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Cerul va fi însorit

Dimineața la prânz Seara

Otilia Sfetcu

Soarele ne 
îmbătrânește

Deva (D.I.) - Expunerea la soare poate determina modificări ale pielii cu niveluri de risc și gravitate variabile, de la arsuri solare, la melanom - cancerul cel mai grav al pielii Oricine poate face cancer de piele, dar care sunt tipurile "*de persoane cel mai probabil potențial afectate și ce trebuie făcut pentru a nu se ajunge aici aflați de la dr. Gheorghina Lungu, medic specialist dermatolog, /p. S

Au crezut...
_ Deva (V.N.) - Deși FC CIP Deva are cei mai mulți jucători în naționala de futsal a României, va trebui să joace un al treilea meci pentru a-și păstra titlul de campioană. Devenii au pierdut ieri, la București, cu 3-4. /p. 7

Au câști
gat Euro- 
vision-ul
Helsinki (MF) - Ser
bia a câștigat, cu un 
cântec de dragoste 
interpretat de tânăra 
Marija Serifovic, 
„Molitva", cea de-a 
52-a ediție a concur
sului Eurovision, sâm
bătă seara, la Helsin
ki. Serbia a câștigat 
în fața Ucrainei și 
Rusiei, în timpul unei 
finale marcate de 
prezența puternică a 
Europei centrale și de 
est Reprezentanți 
României, trupa To- 
domondo, s-au clasat 
pelâtâflH&lea'. cu 
84 de puncte. Anul 
viitor, reprezentantul 
României va trebui să 
se prezinte în semrfi-

Marija Serifovic
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Crește productivitatea muncii
Productivitatea muncit din industrie a crescut cu 12,8

Ne doboară canicula!
■ Zeci de hunedoreni 
au „căzut" ieri, „victime" 
căldurii care a depășit 
30 de grade Celsius!

Deva (C.B, T.S) - Prognozele „fierbinți” făcute de meteoro- * logi s-au adeverit. Suntem în- tr-o perioadă în care temera-

turile normale ar trebui să oscileze între 27 și 23 de grade dar, așa cum s-a prognozat, termometrele au luat-o... razna. Ieri, la Deva, la orele amiezii, termometrul indica aproximativ 31 de grade Celsius. Mult peste limita normală. Valul de căldură i-a luat „prin surprindere” și pe adminis

tratorii Ștrandului Deva care încă fac pregătiri pentru data de 15 mai. Dată la care sperau să deschidă sezonul, de baie. Cât despre Serviciul de Ambulanță acesta a fost solicitat non-stop. Și asta, pentru că, potrivit medicilor de pe Ambulanță, la fiecare 20 de minute, un devean era „dobo

rât” de căldură. „Sunt afectați în special bătrânii și copii. Vremea caldă îi face să iasă din case, fără să se gândească la consecințe”, declară unul dintre medicii de pe Ambulanță. Cât despre viitor... Meteorologii anunță că vara aceasta va fi cea mai fierbinte din ultimii 10.000 de ani! /p.3
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ra neașteptat de mare din 
ultimele zile. ©

Deși ieri au fost peste 30°C devenii nu s-au putut „răcori" la ștrandul din localitate. Și asta deoarece ștrandul era închis, administra-
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Devenii trebuie să aleagă
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■ Calor are nevoie de 
acceptul locatarilor pen
tru a-și demara 
proiectele.

Deva (D.I.) - în următoarea perioadă, în România se vor aloca fonduri pentru modernizarea sistemelor centralizate de încălzire. Rezultatul final urmărit este scăderea costu

rilor pentru populație la aceste utilități și folosirea energiei regenerabile. Deva se numără printre cele trei localități din județ care, în acest an, investește masiv în acest tip de proiect. Calor intenționează să propună locuitorilor orașului proiectul - Un singur condo- meniu, un singur sistem de încălzire. „ încălzirea locuințelor din blocuri prin cele două

căi - termoficare și centrale termice individuale - a dezechilibrat sistemul de termoficare. De aceea, am lansat acest proiect. Locatarii vor trebui să decidă ce aleg. Noi intenționăm să preluăm și refacerea instalațiilor de termoficare din interiorul blocurilor gândind un sistem de alimentare pe orizontală”, spune Ioan Cris- tea, director Calor.
Mai ușor cu taxa

Deva (M.S.) - Trezoreriile vor avea un ghișeu unic pentru calculul și plata taxei de primă înmatriculare. Astfel, hunedorenii care au de plătit taxa de primă înmatriculare vor scăpa de momentele neplăcute în care trebuiau să meargă de la un ghișeu la altul pen

tru îndeplinirea tuturor formalităților impuse de lege.Directorul DGFP Hunedoara, Lucian Heiuș, a anunțat că, începând de astăzi, în cadrul Trezoreriei Județene se va înființa un ghișeu unic la care va fi calculată valoarea taxei, /p.3
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• S-a votat. Partidul Independenței, aflat la putere, a câștigat alegerile parla
mentare din Islanda, arată rezultatele ofi
ciale definitive date publicității duminică. Potrivit rezultatelor complete, Partidul Independenței, al premierului Geir Haarde, a obținut 36,6 la sută din voturi.

Zile „însângerate" în Pakistan

ExplozieValencia (MF) - O explozie a distrus, sâmbătă, cartierul regional al principalului partid spaniol de opoziție din Valencia, au declarat serviciile de urgență, citate de Reuters. Nici o persoană nu a fost rănită in urma exploziei, care a avut loc in curtea clădirii Partidului Popular, au declarat sursele citate.
Sesizează 
ParchetulBucurești (MF) - Liderul PD, Emil Boc (foto), a anunțat, sâmbătă, că va sesiza Parchetul in legătură cu „diversiunea ordinară” a unor SMS-uri trimise în numele său, in care se cerea electoratului să vo
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teze „DA” la referendumul pentru suspendarea președintelui Băsescu.

EPA)

Atac
Bagdad (MF) - Clnd 
militari au fost uciși și 
alți trei au fost 
dedarați dispăruți 
sâmbătă dimineața, 
în urma unui atac 
împotriva unei 
patrule formate din 
șapte americani și un 
irakian, la sud de 
Bagdad, a anunțat 
generalul Wllliam 
Caldwell, purtătorul 
de cuvânt al armatei 
americane, relatează 
AFP. „Cinci soldați au 
fost uciși și trei sunt 
dați dispăruți după î
acest atac", a 
adăugat Caldwell. 1

■ Violențele au izbucnit 
în orașul Karachi, sâm
bătă, între grupurile 
politice rivale.Karachi (MF) - Cel puțin 36 de persoane au fost ucise și alte 90 rănite în ultimele două zile, la Karachi, în sudul Pakistanului, in timpul violențelor care au izbucnit intre grupurile politice rivale, Înainte de o importantă manifestație legată de venirea fostului președinte al Curții Supreme de Justiției, Iftikhar Mohammed Chaudhry, relatează AFP. Majoritatea victimelor sunt membri ai partidului de opoziție care 11 susține pe judecătorul Iftikhar Mohammed Chaudhry, demis la 9 martie,M................................. .........................
Situația este extrem de gravă. Am 
primit informații care menționează 
că au fost trase focuri de armă ta 

mai multe zone din oraș

Javed Munir, polițist din Karachi ............................................................n din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiției, de către președintele țării.Circa 15.000 de agenți de

Violențele din Karachi au provocat, în ultimele două zile, moartea a 36 de persoane (Foto: epa)poliție și membri ai forțelor paramilitare au fost desfășu- rați in regiune pentru a preveni violențele. în plus, potrivit presei de stat, președintele pakistanez, generalul Pervez Musharraf, a refuzat să decreteze stare de urgență In principalul oraș al țării. „Situația este extrem de gravă. Am primit informații care menționează că au fost trase focuri

de armă in mai multe zone din oraș”, a declarat un polițist din Karachi, Javed Munir.
Blocat pe aeroportJudecătorul Chaudlry era în continuare blocat, sâmbătă dimineața, pe aeroportul din Karachi, unde adepții Guvernului au blocat arterele rutiere. De la demiterea sa de către Musharraf, la 9 martie,'

fostul președinte al Curții Supreme de Justiție din Pa- kistan a devenit simbolul opoziției față de puterea militară exercitată de generalul Musharraf de opt ani. Demiterea lui a provocat multiple proteste în mediile judiciare și ale opoziției, în rândul partidelor islamiste și al celor laice ale foștilor premieri Be- nazir Bhutto și Nawaz Sharif.
Lider taliban ucis Cere clauza de salvgardare

Serbia susținută de UE
_ țMF) - UnjlȘțHfea Europeană acerut SBfbiei, sâmbătă, să continue reformele, în timp ce coaliția nou formatăse pregătește să îl înlocuiască pe președintele Parlamentului, ultra naționalistul Tomislav Nikoloci, relatează Reuters. Premierul Voislav Koștuni 
(foto), un naționalist moderat, și președintele prooccidental, Boris Tadici, au fost de acord, vineri, cu formarea unei coaliții,

Kabul (MF) - Unul dintre principalii lideri talibani, mollahul Dadullah, a fost ucis în timpul unei confruntări în sudul Afganistanului, au anunțat duminică surse din cadrul serviciilor de securitate, citate de Reu- țfrs. „Mollahul Dadullah a fcst ucis, iar cadavrul lui se află la Kandahar”, a declarat Saeed Ansari, purtătorul de cuvânt al departamentului de informații.

In afară de faptul că a condus numeroase atacuri în sudul Afganistanului, Dadullah ar fi orchestrat, de asemenea, mai multe răpiri de străini și afgani și ar fi decapitat unii dintre ostatici, ceea ce i-a conferit titlul de al-Zar- qawi al Afganistanului, după ce lilderul organizației Al-Qaida în Irak a .fost ucis de trupele americane.

Bruxelles (MF) - Parlamentarul german, Markus Ferber, a trimis, vineri, o scrisoare comisarului Franco Frattini în care cere analizarea posibilității activării clauzei de salvgardare pe Justiție. „Sunt foarte îngrijorat de ultimele evenimente fiindcă independența Departamentului Național Anticorupție a fost diminuată de ministrul Justiției. Guvernul român ar trebui să aibă mai multă grijă față de promisiunile făcute Europei. Am trimis o scrisoare comisa-

Markus Ferber (Foto: fan)rului Franco Frattini atențio- nându-1 să aibă în vedere ce se întâmplă în România, în special în domeniul corupțieu și i-am cerut să acționeze ferm,’ inclusiv, dacă este necesar, prin activarea clauzelor de salvgardare”, a declarat Ferber, citat de Deutsche Welle.
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după 16săptămâni de negocieri, spre mulțumirea guvernelor occidentale care se temeau derevenirea în forță a naționaliștilor.

DetonareIzmir (MF) - O bombă amplasată pe o bicicletă a fost detonată, sâmbătă, într-o piață din portul turc Izmir, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 14, înaintea unui miting antiguvernamental anunțat, au relatat poliția și agențiile de stat, citate de Reuters. Explozia a avut loc cu o zi înainte de mitingul antiguvernamental de la Izmir, cel de-al treilea oraș ca mărime din Turcia, pe fondul tensiunilor politice dinaintea alegerilor generale din iulie.Agenția Anatolia a anunțat că o persoană, care se afla în stare critică, a murit din cauza rănilor suferite, dar poliția nu a putut confirma imediat decesul.

într-o piață turcă

Atacul „cu bicicleta" a făcut victime la Izmir (Foto: epa)Cel puțin un milion de persoane au ieșit ieri în stradă la Izmir, pentru a cere ca țara lor să rămână un stat laic, si
tuație care crește presiunea exercitată asupra Guvernului cu tendințe islamiste, înainte de alegerile din iulie, relatea-

Demisie 
surprizăTaipei (MF) - Premierul taiwanez, Su Tseng- chang, și-a anunțat sâmbătă demisia, la mai puțin de o săptămână după ce a eșuat în încercarea de a obține învestitura partidului său pentru alegerile prezidențiale din 2008, relatează AFP. „Alegerile primare din cadrul Partidului Demo- crat-Progresist (DPP) nu sunt poate perfecte, dar am anunțat că mă retrag... iar DPP a demonstrat că poate rămâne unit”, a declarat premierul, într-un comunicat.

