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Revine la Primăria Deva
Deva (H.A.) - începând de astăzi, loan Inișconi, schimbat din funcția de viceprimar, în urmă cu mai bine de o lună, printr-o hotărâre a Consiliului Local Deva, își va reluapostul de ales local. Cât despreviceprimarul care i-a ocupat locul lui Inișconi cât timp acesta a fost exclus, Nelu Ardelean, nu știe exact ce va face începând de astăzi. El spune că va veni în continuare la serviciu, dar nu știe exact în ce birou va intra. Totuși, Ardelean spune că se va supune 

/p.C

A aruncat cu

de a arunca cu apă pe copiii care se jucau în fata unui bloc de pe strada Progresului, un de- vean a trimis ziaruluinostru o scrisoare prin aUe dezaprobă atitudinea femeii. în replică,femeia spune că doar i-a „umezit” puțin, /p.6

Aninoasa, 
în beznă

Aninoasa (MF) - Orașul Aninoasa a rămas fără iluminat public, administrația publică locală neputând face fată facturilor emise de către furnizorul de energie electrică. Primarul crede că acesta este un prim efect al faptului că EM a fost închisă și nu se mai încasează venituri suficiente la bugetul local.

Brățări 
dacice
Aba luia (MF)-
Procurorul general 
adjunct al Parchetului 
Curții de Apel Alba 
lulia, Augustin Lazăr, 
a declarat, ieri, că 
autoritățile române 
sunt aproape de a 
finaliza procedurile 
de recuperare a trei 
brățări dacice trafi
cate de căutătorii de 
comori din Munții 
Orăștiei. Una dintre 
brățări a fost desco
perită în SUA proce
dura de recuperare a 
acesteia fiind cea mai 
înaintată. El a explicat 
că mai există alte 
două brățări de aur, 
de peste un kilogram 
fiecare, ce urmează 
să fie recuperate în 
perioada următoare.
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iși revin producătorii de mobilă
După zece an. de declin, producția autohtonă de mobilă 
dă semne crara de revigorare, piața mobilei fiind cu 18% 

«fcmai mare decât'■ s'u trecut.
- d"? producție -

Criminal cu
■ O infirmieră de 46 de 
ani, din Orăștie, a fost 
ucisă cu un cuțit de 
bucătărie.

Orăștie (M.T.) - Crima s-a petrecut ieri, în jurul prânzului, pe strada Avram Iancu, din Orăștie. Dorin Marcu, de

49 de ani, a trecut în vizită pe la fosta soție, Eugenia Luca, de 46 de ani, care lucra ca infirmieră la secția ATI, din cadrul Spitalului Municipal Orăștie. Cei doi divorțaseră anul trecut, în octombrie, iar acum urma procesul de partaj. Odată ajuns în apartamentul femeii, între cei doi a izbucnit

sângeun conflict. Probabil că bărbatul a vrut s-o lovească, moment în care Eugenia l-a lovit în cap cu un ciocan de bătut șnițele. Cuprins de furie, băr- batiil a luat un cuțit și i-a tăiat gâtul. în timp ce ei se „luptau” în sufragerie, câinele a început să latre. Supărat și pe acesta, după ce și-a lăsat fos-

receta soție într-o baltă de sânge, l-a prins în dormitor și i-a tăiat și lui gâtul, apoî s-a automutilat. în jurul orei 14,00, fiica lor mijlocie se întorcea de la școală. A bătut la ușă, iar când aceasta s-a deschis fata a rămas înmărmurită. în ușă stătea, plin de sânge, tatăl ei. /p.3

Cadavrul femeii ucise ieri de fostul soț a fost transportat la Medicina Legală din Deva, în vederea efectuării autopsiei.
(Foto: T. Mânu)

regizor cu un scurt metraj ce face parte dintr-un proiect al revistei Glamour, /p.12

Și șomerii sunt „băieți deștepți"
■ Șomerii hunedoreni 
au descoperit o chichiță 
legală care le bagă în 
buzunar 28 de milioane.

Deva (D.I.) - Plecând de la prevederile Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, care acordă o primă de instalare de șapte salarii minime brute șomerilor care își găsesc de lucru într-o altă localitate și își schimbă domiciliul, hune- dorenii s-au gândit că... e rost

de bani. Astfel, potrivit directorului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Vasile Iorgovan, în ultimii doi ani, în județ s-au înregistrat circa 340 de șomeri care au beneficiat de acest articol de lege. Iar campionii incontestabili sunt șomerii din localitatea Călan. Practic, 272 de locuitori ai orașului și-au “luat lumea-n cap” în acești doi ani și și-au schimbat domiciliul, primind fiecare, pentru efortul de a pleca de

acasă, ceva mai mult de 2.800 de lei. Și asta chiar dacă și- au găsit de lucru în localități foarte apropiate de Călan. Astfel, și-au închiriat o cameră, au făcut mutație și și-au depus cererile la AJOFM Hunedoara. Cât despre investiție, ea a fost minimă. Câteva zeci de lei, un buletin nou și o bere pentru cel care i-a primit în spațiu, /p.3

Spune-ți părerea la forum!

înșelăciune la ruletă
Deva (M.T.) - O tânără de 23 de ani, angajată a unui cazino din Deva este cercetată de polițiști după ce împreună cu alți trei prieteni au influențat traseul bilei de la ruletă, câștigând astfel suma de 89.600 lei. Din această sumă 7.000 de lei îi reveneau fetei 

care avea de acoperit un mi

nus în gestiune. Aproximativ 27.000 de lei i-a primit unul din prietenii care au ajutat- o, iar restul de bani urma ca să-l primească în zilele următoare. Surprins de fabuloasa sumă câștigată, patronul a solicitat ajutorul polițiștilor care o cercetează pe tânără pentru înșelăciune. /p3
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• Moarte pentru corupție. Fostul direc tor al agenției chineze de control al alimentelor și medicamentelor, Zheng Xiaoyu, a fost condamnat la moarte, ieri, pentru corupție. Zheng (63 ani), al cărui proces a demarat la 16 mai, a fost găsit vinovat de un tribunal din Beijing, pentru că ar fi primit mită (620.000 de euro) și nu și-ar fi îndeplinit îndatoririle

împreuna pentru moțiune

Informații 
contradictorii

Bagdad (JvlF) - Mai mulți cetățeni străini au fost răpiți dintr-o clădire aparținând Ministerului de Finanțe din centrul Bagdadului, re latează BBC News online, subliniind că informațiile privind numărul și naționalitatea acestora sunt contradictorii. Printre persoanele răpite se numără cel mai probabil cinci cetățeni britanici.
Castro îl acuză 
pe Bush

Havana (MF) - Liderul cubanez Fidel Castro l-a acuzat pe președintele a- merican George W. Bush că îi dorește moartea și că ar fi ordonat uciderea lui, în cea de-a treisprezecea „reflecție” a sa, comunicată luni presei. , Nu sunt primul și nu voi fi nici ultimul dintre cei a căror moarte a fost ordonată deBush sau dintre cei pe care el își propune să continue să-i omoare, înmod individual sau în masă scris președintele cubanez.

Ehud Barak
(Foto: FAN) 

Câștigător 
în primul 
tur
Ierusalim (MF) - Fos
tul premier israelian 
Ehud Barak a câști
gat, ieri, primul tur al 
alegerilor preliminare 
pentru președinția 
Partidului Muncii din 
Israel și îl va înfrunta 
pe fostul director de 
securitate Ami Aya- 
lon în turul de balo
taj de luna viitoare. 
Deși atât Barak cât și 
Ayalon, fost director 
al serviciilor secrete, 
i-au cerut premierului 
Ehud Olmert să de
misioneze pe fondul 
crizei declanșate de 
modul de gestionare 
a războiului din Li
ban, din vara trecută, 
nici unul dintre ei nu 
a declarat că va re
trage Partidul Muncii 
din coaliția de guver
nământ. Rezultatele 
arată că Barak a câș
tigat 36% din sufra
gii, iar Ayalon 31%, 
cu puțin sub necesa
rul de 40% care ar fi 
evitat balotajul de la 
12 iunie.

■ PLD semnează alături 
de PD moțiunea de cen
zură, care va fi depusă 
săptămâna viitoare.

București (MF) - Președintele executiv al PLD, Gheor- ghe Flutur, a declarat, ieri, că PLD a decis, în urma unor discuții cu liderul PD Emil Boc, să participe la semnarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Tăriceanu, care va fi depusă probabil săptămâna viitoare.Gheorghe Flutur a declarat că a purtat discuții cu președintele PD, Emil Boc, decizia liberal-democraților fiind să participe la elaborarea, sem

narea și depunerea în Parlament, împreună cu democrații, a moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Călin Popescu Tăriceanu.
».........
PLD se alătură la 
elaborarea, semna
rea și depunerea 
moțiunii de cen
zură împotriva 
Guvernului 
Tăriceanu.

Gheorghe Flutur

.....................w „Sperăm ca moțiunea să fie depusă săptămâna viitoare și să începem dezbaterea în Parlament cât mai rapid”, a declarat Flutur.

Președintele executiv al PLD a ținut să precizeze că „actualul Guvern este unul slab din punct de vedere profesional și incapabil să facă față provorărilor integrării României în Uniunea Europeană”.El a precizat că PLD va participa la elaborarea textului moțiunii de cenzură, prin specialiștii pe domenii din cadrul partidului, iar documentul va cuprinde referiri la toate domeniile guvernării.Gheorghe Flutur a mai arătat că, pe lângă parlamentarii PD și PLD, nu mai sunt necesare multe semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură.

Președintele PD, Emil Bot a declarat, luni, că, după consultările de la Cotroceni, democrații vor iniția o moțiune de cenzură și a precizat că președintele Traian Băsedfe este de acord cu ideea antțB patelor.Potrivit articolului 113 din Constituție, moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor și se comunică Guvernului la data depunerii. Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea moțiunii de cenzură, cu votul majorității deputaților și senatorilor,
Contra reuniunii UE-Asia
■ Arestări, la Hamburg, 
cu ocazia unei manifes
tații față de reuniunea 
diplomatică euro-asiatică.

Hamburg (MF) - Circa 50 de persoane au fost arestate, la Hamburg, în urma unor incidente produse cu ocazia unei manifestații de protest față de o reuniune diplomatică euro- asiatică la care au participat între 4.000 și 6.000 de demonstranți, a anunțat poliția.Manifestația, considerată de numeroși observatori drept o repetiție generală înaintea protestelor programate să se desfășoare sâmbătă, la Rostock, în nord-estul Germaniei, cu câteva zile înainte de summitul G8, a decurs, în general, pașnic, potrivit poliției

germane, înainte de izbucnirea câtorva incidente.Mai mulți protestatari au ridicat, luni după-amiază, baricade în fața clădirii ce găzduiește forumul UE-Asia (ASEM), la care participă miniștrii de Externe din peste 40 de state de pe cele două continente. Manifestanții au incendiat baricadele pe care tocmai le ridicaseră. Poliția a utilizat tunuri de apă pentru a dispersa manifestanții. Nici o persoană nu a fost rănită în cursul acestor incidente, au anunțat forțele de ordine.Situația a degenerat atunci când organizatorii au anunțat că vor suspenda protestul din cauza prezenței masive a forțelor de ordine, considerată o încălcare a dreptului de a manifesta.

Protestatarii au ridicat baricade în fața clădirii ce găzduiește foru
mul UE-Asia (ASEM) (Foto: EPA)Un purtător de cuvânt al poliției, Ralf Meyer, a justificat reacția forțelor de ordine prin faptul că acestea erau pregătite să facă față unui număr de

Energie nucleară la tot Golful
Teheran! (MF) - Iranul poate ajuta statele din zona Golfului Persic să obțină energie nucleară pentru uz civil, a declarat Manouchehr Mottaki, ministrul iranian de Externe.Iranul este acuzat de Statele Unite că încearcă să fabrice arme atomice sub paravanul unui program nuclear civil. Temerile Occidentului sunt împărtășite de Arabia Saudită și alte țări din Golful Psrsic.„Sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul poate coopera cu țările vecine prin oferirea de tehnologie nucleară”, subliniază Mottaki.Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat săptămâna trecută că Iranul avansează în domeniul îmbogățirii uraniului, ignorând îngrijorările comunității internaționale.Consiliul de Cooperare în zona Golfului (GCC), organizație din care fac parte Arabia Saudită, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, a convenit în februarie cu AIEA să coopereze pentru obținerea de energie atomică.Mottaki a dat asigurări că Iranul susține consultările dintre președintele GCC, Abdul- Rahman al-Attiya, și directorul AIEA, ' Mohamed ElBaradei.

Ministrul iranian de Externe, Manouchehr Mot
taki ' (Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Atentat O mașină-capcană a explodat ieri lângă Peshawar, nord- vestul Pakistanului, rănind cel puțin nouă persoane. Suspectați pentru atentatele din ultima perioadă sunt militanții islamiști. (Foto: EPA)
S ...... , _______ ____________ J

Peste 30 de morți în atentate
■ Ieri a avut loc un 
val de violențe, cu morți 
și răniți, în capitala 
Irakului.Bagdad (MF) - Cel puțin zece persoane au fost ucise și alte 35 rănite ieri, într-un a- tentat cu mașină-capcană comis într-o piață aglomerată din sud-vestul Bagdadului, a anunțat poliția, citată de Reuters.Surse din poliție au declarat că atentatul cu mașină- capcană a avut ca țintă civilii din cartierul majoritar șiit Amil. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise iar alte 55 au fost rănite, ieri, în urma exploziei unei bombe care era amplasată într-un autobuz

parcat în centrul Bagdadului, a anunțat poliția irakiană, citată de Reuters.Explozia s-a produs în apropierea unei intersecții aglomerate din apropiere de piața Tayaran Square, cunoscută zonă comercială din capitala irakiană.Numeroși muncitori irakieni, în majoritate șiiți săraci, se adună zilnic în această zonă în așteptarea ofertelor de lucru.Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, ieri, în urma unui atac cu mașină-capcană comis la Bagdad, au anunțat surse din serviciile de securitate irakiene, citate de AF.Atacul a fost comis într-o zonă situată pe malul estic al râului Tigru.

protestatari cuprins între 1.000 și 2.000 „violenți care și-au anunțat intenția de a împiedica desfășurarea reuniunii ASEM și a summitului G8”.

