șl garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat șl utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil In funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței șl contract pe termen lung, 
tel, 0745/253662,211587, (AO)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere Deva complet mobilat 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva. 340 mo, P +1 + M, occidental, centrală 
termică termopane, gresie, faianță totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• b-dul Decebal, et 1, dec., amenajat 4 camere, 
CT, preț 350 euro/lună + garanție, sau se nego
ciază dacă se face plata în avans pe 1 an, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et 7, dec., 3 camere, amerajat, 
mobilat dotat preț 350 euro/lună + garanție, tel, 
0745/367893. (A2)
• Dada, 2 camere, et 3, circuit mobilat utilat 
preț 150 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• Mărăștiul Nou, et. 1, mobilat foarte frumos, 
living + 2 dormitoare, bucătărie dotată CT, preț 
280 euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră 1 cameră hol + baie, amenajat, 
mobilat, repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• se închiriază 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)
• zona Be|an, s=70 mp. 3 încăperi, gresie peste 
tot tămplăne aluminiu, grup sanitar, fără 
căiduă preț 1000 lei/lu * garanție, tel. 208003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159606 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabll din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorlzat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740, (A7)
• zena Mcul Dai las, hală s=100 mp, H=3Ș m, apă 
gaz, curent canalizare, pretabll producție, depozit 
preț 5 euro/mp, tel, 0745/164633,206003. (A7)
• zona Băloescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabll depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg, tel 0745/163445 (A7)
• zona Petrom, 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)
• amenajat, $434 mp, zona centrală Deva preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta tel. 
231300,0740/317.314. (A9)
o S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314 (A9)
• hală 5-500 mp, H 33 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), (a periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317.314. (A9)

Auto romanești (36)
• vând osc Break, an fabricație 1987, în stare 
bună tel. 216756 0741/740047 sau 0720/632545 (D

Auto străine (37)
• vând Trebant 601 Combi cu motor șl cutie 
viteze de schimb șl alte piese de rezervă în 
Orăștle, tel, 0727/381316. (D

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă auto făcută la comandă 
2x1x05, cu coviltir șl prelată punte de Dacie fol 
arc, înmatriculată VT 2006 preț negociabil, tel. 
077/9928686 (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U445, remorcă monoax, plug cu2 
brăzdare, grapă container pt. tiranți, placaj 
marmură Ruschița 300x300xl0=10mp, mașină 
de cusut Ileana, tel. 0254/241397,0722/50395.0)

• vând uși partea dreaptă șl trapă pentru Ford
Slerra, total 50 ron. Tel. 0723/227569. (T)

Garaje (43)

Mobilier si interioare (47)
• rite 1 geamri in 3 caras, 138033. a. 
rolete. preț negodabi la wdere. teL 0051/3100. 
223889 (T)
• vând pte pentru o persoană reomier pertu 2 
persoane, comodă pentru televiza, cowr persar 
25/35, prețuri avantajoase, tel 226818 (T)
• vând urgent bibliotecă mare, covor persar 
3/4, bibliotecă mică birou, fotolii cu măsuță, 
aragaz, lustră sobă teracotă la curent canapea, 
tel. 0723/851439.(T)
• vând usă balcon + cinci geamuri lemn, teL 
0726/303445 (T)

Aparate foto si telefonice ‘ 
(50)

• vând tetoton mobil cu două cartele simultan 
(Orange-Connex-Cosmote) are ca dotări Touch- 
screen, cameră video, MP4 și MP3 player etc, 
preț 250 euro, tel. 0723/360575. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

■ vând MR player (16 B), MP4 player cu difuzor 
sau fără (diverse modele), carturi memorie SD 
Șl mini SD (1G B), tel, 0723/360575. (T)

Electrocasnice (56)
• vând aragaz cu trei ochiuri, stare bună preț 
negociabil, Deva, tel. 219662, zilnic. (T) .