Meleșcanu vrea mandat CSAT

Atentat. Deși mai mulți soldați americani supervizează unele zone din Irak, o nouă mașină-capcană a explodat, ieri, în apropiere de sediul conducerii partidului kurd din nordul Irakului, Partidul Democratic din Kurdistan, provocând moartea a 30 de persoane și rănirea altor 50, a anunțat poliția.(Foto: EPA)

■ Ministrul Apărării va 
solicita mandat din par
tea CSAT pentru retra
gerea trupelor din Irak.Bistrița (MF) - Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, a declarat, sâmbătă, la Bistrița, că va cere Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) un mandat pentru a putea începe discuțiile cu aliații, în vederea stabilirii unui calendar de retragere a

trupelor din Irak, transmite corespondentul MEDIAFAX. „Este un efort enorm în oameni, în materiale, este un efort important chiar din punct de vedere financiar, pentru România. Tot acest efort care ne-a adus avantaje de imagine serioase pe plan internațional, ne-a adus consecințe pozitive din punctul de vedere al antrenării și testării capacității de acțiune a forțelor armate române. Sunt 450 de milioane de dolari pe

an care se duc pentru finanțarea operațiunilor de menținere a păcii. Nu este o sumă enormă, dar sunt niște bani care, în fiecare an, ies din bugetul normal de funcționare al Armatei”, a spus ministrul.Ministrul Apărării a precizat că va prezenta în fața CSAT punctul său de vedere, potrivit căruia, la ora actuală, România trebuie să-și fixeze un nivel al ambițiilor sale, pornind de la aspecte de ordin financiar și bugetar. Teodor Meleșcanu (Foto: m. szego)
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• Permise suspendate. în urma con
troalelor efectuate în trasee, de către po
lițiștii Servicului Rutier s-au aplicat 125 a- menzi la legea circulației, dintre care 13 la regimul de viteză. De asemenea, s-au ridicat în vederea suspendării, șapte permise de conducere. (T.S)

Caniculă cu ștrand închis!3

' B1AAN0ST1C: BALCANISM

De la baroni 
locali la oligarhi
Tiberiu Stroia
tiberiii.s1rolatliiformmedli.ro

Sincer să fiu, nu reușesc să fac vreo 
diferență între ouăle Iui Năstase, care 
i-au adus patru case, și pompele de ben

zină, care i-au băgat lui Patriciu milioane 
de euro în buzunare. Așa cum nu reușesc 
să înțeleg cum reușea Udrea cea Blondă de 
la Cotroceni să încaseze comisioane grase 
de la PSD în timp ce flutura, prin fața 
poporului, cearșaful de fecioară neprihănită 
care, la o adică, îi permitea și să o încurce 
pe tanti Republica cu Bunicuța Monarhia.

Continui să fiu un ignorant și să nu 
înțeleg cum părinții fostului ministru 
al Justiției - Monica cea fără Teamă și Fără 

Prihană - stau într-un imobil pe care, con
form legii, trebuiau să-l evacueze. Și care 
totuși... nu se evacuează. Și asta, pentru 
simplu fapt că legea e doar pentru fraieri. 
Sunt așa de încuiat la minte încât nu 
reușesc să înțeleg strategia Anticorupție cu 
care a pornit Alianța D.A. la luptă.

Și asta, pentru că nu am văzut nici un 
dosar de corupție încheiat. Mai mult, 
acum, îi văd pe liberali dansând alături de 
mult huliții baroni ai PSD-ului, printre 
pupături cu PRM-iștii și strângeri de mâini 
cu traseiști conservatori.

Mă uit cu dispreț la actuala clasă 
politică și asta, pentru că, după nici 
trei ani de guvernare, ne-au transformat 

într-o țară în care foștii baroni au fost 
înlocuiți de actualii oligarhi. Ce urmează? 
Hotărâți singuri...

■ Căldurile mari din 
această lună îi fac pe 
deveni să ceară des
chiderea ștrandului.

CĂLIM BlCAZAM____________________________

calln.blcaunclnlormmidli.ra

Deva - Deși în luna mai se înregistrau anii trecuți zile cu temperaturi modeste, în acest an, canicula și-a făcut mai repede apariția. Previziunile specialiștilor, care afirmau că 2007 va fi cel mai călduros an din ultimii 10.000 de ani, încep să se împlinească încă de la jumătatea acestei luni. La Deva, canicula și-a făcut deja apariția, lucru care se constată prin faprul că, ieri, la orele amiezii, centrul orașului era aproape gol. Apariția bruscă a căldurilor aproape tropicale i-a luat prin surprindere pe mulți deveni care

1
Proiect artistic pentru copii

Deva (C.B.) - Consiliul Local Deva a aprobat un parteneriat cu Școala generală „Octa- vian Goga” care are ca temă „Art terapia - modalitate de recuperare a copiilor aflați în 1 dificultate”. Obiectivul acestui proiect îl constituie creșterea șanselor de inserție socială activă a copiilor aflați în dificultate, utilizând creativitatea artistică. Grupurile țintă sunt reprezentate de cei 118 elevi (lin școală aflați în dificultate, 10 cadre didactice implicate în lucrul cu acești elevi și 42 de părinți aflați în situație de criză. Municipiul Deva va participa la cofinanțarea acestui proiect cu suma de 5000 de euro.

"Art Terapia"- un program 'de recuperare (Foto: c.l.)

Melania Dan Călin Mureșan (Foto: c.b.)

Cazierul fiscal, eliberat 
în două ore
M Finanțele promit 
hunedorenilor că vor 
elibera urgent cazierele 
fiscale

Deva (M.S.) - Direcția de Finațe este hotrâtă să elimine cât mai mult birocrația. Cât de realizabil va fi acest lucru, rămâne de văzut. Concret, potrivit directrorului acestei instituții, Lucian Heiuș, începând de astăzi, în cadrul Trezoreriei Județene se va înființa un ghișeu unic la care va fi calculată valoarea taxei. Mai mult, imediat după calculul taxei de primă înmatriculare, aceasta va putea fi plătită la același funcționar de la ghișeu. Măsura este ușor de aplicat deoarece în sediul 
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lată cum va arăta buletinul de vot prin care vel alege 
ce fel de Românie îți dorești: a legii sau a fărădelegii.

Sâmbătă 19 mal, TU faci legea. 
Arată-le că TU al puterea!

ROMAN1A 
BULETIN DE VOT

. pentru referendumul național din data' 
de 19 mai 2007 asupra demiterii 

Președintelui României

Sunteți de acord 
cu demiterea 
Președintelui României, 
domnul Traian Băsescu?

reclama
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nu se așteptau să lupte cu canicula atât de devreme. „E prea cald pentru perioada asta. Știam că vom avea o vară fierbinte, dar nu credeam că va veni atâtde repede. Ca să mă răcoresc, o să plec la pescuit sau o să merg la o terasă”, spune Călin Mureșan.Odată cu căldura, devenii așteaptă deschiderea ștrandului. „Nu e bine că țin ștrandul închis. Ar fi trebuit să-l deschidă la 1 mai”, e de părere Călin Mureșan. „Eu nu mă duc la ștrand, dar ar trebui să-l deschidă odată, pentru tinerii aștia care nu mai știu unde să mai meargă ca să scape de căldură”, afirmă, Metania Dan. Chiar dacă anul trecut ștrandul și-a deschis porțile pe 15 mai, nu toți tinerii așteaptă cu nerăbdare deschiderea sezonului pentru scăldat din această perioadă.

Direcției de Finanțe se află și Trezoreria, urmând ca astăzi să fie stabilit personalul și ghișeul special la care se pot adresa solicitanții pentru taxa de primă înmatriculare, încă un serviciuDirecția de Finanțe Publice va mai inaugura, de mâine, și un serviciu prin care cazierul fiscal va putea fi eliberat în maxim două ore și nu în cinci - șase ore cum se întâmpla până acum. în maxim două săptămâni, cazierul fiscal va putea fi eliberat și la sediul Administrației Fiscale din municipiul reședință de județ. Anunțurile au fost făcute în timpul vizitei la Deva a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Deși, ieri erau 31 de grade afară, ștrandul din municipiul Deva 
era închis (Foto: c.b.)„Mie nu-mi place să merg la ștrand. Decât să mă scald în niște condiții neigienice, mai bine stau acasă”, susține Cristiana Negroiu.Medicii avertizezeăVăzută ca fiind cea mai plăcută metodă de răcorire, scăldatul implică anumite riscuri, iar medicii atrag atenția asupra acestui fapt.

miezii. Pentru ca organismul să poată lupta eficient cu căldura, este recomandat consumul a doi litri de apă zilnic și acoperirea capului”, afirmă

începând de astăzi, hunedorenii au promisiunea că vor rezolva 
problema certificatelor de înmatriculare în două ore. (Foto: cl)(ANAF), Daniel Chițoiu. Acesta a menționat că măsurile se vor extinde la nivel național. „Am analizat și am constatat că aceste caziere fiscale se pot emite în timp de două ore. Peste două săptămâni, cazi

festă cu o creștere a tensiunii arteriale, apar dureri de cap, grețuri sau vărsături. Este recomandat ca hipertensivii și cei cu cardiopatii ischemice să evite contactul cu razele soarelui la orele a

erul fiscal se va putea emite și de către administrațiile fiscale din municipiile reședință de județ, alături de direcțiile generale ale finanțelor publice”, a afirmat președintele ANAF.

tiberiii.s1rolatliiformmedli.ro
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1912 - A murit scriitorul șl dramaturgul August Strln- 
berg (n. 1849). ■:
1954 - România a ratificat Convențiile de la Geneva, 

din data de 12 august 1949, cu 
privire la protecția victimelor de 
război.________________________
1952 - A murit Camll Petrescu, 
scriitor român.
1990 - A fost proclamați înde- 
pendența Republicii Letonia.

1998 - A murit cântărețul Frank SInatra (foto) 
(n. 1915).

Prognoza pentru astăziCerul va fi Însorit. Minima termică va fide 16°C, iar maxima va Înregistra 28°C.Prognoza pentru două zileMarți- Cerul va fi senin. Temperatura minimă va fi de 16°C, iar maxima de 30°C.Miercuri. Cerul va fl Însorit. Se vor Înregistra temperaturi cuprinse Intre 16°C și 28°C.
r i ’/ ■

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc.Terapont

Calendar Romano-Catollc
SF. MATIA, ap.

Calendar Greco-Catollc______________  _______
S Izidor, m (+ 250). în timpul săpt Ap și Ev săpt a 6- 

a d Paști.

Gaz metan________________________
Nu sunt programate întreruperi fa furnizarea 

metan.

Se întrerupe furnizarea apel In Dana, intre orele: 

8.00-15.00 străzile M. Emlnescu, Garpajl, Călugăreai 

(parțial), Libertății (parțial - până la Catedrală), Piața 

Unirii, Str. 1 Decembrie (până le Prefecturii șl str. 
Roma, pentru remediere aearle pe conducta de 500 

nr (zona Zăvoi). Sunt afe-.ate punctele termice 39, 
11, 43, 11 bis, 12, 48 A, 12 precum șl stațiile de 

pompare Bejan și Cetate.

Energie electrici__________________________
Energia electrică va fl întreruptă, Intre orbiei 

8.30-15.00 In Deva, Str.22 Secembrle, BI.42) 

8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Garpațl, Cloșca, 

Crlșan, 22 Decembrie, Doinei, Cbizld, Zorilor, 
Vulcănescu, Izvor, Pârvan; în localitățile: Răeășlle, 

Mlnerău, Cârnești, Baru Mare. Râu de Mori, Valea 

Muscelului, Ponor, Shaba de sub RMiăi Petroșani, 

str. Dănuțoni, satul Jltoni.

8.00-15.00 în localitățile Hărțăgani, Stăhija, Poienița, 
Grădiște, Brănișcaj
12.00-15.00 fa Vulcan, sediul Enel Vulcan, str. 

Trandafirilor, bl.061, B61, C61. B62. D62, str. Ms®- 

lae Titulescu, BI.S3, str. V. Alecsandrl, bl. A, bl.B, 

bl.C, str. Uai Viteazul. 11.81, 51.82. str. Doinei, 
bl.68, str. E. Teodor o iu, El.69, 61.26, Punct termic.

Supă cu găluște de griș
Ingrediente: 100 g came de pasăre, 1-2 morcovi, 10 

g albitură, 1 legătură de țelină, 1 ceapă, 10 ml ulei, 1 

legătură verdeață, sare.
Mod de preparare: Carnea se spală, o punem la fiert 

In apă cu sare și după ce s-a luat spuma, se adaugă 

legumele. După ce a fiert, se strecoară supa în alt vas 

și se adaugă uleiul și legumele. Pentru prepararea 

găluștelor: 5 g unt, 1 ou, 1 lingură griș, sare. Se freacă 

bine untul cu gălbenușul și sarea. Compoziția se toarnă, 
cu lingurița, în supă. Găiuștele se fierb în supă 10-15 

min. La servire, se adaugă verdeața.

Poftă bună! (Foto artwâ)
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Berbec
Dimineață sunteți 
sfaturile unei persoane mai în vârstă din familie. 0 să'avețl 
mici probleme.