Președintele Siriei, Bashar 
al-Assad (Foto: EPA)

Putin consideră scutul periculos
■ El consideră că scutul 
american antirachetă va 
transforma Europa într-un 
„butoi cu pulbere".Moscova (MF) - Președintele rus, Vladimir Putin, a a- vertizat ieri că amplasarea u- nui scut american antirachetă în Europa va transforma continentul într-un „butoi cu pulbere”, a anunțat agenția Itar- Tass, citată de Reuters.„Considerăm nocivă și periculoasă transformarea Europei într-un butoi cu pulbere și dotarea ei cu noi arme”, a declarat Putin în fața premierului portughez Jose Socrates,

aflat în vizită la Kremlin.„Creează riscuri- noi și care

Vladimir Putin (Foto: epa)

nu sunt necesare pentru întreg sistemul de relații internaționale și europene”, s-a a- dresat Putin premierului portughez, a cărui țară va prelua președinția UE la 1 iulie.Statele Unite susțin că scutul este necesar pentru a le proteja împotriva atacurilor din partea unor state care încalcă legislația internațională, cum ar fi Iranul sau Coreea de Nord.Washingtonul intenționează să amplaseze elemente ale scutului antirachetă în Polonia și Cehia, inițiativă față de care Rusia se opune, considerând-o o amenințare la adresa securității sale.

Reconfirmat 
în funcție

Damasc (MF) - Președintele Siriei, Bashar al- Assad, a fost reconfirmat în funcție, pentru un nou mandat de șapte ani, cu 97,62 la sută din voturi, în urma referendumului desfășurat duminică, a a- nunțat ieri ministrul sirian de Interne, Bassam Abdel Majid.Referendumul a fost boicotat de partidele de opoziție, care nu au statut legal în Siria.Bâshar al-Assad (41 d^ ani) a obținut 97,29 la sută din voturi la referendumul din iulie 2000, în urma căruia a ajuns la putere, la o lună după moartea tatălui său, Hafez al-Assad.
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• Ziar necenzurat. Studenții din Petro- șar., au lansat zilele trecute numărul 5 al ziarului „Studentu' Petroșenean". în a- ceastă publicație orice student din Petroșani își poate exprima liber gândurile, oâ'enle si opiniile personale, fără cen-(C.B.)
• întâlnire literară. Căminul cultural din localitatea Mintia găzduiește astăzi, ora 10.00, o întâlnire a micilor cititori cu scriitorul Niculae Panaitescu care va prezenta cartea sa pentru copii, „Stăncuța". Manifestarea este dedicată zilei de 1 Iunie, autorul acordând autografe cititorilor săi. (S.B.)

Infirmieră ucisă de fostul sotA

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

N-auziți cum 
cântă cucu ?

Când am auzit că ministrul nipon al 
agriculturii și-a pus lațu'-n gât pe 
motiv de acuzații de corupție, mi-am adus 

aminte de o parodiere a Shogunului făcută 
de Gyuri Pași u în care la un moment dat 
spunea: „'-auziți cum cântă cucu1... Nu ne 
facem un sepuku?" Și mă gândeam că ce- 
ar fi dacă DNA-ul nostru ar fi un fel de cuc 
fere ar cânta de fiecare dată când vreun 
ales de-al neamului nostru ar fi acuzat de 
fapte de corupție. Iar acesta, într-un gest de 
mare onoare, și-ar face un sepuku de toată 
frumusețea. Păi, băi frate, la cdm colcăie 
Corupția în Țara Românească, cred că ar fi 
nevoie de vreo duzină de cuci care să 
lucreze cu rândul. Pentru că unul singur cu 
siguranță n-ar face față. Apoi, la câți băieți 
de-ăștia deștepți avem prin Parlament, cred 
că ar curge sângele pe-acolo mai ceva ca 
după bătălia de la Podul înalt.

■ Un bărbat din 
Orăștie, și-a ucis fosta 
nevastă câinele aces
teia și s-a automutilat.

Mihaela Tâmaș
m i haela. ta m as @irrf o rmedia.ro

Orăștie - Dorin Marcu era cunoscut de vecini și prieteni ca fiind o persoană liniștită. „Nu obișnuia să meargă beat acasă, să facă scandal sau să- și bată soția. Era o familie absolut normală”, povestește un vecin al familiei Marcu. Cei doi aveau trei fete. Două erau eleve la un liceu din Orăștie, în clasele a zecea, respectiv a 12-a, iar cea mare, care are 24 de ani, este plecată la muncă, în Italia. Toate au fost bune și frumoase până anul trecut, prin luna octombrie, când Eugenia a decis să divorțeze. Nimeni nu știe, însă, motivul. Femeia a rămas cu cele două fete în apartamentul de pe strada Avram Iancu, iar bărbatul se mutase în altă parte. După divorț, „gurile târgului” spun că femeia și-ar fi găsit pe altcineva. Un bărbat cu care se mai întâlnea. După ce s-a pronunțat divorțul, Dorin Marcu și-a dat seama că nu poate trăi departe de familia

lui și a implorat-o pe fosta soție să se împace. Femeia nu a acceptat cu nici un chip. Ieri, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Bărbatul, cuprins de furie, și-a ucis cu sânge rece fosta soție, după ce timp de 25 de ani au locuit sub același acoperiș. După ce și-a ucis fosta soție și câinele, s-a tăiat în zona inimii cu același cuțit.Fiica cea mijlocie a Eugeniei și a lui Dorin se întorcea de la școală. Când a ajuns în dreptul ușii a bătut. I-a deschis tatăl său plin de sânge. Speriată, fata a bătut la toate ușile vecinilor de la etajul trei, din blocul unde locuiau. Au anunțat ambulanța, însă pentru Eugenia era prea târziu. Paramedicii l-au transportat pe bărbat la Spitalul din Deva, unde a rămas internat, cu multiple leziuni. La fața locului s-a deplasat o echipă formată din polițiști și procurori crimi- naliști care a început cercetările. După câteva ore de cercetări, corpul femeii a fost preluat de medicii legiști și transportat la morgă unde urmează să fie efectuată necropsia. „Mobilul crimei pare a fi un conflict mai vechi, izbucnit între cei doi, anul trecut, când cei doi au și

Legiștii au preluat cadavrul femeii (Foto: t. Mânu)divorțat. Femeia decedată a fost găsită în sufragerie, iar în dormitor câinele, ucis și acesta, lângă care a fost lăsat cuțitul de bucătărie. Bărbatul a fost transportat la Spitalul din Deva cu multiple plăgi tăiate și mai prezenta o lovitură la nivelul capului”, a declarat comisarul Remus

Sabău, adjunct al șefului IPJ Hunedoara.După ce va ieși din spital, bărbatul riscă să rămână ani grei după gratii. Cercetările sunt continuate de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, care au preluat cazul.
Tinerii s-au înscris la bac

jk K. I umai că, din nefericire, ai noștri au
I N șoriciul gros. Și de fiecare dată când 

sunt acuzați de corupție, ne servesc 
nonșalant faza aia cu răfuiala politică. E 
adevărat că au contuFile pline cu bani, dar 
în fiecare dintre ei stă ascunsă o biată
mătușa Tamara. Cu toate acestea, cine 
știe?... Mă simt dator să insist. N-auziți cum 
cântă cucu1? Nu vă faceți un sepuku?

Când unii știu mai bine legea...Deva (D.I.) - „Legislația privind bugetul asigurărilor sociale este deosebit de permi- sivă. Nu este nimic ilegal în a solicita prima de instalare prevăzută în lege, dar diferența de număr de solicitanți între Călan și restul județului este cel puțin curioasă”, spune Vasile Iorgovan, directorul AJOFM Hunedoara. „Asta în timp ce o persoană care se angajează din șomaj și face naveta mai mult de 50 de km primește o primă de doar două salarii”.AJOFM Hunedoara a propus forului superior schimbarea legislației, astfel încât prima de instalare de 7 salarii s-o primească doar cei care se mută la o distanță mai mare de 50 km, pentru ca lucrurile să devină echitabile, Vasile Iorgovan apreciază că până la toamnă lucrurile se vor reglementa in această privință.

■ înscrierea la bacalau
reat, în județul Hune
doara, s-a făcut în 
proporție de 100%.

Deva (S.B.) - Elevii care susțin examenul de bacalaureat au avut ca termen de înscriere data de 11 mai. „Tinerii din județul Hunedoara s-au înscris aproape toți pentru examen, excepție făcând aproximativ 100 de absolvenți ai promoției 2007. în plus, pentru prima sesiune a bac-ului, s-au mai înscris încă 209 absolvenți din seriile anterioare. Numărul total al tinerilor înscriși pentru bacalaureat este de 4897”, pre

cizează prof. Dumitru Rus. „Datele vehiculate în presă privitor la înscrierea elevilor la examenul de bacalaureat 2007, prima sesiune, sunt eronate. Ultimele centralizări, efectuate la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, relevă faptul că tinerii s-au înscris la acest examen al maturității în proporție de 100%”, a ținut să sublinieze inspectorul Marta Mate. Bacul va debuta pe data de 25 iunie cu proba orală la limba și literatura română. în 27 și 28 iunie va fi proba orală la limba și literatura modernă, pe 29 iunie va avea loc examenul la limba și literatura română (scris), pe 2

iulie se va desfășura proba la limba și literatura maternă (scris), pe 3 iulie va fi proba obligatorie a profilului, pe data de 4 iulie proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării iar în data de 5 iulie proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare.

Dumitru Rus

Cai loviți de tren
Deva (T.S.) - Direcția Sanitar-Veterinară a fost sesizată, astăzi, de lucrătorii din zona Străzii Depozitelor din Deva de existența a doi cai morți care emanau mirosuri greu de suportat. La fața locului s-a deplasat medicul veterinar Mihai Ghibu care a declarat că va înștiința Direcția pentru a ridica hoiturile animalelor. „Cu siguranță caii au fost loviți de unul din trenurile care trec prin zonă. Nu se cunosc proprietarii cailor”, a spus medicul.

Scandal în piața Devei
Deva (M.T.) - Un număr de aproximativ zece producători agricoli au protestat azi dimineață în Piața Centrală din Deva, nemulțumiți de faptul că administrația pieței nu le oferă suficient spațiu pentru a-și expune marfa, fiind obligați să o vândă direct din mașină, pe stradă. Mai mult, prin desființarea Pieței „Mihai Viteazul”, producătorii agricoli nu mai au posibilitatea să-și vândă marfa angro. Scandalul a izbucnit în jurul orei 7,30, când polițiștii i-au amendat pentru că își vând marfa în ,alte locuri decât cele special amenajate. „Am venit din județul Olt cu trei tone de varză. Sunt singur. Nu are cine să- mi păzească mașina. Era bine

anul trecut când exista piață unde vindeam angro.”, spune unul din piețarii nemulțumiți. Cei de la administrația pieței au declarat că în piață sunt locuri suficiente, însă nu există spațiul necesar pentru cantitatea mare de produse pe care ei vor să o depoziteze. Singura soluție ar fi să solicite administrației locale să le pună la dispoziție un alt spațiu pentru desfacere.

Comercianți nemulțumiți

turism
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Copiii, de 1 Iunie

De 1 iunie, Cuvântul Liber și www.huon.ro vor să le demonstrezi 
cât de frumos știi să te joci cu culorile. Atât copiii de la grădiniță, 
cât și cei din clasele I - VIII au posibilitatea să-și exprime bucuria 
vârstei printr-un desen (creație proprie). Desenele pot fi trimise la 
sediul Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, 
clădirea Cepromin, parter, sau în format electronic la adresa de 
mail: clara.pas@informmedia.ro, până în 25 mai, ora 12:00!

Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 25 - 31 
mai, ora 12:00 atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui 
talon apărut în perioada respectivă în Cuvântul Liber.

Premierea va avea loc în 1 iunie, la sediul redacției. 
Mult succes!

REGULAMENT: Desenele câștigătorilor vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal 
Informații suplimentare la tel.0254/ 211 275, int. 8829.

RECLAMĂ

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
rmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro


miercuri, 30 mai 2007

1431 - In vârstă de 19 ani, eroina națională a 
Franței, Ioana d'Arc, este arsă pe rug pentru erezie. 
1640-A murit, la 62 de ani, pictorul flamand Peter

Paul Rubens._________________
1672 - S-a născut Petru cel 
Mare, țar al Rusiei din dinas- 
tla Romanovllor (1682-1725).
1778 - A mutit, la 42 de 
ani, scriitorul francez Voltaire 
(Francois-Marie Arouet). 
1960-A murit, la 70 de 
ani, poetul șl romancierul rus 
Borls Pasternak (foto) («Or. 
Zhivago»). __________________

1964 - A murit fizicianul american de origine 
maghiară Leo Szilard, participant la construirea 
primei pile atomice (n. 1898).

Cerul va fi mai mult noros, Se vor înregistra temperaturi minime de 5°C și maxime de 19°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 6°C și 20°C.
Vineri. Cerul va fi senin. Minima termică va fi de 8°C, iar maxima termică va înregistra 21°C.
Calendar Creștin Ortodox_________________ _ _
Cuv. Isaachie Mărturisitorul și Varlaam; Sf, Mc, Nata
lie (Harți).

Calendar Romano-Catolic______________________
Ss. Ferdinand, rege; ioana d'Ârc, fc. R

Calendar Greco-Catollc_________________________
S Isachiu, c (+ 383). Hart.