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând topuri de casă diferite vârste. Tel. 
220993. (T)

Altele (61)
• cumpăr lădlte pentru fructe (deșeu plastic) 
cantități en-gros, tel. 0723/301857, (T)
• cumpăr lăzi din plastic (deșeu), plata pe loc 
Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)
• Rtordut Carnet de Asigurat pe numele Radu
Alexandra. Se declară nul. (nr. 7/07.05.07)
• pierdut togKkna|to pentru persoană cu han
dicap pe numele Draia Doina Ioana. Se declară__
nulă (1/7.05)

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
femei bolnave, permanent, la domiciliul aces
teia, în Deva. Tel. 219934. (T)

Prestări servicii (72)

• abordaM, bamport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dlmatlzate, modeme. 
TeL OW18237,0726/500804 0765/455835 
07/120)

• execut lucrări de foraj pentru persoane fizice 
sau juridice, pentru puțuri de apă cu instalație 
automatizată Tel. 0744/560830. (T)
• mă ofer să fac menaj șl alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• Noul!.1 Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia. Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604. (87919)

Oferte locuri de muncă (74\ji

• 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)
• Angalăm vânzătoare cu contract de muncă 
(preferabil cu experiență) pentru ABC alimentar, 
tel. 224028 (nr. 8/07.05.07)
o caut cameristă menajere, ofer 500 lei net plus 
carte de muncă și alte facilități, vârsta maximă 
45 ani, seriozitate absolută Deva, centru. Tel. 
0721/661572. (7/3.05)
• Fkmă de soft caută informatician, economist 
sau inginer pentru testare, implementare și 
eventual proiectare programe. Detalii la 
www.elcomtur.ro. (4/7.05)
• Ikmă spadi i în servicii profesionale de 
curățenie angajează personal pentru curățenie 
în instituții din Deva. Se oferă salanzare 
atractivă tichete de masă cursuri de calificare. 
Informații suplimentare la tel. 0264/597106 
0752/211330,0752/211332. (92948)
• in&mtora, Hunețioan, 1 post, oata limită 
1605 Tel. 213244, orele 9-16
• Hkmlsiă Slmsria, 2 posturi, data limită 3006 
Tel. 213244, orele 9-16
• InglMr construcU civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 3046. Tel. 213244, 
orele 9-16
• Ir | t construcții civile, industriale șl agri
cole. Deva, 2 posturi, data limită 20.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• hglntr construcții civile, industriale și agri
cole. Hunedoara, 1 post, data limită 31.05- 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer scotog Hunedoara. 1 post, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9 -16
• Inginer minier, Deva, 1 post, data limită 1505. 
Tel. 213244, orele 9-16
• In**  * nânfar, Deva. 2 posturi, data fimită lSflV 

perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16’”'

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE: 
AO - Evrika
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason 
A9 - Elitte
A1O - Liliacul 
Multicom

romimo.ro
http://www.elcomtur.ro
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__________ LICITAȚIE _________
OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI ora anizează, în data de 

18 05.2007, ora 10,00, licitație de masă lemnoasă fasonată, loco depozit 
Orășbe. pentru un volum total de 405 mc, din care 400 mc specia fag și 5 mc 
specia pin, producția anului 2007.

Tot în data de 18.05.2007, ora 11,00, va avea loc licitația de masă 
lemnoasă fasonată, loco pădure, pentru un volum total de 1000 mc, din care 
800 mc lemn fag ji carpen cu diametrul mai mare de 10 cm, și 200 mc lemn 
foc fag și carpen in amestec cu alte specii cu diametrul mai mic de 10 cm.

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu ofertă scrisă și va avea 
loc în data de 18.05.2007, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, din 
municipiul Orăștie, strada Nicolae Bălcescu, nr. 16 (în clădirea spitalului vechi 
din centrul istoric, la etajul 1, dreapta). Preselecția agenților economici va 
avea loc în data de 15.05.2007, între orele 9,00 - 15,00.

Solicitarea de partipipare la licitație, împreună cu documentația de pre
selecție se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, până cel 
târziu 16.05.2007, ora 16,00, conform H.G. 85/2005.

(93147)

Decese (75) Comemorări (76)

Cu inimile îndurerate deplângem încetarea fulgerătoare din viață a fiului nostru,
mg. ARSU FLORIN DORINCorpul neînsuflețit este depus la Capela Catolică din str. M. Eminescu Deva, iar înmormântarea are loc astăzi 8 mai, ora 12.

Fie-i țărâna ușoară!

Familia Stănescu anunță împlinirea a trei ani de la trecerea în neființă a celui care a fost un bun și neuitat nepot
OMOTĂ GABRIEL

Dormi în pace suflet blând!