Taur

Soluția Integramel din numărul precedent: I - D - M - F - NESOCOTIT - PP - ALI

NA - FURIȘAȚI - RID - UR - V - LENEȘ - AVE - STELA - AS - ACE - ANALE - T - 

NOBIL - L - EC - SIMPLI - OFT - AICI - AMA - I - OCRU - IDIOT - ALBE

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

la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integrantele apărute In aceast Interval, 
realizează o colecție șl trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o fa cutiile speciale 
Cuvântul Ifoer, până fa 29 mal.

In 38 MAI, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON ai cAștigatiNume...........................................................cPrenume................................................Adresa.....................................................
...................................Tel....................................  

Localitatea ..............................................Sunteți abonat la Cuvântul liber?DA □ NU □
I

I 
I
I

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajași Inform Media ji nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 0806. Persoană de contact Magdalena Șertan.

7:00 Jurnalul TVR. Sport

<

&

Mă cam llpseșr simțul practic șl ar fl bine să nu vă asumați 
noi responsabilități. Abordați problemele Importante cu 
calm.

Gemeni
Dimineață nu sunteți prea bine dispus șl nu reușiți să vă 
aluna|l. Vă recomandăn să nu vă asumați nici un risc. 
Fiți foarte prudenți

Rac
Se pan că nu prea aveți «por la serviciu, pentru că sunteți 
amețit șl neîndemânatic. Evitați discuțiile tn contradictoriu 
cu șefii șl colegii.

Bou
Dacă vi se propune să demenlțl asociat totr-o afacere, va 
ncomandâm si nu vă pripei, Astăzi vi cam lipsește simțul 
practic.

Fecioară _______
Sunteți visător șl aveți tendința să neglijați problemele 
Importante. Sunteți pornit să-l criticați pe toți cel din jur. 
Fiți prudenți

Balanță
Amânați călătoriile planificate pentru azil Există riscul să 
nu rezolvați nimic. Nu este momentul si începeți activități 
noi.

Scorpion
Dimineață s-ar putea să fiți confuz șl să nu puteți lua o 
decizie Importantă cu privire la o afacere. Nu este o zi favo
rabilă examenelor.

Săgetător
Dimineață aveți de făcut mal multe drumuri scurte, care vă 
încurcă planurile. Vă recomandăm să amânați problemele 
dificile.

Capricorn
Intenționați să începeți o afacere, dar astăzi vă lipsește 
simțul practic. Vă sfătuim să mal așteptați până când veți 
vedea totul mai clar.

Vărsător
Trebuie să luați o decizie Importantă pe plan sentimental, 
dar sunteți nehotărât, țineți cont de sfaturile unei nersoane 
mai în vârstă.

Pești
S-ar putea să constatați că planurile pe care vi le-ați făcut 
pentru azi nu prea sunt realiste. Un prieten vă roagă să-l 
ajutați într-o problemă.

063007.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale
730 Wdatlnal 

1030 Sănătate pentru toții 
10:3 îrăzniți din Queens

H(ep. 20, comedie, SUA 
2002). Cu: Kevin 

James, Leah Remini. 
R.: David Litt, Michael 
J. Weithom

11:00 Ne vedem la... TVR!
Talk-show. Transmi
siune directă

1230 Teleenddopedia (r) 
13:00 Vorba lui Jim (s,

S comedie, SUA, 2003) 

13:30 Desene animate. Iepu
rașul Peter și prietenii 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:30 Kronika. Emisiune fa 
limba maghiari!

1730 Jurnalul TVR
17:15 Careu de... Doamne.

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

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

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Faimoșii cu Mănrță și 
Moga

22:10 Reflector. Hrana noas
tră cea de toate zilele 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne. Invitat Ion 

Besoiu, actor
0:10 Arme pentru San

I Sebastian (western, 
Franța/ltalia/Mexic, 
1968). Cu: Anthony 

Quinn, Anjanette Co
rner, Charies Bronson, 
Sam Jaffe. R.: Henri 
Vemeuil

2:05 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

3:10 Sărutul (dramă/love 

Qstory, SUA 2003). Cu: 
Terence Stamp, Fran- 
coise Surei, Billy Zâne, 
lUeana Dougias. R.: 
Gorman Bedianf

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Majoratele atacă I
Kl (film, r)

12:15 Emmerdale - Afaceri
B de familie (ep. 42, 

dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 

Estensen, Mark 
Chamock, John Mid- 
dleton, Charlie Hard- 
wick

13:00 Știrile ProTv 

13:45 Vedere de pe bloc (r) 
15:00 Cu un pas înainte (r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac, om bogat 
S (serial, comedie). Cu:

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Ovidiu 
Danci

18:50 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Atacul grifonului
(acțiune/aventuri, SUA, 
2007). Cu: Jonathan 
LaPaglia, Larry Drake, 
Amber Benson, Adrian 
Pintea, Ștefan Velnici- 
uc, Ciprian Dumitrașcu 

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

2007). Cu: Oana Pel- 
lea, Cristi lacob, Moni- 
ca Davidescu, Aylin 
Cadâr 

23:30 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Unde-i lege nu-i 

0I tocmeală (s, SUA, 
2005). Cu: Don John- 
son, Jay Baruchel, 
Jaime Lee Kirchner, 
Susan Ward

1:15 Icstrim Tivi 
140 Omul care aduce 

cartea (r)
145 ȘĂile ProTv 

245 ProVest (r) 
130 Te wei b SMe hnlv

6:00 în gura presei

cu Mircea Badea.
Revista presei

7:00 Matinal:
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos 
9:00 în gura presei

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv 

1130V.I.P.

Bl (film serial) 
12:00 Opț reguli simple 

(serial, reluare) 
12:30 Vreau să fiu mare...

Vedetă I
(reluare) 
(divertisment) 

13:00 Observator cu Simona
Gherghe 

15:00 Divertis Parc
(divertisment) 
(reluare) 

16:00 Observator
cu Simona Gherghe 

17:00 9595, te învață
ce să fad 

19:00 Observator
cu Alessandra Stoi- 
cescu și Lucian Mân
druță. Sport Meteo

2030 De tot râsul
(divertisment) 

2130 Animat Planet

(divertisment) 
22:00 Vocea inimii (serial, 

Bl dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 

Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Di- 
nulescu 

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

24:00 Vrăjitoarea (thriller,
■ * Marea Britanie, 2004). 

Cu: Christina Cole, 
Jamie Davis, Michael 
Fassbender, Geraldine 
James, Joseph Mor 

gan, Jemima Rooper. 
R ■ Rnart Ararrt

700 ABC... de ce? (r) 730 No
ile aventuri ale fiicei oceanu
lui (s) 8:00 Dinotopia (s) 8:50 

Atlas (r) 9:20 Jurnalul Euro- 
news pentru România 9:35 (r) 13:30 Prizoniera (s) 15:20 
Bucătăria lui Jamie (r) 10:10 s Rețeta de acasă 1530 Duelul 
Tonomatul DP2 12:00 Replay. pasiunilor 1630 Răzbunarea 
Legendele fotbalului românesc Victoriei (s) 1730 Poveștiri 
1230 Vânătorii de comori (r) î adevărate 1830 Betty cea urâ- 
13:30 ABC... de ce? 1430 E . ................‘ ‘ " ' ’
Forum 15:00 împreună în Eu

ropa. Em. pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco
peră românii 1630 Autostra
da TVR 18:00 Jurnal regional 
18:35 South Beach (s) 1930 
La plimbare prin Europa (doc.) 
20:00 EU-RO Case 20:30 
Lumea de aproape 21:00 Ora 
de știri 22:10 Elvira, stăpâna

, întunericului (comedie, SUA, 
1988) 24:00 Replay (r) 0:30 
Colecționarul de suflete (s)

630 Rețeta de acasă (r) 7M 
Daria, iubirea mea (r) 8:00 
Acasă în bucătărie (r) 9:00 
Gitanas (s) 1045 De 3 x femeie

i

i

8:00 Love Joy (s) 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1130 
Raven (s). tu: Raven, Orlan- 

do Brown, Kyle Orlando 

Massey 11:30 Divorțat și nu 
preal (s) 12:20 Look who is 
winning 1430 Agenda de tu
rism 15:00 Sare și piper 1630 
Bărbatul din vis (s). 17:30 
Divor(at și nu prea! (s) 1830 
Fotbal: CFR Cluj - Gloria Bis
trița (live) 20:00 țara Iu1 Pa
pură Vouă (div.) 20:15 Echipa 
de investigații 22:00 Miezul 
problemei 24X30 Halloween 
(horror, SUA, 1978)

«.• > g<£, Ț- Wț'7 i»

12:00Teo (r) 13:15 Road Run- 
ner-cea mai rapidă pasăre (s) 
13:45 Merrie Melodies Show 
(s) 14:15 Entertainment News 
(r) 14:30 Cinci dintr-o lovitură
(r) 15:00 Rebel în California (r) 
16:00 Viața la Casa Albă (s) 
17:00 Seinfeld (r) 1800 Ghici 
ce-mi place la tine (s) 1900 
Seaquest (s) 2000 Entertain
ment News 2020 Aây McBeal
(s) 2130 Ghid ce-mi place la 

tine (s) 2200 Războid stele 
Inr kmnil mnfYTvtfară XP

tă (s) 1930 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s) 2130 Zono (s) 2230 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23XX3 Clona (s. Brazilia, 
2001) 2430 Prizoniera (r) 145 

Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Iubire ca în filme (r) 345 
Poveștiri de noapte (r)

8:00 Sport cu Florentina 825 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pute
re (s) 14:40 Promisiunea unui 
copil (r) (dramă, SUA 1990) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 1725 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 1930 CiaoTV (r) 20:00 

Polița în acțiune 21S0 Trădați 
în dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
2330 Anchetă militară (s) 
0:30 Interviurile Cristinei, 
Jopescu (r) 130 Focus (r) 230 

Sunset Beach (s) 4:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 430 Chat TV

10:00 Căminul de cinci stele 
(r) 10:30 Totul despre casa 

mea (r) 11:00 Ne privește. Cu 
Alina Stancu 12:00 Știri 13:05 

Kids Mania (r) 1335 Hobby 
Mix (r) 1435 Lumea cărților. 
Cu George Mihalcea 15:40 
Tuning Show (r) 16:00 Docu
mentar (r) 1630 Star Style - ; 
Shopping de 5 stele (r) 17:00 
Calea europeană 18:00 6! 
Vine presa! 20XX) Soldați fără 
uniformă (dramă război, Ro
mânia, 1960). Cu: bviu Gutei, 
Mircea Constantinescu, 
Dunrtiu fvdte. Rețpa: Ffan- 
rkr TMM ktxiU

11:45 Cizme deocheate (co

medie, SUA, 2005). 13:35 
Aproape celebri (aventuri, 
SUA, 2000). 16:05 Eu, robo
tul (SF, SUA, 2004). 18:00 

Copil în America (comedie, 
SUA, 2005). 19:30 Pe pla
tourile de filmare 20:00 Stealth 
■Pericol invizibil (acțiune, SUA
2005) . 22:00 Studio 60 (Ep. 
2, dramă, SUA, 2006). 22:45 
Patrula (acțiune. China, 
2004).0:15 Vioara roșie 
(dramă, Canada, 1998). 225 

Armăsarii (comedie, Irlanda,
2006) .

SBmmmnoGv
14:00 Realitatea de la. 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 1650 Marfă. Cu 

Dragoș Bucur 17X30 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realități 18X30 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei.
Cu Răzvan Dumitrescu 20XX) 
Realitatea de la 20:00 2035 
Realitatea zilei 2050 Marfă 
21:00 Realitatea de ia 2130 
21:50 Ziarul Realități 2230 

100% cu Robert Turc eseu 
23:00 Ultima oră 2430 Rea
litatea de la 2430

||

8:00 Bărbați în alb 9:00 
Automobile americane recon
diționate 1030 Vânătorii de 
mituri 1130 Mașini pe alese: 
Porsche 1230 Motoare masi
ve 1330 Confruntări și fiare 
vechi'14:00 Bărbați în alb 
1530 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17X30 
Rable și reparați 1830 Moto
ciclete americane 1930 
Vânătorii de mitixi 2030 
Cum se fabrică dnretse 
luaifa? 2130 Bâte* ai sân 
22XM) Dr. G. mei tegrst 

2330 Conskackn rte Bato-



riHHd Agenției Române pen- 
■MHI firii»*- Fertilul include informații, în 
MMMiI engtaal, despre dlmetul Investițlonal, preve- 
daMelegoia șl oportunitățile de afaceri din România.

... Modernizarea termoficării
■ Fonduri nerambursa
bile pentru reducerea 
costurilor cu energia 
termică

Reguli:

Dl»o»cerat apa r«ce_ 
Dlapacarat apâ calai 
blaceoarat Electrica

Diranjimente lift 
blmoțla Sanltar-Vetir.

In flecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 șl 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci

frele de la 1 
la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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5 2 3 8 9 4 7 î 8
3 9 7 8 4 6 5 2 1
6 a 1 2 5 7 4 3 9
6 8 5 1 3 9 6 8 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Deva (D.I.) - în cadrul Planului național pentru reducerea costurilor cu energia, sunt alocate fonduri nerambursabile pentru societățile de termoflcare din subordinea autorităților locale pentru reabilitarea sistemelor centrali-

zate de termoficare, prin A- genția Română pentru Conservarea Energiei (ARCE). Dintre cele șase localități in care mai funcționează sistemul centralizat de termoficare in județul nostru, in 2007, au accesat aceste fonduri doar trei: Deva, Lupeni și Vulcan.„ARCE finanțează anual 30% din lucrările de modernizare e a instalațiilor de termoficare, urmând ca restul

finanțării să fie acoperită din fondurile MAI sau din surse proprii. Prin realizarea acestor modernizări, se reduc costurile cu producția de energie in mod considerabil”, spune Dan Ioan, consilier șef al filialei teritoriale a Agenției Române pentru Conservarea Energiei Deva.în acest an, Calor a venit cu două proiecte noi, pentru a duce la bun sfârșit modernizarea Întregii rețele de

termoficare la nivelul municipiului Deva: izolarea termică a instalațiilor din punctele termice și reabilitarea și dezvoltarea rețelelor de termoficare cu agent termic produs prin cogenerare.Sunt două elemente importante pentru a duce la bun sfârșit un proiect ambițios: revigorarea sistemului centralizat de încălzire și distribuția de apă caldă in municipiul Deva.

tot

La Băcia aerul... costă
■ Orășenii plătesc 
acum aerul curat al 
Băciei, dar nu vor să 
devină agricultori.Băcia (D.I.) - în Băcia,mai puțini săteni își cultivă pământul. Doar aproape 60% din terenul arabil este cultivat și din acesta, jumătate este dat în arendă. „Nu merită să lucrezi pământul”, spune săteanul Alexandru Chiș. „Am renunțat să lucrez o parte din pământ. în anii trecuți, am rămas cu produse agricole, le-am dat la animale până la urmă. Acum, încerc să cultiv pe o parte din teren porumb și grâu, dar nu știu unde o să ajungem cu seceta asta... Oricum, din agricultură nu te îmbogățești”. Locuitorii din Băcia, însă, au ajuns

Alexandru Chiț Emil Râșteiu (Foto: Traian Mânu)

să câștige bani din... imobiliare. în ciuda prețurilor ridicate, casele din Băcia se vând repede, iar terenul intravilan ajunge și la 25 Euro metrul pătrat. Tot mal mulți orășeni cu dare de mână își cumpără o casă aici. „Avem rețea de gaz, apă, suntem la șosea națională și avem o localitate curată”, justifică Emil Râște- lu, primarul Băciei, acest fenomen.Ambițios, primarul dorește ca, In cel mult doi ani, să dea altă față Băciei. „Vrem să... cosmetlzăm comuna. Să amenajăm patru parcuri, să plantăm, gazon de-a lungul străzilor. ”în ciuda numărului scăzut de locuitori, Băcia dorește să se... urba- nizeze. Măcar prin aspect și schimbarea ocupației locuitorilor ei.

Copii la biblioteca
Hunedoara (D.I.) - între Biblioteca municipală și grădinițele din Hunedoara, se desfășoară în aceste săptămâni proiectul „Copilul și taina cărții”, proiect inițiat din dorința de a orienta interesul copiilor de vârstă preșcolară spre cărțile tipărite. Se încearcă aducerea copiilor în atmosfera bibliotecii, familiarizarea lor cu volumul tipărit și învățarea grijii față de acesta. Este important ca, de la această vârstă, copiii să capete drag de carte. Lansarea proiectului a avut loc odată cu marcarea Zilei Internaționale a Cărții și se va încheia la sfârșitul lui iunie.

Natural, contra ejaculării precoce

▲CMIM
Deva str.Ulpia nrJ5

Tel._>40 - (0) 254-215294: 215770; 0728/285576; Fax:+40-(0)-254 218151; e-mail: office-deva@deva.acomin.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRII
«domeniul construcț**

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

INGINERI CONSTRUCTORI - tineri absolvenți
CONTABILI DE ȘANTIER - evidență primară (cunoștințe de operare 

PC, Word .Excel; deasemenea cunoașterea materialelor de construcții) 
DULGHERI

ZIDARI
FAIANȚARI 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

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

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

în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfiincția erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor.Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un număr mai mare decât disfiincția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție sexuală a bărbaților, și se manifestă în principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematură este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pen tru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament.Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat produsul Prematrol, care este un supliment alimentar cu proprietăți naturale contra anxietății, dezvoltat pentru amânarea ejaculării.Prematrol este un produs creat dintr-un amestec unic de ingrediente, alese cu grijă în urma cercetărilor făcute în SUA pe o perioadă de 5 ani. Produsul include plante medicinale folosite ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea funcțiilor sexuale normale, astfel că Prematrol poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate susține o activitate sexuală de lungă durată.O cutie de Prematrol conține 60 de capsule, care trebuie administrat în felul următor: zilnic 2xl capsule, în mod regulat pe o perioadă de 1-2 luni. Capsulele se vor administra dimineața și după amiază, pe nemâncate, cu un pahar de apă fără acid carbonic. Prematrol nu crează dependență și nu are efecte secundare.Pentru mai multe informații ne găsiți pe intemet: http://www.prematrol.ro sau puteți suna la numerele de telefon: 0742-14 1071 ori 0742-14 1072.
Prețul unei cutii de Prematrol este 191 RON (1.910.000 lei).

în DEVA cântați în farmacia GALENICA de pe CaleaZaranduJui, Bl. 43, parter,
în HUNEDOARA căutați în farmacia EU-KA FARM de pe str. Nicolae Bălcescu. nr. 1 (în ® 

cadrul Policlinicii cu plată) și în farmacia MED1COM de pe str. George Enescu. nr.6 (NON STOP,

Acest produs este un supliment alimentar și se eliberează tară prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul!

RECLAMA

mailto:office-deva@deva.acomin.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
http://www.prematrol.ro
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• Soarele îmbolnăvește. Un studiu realizat în România, pe un eșantion de 784 de pacienți a scos la iveală faptul că 84 dintre aceștia, în special bărbați, suferă de diferite forme de cancer de piele. Aproape jumătate suferă arsuri de la prima expunere la soare, în timp ce 29% se ard și se bronzează foarte greu. (D.l.)
Soarele si cancerul de

Ergoterapia
Deva (D.L) - Ergoterapia reprezintă terapia prin muncă. Ea are scopul de a ajuta și a învăța pacienții să se descurce în viața de zi cu zi, după ce părăsesc spitalul. în general, acest lucru se realizează cu o echipă medicală pentru a identifica și trata problemele funcționale care ar putea fi trăite de pacient. Aceste probleme pot include dificultăți relaționale însoțite de stresul comunicării sau adaptarea la noi circumstanțe. Deși pare mai puțin obișnuită, își găsește locul între metodele terapeutice nemedicamentoase, acordate și bolnavului vârstnic. Ergoterapia urmărește recuperarea motricității, reluarea activităților cotidiene, adică redobândirea autonomiei și reintegrarea psi- ho-socială . Alteori, se urmărește consolidarea rezultatelor obținute. Aici intră activități recreative, hobbyterapia, activități de utilitate practică, grădinărit, etc.

l

Auto -
î suprave-
| ghere
; Deva (D.l.) - Oricine

: poate face un mela-
; nom. Ar trebui să vă
i alerteze apariția unei

; noi alunițe cu aspect
î diferit și care evolu-

; ează rapid, sau modi-
i ficarea recentă a as

pectului unei alunițe 
: existente. învățați să 

i vă auto-examinați, să 
i supravegheați evo- 

i luția alunițelor. în 

î cazul unor modificări 

: recente, este absolut 
I necesară consultarea 

; unui medic derma- 
i tolog. De 2-3 ori pe 

ș an, verificați minuțios 
I fața, pielea capului, 

; palmele și mâinile, 
î brațele, axilele, chiar 

; și coatele. Cu ajutorul
: a două oglinzi, verifi

cați gâtul, spatele 
î urechilor, umerii, 

; spatele. Este bine, în
: cazul în care puteți,
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i să păstrați fotografiile 

i pentru comparație, la 

: următoarea exam- 

: inare. Alunițele pot 
î apărea chiar pe tălpi 

I sau în zona genitală, 

: deci nu uitați și de 

i acestea.

■ Studiile arată că 
45% dintre cei care se 
expun mult la soare își 
fac rău

Dana Ioan_____________________
dana.ioan@lnformmedia.ro

Deva - Numărul persoanelor care suferă de diverse afecțiuni ale pielii a crescut foarte mult în ultimii ani. Cea mai periculoasă, dar tratabilă, este cancerul de piele. "Cancerul de piele poate fi de trei tipuri: carcinom bazocelular, tratabil medicamentos, carcinom spinocelular, care apare pe zone expuse și are tendință de metastazare, și melanomul. Primele două forme au o evoluție lentă și sunt tratabile la majoritatea pacienților, în special dacă sunt depistate din timp. în schimb, melanomul este cea' mai gravă formă, întrucât afectează straturile profunde ale pielii și prezintă cel mai mare potențial de extindere la alte țesuturi ale

1

Dr.Gheorghina Lungu, medic specialist dermatologcorpului și poate avea o evoluție rapidă”, detaliază Gheorghina Lungu, medic specialist dermatolog. Oricine poate face un melanom. Riscul este mai mare pentru persoanele sensibile la soare, cu piele, ochi și păr deschise la culoare, pentru persoanele care au mai mult de 100 de alunițe, dintre care câteva cu diametru mare, pentru persoanele care au făcut arsuri severe și repetate înainte de

15 ani sau pentru cele care au obiceiul de a se bronza artificial. La femei, alunițele cancerigene apar mai ales în zona picioarelor, iar la bărbați, pe spate. Unele studii arată că predispuși sunt cei care au grupa sanguină A2 și nu numai. Melanomul apare, în primul rând, din degenerarea alunițelor. Alunițele... clasice au formă simetrică, margini regulate și culoare uniformă. Melanomul este asimetric, are

pielemargini neregulate culoare neuniformă și dimensiuni mai mari de 5 mm. „Melanoamele pot apărea din cauza rănirii unei alunițe. în acest caz, esttj foarte important consultul u1 nui medic, iar alunița în cauză - operată de către un chirurg plastician sau oncolog. De aceea, este bine ca, periodic, să vă verificați starea alunițelor, inclusiv de pe scalp”, completează dr. Lungu. Dorința de a avea o piele bronzată însă incumbă și alte riscuri. Pe termen scurt, foto- dermatoze (erupții cutatnate care pot afecta chiar pielea neexpusă la soare) și fotosen- sibilizări (parfumurile, anumite plante și anumite medicamente pot induce reacții cutanate). Nici riscurile pe termen lung nu sunt minore. Expunerea repetată și neprotejată la soare accelerează și accentuează semnele îmbătrânirii pielii - riduri profunde, pierderea elasticității pielii • și poate conduce la apariția u- neia dintre formele de cancer
Cancerul între mit și adevăr
■ Nu tot ceea ce se 
spune despre cancerul 
la sân este întotdeauna 
adevărat.

Deva (D.L) - Despre cancerul de sân, se vorbește foarte mult și au apărut o serie de teorii despre factorii care pre- dispun sau favorizează apariția acestei boli. Riscul apariției cancerului de sân crește cu vârsta. Adevărat. Nu e chiar cel mai bun slogan pentru longevitate, nu? Riscul crește atât de mult încât 1 din

7 femei, la vârsta de 85 de ani, este diagnosticată cu cancer" de sân. Alcoolul crește riscul apariției cancerului de sân. Adevărat. Riscul crește dacă consumul de alcool depășește un pahar pe zi, și nu contează dacă e vorba de bere, vin sau tărie. Familia tatălui nu are nimic a face cu riscul de cancer de sân. Fals. Predispoziția la cancer de sân se transmite genetic.Creșterea în greutate nu afectează cancerul de sân. Fals. Cu cât crește greutatea mai mult, cu atât crește riscul

Alcoolul este un factor care crește riscul apariției canceruluiși al altor cancere. Alăptarea reduce riscul de cancer de sân. Adevărat. Dar ca să reduci riscul de cancer de sân, studiile au demonstrat că e necesară o perioadă de alăptare de 3 ani consecutivi ceea ce
nu multe femei sunt dispus* să facă. Majoritatea femeiloi care fac cancer de sân au ur istoric familial de boală. Fals Doar 12-15% dintre cazurih diagnosticate au istoric fami lial de cancer de sân.