Apă
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apel pota
bile

Energie electrică_______________________________
Energia electrică va fi întreruptă, tntre orele: 
8,00-14,00 în Hațeg, str. Progresului; în Hunedoara, 
străzile Suituri, Lătureni, Eroilor, Canalului; în Petroșani, 
străzile Aviatorilor, Botani, Sireni, Mândrei; tn 
localitățile: Baru Mare, Râu de Mori, Bățălari, Vălioara 
Sântămăria de Piatră; în Vulcan, străzile Libertății, G. 
Barițiu, Fabricii, b-dul Mihai Viteazul, bl. B2, bl. D3, 
bl. D4, bl. D5, str. Nlcolae Titulescu, bl. E4, bl. E5; 
8.30-15.00 în Deva, Aleea Transilvaniei, bl. 13, bl. 13 
A, bl. 14; în Lupeni, Aleea Liliacului, bl.4, bl. M4, bl.7, 
bl.9, bl.11;
8.00-15.00 în localitatea Stânija-Sat; în Brad, str. Lib
ertății, bl. B20 și B21!
9.00-15.00 în localitățile Orăștioara de Sus, Bucium, 
Ludești, Ludești-Deal, Costești, Costești-Deal, Căstău, 
Beriu, Romoșel, Sibișel. Sereca, Poienl-Beriu, Cuculș

Gaz metan________ ______ _________ ___ ________
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă între orele: 
9.00 - 15.00 în Deva, Aleea Crinilor, bl. E13, sc. 2;

i str. A. Endre, bl. 27, sc. C;
9.30 - 14 00 Deva, str. Lăstunilor.

■ETETA ZILEI

Cartofi natur cu cârnațî
Ingrediente: 6 cartofi, 500 g cârnați puțin picanți, 
condimente după gust, sare și piper, câteva fire de i 
pătrunjel, 50 ml ulei.
Mod de preparare: Se curăță cartofii, se spală și se 
taie cubulețe, se porționează carnații, totul se pune 
într-o tavă în care s-a pus uleiul, se codimentează, 
se pune apă cât să fie la nivelul cartofilor, nu să-i 
acopere, și se bagă la cuptor. Pătrunjelul tocat fin 
se presară deasupra când e totul gata.
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Nu este o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii. Resimți# o 
stare de inhibiție care vă va împiedica să vă exprimați 
părerea.

Taur

Astăzi simțiți nevoia să schimbați ceva, să faceți lucruri noi. 
Este o zi favorabilă relațiilor sentimentale și treburilor c/g* 
nice.

Gemeni

Dimineață aveți multe probleme de rezolvat. S-ar putea 
să întâmpinați dif 
nală.

iți de natură financiară șl profesio-

Soluția Integramel din numărul 
precedent: T - HUO - V - MAMA
- NEAM - TAIN - PRO - FAT - ABA
- A - I - ULIU - FS - UNSA - 
NORA - EA - SITA - OP - SOC - 
TN - OCNA - AIAATU - COLOS
- EMIRI - RA - TINTA - E - AA - 
LITRU - LAIC

woMiory
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Fecioară

Sunteți într-o formă intelectuală deosebită. Aveți succes

Rac
Vă sfătuim să o lăsațl mal ușor cu munca șl să vă aplecați 
mai mult spre problemele sentimentale, Amânați-vă 
proiectele!

leu
Dimineață aveți ocazia să demarați o afacere. Vă reco
mandăm să nu vă pripiți. Mal stațl două zile înainte de a 
lua o hotărâre!

Nu sunteți prea comunicativ, motiv pentru care relațiile 
sociale șl sentimentale pot avea de suferit. Nu începeți 
activități noii

Balanță a-.-

în activitățile legate de familie șl serviciu. Stabiliți clar pri
oritățile,

Scorpion
Simțiți nevoia să vorbiți cu o persoană de sex opus, despre 
problemele sentimentale. Este posibil să credeți că sunteți 
neglijat.

Săgetător

S-ar putea să fiți indispus șl să nu aveți chef de nimeni și
de nimic. Rlscațl să vă Izolați. Vă recomandăm să fiți mal 
sociabil.

Capricorn
Nu este o zi favorabilă călătoriilor șl câștigurilor financia
re. Inhibiția șl lipsa de sociabilitate ar putea să vă con
ducă la eșecuri.

Vărsător
Astăzi sunteți puțin inhibat, motiv pentru care puteți avea 
dificultăți de comunicare. Vă sfătuim să evitați ieșirile cu 
prietenii.

Pești

Dimlneață, colegii fac eforturi să vă scoată din starea de 
apatie care vă face de nerecunoscut. Ar putea fi de vină 
>boseala.

0630-07.00 Observator (r)
16.30-1645 Știri locale

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

7:30 TeleMatinal 
10:00 Pe ce dăm banii? 
10:30 Doctor Becker (ep. 4,

BSUA, 2003). Cu: Ted
Danson, Terry Farrell 

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

12:00 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrante după inte

grare 
13:00 Vorba lui Jim (s, 

□comedie, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate, Club

Disney 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin 
pentru alte 
naționalități 

17:00 Jurnalul TVR. Sport
Patrula de mediu 

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

Meteo

20:20 Neveste disperate 
Q(ep. 5, comedie amară, 

SUA, 2004). Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva 
Longoria și Felicity 
Huffman

21:15 Hello, Good-Byel 
21:50 Ochiul magia Reali

tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:45 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

23:15 Fără frontiere 
0:10 Vremuri schimbătoare
Ș (love story, Franța, 

2004). Cu: Catherine 
Deneuve, Gerard 
Depardieu. R.: Andre 
Techine

2d» Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo 

3:05 Michel Vaillant (film, 
reluare) 

450 Ochiul magic 
(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri
13 (film serial, reluare) 

10:15 Adevărul despre 
Poseidon (film, r) 

12:15 Emmendale - Afaceri
B de familie (s, dramă. 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Culmile groazei

S (thriller, Canada/SUA, 
2004). Cu: Nicole 
Eggert, Marc Singer 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Războiul de acasă (s).

OCu: Michael Rapaport 
18:15 Doi bărbați și

□jumătate (serial, 
comedie)

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

20:30 Arahnofobia
(thriller, SUA. 1990). 
Cu: Jeff Daniels, John 
Goodman, Julian 
Sands, Harley Jane 
Kozak.
Regia: Frank Marshall 

22:15 La Bloc
□(serial)

23:00 Meseriașii (serial) 
23:30 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 Călătorii in necunos-
□ cut (serial acțiune, 

SUA, 2005). Cu: 
William Fichtner, Eddie 
Cibrian, Kari Matchett

1:15 La Bloc (r)
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile Pro Tv
2:45 Pro Vest (r)
3:30 Vedere de pe bloc (r)
430 Icstrim Tivi (r) 
5:00 Parte de carte (r)
600 Meseriașii (r)
630 Emme - Afaceri 
□de familie (r)

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

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

9:00 în gura presei 
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea. 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

□(film serial) 
în distribuție: 
Pamela Anderson, 
Molly Culver, 
Shaun Baker

12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Misiunea Casa (r) 
1430 Din dragoste (divertis

ment) (r)
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Ziua Judecății
(divertisment)

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

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

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

24:00 Turbulențe (thriller, 
, Q SUA, 2000). Cu: Craig 

Sheffer, Jennifer Beals, 
Tom Berenger, Jeffrey 
Nordling. R.: David 
Mackay

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare)
4.-00 V.I.P.
□ (reluare)

8:50 Lecția de... știință, 
! Ochiul științei (doc.) 9:20 Jur

nalul Euronews pentru Româ
nia 9:35 Scotland Yard (r) 
10:10 Tonomatul DP2 12:00 

! Replay. Legendele fotbalului 
s românesc 12:30 Poirot (r) 
!13:30 ABC... de ce? 14:30 E 
i Forum 15:00 împreună în

Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
ț 16:20 Descoperă românii 
1630 Autostrada TVR. Maga
zin regional 18:00 Jurnal re
gional 1835 Poirot (s) 1930 
Să vorbim despre cinema (doc. 
Italia, 2001) 20:00 Bugetul 
meu. Prețul banilor 2030 Ba
zar 21:00 Ora de știri 22:10 
Dragoste de-o vară (dramă) 
23:50 Replay (r) 020 Colecțio
narul de suflete (s) 120 Prințul 
moștenitor Rudolf (film, 
reluare)

7:00 Love Joy (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s). Cu: Raven, 
Orlando Brown, Kyle Orlando 
Massey 1130 Divorțat și nu 
prea! (s) 12:20 Look who is 
winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Pentru o cau
ză dreaptă (s, dramă, Canada/ 
SUA, 2001). Cu: Elizabeth 
Lackey 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Cronici paranormale (s)

13:15 Road Runner-cea mai 
rapidă pasăre (s) 13:45 O fa
milie ciudată (s) 14:15 Des
coperă România (r) 14:45 Ics
trim Tivi 15:15 Savoarea bucă
tăriilor europene (r) 16:15 
Entertainment News (r) 1630 
Viata la Casa Albă (ultimul 
episod) 1730 Povești extraor
dinare (s) 18:30 Noi toți (r) 
19:00 Seaquest (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Boston Legal (s) 2130 Noi toți 
22:00 Sărutul de noapte bună 
(thriller, SUA, 1994)

600 dona (r) 7:00 Duelul pasi
unilor (r) 8:00 Răzbunarea Vic
toriei (r) 9:00 Gitanas (s) 11:15 
Inocentă furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
1630 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s), 
20:30 Iubire ca în filme (s)! 
21:30 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 23X10 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Iubire ca în filme (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8X» Sport cu Florentina 8:25 
Autofotum (r) 945 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Cidul (partea a ll-a) 
(dramă, SUA/ltalia, 1961). Cu: 
Charlton Heston 1625 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18X» Focus 1930 
Camera de râs 20:00 Cronica 
Cârcotașilor 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Politia în acțiune (r) 
0:30 Focus (r) 1:30 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

7X» Matinal 710 10:00 Auto
motor 10:30 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Emisiune- 
concurs (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:35 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Așteptând un tren (dramă, 
România, 1982). în distribuție: 
Andrei Finti. Regia: Mircea 
Veroiu 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 24:00 
Interzis. Cu Laura Andreșan 
030 Emisiune-concurs

11:40 Green Day-Live la Mil
ton Keynes (Marea Britanie, 
2005) 1240 Băiatul din balon 
(comedie, SUA, 2001). 14:05 
Dragoste de închiriat (roman
tic, SUA, 2005). 15:45 Copii In 
America (comedie, SUA, 
2005). 17:15 Concert Kylie 
Minogue Kylie: Showgirl 
Homecoming (2007) 18:20 
Barcelona (romantic, SUA, 
1994). 20:00 Alien vs. Preda
tor (horror, SUA, 2005). 21:40 
Jurnal de bord (thriller, SUA, 
2005). 23:20 Agent fără voie 
(acțiune, SUA, 2005).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:15 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Ziarul 
Realității 22:00 100% 23:00 
Ultima oră 2400 Realitatea de 
la 24:00

<1

8:00 Brainiac 9:00 Automo
bile americane recondițio
nate 10:00 Vânătorii de 
mituri 11:00 Mazda MX5 
12:00 Transformarea orașu
lui Shanghai 13:00 Megarăz- 
boaie cu fiare vechi 14:00 
Brainiac 15:00 Cum se fabri
că diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 Constructorii de 
motociclete 18:00 Motoci
clete americane 19:00 Vâ
nătorii de mituri 20:00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
21:00 Tehnici esențiale de 
supraviețuire 22X» Asediu ia 
Moscova 23:00 Jocurile 
video, pasiune și industrie



...................  
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Deva (D.l.) - Site-ul vine în ajutorul călătorilor pe șose- 
’ lele Europei. După ce a fost selectată localitatea de 

plecare și cea de sosire, site-ul vă propune distanța 
j cea mai scurtă, cea mai interesantă, cea mai eco

nomică, afișând costul carburantului și taxele de 
autostradă.

Fentă de un miliard la ruletă

1 euro
2,4270 lei1 dolar american

1 gram aur 51,3000 lei

3,2725 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 
30.05.2007:_________________________________________
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- DN 7: Zam - Ilia - Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal. Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

■ Angajata unui cazi
no din Deva e 
cercetată pentru
că a măsluit ruleta.

Mihaela TAmaș________________
mlhaela.tamas@infarmmedla.ro

Deva - O tânără angajată a unui cazino din Deva este cercetată de polițiștii deveni, pentru înșelăciune, după ce a influențat traseul bilei de la jocul de ruletă, câștigând astfel aproape 90 de mii de lei. Convins că e ceva necurat la mijloc, patronul cazinoului a solicitat ajutorul oamenilor legii. După o serie de verificări, polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor Deva au ajuns la concluzia că P.B., de 27 de ani, fără ocupație, și N.M., de 23 de ani, operator puncte credit ruletă la o societate comercială din București■ Punct de Lucru Deva, au măsluit ruleta.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu, luni, în jurul orei 17:00, N.M. a permis lui P.B. și altor două persoane necunoscute să forțeze cupola de sticlă a ruletei automate pentru a influența traseul bilei ce indica numărul și culoarea câștigătoare, „în acest mod cei doi au reușit să câștige ilegal suma de 89.600 lei, din care s-a și plătit către P.B. suma de 27.600 lei”, a declarat Nițu. în urma cercetărilor, polițiștii au mai stabilit că tânăra angajată a cazinoului a permis celor trei să forțeze cupola de sticlă a ruletei și cu scopul de a-și acoperi un minus în gestiune de 7.000 lei, creat cu o zi înainte.Cei doi sunt cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, iar polițiștii încearcă să identifice și celelalte două persoane. Aproape un miliard de lei vechi este paguba produsă de 
angajata cazinoului (Foto: arhivă)

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str George Enes- 
cu, nr. 14. ®-* 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.®-» 748080.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ©-» 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Farmacia „Tacoml - Humanltas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-» 211949.