• Inmdor asigurări, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector de reintegrare socială și supraveg
here, Brad, 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
■ Inspector de reintegrare socială și supraveg
here, Brad, 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Instalator apâ-canal, Hunedoara, 1 post data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16
• Instalator ratele de distribuție, transport 
fluide, Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instructor ergoterapie, Brad, 1 post, data 
limită 31.05., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Ipsosar, Hatog, 1 post data limită 15.05, Tel. 
213244, orele 9-16.
• Incăreător-dtscărcător, Călan, 3 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Brad, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială șl 
sănătate, Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor animale, Deva, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor dâdlri, Hațeg, 1 post, data limită 
12.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• bigota dâdlri, Orăștie, 13 posturi, data limită 
1.06. Tel. 213244, orele9-16.
• hgrijftor dâdlri, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• IngriJHor spații verzi, Deva, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• laborant determinări fizico-mecanice, Deva, 1 
post, data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• laborant determinări fizico-mecanice, Orăștie, 
2 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 5 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 5 posturi, data limită 
1.06., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.

/ lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
•- ' iniversate, Călan, 4 posturi, data limită 30.05. Tel. 

213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 4 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 8 posturi, data limită 
30.06. Teî. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 1 post, data limită 
1.06.TeL213244,orele9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 

xK limită 31.05., perioadă determinată. Tel. 213244, 
£jorele9-16.
'"*•  lăcătuș mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 

30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Simeria, 15 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• legător manual, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător bucătărie (spălător vase mari), Deva, 
2 posturi, data limită 3.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• lucrător comercial. Lupeni, 4 posturi, data 
limită 14.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
L SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2 SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)

Stntuhahn - SC Mureș Aliment

Simeria ■ Librăria situată In 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate «unt gratuite pentru 
peruanele fizice. 2

• lucrător comercial, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător gestionar, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post data limită 
29.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• magaziner, Hațeg, 1 post, data limită 1.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru electromecanic, Brad, 1 post data 
limită 30.05,, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• maistru Industriile textilă pielărie, Brad, 1 
post, data limită 31,05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• maistru Instalator In construcții, Hunedoara, 
1 post data limită 31.05., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• maistru lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 31.05., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• mankhlurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.0& Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Deva, 1 post, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hațeg, 7 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mașinist la mașini mobile pentru transporturi, 
Vulcan, 1 post, data limită 17.05. Tel, 213244, 
orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Brad,
1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Brad,
2 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hațeg, 
1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mașinist pantni utilaje specifice la extracție și 
execuție, Deva 2 posturi, data limită 15.06, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mașNsi pantni utilaje specifice la extracție și 
execuție, Petroșani, 5 posturi, data limită 1606 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• mscardc auto, Brad, 1 post data limită 3146. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Lupeni, 1 post data limită 17.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Deva 1 post data limita 17.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mecanic Intrațlnefe și reparații mașini de 
cusut Deva 1 post data limita 17.05. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• miner In subteran, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montata pereți și plafoane din gips-carton, 
Deva 4 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montata pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montata placaje interioare și exterioare, 
Deva 4 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ montata, reglor, testor aparatură de teleco
municații, Simeria 2 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• montata subansambluri, Călan, 39 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montata subansambluri, Deva 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

Cu inimile împietrite de durere deplângem decesul dragului nostru nepot și văr
FLORIN ARSU

Dumnezeu să-i ocrotească sqfletul său nobil. 
Cornelia Arau, Adela, Mariana și Ghiță Vonica

Soția Elena, copiii Andrei și Loredana, ginerele Constantin și nepoții Mihaela și Mihai anunță cu adâncă durere în suflet trecerea în neființă a iubitului lor soț, tată, socru și bunic
BOLDOR PETRUCorpul neînsuflețit este depus la Casa Mortuară situată pe strada Mihai Eminescu. înmormântarea va avea loc miercuri 09.05.2007, ora 13.00 în cimitirul bisericii ortodoxe din localitatea Vărmaga.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• montata subansambluri, Deva, 3 posturi, data 
limită 19.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montata subansambluri, Hunedoara, 35 
posturi, data limită 30.06, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montata subansambhil Orăștie, 22 posturi, 
data limită 25.05, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Orăștie, 4 posturi, 
data limită 11.05, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră 
Lupeni, 1 post, data limită 19.05, perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncita constructor șenal navigabil, lucrări 
hidrotehnice, Călan, 8 posturi, data limită 20.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nacallflcat la demolări, clădiri,
Zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post, data limită 
20.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• mimdta Mcallflcat în agricultură Orăștie, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncita necalHIcat în agricultură Simeria, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