Flori de 
gălbenele

Eczema - boală de stres?!

Remediile naturii - 
gălbenelele

Deva (D.L)- Gălbenelele sunt plante anuale care înfloresc din luna mai până în septembrie. Se recoltează florile fără codițe, când sunt complet dezvoltate. Recoltarea se face succesiv 3- 4 zile, după ce se ridică rouă și până seara se usucă în straturi subțiri, la umbră. Se folosește atât intern (în gas- trite, ulcer gastric și duodenal, colecistită, inflamații ale colonultii) cât și extern(acnee, arsuri, degerături, răni purulente, cancerul pielii, cancer mamar, boli tegu- mentare).Infuzia: 2 lingurițe cu vârf de floare uscată la 300 ml apa clocotită. Din infuzie se bea călduț ceaiul de 3 ori în decursul unei zile, înainte cu o jumătate de oră de masă. Tinctura se poate obține din florile proaspăt culese care se introduc într-un recipient de sticlă de circa 1 litru, peste care se toarnă alcool până se acoperă florile. Vasul se așează în apropierea unei surse de căldură sau la soare unde trebuie să stea timp de 2 săptămâni.
W*"

i

■ Contrar opiniei pu
blice, eczemele nu sunt 
contagioase și se pot 
vindeca.

Deva (D.l) - Eczema este o boală de piele de natură alergică sau infecțioasă, caracterizată prin leziuni, umede sau uscate, însoțite de mâncărimi. Eczema poate apărea la vârste foarte fragede.Chiar dacă medicii au crezut că apariția eczemei poate fi cauzată de dereglări emoționale, totuși ele nu stau la originea eczemei, dar factorii emotivi, ca stresul, pot agrava eczemele. Eczema nu poate fi

contractată de la o persoană bolnavă prin atingere și nici nu poate fi transmisă unei alte persoane, pentru că nu este contagioasă. Marea majoritate a persoanelor care suferă de eczemă se pot scălda. Totuși, unele consideră că produsele chimice din piscine sau apa mării le pot agrava boala, de aceea se recomandă aplicarea unui hidratant înainte și după scăldat. Timp de mai bine de 40 de ani, corticosteroizii topici și cremele pe bază de cortizon au fost tratamentul principal al eczemei. Recent, s-a descoperit o nouă gamă de medicamente: imunomodula- tori topici. Ei pot fi folosiți
Unul din diversele tipuri de 
eczemăfără teamă pentru un tratament de scurtă durată sau un tratament intermitent de durată mare pe toată suprafața corpului.

S-A SCHIMBAT.

Răspuns
Deva (D.l.) - Ioan M., din Deva, dorește să știe adresa Centrului de Consiliere și Testare SIDA în Deva și cât costă efectuarea unui test. Răspunde Otilia Sfetcu, dir. adj. ASP Hunedoara: Sediul nostru se află pe str. Mi- hai Eminescu, nr. 99, iar testul este gratuit. De asemenea, efectuarea testului este confidențială sau anonimă. Rezultatele se dau în circa o săptămână. Testele rapide, care se fac în diverse cabinete, au un grad mai mare de risc.

E OBSEDAT DE PUTERE. 
ROMÂNIA MERITĂ MAI MULT!

VOTAȚI {DA

mailto:dana.ioan@lnformmedia.ro
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CIP riscă să piardă titlul j

r • Infirmare. Președintele clubului Minerul Lupeni, Cornel Resmeriță, a declarat că, la sfârșitul campionatului, niciun jucător nu va pleca de la echipă și a infirmat zvonul conform căruia nu maipuțin de trei fotbaliști vor semna contracte cu Jiul Petroșani. (V.N.)
• Goluri. Două echipe din Campionatul Județean de Fotbal au încasat, fiecare, câte 54 de goluri. Este vorba de cele mai multe primite la acest nivel. Dacia Boșorod, din seria Valea Streiului și Victoria Dobra, din seria Valea Mureșului sunt cele două „campioane". (V.N.)

i

*

Deva (V.N.) - Rezultate ale etapei a 32-a: Oțelul - 

Dinamo 2-1; Jiul - UTA 2-0; Pandurii - FC Vaslui 1-2; 

Ceahlăul - FC Argeș 1-1; Poli Tim. - U Craiova 1-5. 

Clasament

1. Dinamo 32 23 7 2 60-20 76
2. Steaua 31 18 8 5 55-22 62
3. CFR Cluj 31 18 6 7 55-31 60
4. Rapid 31 15 10 6 58-33 55
5. Poli Timișoara 32 15 7 10 34-29 52
6. Gloria 31 15 6 10 39-31 51
7. Oțelul 32 15 5 12 55-54 50
8. FC Vaslui 32 12 10 10 37-42 46
9. U Craiova 32 11 11 10 37-42 44
10. Urziceni 31 12 7 12 27-26 43
11. Pandurii 32 12 5 15 24-33 41
12. Poli lași 31 10 10 11 33-35 40
13. UTA 32 10 8 14 25-36 38
14. Farul 31 7 12 12 29-34 33
15. Ceahlăul 32 8 6 18 24-47 30
16. FC Arqeș 32 5 9 18 22-42 24
17. Jiul 32 5 5 22 15-43 20
18. FC Național 31 4 6 21 20-49 18
Etapa a 33-a: vineri, 18 mai: UTA - Poli Timișoara 

(Kanal D, 16,30); Gloria - Oțelul (Telesport, 18,00); 

Rapid - Cehlăul (Național TV, 20,00); sâmbătă, 19 mai: 

Vaslui - Jiul (Kanal D, 16,30); FC Argeș - FC Național 
(netelivizat); Poli lași - CFR Cluj (Național TV, 18,00); 

Dinamo - Unirea Urziceni (Antena 1; 20,15); Steaua - 
Pandurii (Kanal D, 20,30); duminică, 20 mai: Farul - 

Craiova (Telesport, 18,00).

H .«11)1 umiliți■
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 30-a: Unirea Alba 

lulia - Auxerre Lugoj 2-2; FC Târgoviște - FC Caracal 

0-0; FC Baia Mare - Building 1-1; Poli Timișoara - CFR 

Timișoara 2-0; Minerul Lupeni - FC Bihor 2-1; IS Câmpia 

Turzii - Corvinul 4-1; Gaz Metan Mediaș - U Cluj 0-0; 

Dacia Mioveni - CSM Râmnicu Vâlcea 2-0; Unirea Dej 

_- FCM Reșița 1-2.
Clasament
1. U Cluj 30 18 8 4 42-20 62
2. Dacia Moveni 30 15 8 7 36-21 53
3. CSM R. Vâlcea 30 15 5 10 33-28 50
4. Minerul Lupeni 30 15 4 11 37-31 48
5. Poli Timișoara I 30 12 9 9 42-28 45
6. Unirea Alba I. 30 12 9 9 30-25 45
7. Corvinul 30 11 11 8 42-32 44
8. FC Caracal 30 13 4 13 35-30 43
9. Gaz Metan 30 12 5 13 38-29 41
10. IS Câmpia T. 30 11 8 11 27-29 41
11. FC Târqoviște 30 11 8 11 25-28 41
12. FCM Reșița 30 11 6 13 32-32 39
13. CFR Tim. 30 11 6 13 33-42 39
14. FC Bihor 30 9 9 12 32-39 38
15. Buildinq 30 9 8 13 23-29 35
16. FC Baia Mare 30 8 8 14 22-47 32
17. Auxerre 30 5 10 15 22-34 25
18. Unirea Dej 30 6 6 18 25-52 24

RV
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Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 30-a: Atletic Sibiu - 
Avântul Reghin 0-1; Dacia Orăștie - Gloria Bistrița II 

>1; Ottchim R Vâlcea - U 1919 Cluj 3-2; Soda Ocna 

Mkxeș - Sparta Mediaș 1-0; Trans SIL Tg. Mureș - Mobl- 

to Sovata 4-1; Mureșul Deva - CSM Sebeș 2-0; Someș 

Gk Bedean - Arieșul Turda 0-5; Sănătatea Cluj - FC 
Stai 3-0; Inter Blaj - Maris Târgu Mureș 3-1.

nt 

■ în a doua partidă 
din play-off-ul Ligii I de 
Futsal, devenii au pier
dut la București.

Valentin Neagu________________
valentln.neagu@informmedla.ro

Deva - Se pare că fotbaliștii de la FC CIP Deva, campionii României la Futsal, nu au luat prea în serios partida pe care au disputat-o ieri, la București, cu Dinamo Atletic. Partida a contat pentru retu-
Victorie...!

Deva (V.N.) - în sfîrșit, Jiul a reușit a patra victorie din acest campionat. „Minerii” au învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formația UTA Arad. Mihai Lungan a deschis scorul în minutul 16, înscriind de lfi patru metri, în poarta goală, după o pasă primită de la Mircea Gheorghe, care a driblat mai mulți fundași adverși, dar și pe portarul Sebastian Huțan. Gabriel Apetri a ridicat scorul la 2-0, în minutul 41, când a transformat un penalti dictat după ce tot el a fost faultat în careu de Djokovici. în urma rezultatului de sâmbătă, Jiul a acumulat 20 de puncte și a urcat pe locul 17, înaintea formației FC Național. Formația din Petroșani a retrogradat deja, matematic, în eșalonul secund și mai are cinci puncte până la realizarea baremului.
CE de Futsal

București (MF) - Naționala de futsal a României va evolua în grupa A la Campionatul European din acest an, alături de echipele Cehiei, Italiei și Portugaliei. UEFA a anunțat următorul program provizoriu: 16 noiembrie - Grupa A: Portugalia - Italia, Cehia - România; 18 noiembrie - Grupa A: Portugalia - Cehia, Italia - România; 21 noiembrie - Grupa A: România - Portugalia, Italia - Cehia. Semifinalele vor avea loc la 23 noiembrie, iar finala la 25 noiembrie. După cum se știe, din naționala României fac parte și șase jucători de la FC CIP Deva.

rul din play-off-ul cu echipa bucureșteană. în primul meci, devenii au cîștigat cu scorul de 6-1, dar golaverajul la acest nivel nu contează. Se joacă după sistemul două partide din trei. „Am pierdut cu scorul de 4-3, dar trebuie să spun că principalii vinovați suntem noi. Am jucat slab la București, iar acest lucru ne- a costat. Jucătorii au considerat că au un meci ușor. Or, nu a fost deloc așa. Urmează un alt meci, la Deva. Dacă pierdem, am pierdut și titlul

A

Devenii au nevoie de încă o victorie (Foto: Traian Manu)rde campioni” - ne-a spus ime- Karoly, antrenorul celor de la diat după partidă Gaspary CIP Deva.
minut 
de 
300 
de
secunde

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

în plus, ai:
u apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni 

400 de minute naționale, valabile 6 luni
25 de minute naționale lunar, pe viață
5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni 
abonament gratuit, 3 luni

s
■

sharenasA

1
T

AfcWOM&OS LGKG120
gratuit gratuit

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

NokialH2. 
gratuit

\___________________________________________________ ■ _____________________

preturile nu includ TVA; ofertă valabâă pând la 31 mai pontm abonamentul cte 3 euro. pe 2 ani; oferta pentru apefairi internaționale asta 
vaîabHâ pentru Europa - rețete hxe, SUA și Canada: telefoane disponibile Vt limita stocul; prețurile pentru Samsung E570, 
Sony Ericason K32CM șl LG KE2&D Sunt valahe peritnj abonament pe 1 ftn, prețul pentru Mokia $286 este valabil pentru 
abonament pe 2 ani; oferta este vaîaWă în București și fti județul Stov și județele Arad, Argeș, Brașov Brăila, Buz&j, CaraȘ’Severin, 
Căitei. Doij, Gorj, Hunedoara, tatomița, Mehedinți OK, Suceava T^mnan, Timiș. Vâlcea șl Vrancea, reducerea suplimentară rfo 
20 de euro «Bte va labilă pentru contract pe 2 ani și nu include TVA

S-A SCHIMBAT.

E OBSEDAT DE PUTERE.

ROMÂNIA MERITĂ MAI MULT!

VOTAȚI (da)

mailto:valentln.neagu@informmedla.ro
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• Test. Președintele clubului Pandurii, Marin Condescu, a declarat că arbitrul meciului cu FC Vaslui, Ovidiu Hațegan, nu a fost obligat să efectueze testul de alcoolemie, după partida de sâmbătă, deși jucătorii gorjeni l-au acuzat că ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice, (MF)
• Daune. Compania germană Beate Uhse va plăti daune de câte 50.000 de euro jucătorilor Michael Ballack și Oliver Kahn, deoarece a comercializat un model de vibratoare făcând aluzie la numele acestora, în perioada Mondiale din 2006, informează AFP.