Se reiau lucrările la giratoriu

ATB 1.8100 0,56
Rubrică realizată de SVM IFB INVEST SA Deva, b-dul 
Decebal bl.R, parter (lângă Quasar), tel: 221277.

SNP

Societatea Preț 
închidere (lei/acț) 

0.5050

Variație 
(%) 

■4,72
SIF3 2.2000 0
SIF1 3.2300 -0,31
Banca Transilvania 0.7500 2,04
SIF2 3.0900 0,32
SIF5 3.5900 -0,28
S1F4 2.2800 0
BRD 24.0000 -0,83

V..—■ ■■ __............... t1   .. . -   . ....-

■ Lucrările de amena
jare a sensului giratoriu 
din municipiul Deva se 
vor relua astăzi.

Clara PAs
dara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Declarația a fost făcută de viceprimarul municipiului Deva, Florin Oancea. Acesta a adăugat că echipele de constructori au avut patru zile libere deoarece mecanismele pentru ridicarea fântânii arteziene nu sosiseră săptămâna trecută.Primele elemente ale fântânii decorative vor sosi astăzi, astfel că muncitorii își vor relua activitatea pentru

De azi începe montarea elementelor fântânii artezienemontarea acestora. Viceprimarul Florin Oancea a precizat că lucrările de construcție a sensului giratoriu din Piața Arras trebuie să fie finalizate până în data de 1 august. Dat fiind faptul că lu
crările de infrastructură simt în mare parte aproape finalizate, viceprimarul estimează că există premise ca lucrările să fie încheiate cu două săptămâni înaintea termenului- limită.

Lumea copiilorDeva (S.B.) - Observatorul Județean pentru Drepturile Copilului Hunedoara (OJDC) organizează azi, de la ora 10, la Școala „Octavian Goga” Deva, acțiunea „Universul copiilor”. Scopul acțiunii este stimularea creativității copiilor prin conlucrarea dintre două grupuri de elevi în cadrul unui concurs cu premii despre semnificația zilei de 1 Iunie. Participă o clasă de la Școala Generală „Andrei Șaguna” Deva și o clasă de la Școala Generală „Octavian Goga” Deva.

SDDOKU
„■ J’l 'J; I I > I » I »» I I M M < « t ( «« « > * * B B B'B' B ■«.•■«..VV

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

1 2 4
4‘ 5 7

8 6 1 9
9 3 7

5 0 6 7
9 5 3 Ș

2 5 8 9
e 9 4 8 5
8 1 2 4 7

AVANSAȚI

8 5 1 2 6
1 4 8

8 9
6 9 ! 5

9 4
8 1 3

5 3
7 9 2
1 3 6 7 5

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
624378519
7 3 8 5 9 14 6 2
951624 8 37
219'363745
367459 1 28
84671269 3
496285 3 71
5’213398 4
1 83947256

începători Avansați

AJOFM Hunedoara e în top
E AJOFM Hunedoara e 

unica agenție din țară 
care editează un ziar 
gratuit pentru șomeri.

Dana Ioan________________ ___
dana.loan@fnformmedia.ro

Hunedoara - „Piața muncii”, ziarul lunar editat de către AJOFM Hunedoara, se află deja la a treia ediție. Este distribuit gratuit atât șomerilor, cât și în școli, la anii terminali, în instituțiile publice. Ziarul se dorește a fi un îndrumar care, alături de site- ul agenției, să eficientizeze și să fluidizeze piața forței de muncă din județ. Pe lângă asta, oferă informații legisla

tive, de utilitate, nu doar șomerilor, ci și celor care doresc să-și schimbe locul de muncă sau celor care intenționează să intre pe piața muncii în Europa. Aceasta în condițiile în care județul apare, în aprilie 2007, cu 12.000 mai puțini șomeri decât în urmă cu un an. „Se apreciază greșit la nivelul țării că județul nostru ar mai avea forță de muncă de exportat. Avem o rată a șomajului de 4,92%, ceea ce ne situează pe o poziție bună la nivelul țării, și suntem a doua‘agenție din țară (după București), ca diversitate a ofertelor de muncă”, a declarat Vasile Iorgovan, directorul AJOFM Hunedoara. încă nu se știe însă

Tot mai puțini hunedoreni caută un loc de muncăcare este resursa de forță de muncă reală în județ. „Nu știm cu ce material uman lucrăm. Ar trebui să existe o colaborare și cu baza de date a evidenței populației și cu bazele de date ale firmelor care recrutează forță de muncă pentru străinătate. Este

important să știm câți hunedoreni muncesc și câți nu, și din ce cauze, cu atât mai mult cu cât persoanele care lucrează cu contract de muncă dincolo de graniță vor putea beneficia de facilități de asigurări sociale și în țară", a mai spus directorul instituției.
Răspundem cititorilor
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Liftul - mărul discordiei la bloc
Cititorii CL solicită lă

muriri legate de cheltu
ielile aferente instala
țiilor comune din bloc.Deva (C.P.) - Marin Avram din Deva, Aleea Streiului, bl. 64, ap. 70, întreabă dacă, având locuința la parterul blocului, estesobligat conform legii să plătească cheltuielile legate de funcționarea sau de întreținerea liftului.Răspunsul SPLAS Deva: „Conform HG 400/2003, cheltuielile pentru lucrări de întreținere, servicii, de reparații și de consolidare la

părțile de construcții și instalații aflate în proprietatea comună indiviză (între care se numără și ascensorul) se repartizează proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză a fiecărui proprietar, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalculată conform prevederilor art.45 alin.3. De asemenea, conform aceleiași HG, consumul de energie electrică aferent funcționării ascen sorului, care se măsoară prin contoare montate separate de cele ale proprietăților individuale, se repartizează proporțional cu numărul per

soanelor care locuiesc în mod curent în clădire. Prin hotărâre a adunării generale a asociației, pot să nu contribuie la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcționarea ascensorului persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter» mezanin, precum și la etajul 1 din condo- miniile fără mezanin. Celelalte cheltuieli determinate de întreținerea-revizia ascensorului se suportă de toți proprietarii apartamentelor sau spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință,
Liftul este considerat instalație 
comună în condominiuchiar dacă nu locuiesc in aceste spații, ascensorul fiind o instalație comună”.

mailto:mlhaela.tamas@infarmmedla.ro
mailto:dara.pas@lnformmedla.ro
mailto:dana.loan@fnformmedia.ro
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NfCRT
• Impozite. Consiliul Local Deva a decis ca taxele și impozitele locale să rămână, în 2008, la același nivel cu cele din acest an. (M.S.)
• Carosabil. Consilierul local Ferdinand Pogocsan a cerut executivului Primăriei Deva să repare carosabilul din zona Blocului Experimental din municipiu, apreciind că în acel loc nu se mai poate circula în condiții de siguranță. (M.S.)

Studenții ajută 
copiii orfani

Petroșani (C.B.) -Sindicatul Studenților Democrați (SSD) de la Universitatea din Petroșani a inițiat începând cu data de 28 mai un proiect sub denumirea „Orfan, da’ nu singur!”, proiect ce constă într-o campanie de strângere de fonduri ce vor fi donate copiilor din casele de plasament. Campania este însoțită de mesajul „Trăim într-o societate nealinată. Nu o vom putea schimba, până ce noi nu ne vom schimba. Dacă vrei să fii alinat, trebuie să fii dispus mai întâi să alini. Să aducem strălucirea în ochii unor copii nevinovății Să-i ajutăm să zâmbească! Fii alături de noi! Donează!”. Liderul studenților din Petroșani, Dacian Ciodaru, a afirmat că „prin acest tip de proiecte se observă că SSD-ul nu are doar rolul stipulat în statutul acestuia ci și pe acela de agent al schimbării imaginii Petroșa- niului, în general, dar și a Universității din Petroșani, în particular”.

Furt
Deva (M.T.) - După 
ce a furat un auto
turism Renault, din 
fața unui bloc din 
Deva, un bărbat de 
43 de ani, din locali
tate, a urcat la 
volanul autoturismu
lui, fără a avea per
mis de conducere. în 

localitatea Mintia, 
Florin D. pierde con
trolul autoturismului 
și intră în coliziune 
cu un alt autoturism, 
condus regulamentar 
din sens opus de 
Emil B., de 37 de 
ani, din Vețel. în 

urma impactului a 
rezultat avarierea 
ambelor autoturisme. 
Imediat după eveni
ment, Florin D. a 
părăsit locul faptei, 
fiind prins ulterior de 
polițiști. Acesta a 
refuzat testarea cu 
aparatul etilotest și 
recoltarea probelor 
biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei. 
Bărbatul este cer
cetat în stare de li
bertate pentru furt, 
conducere pe dru
murile publice a unui 
autovehicul fără a 
poseda permis de 
conducere, părăsirea 
locului faptei și sus
tragerea de la 
recoltarea de 
probe biologice în 
vederea stabilirii 
alcoolemiei.

Național Liberal, a depus ieri jurământul în calitate de nou consilier local în Deva, ea succedându-i în funcție lui Pompiliu Crai, care a demisionat din Consiliul Local din motive obiective.
(Foto: Traian Mânu) '

Proiect în peșterăBoșorod (C.B.) - Un număr de 28 de cadre didactice de la școlile primare simultane din zona Călan-Boșorod au participat zilele trecute la un proiect care a avut ca țintă peștera Cioclovina. Proiectul care are ca temă „Cunoașterea orizontului local” se va derula pe parcursul mai multor etape. „Cunoașterea obiectivelor turistice locale este foarte importantă pentru noi. Aceasta a fost doar un prim pas, în viitor vom întocmi referate despre toate locurile pe care le vom străbate”, a menționat Călin Ionașc, învățător la Școala Primară Luncani. Au mai participat muzeograful Daniela Marcu și arheologul Vasile Ferencz.

Inisconi revine la primărie
■ loan Inișconi se 
întoarce la Primărie. 
Hotărârea de demitere 
a sa e suspendată.

Hannelore AcArnulesei

Deva - începând de astăzi, loan Inișconi, schimbat din funcția de viceprimar, în urmă cu mai bine de o lună, printr-o hotărâre a Consiliului Local Deva, își va relua postul de ales local. După ce azi dimineață a făcut anticamera secretarei primăriei Laura Sârbu, loan Inișconi spune că a fost primit, într- un final, pentru a comunica personal decizia Prefecturii prin care este suspendată hotărârea de schimbare a sa din funcție.
Hotărâri ilegalePrefectul Marius Cristian Vladu spune că a atacat atât

Nelu Ardeleanhotărârea de schimbare din funcție a viceprimarului Inișconi, cât și cea de numire, pe același post, a lui Ardelean. întrucât ambele sunt nelegale. „N-am constatat că primarul, care a fost și inițiatorul proiectului, ar fi făcut dovada că domnul Inișconi a încălcat legile țării, Constituția, că a adus prejudicii CL, cetățenilor Devei. Ieri, neavând nici o reacție de

loan Inișconi (Foto: d)la Consliul Local, am atacat hotărârea în contencios administrativ și am înștiințat Consiliul Local Deva despre faptul că orice act atacat în contencios de prefect este suspendat de drept. Motiv pentru care domnul viceprimar Inișconi își continuă mandatul de viceprimar. Iar domnul Nelu Ardelean trece înapoi consilier. Asta, până la decizia definitivă și irevocabilă

a instanței. Dar noi credem că aceste hotărâri simt nelegale”, declară Vladu.
Motivele demiteriiViceprimarul loan Inișconi a fost schimbat din funcția de viceprimar la sfârșitul lunii aprilie. Principala vină care i se punea în cârcă era managementul defectous al Teatrului de Artă Deva, aflat în sub- ordinea sa. Pe locul doi la capitolul acuze era faptul că ar fi scos din primărie documente care nu aveau caracter public. La ședința de consiliu, între propunerile de a reanal- iza hotărârea de schimbare din funcție a viceprimarului Inișconi sau de a aștepta decizia instanței, consilierii au votat cea de-a doua variantă. Primarul Mircia Muntean a declarat, la finalul ședinței că „îl vom primi cu brațele deschise, dar ne judecăm în continuare”.

Pensionarii nu mai vor la băi
■ Numărul pensiona
rilor care doresc să 
obțină bilete de trata
ment prin CJP a scăzut.

Dana Ioan____________________
dana.ioan@infarmmedia.ro

Deva - în anii trecuți, spațiul destinat repartizării biletelor pentru tratament pentru pensionari era neîncăpător, iar angajatele Casei nu mai pridideau să răspundă întrebărilor, să verifice acte și să încaseze bani. Deși nu

mărul de locuri primite pe primele două trimestre din 2007 e mai mic decât cel primit în 2006, în aceeași perioadă, oamenii în vârstă nu se mai înghesuie ca altă dată. Acum e liniște aici. Doar ceva mai mult de 2000 de bilete s-au repartizat de la 1 ianuarie, față de cele aproape 3000 de anul trecut.De crescut a crescut însă ceva: numărul persoanelor potențial beneficiare de bilete gratuite. Sunt acum peste 38.000. Concluzia e una singură - mai mulți oameni cu

venituri mici, foarte mici la pensie, adică la vârsta la care tratamentul la băi ar fi o nevoie, consideră vacanța în sine un adevărat lux, chiar în condițiile în care masa, cazarea și tratamentul sunt gratuite.Deloc surprinzător, în ordinea celor mai solicitate destinații, litoralul se află abia pe locul trei. Băile Covasna, Vatra Dornei sUnt mult mai căutate. Dincolo de tratarea bolilor în sine, poate că cei în vârstă care totuși ajung o săptămână, două, la trata-
Ghișeu la Casa de Pensiiment, vor să petreacă timpul ăsta cât mai departe de casă; să spere că la întoarcere își vor găsi viața mai bună.