(2/7.0S)
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• muncita nacaMcat în mine și cariere, Brad, 4 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncita nacaMcat în silvicultură Brad, 22 
posturi, data limită30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncita nacaflllcat în silvicultură Hune
doara, 1 post, data limită 1546. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncita nucaMcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Călan, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita Mcallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva; 1 post data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita Mcallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva, 4 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita Mcallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor Mcallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 1 post data limită 
31.07., tel. 213244, întră orele 9-16.
• muncitor necallflat la demolări, clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 10 posturi, data 
limită 20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncita Mcallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 10 posturi, data 
limită 20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări, clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncita necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 6 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalHIcat ia demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 1 post, data 
limită 19.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncita necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 1 post, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncita necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncita necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 1 post, data 
limită 01.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 4 posturi, 
data limită 17.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncita necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 
data limită 05.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitori necalHIcațl la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 3 posturi, data 
limită 18.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitori necalflcațl, la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje. Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitori necalHIcațl la întreținere, drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16
• muncitori necalHIcațl la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitori necalHIcațl la întreținere șosele, 
drumuri, poduri, baraje, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 17.05, tel.213244, Intre orele 9-16
• aperatortâbta textile, Petroșani, 1 post data 
limită 1605, tel. 213244, între orele 9-16
• ospătar (diabw), Brad, 2 posturi, data limită 
3L05, tel. 213244, Intre orele 9-16
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• ospătar (chalMr), Călan, 1 post, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 1 post, data limită 
17.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelnăr), Deva, 2 posturi, data limită 
15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 2 posturi, data limită 
19.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 2 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
■ ospătar (chelner), Deva, 4 posturi, data limită 
03.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hațeg, 3 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (cheolMr), Călan, 2 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• patbar, Deva, 2 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• patlser, Hațeg, 1 post, data limită 15.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• patlsar, Petroșani, 4 posturi, data limită 15.05,, 
tel 213244, între orele 9-16.
• polizata, Brad, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• pompier specialist, Vulcan, 8 posturi, data 
limită 20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• portar, Simeria, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• pregătita piese încălțăminte, Brad, 2 posturi, 
data limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• pregătita plase încălțăminte, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• primitor-preparata produse fluide, Deva, 5 
posturi, data limită 25.05., tel. 213244, între orele 
9-16
• programata, Deva, 1 post, data limită 25.05., 
tei. 213244. între orele 9-16
• referent de specialitate administrația publică, 
Brad, 1 posti data limită 1606, tel. 213244, între 
orele 9-16
• săpător manual Brad, 2 posturi, data limită 
3016., tel. 213244, între orele 9-16
• SC Daniele Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat. Tel. 
0745/231867.(9/26.04)
• secretară, Hunedoara, 1 post, data limită 
24.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortata produse, Hațeg, 1 posti data limită 
20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• spălător vehicule, Deva, 2 posturi, data limită 
19.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• ipHăta vehicule, Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 20.05, tel. 213244, între orele 9-16
• sttadtorist, Brad, 2 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16
• subtaner minier, Deva, 1 post, data limită 
15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• sudorki mediu protector, Brad, 3 posturi, data 
limită 01.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor h mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
posti data limită 31.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 
9-16
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 
9-16.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și 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;

e Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.

i Persoană de contact: Camelia Giga, 
tel. 0720/400441,

E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(nr.6/07.05.07)

• sudor, Simeria, 30 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șef ateier asimilați, Brad, 2 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• șef birou și asimilați, Deva, 1 post, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• șef departament de mărfuri alimentare/neal- 
imentare, Hunedoara. 1 post, data limită 25.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șef parchet, Brad, 1 post, data limită 30.05. tel. 
213244, între orele 9-16.
• șef secție și asimilați, Brad, 3 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autobuz, Hațeg, 1 post, data limită 11.05., 
carnet cat D, tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autobuz, Orăștie, 1 post, data limită 
08.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 31.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 31.05, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 31.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Brad, 3 posturi, data limită 30.05., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Deva, 1 posti data limită 15.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hațeg, 1 posti data limită 18.05., tel. 213244, între 
orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Orăștie, 3 posturi, data limită 15.05., tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer ort. B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă. Tel. 
0741/203720. CV la fax 0261/769215. (92332)
• șofer de autoturisme și camionete, Călan, 2 
posturi, data limită 20.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• șofer de autoturisme șl camionețe, Deva, 1 
post, data limită 16.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 4 
posturi, data limită 25.05., tel. 213244, între orele 
9-16.

autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
pest, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 
data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
04.07., tei. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Deva, 2 posturi, data limită 
20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician dentar, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician dentar, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician energeHdan/electrlcian, Hune
doara, 1 post, data limită 30.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• tehnician veterinar, Orăștie, 1 posti data limită 
15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tinichigiu carosler, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tractorist, Deva, 1 post, data limită 15.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

(32135)
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Președintele HBO, arestat
• E căsătorit. Kylie Minogue a fost fotografiată în compania regizorului mexican Alexander Dahm, un bărbat căsătorit, a cărui soție este însărcinată în luna a opta. Minogue se afla în vacanță împreună cu Alexander Dahm, în Chile.

Festival Indienii din San Salvador, numiți „Historiantes”, au participat la festivalul florilor și al palmierilor, în Panchimalco. (Foto: epa>

■ Chris Albrecht a fost 
arestat în Las Vegas, 
fiind bănuit de violență 
domestică.

Las Vegas (MF) - Președintele companiei de televiziune prin cablu HBO, Chris Albrecht, a fost arestat, duminică, în Las Vegas, Statele Unite, fiind bănuit că și-a bătut prietena. Chris Albrecht a fost văzut de o patrulă de poliție în timpul unei „confruntări fizice” cu iubita sa, într-o parcare destinată angajaților lângă hotelul MGM Grand, duminică dimineața, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției Las Vegas, Bill Cassell.Cassell a spus că Albrecht a fost arestat și dus la centrul de detenție din Clark County, fiind bănuit de violență domestică. Albrecht se afla la hotelul MGM Grand pentru că de aici postul de televiziune HBO a

transmis meciul de box pentru titlul mondial la categoria mijlocie, versiunea WBC, în care Floyd Mayweather Jr l-a învins pe Oscar De La Hoya.Albrecht este președinte al HBO, parte a companiei Time Warner Inc., din iulie 2002. Fost patron de club de noapte și agent pentru tinere talente, Albrecht s-a angajat la HBO în 1985. A jucat un rol important în transformarea postului într-un nume puternic în industria televiziunii, datorită unor seriale de succes precum „Clanul Soprano” și „Anturaj”.
Dansul mirilor

Londra (MF) - Melodia „I Will Always Love You” cântată de Whitney Houston s-a situat pe primul loc în topul preferințelor pentru dansul mirilor la nunți, în urma unui sondaj realizat în Marea Britanie de We- dding TV Channel. Pe locul al doilea s-a situat „En- dless Love”, cântată de Li- onel Richie și Diana Ross.
Record mondial

Londra (MF) - Un mozaic uriaș intitulat „Mil- lion Masterpiece”, la realizarea căruia au participat peste 25.000 de artiști amatori din Marea Britanie, a stabilit un nou record mondial pentru cel mai mare număr de persoane care au creat o singură operă de artă. Participanții au plătit, pentru privilegiul de a contribui la proiect, 10 milioane de lire sterline. Banii vor fi donați unor fundații caritabile.

Casa din ureche
(Foto: EPA) 

Musafiri 
nepoftiți 
Oregon (MF) - Un bă
iețel, dus la medic de 
mama lui pentru că 
se plângea tot timpul 
că aude un sunet ca
re sămăna cu pocni
turi difuze, a fost in
format că zgomotele 
erau făcute de picioa
rele unor păianjeni ca
re umblau pe timpa
nul lui. Băiețelul de 
nouă ani suferea și de 
migrene, tot dn aceas
tă cauză. Medicul i-a 
făcut câteva spălaturi 
în ureche, în urma 
cărora primul păianjen 
a ieșit mort Al doilea 
însă a supraviețuit 
ieșind viu după altă 
spălătură. Jesse a 
primit păianjenii, ambii 
morți, drept suvenir.