Școală de elităBucurești (MF) • Jucătoarele americane Se- rena și Venus Williams intenționează să deschidă o școală de tenis de elită pe coasta adriatică, în Muntenegru. Sportivele au anunțat că sunt interesate să cumpere cazărmile din orașul de coastă Kumbor, aflat în apropiere de Herceg No- vi. Mama jucătoarelor, Oracene Williams, a făcut recent o vizită în Muntenegru pentru a vedea terenul.
Racheta de aurBucurești (MF) - Președintele Federației Române de Tenis, Ilie Nâs- tase, a primit trofeul „Racheta de Aur”, acordat de organizatorii turneului de Masters Series de la Roma foștilor jucători care au evoluat întrecut în această competiție. Ilie Năstase, care va împlini61 de ani 19 iulie, a fost primul lider mondial din era „Open”.

Brazilianul Kaka

Cerere
București (M.F.) - Fot
balistul echipei AC ; 
Milan, Kaka, a cerut 
Confederației Brazi
liene de Fotbal (CBF) 
să nu facă parte din 
lotul care va partici
pa, în perioada 
26.06. ■ 15.07., la a i 
42-a ediție a „Copa 
America", competiție 
ce va avea loc în Ve
nezuela, informează 
AFP. „Nu voi fi în for
ma necesară pentru i
a face ceea ce se 
așteaptă de la mine ;
la nivel internațional. j
Nu m-am odihnit în 
ultimele trei sezoa
ne", a explicat Kaka, i 
în vârstă de 25 de 
ani, Intr-un comuni
cat. Kaka a mențio- ;
nat că are nevoie de ;
o vacanță prelungită 
după un sezon exte- i
nuant cu AC Milan, 
care va juca, la 
23.05., finala Ligii 
Campionilor, cu Liver- 
pool, partidă ce va fi 
transmisă în direct de 
Pro TV.

Schimbări la BarcelonaBucurești (MF) - Antrenorul formației FC Barcelona, Frank Rijkaard, a promis „schimbări” la echipa sa în sezonul viitor, la o zi după înfrângerea suferită în fața formației Getafe (scor 0-4), în manșa secundă a semifinalelor Cupei Spaniei. „Cât timp se poate menține o echipă la nivel înalt? Poți fi trei sau patru ani în top și tot se fac schimbări în ceea ce-i privește pe jucători sau pe antrenori. Această echipă a rezistat mult, dar trebuie să ne gândim la niște schimbări pentru a putea rămâne la același nivel. O mare parte din echipă a reușit lucruri extra- i ordinare. La un moment dat, practic toată \ lumea vorbea numai de Barcelona, asta înseamnă că jucătorii au reușit ceva. Dar asta rămâne în trecut și acum, trebuie să dăm totul pentru a încheia campionatul cât mai bine posibil”, a declarat Rijkaard. FC Barcelona a ratat calificarea în finala Cupei Spaniei, fiind învinsă joi, de Getafe, cu scorul de 4-0, după ce în tur echipa catalană Câștigase cu scorul de 5-2.

BOuB Miller, multiplu campion mon dial și fost câștigător al Cupei Mondiale, a anunțat cfi va părăsi echipaamericană de schi alpin, pentru adeveni „independent".

t

(Foto: EPA.)
___________________

Felipe Massa

brazilian al echipei Fer- rari, Felipe Massa, a câștigat, duminică, Marele Bre- miu al Spaniei, a patra etapă a Campionatului Mondial de Formula I, disputat pe circuitul Catalunya de la Barcelona.
(Foto: EM

Arestată și umilită de ruși
■ Handbalista clu
jeanca Carmen Amariei 
a fost arestată pe aero
portul din Samara.București (MF) - Handbalista Carmen Amariei Lungu, componentă a echipei daneze Slagelse, care a fost arestată sâmbătă, pe aeroportul din Samara, pe motiv că și-a falsificat pașaportul, a declarat că se simte umilită și șansele de a mai juca în meciul cu Lada Togliatti sunt de unu la sută. „Pur și simplu nu vor să mă lase să joc! Asta mă mâhnește cel mai tare, că miau luat dreptul unui sportiv de a juca într-o finală de Liga Campionilor. Mă simt umilită și nu înțeleg cum pot să mă lase să ies In jurul hotelului în care mă păzesc, dar nu pot

Atacantul echipeiFlorentina, Adrian Mutu, a declarat că nu intenționează să solicite daune grupării Interna zionale Milano, după ce a fost spionat în perioada în care a fost legitimat la Club. (Foto: EPA)
» III. ..HIMIUII

Carmen Amariei nu a fost lăsată să joace (Foto: EPA)merge la 100 de kilometri, la Togliatti, să joc și apoi să părăsesc Rusia”, a declarat handbalista de la Slagelse. Amariei a povestit prin ce a trecut în momentul arestării. „Șicanele au început încă de
la Moscova, unde rușii ne-au ținut o oră și jumătate, în loc de 20 de minute. Am ajuns la Samara într-un final, pe la 21.30, unde am mai stat o oră și jumătate în vamă. Am rămas ultima la pașapoarte,

iar când s-au uitat la el, m-au reținut fără explicații. Mi-au spus că sunt arestată și au vrut să mă închidă într-o cameră cu cheie. Am mâncat doar biscuiți și doar târziu, spre ora 03.00, când au reușit cei din clubul nostru să mă mute într-un hotel din apropierea aeroportului, am mâncat ceva, cumpărat de președintele clubului”, a declarat Carmen Amariei. „Știu că s-a ajuns cu povestea asta până la nivelul membrilor Ministerelor de Externe, dar Moscova nu vrea să-mi dea drumul. Așa că sunt nevoită să stau aici, la hotel și să sper că pe televizorul cu purici voi putea vedea ceva din meci. Mai am șanse de unu la sută, eu mai sper să mă lase să merg la meci!”, a spus Amariei, care a( continuat.
Beckham - apel televizat
■ Cunoscutul fotbalist 
s-a alăturat lui Eusebio 
și Jose Mourinho pen
tru salvarea unei fetițe.București (M.F.) - Fotbalistul echipei Real Madrid, David Beckham, a lansat un apel televizat în legătură cu Madeleine McCann, fetița care a dispărut săptămâna trecută din camera de hotel din Portugalia și care sâmbătă împlinește patru ani. „Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a ajuta poliția în ancheta pe care g desfășoară. Dacă ați văzut-o pe această fetiță, vă rog să mergeți la autoritățile locale sau la poliție și să le dați informațiile pe care le aveți. Vă rog, vă rog, ajutați-ne!”, a spus Beckham. David Beckham urmează exemplul jucătorilor

Catalunya și Formula 1București (M.F.) - Circuitul Catalunya din Barcelona și-a asigurat locul în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 până în 2016, a anunțat patronul FI, Bernie Ecclestone. „Sunt foarte fericit că am ajuns la o înțelegere”, a declarat Ecclestone într-o conferință de presă organizată pentru anunțarea noului acord pentru circuitul care a găzdiut, în acest week-end, Marele Premiu al Spaniei. Contractul precedent era valabil până în 2011.Bernie Ecclestone a precizat că singurele noi curse din calendarul competițional vor fi cele de la Valencia și Singapore și că este puțin

probabilă o revenire a unui GP la Imola.în acest an, Campionatul Mondial de Fi include 17 curse, după ce anul trecut au fost 18 și în 2005 au fost 19. întrebat câte curse ar putea fi în 2008, Ecclestone a spus că încă nu știe, dar se pare că 20 va fi cifra maximă pe termen lung.Germania și Italia au renunțat în acest sezon la o cursă, după ce în anii trecuți organizau câte două. Imola, circuitul cel mai apropiat de sediul echipei Ferrari, vrea să revină și faptul că Spaniei i s-a permis să găzduiască două GP-uri,

David Bechkam - în sprijinul poliției (Foto epa)Cristiano Ronaldo (Manches- ter United), Paulo Ferreira și John Terry (Chelsea). Potrivit presei portugheze, au mai lansat apeluri pentru găsirea fetiței Eusebio, Luiz Felipe Școlari, Jose Mourinho și Nuno Gomes. Poliția portugheză a suspendat vineri căutările făcute în teren pentru găsirea lui Maddie, însă ancheta continuă. Ancheta

torii cred că ar putea fi vorba de o răpire, dar nu exclud alte piste. Fetița a dispărut la 3 mai, în timp ce dormea în camera ei de hotel din stațiunea balneară din sudul Portugaliei, împreună cu frații ei gemeni, de doi ani. Părinții lor erau plecați la un restaurant din apropiere pentru a cina și veneau regulat să-i verifice pe copii.
Z

Jucătorul spaniol de te- pis Rafael Na- dal a depășit recordul de victorii consecutive pe aceeași suprafață deținut de americanul John McEn- roe, prin victoria obținută în fața rusului Nikolay Davydenko, în semifinalele turneului pe zgură de la Roma.
(Foto: EPA)
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Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, b-dul Decebal, bl. 15, et 1, ap. 2, cu 
vedere spre Ulpia, contorizări complete, neame
najat, preț 150.000 ron, negociabil, tel. 
0723/288282. (T) -

• Deva, zona'Casei de Cultură, et 2, preț 
50000 euro negodabțteL 0722/792209. (nr. 
3/094&07)

• persoană fizică vând apartament în Azuga, 
central, la 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
vedere splendidă, ideal pentru vacanțe, preț 
85.000 euro, negociabil. Tel. 0722/424190. (T)
• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. (T)
• semidecomandate, str. M. Eminescu, lângă 
Trident, et 1, termopane, ocupabil imediat preț 
89.000 ron negociabil, tel. 0720/812063.(1)
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă-gaz, preț un miliard trei sute cincizeci 
milioane lei, tel. 223336 (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(AO)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)

• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, parchet gresie + faianță, ST 58 mp, 
zona Opera, preț 44500 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 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 Udo, 
preț 41000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent zona blocurile Mintiei, dec., st=60 mp, 
amenajări moderne, centrală termică, balcon 
închis, preț 147.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Minerului, dec., 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 51500 euro, tel. 0724/305661. (A2)
• zona piața centrală, etaj 2, cu centrală 
termică, termopan, balcon mare, sau schimb cu 
apartament 3 camere, în zonă, maxim Liceul 
Auto, se oferă diferență, preț 145.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095 (A4)
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• zona Zamfirescu, etaj 2, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet stare bună, 
bucătărie mare, preț 100.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, b-dul Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică, 
modificat, preț 52.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Uceid Auto, ețaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat, preț43.000 euro, negociabil, 
tel.0723/251498,0740/535095,232808. (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică, bucătărie mare modificată, parchet, 
gresie, faianță, preț 138.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu - Trident, 58 mp, etaj 3, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, cămară, modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0745/302200. (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă, balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• urgent, apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăsti, balcon mare, contorizări, parchet, 
bucătărie modificată, cu gresie, faianță, vedere 
pe 2 părți, preț 38.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095,232808. (A4)
• zona Kogălnkeanu, etaj 2, centrală termică, 
parchet, gresie, balcon mare închis, sau schimb 
cu apartament 3 camere decomandate, etaj 
intermediar, se oferă diferență, preț 145.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat, etaj inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăsti, preț 
129.000 lei neg., tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală, lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/156483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/156483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613366, 
0788/oan i00 0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786576 (A0)
• zonă centrală, Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• In Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• regent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, et. 1, 
bloc cărămidă, parchet, contorizări, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț negociabil, tel. 222327, 
223132.(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)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie+fianță, ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019416 (Al)
• decomandate, Progresul, etaj 1, balcon, 
parchet, preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al)

• zona Uzo Balcan, etaj 1, termopan, gresie, 
faianță, centrală termică, vedere în față, preț 
100.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232806 (A4)

• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)

• zonă ultracentrală, etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, centrală termică, climă, 
bucătărie modificată și mobilată, termopan, 
parchet, gresie și faianța, preț 70.000 euro, nego
ciabil, tel.0723/251498,0740/535095,232808. (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251496 0745/302200,232809, (A4)
• zonă ultracentrală, b-dul. Decebal, etaj 1, 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, termopan, 
parchet, modificat, vedere în 2 părți, preț 64.000 
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0745/302200, 
232808. (A4)
• 1 cameră + extindere spațiu comercial, deco
mandate, zona centrală, 2 băi, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251496 0745/302200,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, 2 băi, et. 1.2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/156483.  (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/156483. (A10)