Dușuri scoțiene în Progresul
■ O deveancă și-a pus 
mintea cu copiii și a 
aruncat cu apă pe ei ca 
să nu mai facă gălăgie.

CĂLIN BlCĂZAN
calin.bica2an@informmedia.roDeva - Gălăgia provocată lângă un bloc de pe strada Progresului de câțiva copii cu chef de joacă a fost prea mult pentru o pensionară care nu a mai putut suporta țipetele micuților și s-a hotărât să ia măsuri. Doina Dărăbanț a pus mâna pe o sticlă plină cu apă și i-a stropit pe copii de la etaj. Gestul femeii este blamat de un vecin care afirmă că se simte indignat de fapta doamnei Dărăbanț. „Unde este ome

nia și respectul față de copii? Putea să le spună frumos să plece de acolo, nu să le arunce cu apă rece în cap. Halal comportament, cred că a fost foarte satisfăcută de gestul ei”, spune vecinul pensionarei. Femeia spune că soluția la care a recurs era ultima posibilă pentru că gălăgia se repeta zi de zi, iar copiii nu înțelegeau că trebuie să facă liniște în orele la care alții se odihnesc. Doina Dărăbanț nu înțelege de ce vecinul face atâta caz din acest incident. „Ce mare bravură am făcut, domnule? Nu le e rușine? Să se ajungă până la ziar cu treaba asta. Aici, în blocul ăsta sunt numai pensionari și oameni bolnavi, iar copiii strigau și făceau gălăgie la ora 14, sub

l-a stropit pe copii cu apă să nu mai facă gălăgie (Foto: t. Mânu)geamurile noastre. Urlau ca niște nebuni la ore la care noi, bătrânii, ne odihnim. Nici măcar nu i-am stropit prea tare, dar de când am aruncat cu apă pe ei nu au mai venit să facă gălăgie. Acum e liniște”, afirmă Doina Dărăbanț, care mai spune că jocul

gălăgios din fața scării nu e singura activitate de deranj pe care o fac copiii. „Intrau cu rolele în scară și circulau prin fața ușilor. Rolele alea fac zgomot, iar noi nu ne puteam odihni. Cineva trebuia să facă ceva pentru că așa nu se mai putea”.
Misiune economică italiană în
■ Reprezentanții unui 
consorțiu italian, inte
resați de parteneriatul 
cu firmele hunedorene.Deva (M.S.) - O delegație formată din membri ai Consorțiului Next Italia - din Sardinia de Nord s-a aflat ieri în județul Hunedoara, unde s-a întâlnit cu autoritățile locale și reprezentanții mediului de afaceri, în vederea identificării posibilităților unui parteneriat între cele două regiuni. „Dorim să realizăm un parteneriat cu oamenii de afaceri italieni pentru a ne sprijini in accesarea fondurilor structurale europene, ținând cont de experiența pe care Italia o are în acest domeniu. Ne interesează

La discuții cu autoritățile județului Hunedoara (Foto: t Mânu)dezvoltarea locală, protecția mediului, turismul și urbanismul”, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț.La rândul său, președintele Consorțiului Next Italia, Gianfranco Lai, a arătat că vizita se dorește a fi „un punct de

plecare” pentru conturarea unui parteneriat puternic între cele două regiuni, obiectivul final al acestuia fiind dezvoltarea economică durabilă.„Dorim să oferim experiența noastră în proiecte de infrastructură și în proiecte

județimportante, care să permită dezvoltarea. Acest lucru l-am învățat de 15 ani, după ce înainte am făcut mai multe greșeli. Credem că experiența noastră poate fi pusă la dispoziția celor interesați”, a afirmat președintele consorțiului italian. Consorțiul Next Italia reunește 15 întreprinderi din nordul Sardiniei, specializate în tehnologie și servicii. Alături de membrii consorțiului au fost prezenți și reprezentanți ai confederației patronale Confindustria, ce reunește 500 de întreprinderi asociate și cuprinde 90 la sută din forța de muncă angajată în domeniul industriei din Sardinia.în județul Hunedoara funcționează 300 de firme cu capital mixt româno-italian.

mailto:dana.ioan@infarmmedia.ro
mailto:calin.bica2an@informmedia.ro


Titlul - "misiune posibila"

Nazuri. Managerul general de la Jiul, loan Sdrobiș, a spus că Adi Dulcea, losif 
Kalai și Gabi Apetri și-au exprimat dorința 
de a părăsi echipa din Vale și de a juca 
tot în prima ligă. „Nazuri și iar nazuri. Le 
dau drumul, dar să vină cu bani de acasă. Dacă eșuează, înapoi la Jiul nu mai > au ce căuta", a spus Sdrobiș. (V.N.)
• Juniori. în Liga a IV-a de Fotbal, juniori, pe primul loc se află Agrocompa- ny Băcia. în 16 meciuri disputate până în prezent tinerii fotbaliști din Băcia au acumulat 43 de puncte, au un singur meci pierdut, au marcat 56 de goluri și au primit doar șase. (V.N.)

■ FC CIP nu renunță la 
lupta pentru trofeu, 
deși a pierdut primul 
joc al finalei.

ClPRIAN MARIMUȚ_________________
dprian.marlnutglnfofmniedia.roDeva - Câștigarea titlului național nu li se pare deloc o misiune imposibilă celor de la FC CIP, chiar dacă au pierdut, luni, primul meci al finalei play-off-ului cu ACS Odorheiu. Devenii mai cred încă în șansa lor de a cuceri trofeul pus în joc. Până la al doilea meci al finalei, programat luni la Odorhei, FC CIP va juca din nou, azi, de la ora 20.00, acasă, cu ACS Odorheiu în returul semifinalei Cupei României.„Nu știu ce s-a întâmplat cu jucătorii, dar parcă nici imul nu a avut atitudinea necesară, pentru o finală de play-off.

Matei (alb) este unul dintre jucătorii care pot salva titlul
(Foto: T. Mânu)Cred că ne-a picat prost victoria din Cupă și din cauza acelui succes facil echipa nu s-a concentrat suficient. în plus, am avut și ghinion, pentru că deși echipa și-a creat ocazii s-a ratat incredibil, chiar cu poarta goală”, afirma Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP. Tehnicianul devean s-a declarat convins că echipa sa

va întoarce soarta finalei. „Sunt convins că batem la Odorhei. Avem o echipă mai valoroasă și mai experimentată și avem forța să învingem chiar pe terenul lor”, afirma Karoly.
Critici și optimism„Vina înfrângerii e împărțită între antrenor și jucători.

Cei din teren au fost depășiți la dăruire, ambiție, pragmatism și organizare, iar antrenorul nu a găsit soluții să schimbe din mers atitudinea jucătorilor”, afirma Paul Gre- cu, vicepreședintele FC CIP. în ciuda criticilor la adresa echipei, Grecu s-a arătat și el optimist în privința capacității jucătorilor de a mai câștiga titlul. „Bineînțeles că putem reface acest dezavantaj. Victoria Odorheiului a fost una de conjunctură, dar în al doilea joc FC CIP va juca la adevărata valoare și va învinge. Vom bate la Odorhei pentru a mai oferi un meci decisiv la Deva minunatului public care e alături de echipă și pentru a câștiga un nou titlu”, comenta Grecu. E posibil ca în meciul de azi din Cupă, CS Odorheiu să joace cu echipa secundă, pentru a-și menaja titularii.
v’C'v'C' w

Deva (V. N.) - Rezultatele etapei a 32-a: Auxerre Lugoj 
- FC Caracal 0-3; FC Tîrgoviște - FC Bihor Oradea 1-1; 
Minerul Lupeni - FCM Reșița 2-0; FC Baia Mare - CFR

Trei juniori din județ la

1

Corvinul Hunedoara 3-0.
Clasament

Timișoara 0-2; Unirea Alba lulia - Building 1-0; Gaz 
Metan - IS Cîmpia Turzii 4-1; Unirea Dej - U Cluj 0-2;
Poli Timișoara - CSM Rm. Vîlcea 0-1; Dacia Mioveni -

1. U Cluj 32 19 9 4 44-20 66
2. CSM RM. Vilcea 32 17 5 10 36-28 54
'ț, Dacia Mioveni 31 15 9 7 36-21 54
"4. Minerul Lupeni 32 18 4 12 39-33 52
5. Unirea Alba lulia 32 14 9 9 32-25 51
6. FC Caracal 32 14 4 14 38-31 48
7. Gaz Metan 32 15 6 13 43-31 45
8. Poli Timișoara 32 12 9 11 43-32 45
9. Corvinul 31 11 12 8 43-33 45
10. CFR Timișoara 32 13 6 13 37-42 45
11. IS Cîmpia T. 32 12 8 12 29-33 44
12. FCM Reșița 32 12 6 14 35-35 42
13. FC Tîrgoviște 32 11 9 12 27-31 42
14. FC Bihor 32 10 10 12 34-40 40
15. Building 32 10 8 14 25-31 38
16. FC Baia Mare 32 8 8 16 22-50 32
17. Auxerre 32 6 10 17 22-38 25

,18. Unirea Dej 32 6 6 20 25-58 24a», 18. Unirea
IjProgramul

W- Auxerre;
I etapei următoare, din 2 Iunie a.c.: Building

Auxerre; IS Cîmpia Turzii - FC Caracal; Corvinul - 
Unirea Dej; CSM Rîmnicu Vîlcea - Minerul Lupeni; U 
Cluj - Poli Timișoara; FCM Reșița - FC Baia Mare; CFR 
Timișoara - FC Tîrgoviște; FC Bihor - Unirea Alba lulia; 
Gaz Metan - Dada Mioveni.

Ceaua mai vrea un „miner"!
Deva (V.N.) - loan Sdrobiș, managerul general al Jiului, a declarat că Steaua dorește să-l achiziționeze pe Mihai Pintilii și că transferul se va perfecta doar dacă i se garantează postul de titular. „Antrenorul Stelei și-a exprimat dorința să-l ia pe Pintilii. Eu îl las să plece doar dacă îi garantează postul de titular, pentru că are 22 de ani și nu își permite la vârsta asta să stea pe banca de rezerve. Este un jucător tânăr, bun și poate face față la Steaua”, a spus Sdrobiș. în schimb, fotbalistul susține că nu știe absolut nimic despre un eventual transfer la Steaua. „Nimeni de la Steaua și nimeni de la Jiul nu mi-a comunicat ceva despre transfer. Eu acum sunt în vacanță la Iași. M-a luat prin surprindere știrea, dar * m-a bucurat. Dar dacă nu m-a contactat nimeni, eu pe 25 iunie mă voi prezenta la antrenamentele echipei Jiul, grupare cu care mă aflu sub contract”, a spus Pintilii.
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XX-a: Inter Petrila - 
Agrocompany Băcia 2-2: Universitatea Petroșani - Vic
toria Călan 2-2; CFR Marmoslm - Minerul Aninoasa 4-

1
0; Colegiul Matei Corvin - Aurul Brad 3-1; Retezatul 
Hațeg - Gloria Geoaglu 1-0; Constructorul Hunedoara 
- Metalul Crișcior 0-3, _________ ________ ____________

asamenL___________________________
1. CFR Marmoslm 20 20 0 0 84-14 60
2. Retezatul Hațeg 20 12 4 4 42-23 40
3. Victoria Câlan 20 12 3 5 48-25 39
4. Agrocompany Băcia20 10 5 5 43-30 35
5- Ifeerul Aninoasa 20 9 5 6 29-26 32
6l Unwersrtatea 20 7 7 6 41-36 28
7. Gloria Geoaqiu 20 6 4 10 19-39 22
«. Metalul Crișdor 20 5 5 10 25-38 20
8L ColegM MC 20 5 4 1_1_ ___________
M. Constructorul HD20 5 1 14 24-45 16
11-tater Pietrila 20 4 4 12__ 31-65 16
O-ArndBrad 20 2 4 14 18-41 10
■ș • XXtac Aurul Brad - CFR Marmosim Simeria; 
Mamd Aninoasa - Universitatea Petroșani; Victoria 
<3ta - Met Petiia; Agrocompany Băcia - Constrac- 
«■ri Hunedoara, Metalul Crișdor - Gtoria Geoagta;

IMei Cttnin - Ritentul Hațeg.
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■ lacob (Corvinul 2005), 
Bicfalvi și Teușan (de la 
Jiul) fac parte din 
naționala U-19.

Deva (C.M.) - Fotbalul hune- dorean suferă la capitolul performanțe, însă se revanșează prin faptul că produce jucători talentați. Ca dovadă, Alexandru lacob (Corvinul 2005), Fabian Teușan și Eric Bicfalvi (ambii Jiul) au fost convocați la echipa națională de juniori Under 19 care va participa în perioada 30 mai - 6 iunie, în Elveția, la calificările pentru turneul final al CE, ediția 2006-2007. lacob este component de bază al naționalei,

lacob este cel mai curtat 
jucător de la Corvinul (Foto: cl)fiind în multe meciuri chiar căpitanul ei și având numeroase selecții. Teușan și Bicfalvi care e pe cale să semneze cu Steaua au fost chemați la lot după evoluțiile bune din ultima perioadă avute cu Jiul în meciurile din Liga I. Luni, cu două zile înaintea plecării lotului de 18 jucători, selec-

naționalăționat de antrenorul Florin Cheran, spre Elveția, naționala U-19 a remizat, scor 3-3, cu reprezentativa de tineret a României, într-un joc-școală, disputat la Săftica. Unul dintre golurile echipei U-19 a fost marcat de jiulistul Bicfalvi, celelalte două fiind semnate de Buhăescu și L. Ganea. în Elveția, România joacă în turul de elită, făcând parte din grupa a 7-a, alături de echipele similare ale Serbiei, Elveției și Danemarcei. Programul meciurilor echipei României este următorul: 31 mai, ora 21.30, România - Elveția; 2 iunie, ora 21.30, România - Danemarca; 5 iunie, ora 21.30, Serbia - România.