Hassan este un pui de cămilă cudouă cocoașe, care s-a născut în urmă cu două săptămâni la grădină zoologică din Pecs, Ungaria. (Foto: epa)
Ar putea juca în „X-Men 4"

Los Angeles (MF) - Josh Holloway, interpretul escrocului Sawyer din serialul de televiziune de succes „Lost-Naufragiații”, a primit o ofertă de a juca în „X-Men 4”, anunțul său confirmând speculațiile cu ptivire la o continuare a francizei realizată de 20th Century Fox. Holloway a fost abordat de reprezentanții 20th Century Fox pentru a-1 interpreta pe Gambit, un mutant care poate
Josh Hollo- încărca obiectele cu energie 
way (Foto: epa) kînetică pentru ca acestea să explodeze. Supereroii au fost creați de studioul Marvel, în anii ‘60, ca personaje de benzi desenate. X-Men sunt o echipă de mutanți cu puteri supranormale.

Nu există supraviețuitori
Mbanga-Pongo (MF) - Un membru al echipelor de salvare, care s-a deplasat ieri în zona unde s-a prăbușit avionul companiei Kenya Air- ways, a confirmat că nu există nici un supraviețuitori dintre cele 114 persoane aflate la bordul aeronavei. „Un membru al companiei Kenya

Rude ale victimelor (Foto epa)

Airways s-a deplasat în această noapte la locul accidentului (...) A văzut că partea din față a avionului este îngropată în pământ, iar restul fuselajului s-a împrăștiat pe o rază de cel puțin un kilometru. S-a creat astfel un luminiș”, a adăugat ac^șta. „A văzuta de asemenea, cadavre și resturi de haine”, a precizat ael.Oficiali britanici urmează să soseacă în Camerun, pentru a oferi asistență familiilor celor cinci britanici care se aflau la bordul avionului. Epava avionului a fost localizată, duminică seară, după două zile de intense căutări.
Un copil mai puțin e ecologic
■ Familiile numeroase 
sunt la fel de periculoase 
pentru planetă precum 
șofatul unei mașini mari.

Londra (MF) - Specialiștii sfătuiesc cuplurile să încerce să aibă cu un copil mai puțin pentru a proteja planeta, relatează un studiu britanic, publicat luni de site-ul news.com. Studiul realizat de Optimum Population Trust (OPT) susține că dacă un cuplu ar avea doi copii în loc de trei, ar putea reduce producția de dioxid de carbon a familiei lor cu echivalentul a 620 de zboruri dus- întors pe distanța Londra-New York pe durata unui an. Potrivit studiului, familiile numeroase sunt la fel de peri.

Julio Iglesias (Foto: epa)

Cuplurile sunt sfătuite să nu aibă mai mult de doi copii (Foto: epa)culoase pentru planetă precum zborurile pe distanțe lungi, șofatul unei mașini mari sau refuzul de a recicla pungile din
plastic. „Efectul asupra planetei de a avea cu un copil mai puțin este de o importanță mult mai mare decât celelalte

lucruri pe care le-am putea face, precum stinsul luminilor”, a declarat John'- Guillebaud, președinte OPT ș^ profesor emerit de planificare familială la Colegiul Universitar din Londra. Profesorul sfătuiește cuplurile să nu depășească numărul de mai mult de doi copii.Populația planetei va crește de la 2,5 miliarde la 9,2 miliarde de locuitori până în anul 2050. Rata de fertilitate din Marea Britanie este de 1,7, iar media în UE este de 1,5. Profesorul Guillebaud afirmă că țările bogate ar trebui să fie cele mai îngrijorate în privința dimensiunii familiilor, întrucât copiii lor au emisii mai mari de dioxid de carbon pe cap de locuitor.
Tată pentru a opta oară

Miami (MF) - Julio Iglesias a devenit tată pentru a opta oară, sâmbătă seara, când partenera sa, Miranda Rijns- burger, l-a născut pe Guiller- mo, la spitalul Mount Sinai din Miami Beach, Florida, se arată pe site-ul oficial al cântărețului.Julio Iglesias (63 ani) formează un cuplu cu fostul manechin olandez Miranda Rijnsburger încă din 1990. Ei

mai au împreună patru copii: Miguel Alejandro, Rodrigo și gemenele Victoria și Cristina. Iglesias are alți trei copii din mariajul cu filipineza Isabel Preysler: Isabel Chabel (35 ani), Julio Jose (33 ani), care este un model renumit, . și celebrul cântăreț Enrique Iglesias (31 ani). Tatăl lui Julio Iglesias a avut un copil la vârsta de 88 de ani și a murit, în 2005. la vârsta de 90 de ani.

din New Orleans s-a încheiat duminică, după șase zile de concerte.
(Foto: EPA)

Festivalul de jazz
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