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/156483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786576 211587. (A0)
• IhDeva,cu suprafață mare, de preferințăzonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandate, zona Miorița, etaj 2, 
centrală termică, terțnopan, balcon mare, 56000 
euro, tel. 0745/253413.(7)
• decomandate centrală termică, hol central, 2 
băi, balcon închis, et. 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796 (Al)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, modificări, pre* 
81.000 euro, negociabil, tel. 0730/47427S, 
0745/302200,232806 (A4)
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• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, 
centrală termică parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095, 232808 (A4)
o In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• Mul 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)
o pe Cartați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• temidea, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabll imediat, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• acari Irierioeri, 2 băl, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, 150 mp, total occidental, 
garaj, 97000 euro, r« 0Z (56404 Al)

Vând case, vile (13)

; urnimo. r o
• In Deva, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et. 1, loc central, în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (T)

330025 - DEVA
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Baby-sîtting și menaj

• zona Emlneicu mal jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS= 12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroaia, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună * diferență ocupabll Imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlneicu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=5O0 mp, pretabl I firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreri, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
Curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, bale, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dreslng, 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)
• kiStnMiakn, 5 camere, bale, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 025V613366. 
0788/040490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șuri, grădină șl 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613365 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788'158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366,

W' 07rts/1 W.483 < *10)

• urgent iomldecomandato,contorlzări, balcon 
închis, ocupabilă Imediat, preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780.(Al)
• dec., bucătărie, bale, parchet, zugrăvit, etaj 
intermediar, zona Mărăștl, preț 90.000 Ron, neg., 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec., bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă Imediat zona M. Emlnescu, 
preț 85.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semldec., amenajată mobilată zona 
Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• dea, bucătărie, baie, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg., tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• dea, bucătărie, bale, faianță gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98.000 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, balcon 
închis, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, etaj intermediari 
modernizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță 
modificări la cameră sau schimb cu apartament 
2 camere, In zona Gojdu, se oferă diferență preț 
72.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă centrală contorlzărl totale, termopan, 
parchet, gresie, faianță, repartitoare, bine 
întreținută se dă mobilată și utilată preț90.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• tn Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorlzărl, preț 61300 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnescu etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445.206003. (A7)
• Dade, parter, cu bal<x nchis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
078Ă/i«)4aș.(Aim

Cumpăr garsoniere (20)
• îh Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587.0745/786578. (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști. Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

Aveți nevoie de o bonă pentru copilul
dumneavoastră? Cumpăr casă (14)

Vă putem oferi servicii de intermediere 
in următoarele domenii,

-îngrijirea și supravegherea copilului, 
ocazional sau permanent, weekenti, 

-îngrijire copil mic;
-supraveghere școlar.

• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• uratnt, cu grădină Deva sau Simerla, plata 
imediat tel. 215212 'Al)

Case de vacanță (15)
Vă dam posibilitatea do a alege ca 

bona o persoană responsabilă, discretă, 
tastată psihologic și să fie adaptabilă 
cerințelor dumneavoastră.

• poziție deosebită, 100 mp, Bârsău,nr. 192. 
ImonnaHl la telefon 0723/618868 (nr. 
î/ausm

TRIANAVAS
cu multă dragoste

IT774 533 147
074/ 404 143 • vând cabană P+l, 150 mp, teren 4500 mp, zona 

Bocșa/Săcărâmb, priveliște deosebită 220.000 
roo,te 1745/253413. (T)

închirieri auto 
începând | 
de la prețul de

68 de lei

Vâna case la țară (17)
• bi satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

• proprietar, urgent, In Șohnuș, casă nouă 
6 camera, 3 băl, living, bucătărie, garai 
dublu, bed, preț 4504)00 lei TeL 
0723/025015.(5/240

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursori de:

• Administrator pesiune turistici și 
agro turiști că

• Manager tn turism
mrvrafiamrs înscrieri zilnic, între orele 9-16, IQQHlIiaS p*n* la data de: 26.04.2007

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

Vând garsoniere (19)
• Deva, B-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță convector 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, et 1, termopan. parchet, 
gresie, faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 
70000 ron negociabil. 0742/019418 (Al)
• n a*, contorizări, parchet balcon, et 4/9, 
zona Gării 78800 ron. teL 0745/09022.

• 1779 mp teren între Deva ■ Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502. (T)
• Intravilan în Băcia (15 km de Deva), 3600 mp, 
cu toate facilitățile (apă gaz, canalizare, curent), 
preț 5,5 euro/mp, tel. 0254/233974,0724/388452. 
(T)
• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Dwa, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.778 
(A9)
• intravilan hi 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, Intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 hă zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha, zona Blâjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, ’ tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudețti (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613368 0788/040490. (A10)
• Brad-Oew, 1800 mo, intravilan, acces la șosea, 
certificat de irtanam. preț negodaoil teL 
025V613366. 07885XLWL 078803481 (A1O)

S.C. IRIFOMIN S.A. DEVA
organtzMzi la DEVA uimitoarele 

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN tN 
IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 

DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică șl Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-url 

înscrierile se tec la sediul S.C. INFOMIN SA din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480
Pirtlnj mal mult* Informații despre relațiile dintre România șl Uniunea Europeană, vizitează:

www.infoeuropa.ro

Consiliul de Administrație al SC Comat Deva 
SA, cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, înmatriculată la 
ORC Hunedoara - Deva sub nr. J20/54/1991, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 
14.06.2007, ora 10,00, la sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi:,

■ prezentarea $l aprobarea proiectului de divizare a societății.
La ședință pot participa acționarii înscriși în Registrul 

Acționarilor societății la data de 31.05.2007.
în cazul neîmpllnirll cvorumului necesar la prima convocare, 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC COMAT 
DEVA SA va avea loc în data de 15.06.2007, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau 
la telefonul 0254/216582.

(93976)

LICHIDARE DE STOC

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad,05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/1 <«.483.(4101

Cumpăr teren (22)
• Intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. Diata imediat tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)
• hală 1600 mp + teren 5600 mp, apă, curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• hală tn Deva, zona industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• îngeri, hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp,H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• imobil In Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231500, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zona centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/312314)  (AB)

Vând alte imobile (27)
• 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 Blâjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,07h» 158483. (A10)

Imobile chirii (29)

• garsoniefă zau apartament cu 2 camere. 
(neXnobiiate, pe termen lung, se oferi piața to 
avans și garanție, teL 211587,074S/253G62. (M)

irrto

• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat șl utilat pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• gaiMrieri, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
■ Deva, 340 mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică termopane, gresie, faianță totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• b-dul Decebal, et. 1. dea, 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, amenajat, 
mobilat dotat preț 350 euro/lună + garanție, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dacia, 2 camere, et. 3, circuit mobilat utilat 
preț 150 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
■ Mărățtiul 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)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, jesie peste 
tot tâmplârie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună+garanție, teL 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, <yup sanitar,] 

termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifaaa preț 5 euro/mp. 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
» ap2 camere, ultracentral contorizat reparti
toare, decomandat et3, mobilat preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560748 (A7)

• zona iMcul Dallas, hală s=100 mp, h=35 m. 
apă gaz, curent canalizare, pretabi producte, 
depozit preț 5 euro/mp, teL 074^164633, 2008. 
(A7)
• zona tâlfeeru nou s=30 mp. amenajat 
termopane peste tot bed mare, gnv sânte, 
pretani depozit, predări servea, oresn. seas. 
firmă, preț 250 an/krt, neg. M.IP61BSC. 
(A7)
t —a Itete fir, ffrrrn. t~T ~vi rtw 
pese, taieriă tamn* fete, țes ante ♦ 11 
mp dom*. pnț n erasta * tva. o. 
O7«1MEB.(A7!

stamprodQrdsllnk.ro
http://www.infoeuropa.ro
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'“Holcim

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

• tom Uc Auto, s=16 mp, Tnc&lzlt, apă curantă, 
pretabll prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

Fabrica de ciment Aleșd
Ciment gri, vrac și saci
Servicii de transport
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0259 > 349 7®9

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

www.holcim.ro
(75411)

Mobilier și interioare (47)
• mă ohr să fac menaj șl alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer șl 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

• muncitor mcalNIcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Lupenl, 1 post, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• 3 canwra, dec., mobilat șl utilat stil occidental, 
pretabll șl pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenalat, 5-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenalat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebai, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• hali, 5-500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

• transport rnobHor cu auto acoperit de 1,21 șl
14mc volum, asigur demontare șl încărcare la 
mutări, tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)
o vând fereastră nouă, în 2 canate, dimensiuni 
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. CT)
• vând urgent bibliotecă mare, covor persan 
3/4, bibliotecă mică, birou, fotolii cu măsuță, 
aragaz, lustră, sobă teracotă la curent, canapea 
tel. 0723/851439. (T)

Electrocasnice (56)

Auto românești (36)
• văr" Dada Super Nova model Confort, an 
fabricație 2003,30.000 km, un singur proprietar, 
vopsea originală roșu-metallzat, mașină de 
garaj, tel. 0723/270348. (T)

• vând frigider marca Mlele (fabricat în 
Germania), capacitate 2241, congelator, stare 
foarte bună. wreț 250 ron, tel. 0765/57i7« rr)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Auto străine (37) • vând 20 familii de albine. Informații la tele
fonul 0788/803135. (nr. 5/11.05.2007)

• locuiesc In Qermanla șl aduc la comandă 
motodciotaș scuttrt* 

ptaw mașini de toata tipurile, anvUope ol 
mobilă, la un preț avantajos. Tu. 
00491731782201 MU 072VMM7M40L04

instrumente muzicale (60)
• vând plan cu coadă, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)Altele (61)

o vând RtnauH RX4, af 2003, preț 9500 euro, 
negociabil. Tel. 0729/009775. (4/10.05) .....

• vând Trabant 601 Combi, cu motor și cutie 
viteze de schimb și alte piese de rezervă, în 
Orâștie, tel. 0727/381316. <T) '

• Vând pari pentru roșii șl fasole, In Brad, 
curățațl de coase sl ascuțlti, preț 1 leu 
bucata; de asemenea dame șl lămâi ta 
prețul de 150-200 tal bucata, Popeanga 
Dumitra, str. Crisan, nr. 24, telefon 226804. 
(nr. 1/104)507) 1Moto-velo (41)

o vând motoretă Mobra super, uși de hol, casă 
și baie, cu ramă, geam cu 2 canate, instant pe 
gaz pentru apă caldă, tel. 234156. (T)

• vând scânduri, vanădin tablă zincată, deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)Piese, accesorii (42) Prestări servicii (72)

• vând uși partea dreaptă și stângă pentru Ford
Sierra, total 50 ron, tel. 0723/227569. (T)

SUNTEM EXPERTl IN PÎăTă AUTOI

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Halta - 90 euro, Spania • 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dmatizate, modeme. 
TeL 0740/218237,0726/500804 0765/455835 
(17/124»)

• Noulll Călătoriți Ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zl de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel, 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604 (87919)
• SC DaiMta Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicll, nr. 6, angajează trlcoterl șl 
mecanici pentru mașini de tricotat. Tel. 
0745/231867.(9/26.04)
• SC Scandta Română SA angajează merchan- 
dlser, zona Hunedoara, tel/fax 0254/233017. (nr. 
8/11.05.2007)
• Soctatnte Comrctalâ cu profil medical anga
jează Inginer electronlst-lnglner service 
aparatură. Informații la tel. 0744/330888. Trimite
ți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)
• Soctatatu comercială specializată în 
distribuirea aparatelor de testare auto anga
jează electromecanic în vederea montării șl 
întreținerii acestor utilaje, în județele învecinate. 
Se oferă mașină șl telefon de serviciu. CV la 
0361-809-600. (93985)
• Angajăm, In Arad, personal (familie) cu expe
riență și calificare în meseria de bucătar- 
ospătar. Oferim cazare, masă, salarii bune. Tel: 
0748-241555. (93232)
• Angajăm șoferi categoria D, cu experiența 
necesară. Relații la tel. 0254/231394, între orele 
8.00-16.00. (nr. 7/11.05.2007)
• Angajez femele pentru îngrijire doamnă în 
vârstă, tel. 231143 și 0740/061491, după ora 1600. 
(T)
• Angajez vânzătoare cu experiență, pentru 
magazin de saltele, în Hunedoara, telefon. 
0728/878163. (nr. 3/11.05.2007)
• muncitor necalflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Călan, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necalMcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Călan, 5 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalfficat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva, 1 post, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva, 4 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor Mcnllflart la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Orăștle, 1 post, data limită 
16.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalMcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Orăștle, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Orăștle, 2 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Petrlla, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244 orele 9-16
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Petrlla, 4 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.