Amenințare
Deva (V.N.) - Antrenorul de la Minerul Lupeni, Dan Mănăilă, a declarat ieri că a fost amenințat cu bătaia de Costel Pană, antrenorul echipei CSM Râmnicu Vâlcea, dacă se va prezenta la meciul de sâmbătă, din cadrul etapei a XXXIII-a a Ligii a Ii-a. „Mi-a spus că îmi va rupe mâinile și picioarele dacă merg la meci. Minerul Lupeni va merge la Vâlcea și va juca pe teren așa cum a fâcut-o în toate partidele de până acum”, a declarat Mănăilă.

Dan Mănăilă (Foto: CL)

Ofertat de 
DinamoDeva (V.N.) ■ Dan Mănăilă, antrenorul de la Minerul Lupeni, susține că portarul Marius Rus, în vârstă de 17 ani, a fost ofertat de campioana României, Dinamo București, și că va discuta o eventuală plecare a lui Rus la finalul actualei ediții de campionat. „Constantin Dănilescu ne-a spus că Dinamo este interesată de achiziționarea tânărului portar, dar acest lucru îl vom discuta abia la finele sezonului pentru că mai avem de disputat două etape”, a spus tehnicianul. De precizat faptul că Rus a fost adus de la Pâncota Arad și a intrat și în atenția antrenorilor lotului național de juniori al României. „Dinamo nu este singura echipă care s-a arătat interesată de serviciile jucătorului. De fapt, aproape jumătate din echipa de la Lupeni are oferte. Mă refer la Vezan, Luca și Itu care sunt doriți de Pandurii Târgu Jiu, iar Neagu va reveni la FC Național”, a mai spus Dan Mănăilă.

DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, GRATU
IT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotidianul 
Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi prelungesc 
abonamentul la Cuvântul liber.

Numele____
Prenumele
Adresa: Str.
Nr._____ Bl.
Localitatea
Telefon____

feri acum un MARE AVANTAJ:

HAI IEFTIN PRIN NOU
Iu veți simți majorarea tarifelor Ia Poștă pentru că 
rețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
celași, pe rețeaua proprie de distribuție!

7!7’.Vuri IURMAL

TALONUL Df TESTARE GRATUITA ESTE VALARIL DOAR PENTRU CEI (ARE IN 
ULTIMELE fi LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA CUVÂNTUL LIBER SI NICI CITI 
TORI DE PROBA TALONUL NU IMPLICA NICI UN FFL DF OBLIGAȚII FINAN 
C.IARE DIN PARTEA CITITORULUI

dprian.marlnutglnfofmniedia.ro
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• Campioană. Sparta Praga a câștigat titlul de campioană în Cehia, după ce a învins, cu scorul de 5-0, formația SIAD Most, în etapa a XXX-a, ultima din actuala ediție.Sparta Praga, care a câștigat pentru a 34-a oară titlul de campioană, a reușit eventul după ce a câștigat și Cupa Cehiei. Campioana Cehiei va juca în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, în timp ce Slavia Praga, ocupanta locului secund, va evolua în turul doi preliminar al competiției.
Ofertă

Petroșani (MF) - An trenorul echipei din Liga a Il-a, Minerul Lupeni, Dan Mănăilă, susține că portarul Marius Rus, în vârstă de 17 ani, a fost ofertat de campioana României, Dinamo București
Joacă

Paris (MF) - Perechea Andrei Pavel/ Alexander Waske (România/ Ger mania) va întâlni cuplul Alexander Peya/ Bjorn Phau (Austria/' Germa nia) în turul I al probei de dublu masculin de la Roland Garros.

Andrei Pavel (dreapta)
(Foto: EPA)

Promovare

Sfântă împăcare în handbal

Adrian Porumboiu
(Foto: FAN)

Nu 
schimbă
Vaslui (MF) - Princi
palul finanțator al FC 
Vaslui, Adrian Po
rumboiu, a declarat, 
marți, că antrenorul 
Viorel Hizo își va pre
lungi contractul cu 
gruparea moldavă 
pentru următoarele 
trei sezoane.
„Viorel Hizo rămâne 
cu certitudine la 
Vaslui. Mi-a confir
mat acest lucru", a 
spus Porumboiu.

Londra (MF) - Echipa Derby County a promovat în Premier League după ce a învins, pe stadionul Wembley, cu scorul de 1-0 (0-0), formația West Bromwich Albion, într-un meci de baraj.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Pearson, în minutul 62.Celelalte două echipe promovate în Premier League sunt Sunderland și Birmingham City.Campioana Angliei, Manchester United, și ocupanta locului secund, Chelsea Londra, vor juca în grupele Ligii Campionilor, iar formațiile Liverpool și Arsenal Londra vor evolua în turul trei preliminar al aceleiași competiții.Echipele Tottenham Hotspur, Everton și Bolton Wanderers vor juca în Cupa UEFA.Formațiile Sheffield United, Charlton Athletic și Watford au retrogradat în liga secundă.

Cil dreptul. Anaheim Ducks a 
Învins, pe teren propriu, cu scorul de 
3-2 (1-1, 0-1, 2-0), formația Ottawa Sena
tors, In primul meci al finalei ligii pro
fesioniste nord-americane de hochei pe 
gheață (NHL), care se dispută după sis
temul .cel mai bun din șapte meciuri”. 
Golurile Învingătorilor au fost marcate 
de McDonald. Getadaf și Moen. (Fota bpa)

■ Gheorghe Tadici și 
Carmen Amariei au pus 
punct războiului, jucătoa- 
rea revine la „națională".

București (MF) - Handbalis- ta Carmen Amariei Lungu a declarat, marți, că a decis de comun acord cu antrenorul naționalei, Gheorghe Tadici, să lase deoparte toate neînțelegerile dintre ei și să pună umărul la calificarea echipei la Campionatul Mondial, la care speră ca România să urce pe podium.
Este fericită„Sunt fericită că revin la echipa națională după doi ani Este o echipă nouă, sunt jucătoare cu care n-am jucat nicjodată, dar și cele cu expe-.......................................... .............

Am lăsat deoparte tot ce a fost

Carmen Amariei

............................  51

în urmă cu doi ani, în timpul cantonamentului echipei naționale de la Sighișoara, sportiva și antrenorul Gheorghe Tadici s-au certat, după care jucătoarea a părăsit lotul, întorcându-se la Cluj. După câteva luni, Carmen Amariei Lungu a trimis o adresă FR Handbal prin care își a- nunța retragerea din echipa națională, perioada imediat următoare fiind una în care atât ea, cât și antrenorul Tadici, au făcut declarații unul împotriva celuilalt.
în interesul RomânieiRecent, Amariei, care a câștigat Liga Campionilor cu Sla- gelse (Danemarca) în urmă cu o săptămână, a revenit la sentimente mai bune, la fel ca și antrenorul Gheorghe Tadici. „Am anunțat federația că mă pun la dispoziția echipei naționale. Mi-am dat seama că au fost neînțelegeri și lipsă de comunicare la mijloc și că, de fapt, tot ceea ce contează este interesul echipei naționale.

Cei doi nu își mai întorc spatele, așa cum o făceau până acum
(Foto: FAN)Am decis de comun acord cu antrenorul Tadici să lăsăm deoparte tot ce a fost și să urmărim doar interesul echipei naționale”, a explicat A-

mariei, care urmează să plece spre Râmnicu Vâlcea, pentru a participa la antrenamentul de după-amiază al naționalei.Antrenorul Gheorghe Ta-riență, cu care mă știu bine de atâția ani și aștept să ne revedem. Cred că va fi o experiență plăcută și sper să ajut echipa, atât în meciurile de calificare cu Suedia, cât și la Campionatul Mondial. Ne dorim cu toții performanță pentru echipa națională și să urcăm pe podium”, a spus Amariei.

PreparativeEchipa națională susține ultimele trei zile de pregătiri la Râmnicu Vâlcea, unde s-au alăturat de luni și jucătoarele Aurelia Brădea- nu și Simona Gogârlă, care au încheiat cu o zi în urmă campionatul în Ungaria, cu Gyor.Naționala va pleca, vineri,

Lavrici, unui din cei mai 
buni jucători din lotul ad
versarilor României

(Foto: EPA)

spre Suedia, unde două zile mai târziu, la Uddevalla (ora 16.30), va disputa meciul tur cu Suedia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2007. Returul va avea loc la 9 iunie, la Râmnicu Vâlcea (ora 19.00).

dici nu a putut fi contactat, iar președintele FR Handbal, Cristian Gațu, a afirmat că nu dorește să se implice în deciziile de la lotul națion^ „Așa cum nu am avut cLK face cu conflictul lor de acum doi ani, nu vreau să am de-a face nici cu revenirea jucătoarei. Este important interesul echipei naționale, iar antrenorii știu cel mai bine de ce e nevoie pentru a-1 atinge”, a declarat Gațu.
Pericolul numit

_ București (MF)

Fără Ovidiu TonițaAlexandru Tudori (Dinamo).Managerul general al naționalei României, Robert Antonin, nu i-a convocat la lot pe internaționalii Petru Bălan, care evoluează cu echipa sa de club, Biarritz, în semifinalele primei divizii franceze Top 14, și pe Romeo Gonti- neac, care încearcă să promoveze cu Aurillac în PRO D2.Turneul IRB Nations Cup va începe marți, 5 iunie, pe stadionul „Arcul de Triumf’. La ora 19.00 naționala României intră în competiție înfruntând echipa sud-africană, Emerging Springboks.

București (MF) - Jucătorii Ovidiu Tonița și Costică Mer- șoiu nu vor face parte din lotul echipei naționale de rugby a României la turneul IRB Nations Cup, din cauza unor accidentări.Naționala României se reunește, joi, la Hotel Parc și va efectua antrenamentele pe stadionul „Arcul de Triumf”. Din echipă vor lipsi Ovidiu Tonița (Perpignan), care a suferit o entorsă la genunchi, și Costică Merșoiu (Dinamo) care are o ruptură musculară, ei fiind înlocuiți de Valentin Ursache (Contor Grup Arad) și

Mugurel Buga nu dorește să 
plece la clubul condus de Gigi 
BecaH . (Foto: EPA)

va trebui să o adopte echiiAtacantul Klemen Lavrici, legitimat la MSV Duisburg, a declarat că naționala Românieieste favorită în dubla cu Slovenia, programată la 2 și 6 iunie, în grupa G a preliminariilor CE 2008, dar că el și colegii săi sunt capabili să le strice planurile „tricolorilor”.„Românii sunt favoriți, dar le putem strica planurile. Suntem o echipă tânără, care mai are nevoie de timp”, a spus Lavrici.Selecționerul Matjaz Kek a vorbit despre tactica pe care

sa pentru a avea sorți de izbândă. „Cu România trebuie să fim mult mai exacți la trecerea la faza de atac, în care să participăm cu mai mulți jucători, nu doar cu Lavrici izolat între cinci-șase jucătmi Va trebui să avem posesiâjl să încercăm să finalizăm atacurile. Meciurile cu România din 2001 reprezintă istoria magnifică a fotbalului sloven. Echipa noastră nu mai e de aceeași calitate, dar vom lupta din greu. Sunt încântat că toți jucătorii sunt valizi, iar atacanții, într-o formă foarte bună”, a spus Kek.

Rugbistul echipei franceze Perpignan a suferit o entorsă la 
genunchi (Foto: e^^

Buga nu vrea la Steaua
București (MF) - Atacantul absolut nimic. Nimeni n-a dis- că nimeiBucurești (MF) ___________echipei Rapid, Mugurel Buga, a declarat, marți, că nu vrea să joace la Steaua, ci la un club din străinătate, dar a precizat că, dacă acționarul George Copos se înțelege cu Gigi Becali, nu are ce să facă decât să plece.„Nu știu nimic de un transfer de-al meu la Steaua. A fost ceva tn iarnă, dar de atunci.

cutat cu mine. Nu vreau la Steaua, vreau să joc afară. Dar dacă George Copos se înțelege cu Becali, ce pot să fac? Cum să mai stau la Rapid dacă patronul nu mă mai vrea? Pe mine asta mă și doare. Că pe noi, pe jucători, nu ne întreabă nimeni ce vrem. La fel și Vali (n.r. - 
Valentin Bădoi). Sunt sigur

__ nimeni nu l-a întrebat nimic. Vrei, nu vrei, trebuie să pleci. Suntem mereu puși în fața faptului împlinit”, a spus atacantul.Buga susține că își dorește foarte mult un transfer în străinătate, dar nu știe dacă acesta se va realiza. „Vreau să plec afară, să văd cum e. Ar fi extraordinar să joc în străinătate.
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Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Al. Viitorului, bl. E5, sc. 5, ap. 82, preț 
135.000 lei, negociabil. Tel. 0254/232671. 
dl/28.05)
• semidecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Streiului, gresie, faianță termopane, centrală 
termică parchet laminat, tel. 0726/267686. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț un miliard patru sute 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)

țtoptim te «^Cuvântul Liber 
Deva, B-dul 22 Decembrie,
37A, clădi reCeprwnin,parter cy

rnttimw

iț ?•_____Jjjț %

• - - ■

Anunțuri de angajare?
Comemorări?
Decese? ,
Vânzări / cumpărări auto?
Anunțuri imobliare?
Prestări / solicitări

Matrimonial 
Felicitări?|? 
Pierderi? 
Diverse?

• 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 58 mp, zona 
Decebal, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)

^iimo

Cumpăr ap.2 camere (04)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Bălcescu. etaj 3 din 4, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 37.500 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, Gojdu. etaj 2, balcon, parchet, 
contorizări complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• circuit, contorizări, balcon, etaj 3, zona Dacia, 
preț 100.000 lei. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane. 
etaj 1, Zamfirescu. preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT. 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpațl, parter, amenajat, baie amenajată, 
parchet, ușă metalică, preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2).
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, b-dul. Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică, 
modificat, preț 52.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702. 0254/232808, (A4)
• zona Liceului Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 
mp, contorizări, bucătărie mare, fără modificări, 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido. cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat, preț 42.000 euro, negociabil, 
tel. 0730/474275.0788/165702.0254/232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
54 mp, zona Decebal, etaj 1, cu balcon, con
torizări, fără modificări, preț 150.000 ron, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095.
0254/232808. (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică, bucătărie mare modificată, parchet 
gresie, faianță, preț 138.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă, balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808. (A4)
• agent, apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet, 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 
pe 2 părți, ocupabil azi, preț 38.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498,0740/535095,0254/232808.  
(A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg. 
tel. 212.14L (A9)
• dec, camere parchet etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45300 euro, tel. 231.900. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg, tel. 231300. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 (np, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon; 0254/613366.0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

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

• zona Liliacului, decomandate, 2 băl amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplar ie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• 2 balcoane, parchet gresie, faianță etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 170.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zonă ultracentrală etaj 1, 2 
balcoane, 2 băi, 85 mp, parchet, contorizări, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona Liliacului, dec., 2 băi, contorizări; 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona I. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, et 1, amenajări 
moderne, centrală termică, geam termopan, 
gresie, faianță parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971, (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=90 mp, et. 2, dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, cu balcon mare, termopan, gresie, 
faianță parchet centrală termică zonă liniștită 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• etaj 1, b-dul. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,0254/232808 (A4)
■ zona Mihai viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț 66.000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, cu
centrală termică parchet gresie, faianță bine 
întreținut, modificări, preț 63.000 euro,' nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808. (A4)

• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baia (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. 
231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231.800. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
O7W/O4O.490.0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, contorizări, 2 băi, bucătărie cu 
gresie și faianță balcon închis, boxă etaj 2, 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decoma idate, centrală termică termopane, 2 
bai, 2 balcoane, etaj intermediar Simeria, preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• agent, zona I. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat, balcoane mari, boxă preț 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et. 2,2 băi, amenajat, centrală 
termică gresie, faianță, parceht, boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romteiecom, 125 mp, cu 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bine întreținut modificări, preț 
81.000 euro, negociabil, tel. 0788/165 702 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet bine întreținut fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703,0254/232808. (A4)
• bl Poiana Narciselor, dec., uțoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
r I • Oii r=( 3 iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 31 mai 
poate să te desem
neze chiar pe tine 
câștigătorul unui 
cAlJî/J;
FI I CiTiGh’IC 
Fii Abonatul lunii 
MAI!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!

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

Cu bani puțini, poți câștiga bani mulți!

REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa ancjajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele acestora 
de gradele I si II. Extragerea se va 
desfășură la redacția Cuvântul 
Liber, in 31 mai. ora 14 și se va face 
în mod aleator, din baza de date a 
abonați or CL Relații suplimentare 
la (el. 21127b, int. 8806.

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

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

Pentru că suntem numărul 11n județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!
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• pe Căinați, etaj 1, dec., neamenalat, 2^ăi, 

balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633.  (A7)
• ranMac, amanalat stil occidental (gresie, 
faianță. CT, termopane), ocupabll Imediat, etaj 
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• Dava, zona Qoldu iau zona pleMaxciui 
htannadari. TaL 0729/572351 (1/2MS)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• 5 camere, garaj, scară interioară, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, termopane, 
suprafață 150 mp, occidental, preț 97.000 euro. 
Tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• ridcată In roșu, din cărămidă, 6 camere, 
garaj, btd șl gradină, țtoiratațâ totală 135B 
mp, zona Zăvoi, itr, Mnall Sadovaanu, nr. 
1 preț negociabil tel 0749/129088. (nr, 
7,-&08J007)

• Deva, 2 camere, baie, bucătărie, sală de mese, 
parchet, gresie, faianță, apă gaz, teren 1300 mp, 
preț 130.000 lei. Tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)

I • zona Bmlnaacu, mal Jos de Poliția Județeană 
| construcție modestă 2 camere, hol, bale, 

încălzire cu CT, curte st=360 mp, F5=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Metroaaa, 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 Emkiaacu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăranl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Shnaria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, bale, dormitor, garai, 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, to Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale-bucătărle-hol-terasă încălzire centrală 
gara], curte, piscină preț neg., tel. 231600, 
0740/317614. (A9)
• la SănbMat 5 camere, baie, 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. 231600, 
0745/511.776. (A9)
• Mușini, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613666 0788/040.490,0788/156483. 
(A10)
• 2 caia, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Văllșoara. preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040490,0788/156483. (A10)
• 2 camera bucătărie, 3 ha pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/156483.  (A10)

• Brad, 4 camere, curte, garaj, lăngă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613666,0788/040.490, 
0788/156483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str.

1 Tudorănestl, preț atractiv, telefon: 0254/613666, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

ÎMPREUNA IN AFACERI

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510
Fax : 0354 / 811583
e-mail : stamprod@rdsllnk.ro

Cumpără până la 31 mai 2007, 
o ștampilă COLOP Printer R17
La prețul de numai 35 ron inclusiv TVA

Centrul de Afaceri MASTER
Orgaxsizsază cursuri de:

• Adninistrator peșin ne turistici și 
•grotarisdct

• Manager tn turism 
înscrieri zilnic, între orele 9-16,QIQSHSIS până la data de: 31.05.2007

- zidari g
Oferim salarizare foarte atractivii « 
Cerem și oferim seriozitate!
Relații ia telefonul: 0358.101800.

Ki .^epotnstâl Coif
Strada Nicolae Bălcescu, (| 

vățoferă1"3 gamă variată^ 
electrice, feronerie, sânii 

r instalațiile încălzit? _ 
chimicale^iîvopselefrgg

Vmifci 1

i • 4 camera, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613,366, 0788/040.490, 
0788/156483. (A10)
• sură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• curta, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• In (talul Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-2S0 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613666,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• 5 camera + dependințe, corn. Rlblța, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366,

786/040490,0788/156483. (AU

Cumpâr casă (14)
• tn Deva, zonă bună și accesibilă, curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simerla, 
plata Imediat Tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• cabană cu utilități, Parâng, lângă Rusu, preț 
50.000 euro șl teren lângă motel Petre, 850 mp, 
preț 50 euro mp. Tel. 0788/496554. CD

Vând case la țară (17)
• casă bl Sântuhalm, 4 camere, garaje, 2 holuri, 
2 cămări, curte, grădină și livadă pomi. Tel. 
0254/210920. (T)
• casă la 16 km de Deva, 5 camere, șură 
fântână grădină Vând Volvo 244 ci și piese de 
schimb. Tel. 0721/614402. (T)
• vând cază tot confortul în Bretea Strei, preț 
avantajos. Informații la tel. 0254/717319, 
0743/479921.(T)
• Mărtlneștl, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil, 
Tei. O7C 710780. (Al)

Vând garsoniere (19)
• Deva, Bdul lullu Maniu, 34 mp, renovată 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță mobilată preț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabilă Imediat contorlzări, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
• dac, bucătărie, bale, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decedai, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, hol, contorlzări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Marăști, preț 87.000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• zernkta, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona l. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldec, amenajată mobilată zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• zona Dacia confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convector, termopan, parchet gresie, faianță 
modificări la cameră sau schimb cu apartament 
2 camere, în zona Gojdu, se oferă diferență preț 
72.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232806 (A4)
• zona Decebal, 38 mp, contorizări totale, cu 
balcon mare închis, fără modificări sau 
amenajări, preț 95.000 ron, negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808. (A4)
• zona Gojdu, 28 mp, etaj 1, încăperi decoman
date, contorizări, repartitoare, bloc de cărămidă 
preț 80.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• zona Trident 40 mp, decomandate, modificări, 
termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
preț 75.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,0254/232806 (A4)
• zona ultracentrală, 28 mp, contorizări, cu 
balcon mare, fără modificări sau amenajări, 
ideală pt. cabinet individual, birouri, firmă preț 
92.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232808.  (A4)
• bl Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)

rsoi
avem
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• zona Emlnetcu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 66000 lei, neg,, tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorlzări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/16463; - 06003. (A7)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786576 (A0)
• zona Mărățtlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0).
• dec, zona Zamflrescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314 
(A9)

Vând terenuri (21)
• vând grăiBnă în Brad, str. Decebal, Intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilități le, Informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• vând ta de casă 35/6 mp, FS 21 m, apă gaz, 
curent, loc drept, zonă liniștită Hășdat, Hune
doara, preț 35.000 euro, tel. 0723/005657. (T)

• Hațeg, 1200 mp, Ideal construcție casă 
preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 
0747/227972. (2/2605)

• mai nalte parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662(AO)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 7 parcele, 600 mp 
parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. Tel. 
0722/564004 (Al)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231600,0745/511776. (A9)
• zona Bota, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. W9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan bl Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776, 
(A9)
• Intravilan In 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 toran între 550-800 mp, zonă de case, 
Simerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, M ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613-366, 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• toran 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/156483.  (A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km. distanță de Metro-Ploieștl, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/156483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490; 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/156483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Tebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/156483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/156483.  (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/1 «4483. (A10)

Cumpăr teren (22)
• intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• urgent, 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
îmnrejurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• situat In Deva, Bdul DeccbaL Moc K 
parter, fo suprafață de 151 mp. IntormaMIa 
tel 0740/315075. (1/2605)

S.C. SOLFATARA SRL DEVA
____________ FABRICĂ DE ÎNCĂLȚĂMINTE____________

ANGAJEAZĂ:

• Ștantatori • Cusători
• Muncitori necalificați

Interviul are loc la sediul firmei din Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, 
intre orele 10.00 - 15.OO. Informații suplimentare la tel. 
0254/211266.

Abkin/ 6lî) î >i i.u @

Societatea de asigurări Alllanz-ȚIrlac Asigurări SA, parte a 
Grupului Allianz - un leader pe piața mondială a asigurărilor și 

serviciilor financiare - pentru structura de vânzări selecționează

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Cerința:
• experiență în vânzări

• foarte bune abilități de comunicare

• dinamism <

• spirit de Inițiativă

• spirit de echipă

Oferim:
• posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională

• mediu de lucru profesional

• training inițial șl permanent

• pachet atractiv șl motivant

Așteptăm C.V.-urile Dvs. însoțite de o scrisoare de intenție până la 
data de 30.06.2007, în atenția d-nei Lucia Volna la fax: 0254- 

211034, sau e-mail:..lucia.voina.hdoallianz-tiriac.ro.

(96339)

• hală 1600 mp plus teren 5600 mp, apă curent, 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• hali bi Deva, zona Industrială 5-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619,177. (A9)
• urgenți hal* în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil hi Deva, zonă bună pretabll pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, 5-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg.,' tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/156483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Imobile chirii (29)

• înddrta apartament 2 camere, Deva, zona 
piața centrală mobilat, contorlzări, preț 150 
euro. Tel. 0724/265275, (T)
• ofer apn închiriere apartament 2 camere, 
Deva, central, amenajat, ne/mobllat, centrală 
termică preț 150 euro, începând cu 1 Iunie. Tel. 
0746/439187.(4/2605)

ipMItorii auto, no* ca toata dotfeBa afe
renta, fora septica, risipitor, separator 
griata. t< raian tra/mm 
(•/*«)

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobllate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans șl garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et L zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței șl contract pe termen lung, 
teL 0745/253662.211587. (AO)
• ota pentru închiriere garsonieră /"•a. 
complet mobilată preț 100 euro/lurst. rel. 
215212 (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 eunVîună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
piață 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică termopane, pentru birou, cabinet, preț 
500 euro/lună Tel. 215212 (Al)
• apartament 3 camere, dec, mobilat, centrală. 
termică preț 300 euro, tel. 2217110724/305661. 
(A2) ax
_______________________________

imo

Societate de producție cu sediul în Mintia, 
caută in vederea angajării:

- ASISTENT MANAGER (secretară) - studii de specialitate
Se cer: • cunoștințe operare PC (Word, Excel)

- cunoaștere limba franceză (șl engleza)

■ carnet de conducere categoria B

■ cunoștințe în domeniul resurse umane

- FREZOR (pt Presă cu comanda numerică)
Se cer: ■ experiența în domeniul tehnic

- cunoșterea limbii franceze este un atu

- domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei

- dinamism, seriozitate.

■ OPERATOR MAȘINI (3 posturi)
Se cer. - cunoștințe tehnice

■ disponibilitate la program de lucru în 3 schimburi

- domiciuliu stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei

- dinamism, seriozitate.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV 
prin fax. la nr. 0254/234068.

Malcuta Laura deținătoarea puterilor supranaturale 
șl atestată de marii mănăstirii este binecuvântată de 
mântuitorul nostru cu har divin pentru a ajuta lumea 
Care se află la necaz șl tn pragul disperării.

O puteți contacta la telefon 0743/755162. lată și 
cazurile rezolvate de măicuță Laura:

în numele Domnului laudat să fie Domnul sunt lo^șl 
am apelat și eu cu o credință la această minun.^*- 
Dumnezeiască pe nume măicuță Laura prin puterea 
mâinilor și a rugăciunilor m-a scapat de o boală care nu 
depinde de medici și era prin forme malefice. Dumnezeu 
să-i dea putere de muncă pentru a ajuta șl alți oameni.

Cei care au probleme în viață vă îndrum cu încredere 
să beneficiați de puterile acestei măicuțe mii de 
mulțumiri.

O puteți contacta la tel. programări 0743/755162.
Sunt Maria din Deva, cu lacrimi în ochi și cu îndru

mare Domnului nostru Isus Hristos transmitem din
partea întregii familii mii de mulțumiri măicuței Laura am avut blesteme foarte 
puternice în familie, neînțelegeri cu alcoolul, cu bolile, simțeam că mergem toata 
familia în iad, apelând la puterile măicuței Laura prin puterea mâinilor a mazlului 
și a rugăciunilor am ieșit toată familia la lumină și acum suntem o familie fericită 
și unita.