LIDERI NAȚIONALI IN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

caută persoane calificate pentru 
ocuparea postului de:

JUNIOR / SENIOR SALES

• menținerea clienților existenți■ identificarea clienților potențiali• negocierea și încheierea contractelor de vânzare
Cerințe: ,■ exprienlfi de mln.,6 luni în vânzări, relații cu cltențil (persoane.juridice)

- cunoștințe din domeniile: Internet, Microsoft Office■ disponibilitatea la un program de lucru flexibil și deplasare pe teren■ deținere carnet de conducere cat. B (constituie avantaj).Candtdații pot trimite până la data de 17.05.2007 un Curriculum Vitae și scrisoare de intenție la:Adresa: Deva, Bd. Decebai, bl.R parterFax: 0354-100200E-mail: adriana.nastase@upc.ro
Candidați! care nu sunt contactați în 
termen de IO zile de la data-limltă de 
denunere a CV-uiilor se consideră incom
patibili cu cerințele postului.

(93747)
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Subscrisa BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA 
bnpreună cu Mchldatorul judiciar S.C. CONTAUDIT 
EVALEX SPRL, cu sediul în Deva, b-dul Decebai, bl.P, 
parter, jud. Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar 
al S.C. TATIMAR CONI SRL Deva, anunță vânzarea prin 
licitație a imobilului situat în Deva, str. Horea, nr. 111, 
compus din casă, curte și grădină în suprafață de 1.155 
mp, înscris In CF nr. 3977/a, nr. top 1847/6/4/1/2 - preț 
pornire: 207.034 lei RON, proprietatea debitoarei SC 

TATIMAR COM SRL Deva.
La prețurile de mal sus se adaugă TVA.
Udtafla va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 

Deva, b-dul Decebai, bl. P, parter, jud. Hunedoara, în 
W^i^iMB-2007, ora 14.00.

urit «ersoană care pretinde vreun drept asupra 
bunurilor este tndrept&țltă să anunțe. In scris, lichida
torul jutfldar oi cel puțin doui zRe înainte de data 
licitației.

Informații suplimentaro se pot obține b M. 
0254/217565

(94041)

• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semisolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalMcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Slmerla, 3 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMkat la ambalare Droduse sub 
formă de praf șl granule, Petroșani, 4 posturi, 
data limită 17.05, Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor mcaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 28 posturi,data llmită9.06 
Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necaMkat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 7 posturi, data limită 7.06. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor mcaMIcat la asamblarea montarea 
pieselor, Orăștle, 10 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• mundtor necalflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștle, 6 posturi, data limită 25.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• mundtornecalMcatlaasamblarea montarea 
pieselor, Petroșani, 2 posturi, dată limită 15.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.

• muncitor nccalMCat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Călan, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Deva, 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244 orele 9 -16.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, beva, 10 posturi, data 
limită 20.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• muncitor necalMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244 orele9-16.

• muncitor necalMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Deva, 8 posturi, data 
limită 3.06. Tel. 213244, orele 9-16. .
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Deva, 9 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244 orele 9-16
• muncitor nocalMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 19.05. Tel. 213244 orele 9-16
• muncitor necalMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 1605. Tel. 213244 orele 9-16
• muncitor necalMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06 Țel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Lupenl, 2 posturi, data 
limită 1605. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Lupenl, 2 posturi, data 
limită 606. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Orăștle, 2 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244 orele 9-16
• muncitor necaMIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Petrlla, 1 post, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor necaMIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic șl faianță, Slmerla, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor necalMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244 orele 9-16
• muncitor necaMIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 4 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.

POTE-MIX
“puterea bărbăției”

IMIHJ
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Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix 
întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un 
medicament “de eveniment".

Este capabil să înlăture tulburările 
potențiale mai mari sau mai mici, să 
elimine problemele de circulație 
cauzate de modul de viață 
stresant, să ușureze păstrarea 
rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări 
performanța sexuală și poate produce din 
nou potență. Deoarece este un produs natural 
nu are efecte secundare.

Produsul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau 
bolnavilor cu tulburări cardio-vasculare. Nu are efecte 
nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către 
persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

: Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod

regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), 
recomandăm folosirea produsului pe o 
perioadă de cel puțin 2-3 luni continuu.

POTE-MIX---------------

regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, în 
termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în acest fel 
efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele 
se vor administra dimineața, la prânz și seara, după mese, pe 
cât posibil cu apă mineralăfărăacid carbonic. 0 cutie conține 
150 tablete, suficientă pentru 25,zile.

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice șț»

161 R0N(1.610.000 lei).
Pentru mai multe informații accesați 

silul oficial: http://ww.potemix.ro sau 
sunați la numerele de telefon:
® 0742-141 071
« 0742-141 072

în DEVA căutați în farmacia GALENICA de 
pe CaleaZarandului, Bl. 43, parter,

în HUNEDOARA căutați în farmacia LU-KA 
FARM de pe str. Nicolae Bălcescu, nr.1 (în 
cadrul Policlinicii cu plată) și în farmacia 
MEDICOM de pe str. George Enescu, nr.6 
(NONSTOP).
---------------POTE-MIX---------------

Acest produs este un supliment alimentar și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul!
RECLAME

http://www.holcim.ro
mailto:adriana.nastase@upc.ro
http://ww.potemix.ro
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Două autostrăzi, închise
• Stea „fosilă". O echipă internațională de astronomi a anunțat descoperirea unei stele „fosilă" apărută în urmă cu aproximativ 13,2 miliarde de ani, la relativ puțin timp după nașterea Universului,„în urmă cu 13,7 miliarde de ani. Steaua a fost botezată HE 1523-0901.

Festival Trupa cehă Rakovnik a cântat în weekend la festivalul internațional Diexieland de la Dresda. La festival au participat 30 de trupe și muzicieni din 14 țări. (Foto: epa)

■ Măsura a fost luată în 
statul Florida, ca urmare 
a fumului generat de 
incendii.

Washington (MF) - Traficul pe două autostrăzi principale din sudul Statelor Unite a fost restricționat din cauza fumului generat de incendiile care au afectat nordul statului Florida și sudul Georgiei. Câteva accidente soldate cu răniți au avut loc înainte ca autostrăzile să fie închise, a declarat colonelul Chris Knight, directorul patrulei de poliție din Florida, precizând că traficul a fost deviat pe rute alternative. Restaurantele, stațiile de benzină și alte magazine au fost închise în Lake City deoarece nu se poate ajunge la ele. Mai multe persoane au fost evacuate, în
Un brand de milioane de lire

Dat în judecată
Los Angeles (MF) - Actorul american Leonardo DiCaprio a fost dat în judecată de vecinii săi din Los Angeles, California, care îi reproșează că proprietatea lor a suferit stricăciuni din cauza muncitorilor angajați de star pentru construirea unui teren de baschet, în 2004. Prejudiciul se ridică la o sumă de 250.000 de dolari, potrivit evaluărilor vecinilor.

Propagandă
Londra (MF) - Ministerul britanic al Apărării dorește ca prințul Harry să devină protagonistul unui film de propagandă („Desert Prince”) împotriva insurgenților irakieni, acesta urmând să fie filmat în timpul misiunii sale militare în Irak. Imaginile vor fi difuzate pe posturile de televiziune și pe internet. Ministerul Apărării va superviza înregistrările video.

Sheryl Crow
(Foto: EPA)

Berlin (MF) - Ursulețul Knut a devenit marcă înregistrată, de pe urma căreia Grădina Zoologică din Berlin a câștigat până în prezent aproape jumătate de milion de lire. Ursulețul s-a născut imediat după Crăciun. De la prima sa apariție în public, la sfârșitul lunii martie,

A adoptat 
un băiețel 
Los Angeles (MF) - 
Cântăreața Sheryl 
Crow, câștigătoare a 
unui premiu Gram- 
my, a adoptat primul 
său copil, un băiețel 
în vârstă de două 
săptămâni. Ea a 
făcut acest anunț pe 
site-ul său de inter
net, dar a refuzat să 
dea mai multe 
detalii. Băiețelul a 
primit numele de 
Wyatt Steven și este 
de origine ameri
cană.

Nu ne-am calificat în finală

orașul Qingdao din estul Chinei a avut loc o expoziție canină. Toți participanții au trecut mai întâi pe la salonul de frumusețe. (Foto: EPA)

■ Deoarece nu s-a 
clasat între primii zece, 
România va intra în 
semifinala din 2008.

Helsinki (MF) ■ Dan Mano- liu, șeful delegației României la finala Eurovision, consideră că locul 13 obținut de trupa Todomondo, sâmbătă seară, este un rezultat mai slab decât merita și că ar fi trebuit să se claseze între primii zece con- curenți, informează Departamentul de comunicare al TVR.„în contextul celor întâmplate anul acesta, cred că este un rezultat mai slab decât merita România, care ar fi trebuit să fie în primii zece. Să nu se uite că am avut mari probleme la această ediție,

Bolnav de depresie
Copenhaga (MF) - Cariera lui Lars von Trier este amenințată de o depresie gravă care l-a adus pe regizorul danez în imposibilitatea de a lucra, potrivit unui interviu acordat de acesta cotidianului Politiken. „Este foarte ciudat pentru mine, pentru că întotdeauna am avut în cap câte trei proiecte în același timp”, a spus von Trier. „Acum, în capul meu este un vid”, a adăugat acesta. Von Trier este unul dintre fondatorii mișcării Dogma, bazată pe un set de reguli care cer regizorilor să filmeze într-o singură locație, cu camere ținute în mână, și să utilizeze lumina și sunetul natu

rale. Regizorul a mai declarat că nu este 
sigur dacă va putea să finalizeze următorul 
său proiect horror-ul „Antichrist”, progra
mat neutru filmare sure sfârșitul acestui an.

John Travolta (Foto: epa)

Pompierii din Cătălină (Foto: epa)timp ce restul au fost sfătuite să rămâne în locuințe și să folosească instalațiile de climatizare pentru a filtra aerul.în California, pompierii încă se luptă cu flăcările pe insula Cătălină, care a rămas închisă pentru turiști, oficialii anunțând că au controlat 41 la sută din teritoriile cuprinse de incendiu.
ursulețul a fost vizitat de jumătate de milion de persoane, fiecare având voie să îl vadă șapte minute. Toate acestea vizite au mai adus grădinii zoologice în jur de un milion de lire, pe lâr gă banii câștigați din vânzarea diverselor produse sub marca Knut, la magazinul de cadouri al instituției. Un consultant de branduri a estimat că licența Knut ar putea aduce un profit de zece milioane de lire.Ministerul Mediului din Germania l-a ales recent pe Knut drept mascotă pentru o conferință pe tema speciilor de animale aflate în pericol, care va avea loc la Bonn, anul viitor.

Trupa Todomondo s-a clasat pe locul al 13-lea (Foto: epa)le-am semnalat de mai multe ori. Băieții au fost foarte bine pregătiți, iar în condițiile în care Germania, cu o voce
Supărat pe un reporter BBC

Los Angeles (MF) - John Travolta l-a atacat dur pe un reporter al postului de televiziune BBC care a realizat un documentar despre metodele utilizate de practicanții sectei scientologice pentru atragerea de noi membri și care a avansat ideea că acest cult s-ar baza pe „spălarea creierelor”.Starul a trimis o scrisoare conducerii companiei BBC în care îl acuză pe jurnalistul

Oniiesteftăs-
ii^«rartea'și dis- te cu prietenii.

foarte bună și o melodie excelentă, a terminat pe imul dintre ultimele locuri, locul 13 obținut de noi este o minune”,
John Sweeney, reporter al unui program foarte popular, Panorama, de „atitudine bigotă”, „prejudicii aduse imaginii” și „instigarea la ură împotriva religiei” șale. Travolta a mai cerut conducerii BBC să interzică difuzarea pe post a documentarului. Sweeney spune că de când a început să realizeze documentarul, a fost ținta unei intense campanii de intimidare din partea sectei. 

a declarat Dan Manoliu. Finala Eurovision Song Contest 2007 a fost câștigată de Marija Serifovici din Serbia. Trupa Todomondo s-a clasat pe locul al 13-lea, cu 84 de puncte. România a obținut punctaj maxim - 12 puncte - doar din partea Moldovei și Spaniei. Anul viitor, reprezentantul României va trebui să se prezinte în semifinală. Sute de persoane s-au strâns în centrulorașului Belgrad, Sâmbătă seara, pentru a sărbători, cu sunete de claxoane și focuri de artificii, victoria reprezentantei lor. Este prima dată când Serbia câștigă o finală a concursului Eurovision, acest mic stat balcanic beneficiind de voturile mai multor țări din fosta Iugoslavie.

Artistul german
j Marco Figgen (52 ani)
: din Essen își folosește 

barba pe post de pen
sulă. Barba măsoară 
1,21 m. (Fota EPA)