Dragi cititori vă îndrumăm cu puterea Domnului la singura și adevărata măicuță 
pe nume Laura într-adevăr cu minuni Dumnezeiești mii de mulțumiri.

Sunt Ana, transmit putere de muncă și mii de mulțumiri măicuței Laura prin 
puterea mâinilor a rugăciunilor și a mazlurilor am apelat în diferite părți aveam 
cununiile legate, dar preotul Cucu din Deva m-a îndemnat cu încredere la această 
minune Dumnezeiască care se numește maica Laura mi-a dezlegat cununiile prin 
puterea mâinilor și a rugăciunilor și acum sunt pe cale de căsătorie.

(96509)

mailto:stamprod@rdsllnk.ro
tiriac.ro


SC mfaiH IlaAa. part» • unai corporap ritniahrn bi> 
mw med» care Aafna jiiir^ia da Mar fti pubfecarea de 
z« p samca tntemal In watad Au^riei, nord-estui 
Ungariei, c* și în județele Arad, Bffior, Timiș.
Caraș-Sevem, Hunedoara și Satu Mare.

SC inform Media 
cautâ pentru dezvoltarea echipei

OPERATOR CALCULATOR
pentru introducere anunțuri

Cerința

- rapiditate In Introducerea datelor pe calculator
- cunoștințe de limba română
■ cunoștințe d contabilitate primari

Oferim:
atmosfera de lucru deschisă
un loc de munci Intr-un mediu tehnologic dezvoltat 
salariu atractiv

Dacă oferta noastră v-a trezit Interesul, 
contactați-ne la adresa:

SC Inform Media SRL
Deva, Redacția Cuvântul liber
Fax: 0254 218 061
E-mail:recru itment@informmadia.ro

Numai persoanele Mlectete vor fl contactate 
pentru Interviu

Comemorări (76) ■ Decese (75)

Cu aceeași durere profundă familia ing. Pepenar Petru, amintește că azi 30 mai se împlinesc 3 ani de la trecerea în neființă a dragului frate și cumnat,
profesor emerit 

GHEORGHE ACHIȚEI
Recunoștință celor ce și-l vor 

aminti o clipă.
Odihnească-se în pace!

• vând autoutilitară „Frumoasa Ame
ricană", af 1996, cu prelată, sarcina utilă 3 
tone, ITP la zi, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/28.05)

• vând/dezmembrez autospecializată fri
gorifică tip RABA10215, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/28.05)

best .ro

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță trecerea în neființă a celui care a fost un bun soț, tată și bunic
BUȘTEA LUDOVIC înmormântarea va avea loc joi, 31 mai, ora 13, în localitatea Vețel.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia îndoliată

Societatea comercială STRAJA SA cu sediul în Vulcan, str. Mihai 
Viteazul, nr. 14, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J20/767/1991, organizează pentru data de 20 iunie 2007, ora 10.00, 
la sediul societății:

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Pentru vânzarea spațiului comercial situat în municipiul Vulcan, str. 

N. Tituleșcu, Piața agroalimentară Vulcan în suprafață construită de 
624,97 mp și a terenului aferent în cotă indiviză în suprafață de 374,47 
mp.

Spațiul comercial are destinația de piață agroalimentară.
Prețul de pornire a licitației este de 165.000 lei conform rapoartelor 

de evaluare.
Taxa de participare este de 500 lei, iar garanția de participare este 

de 1000 lei.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul societății contra 

sumei de 100 lei.
Condițiile de participare la licitație sunt prevăzute în caietul de 

sarcini.
Termenul de depunere a cererilor de înscriere la licitație și a actelor 

doveditoare este 19 iunie 2007, ora 12.00.
Informații se pot obține la telefon: 0724.044825, persoana de 

contact dd Verdeș Petru. — ■ ~ -

 (96383:

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor 41CP, stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil, tel. 
0744/521309. (nr. 5/21.05^007)

Altele (61)

• vând sterilizator de aer cu plasmă tip furtună, 
preț 1300 lei. Tel. 0788/496554.

Pierderi (62)

• pierdut atestat taxi, seria CPTX 038724 pe 
numele Dobrițoiu Ion. Se declară nul. (2/29.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Comșa Elisabeta. Se declară nul. (9/29.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Damian Mateaș. Se declară nul. (10/29.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Limbean loan. Se declară nul. (3/29.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Zaharie Elisabeta. Se declară nul. (8/29.05)

Prestări servicii (72)

• Progresul, 2 camere, mobilat garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat centrală termică, zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712, 0724/305661. 
(A2)« zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie 
peste tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Lie. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Petrom, str. Horea. s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)

■ 3 camere, dea, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru biroun (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat S-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)
• hală, S-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231800,0740/317.314. (A9)

• abordabi, transport zAnic, ieftin, 
persoane Itafa, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Angia, Franța, Germania șl 
Belgia, la desttație, cu mașini comode, 
cBmatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0720/500804,076S/455B35. (7/244)5)

Auto românești (36)

• Ofer servicii de contabilitate complete șl 
competente, precum și consultanță 
economică, tel. 0254/240707,0728/313809, 
e-mail: contabllitate2007ro@yahoo.com. 
(nr. 12/21.05J007)

• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată, radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012735. (T)
• vând Dada papuc, an fabricație 2004, luna VIII, 
model Pick-up, motor Renault 1,9 diesel 4x4, 
totul original, carte service, km reali, tel. 
0744/125690. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autoutilitară furgon Citroen C25 D 
1400, sarcină utilă 1,5 tone, stare de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/28.05)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzuită 
de Demnezeu cu puteri benefice.

Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și 
Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea in 
casele celor blestemați de soartă.

Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi- 
a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.

Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana 
că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în 
afaceri. f

Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței 
Ana Maria că m-a ajutat să mă împac cu soțul.

Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de 
farmece, .blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 
de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin 
telefon. Tel. 07467387.809

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)
• SC REFLEXOVITAL SRL Sibiu organizează, în 
Deva, cursuri de masaj, reflexoterapie, 
cosmetică și coafor stilist. Absolvenții benefi
ciază de certificate în țară și UE, tel. 0726/323236, 
0269/235200. (nr. 4/25.05.2007)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi cat D, cu experiența necesară. 
Relații la tel. 0254/231394, între orele 8 -16. 
(11/29.05)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitoriști, circulariști, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă. Tel. 
0254/236897. (6/15.05)
• Firmă distribuție angajează agenți vânzări 
tineri și motivați pentru Deva și Hunedoara, tel. 
021-318.37.33, fax 021-312.59.84, e-mail: 
CARIERE@DISTRIFARM.RO. (95494)
• ICAS Simeria organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor de economist și casier, în 
data de 8 iunie 2007, ora 9,00. Relații la tel. 261254. 
(4/29.05)

(5/28.05)

• SC Atomls SRL angajează electricieni rețele și 
posturi trafo, paznici-pensionari, interviul joi, 31 
mai 2007, orele 10.00, în Deva, Str. 16 Februarie, 
nr. 21, candidați! vor avea: CV, act calificare, tel. 
0730/015192. (nr. 12/23.05.2007)
• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, 
str. Rândunicii nr. 6, angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867.(4/21.05.2007) .
• SC Freyrom SA angajează muncitori în 
construcții și șefi de echipă pentru reparație pod 
Ilia. Contact ■ organizare șantier lângă pod, tel. 
0254/282412,0741/054494. (7/29.05)
• Șofer cat. B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, C.V. la 0261/769215. (95310)
• sudor, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• sudor, Orăștle, 5 posturi, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• sudor, Simeria, 17 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Simeria, 30 posturi, data limită 15.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șef birou instituție publică, Hunedoara, 1 post 
data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șef restaurant, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• șef șantier, Hunedoara, 1 post data limită 1.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• șef serviciu instituție publică, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autobuz, Hațeg, 1 post data limită 1406, 
carnet șofer cat D. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post data limită 31.05. Tel. 213244 orele 9 
■16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post data limită 31X6. Tel. 213244 orele 9 
■16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 49 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj. 
Hațeg, 9 posturi,.data limită 15.06, atestat profe
sional, carnet cat. B, C. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limită 10.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion mașină de mare tonaj. 
Vulcan, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer automacaraglu, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Șofer cat. B, cu aviz medical șl psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, C.V. la 0261/769215. (95310)
• Șofer categoria B, cu aviz medical și psiho
logic valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, CV la 0261/769215. (95310)
• șofer de autoturime și camionete, Deva, 1 
post data limită 18.06., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hațecf 4 
posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 10 
posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, permis 
cat. B, C, E, Deva, 1 post, data limită 16.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244 între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 30.05.. 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 30.05., . 
teri. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 3 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 3 posturi, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 5 posturi, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 1 post data limită 30.05., tel. 
213244 între orele 9-16.
• vânzător, Hațeg. 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, Intre orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara. 1 post, data Iimită31.12., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Lupani, 1 post, data limită30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Lupenl, 1 post, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• sudor hi mediu protector Călan, 5 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor In mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric Hunedoara, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 3.06. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
post, data limită 11.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Petrila, 1 post 
data limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Petroșani, 3 
posturi, data limită30.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze Călan. 2 
posturi, data limită 30.05. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• sudor manual cu flacără de gaze Deva, 4 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 2 
posturi, data limită 5.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara, 
3 posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 
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• Șofer cat B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, C.V. la 0261/769215. (95310)
■ Șofer categoria B, cu aviz medical și psiho
logic valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, CV la 0261/769215. (95310)
• tăietor cu flacără. Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 20 posturi, 
data limită 8.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar manual, artizanal, Petrila, 1 post, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9-16. .
• tâmplar manual, artizanal, Vulcan, 2 posturi, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
407. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 3 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.

(12/29.05.2007)
• tâmplar universal, Deva, 2 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar universal, Vulcan, 10 posturi, data 

. limită 10.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplârle binale, Călan, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244 orele 9-16.
• taplțer, Vulcan, 10 posturi, data limită 10.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician energelldan, electrician, Hune
doara, 1 post data limită 30.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tehnician In Industria încălțămintei, Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tractorist, Hunedoara, 1 post, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• turnător fontă, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• turnător formator, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• turnător formator, Simeria, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• turnător omamentallst, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător Brad. 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• vânzător Hunedoara, 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Orăștie, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• vânzâtor Vulcan, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzâtor, Deva, 1 post, data limită 12.06. Tel. 
213244 orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 15.08.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data llmită30.06.
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Himedoara, 1 post data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9 - 1Ș.
• vânzâtor, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-15
• vânzător, Huwdoara, 2 posturi, data limită 
16.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupenl 1 post data limită 30.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 1 post data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, OrișHe, 1 post data limită31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Orâștla, 2 posturi, data limită 30.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 1 post data limită 15.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzâtor, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• verificator bani, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor Industrial, Deva, 2 posturi, data limită 
30,05. Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor Industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• vopsitor lemn, Deva, 1 post data limită 30.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.

HERAL CONSULT IRURL Orăștie, lichidator al SC ABSOLUT PRODFOREST SRL Hațeg, anunță vânzarea la licitație publică a imobilului situat în Hațeg, str. Crișan, nr. 3, jud. Hunedoara compus din: birouri (clădire din cărămidă), ateliere în barăci mtalice și platformă betonată.Prețul de pornire al licitației este suma de 30.375 lei RON fără TVA.Licitația va avea loc în data de 29.06.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254/240807, 0744/861763, fax 0254-206241.

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

Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

mailto:itment@informmadia.ro
mailto:contabllitate2007ro@yahoo.com
mailto:CARIERE@DISTRIFARM.RO
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


• Furtunile fac victime. Cinci persoane au murit și mai multe sunt date dispărute începând de vineri, în Franța, ca urmare a intemperiilor care au afectat vestul și sudul țării la sfârșitul săptămânii trecute.

Primul film arab de desene animate se numește „Moghamarat Nafout”. Este o coproducție Egipt-Kuweit și folosește tehnici 3D. (Foto: epa)

Concert Police la Vancouver
■ Legendara trupă The 
Police a început primul 
turneu mondial de la 
reunire, în Canada.

Vancouver (MF) - The Police a susținut, luni seara, primul concert din cadrul primului turneu mondial organizat de la reunirea membrilor trupei, la Vancouver, Canada, unde au fost aplaudați de 20.000 de fani, printre care s-a numărat și actrița Penelope Cruz.Turneul mondial al trupei The Police va dura cinci luni și a fost organizat la 21 de ani după ultimul mare concert al veteranilor muzicii pop/rock.Trupa va ajunge în Europa în toamnă, au precizat membrii trupei care s-a destrămat în plină glorie. Printre țările europene care vor fi vizitate se numără Franța, Olanda, Italia, Germania și Marea Britanie. Grupul va concerta și în America Latină, Australia și
Gel din sânge

Washington (MF) - Un gel realizat din propriul sânge al pacienților, cu putere mare de vindecare mai ales a cica- tricelor rămase după operațiile chirurgicale, a fost dezvoltat de o echipă de cercetători de la Universitatea din Cincinnati, Statele Unite. Gelul poate reduce la minimum» riscul de infecții mortale care pot apărea în timpul spitalizării din cauza unor condiții de cazare lipsite de igienă, pentru că micșorează perioada de recuperare.
Rochia furată

Atena (MF) - O rochie de scenă a celebrei cântărețe de operă Maria Callas a fost furată de la Institutul cultural italian din Atena unde era expusă, a declarat, ieri, o șursă din poliție. Furtul a fost raportat luni de directoarea institutului Siguranței generale din Atica, regiunea Atenei, potrivit aceleiași surse. Anchetatorii vorbesc de o rochie cu o valoare „inestimabilă”.

Barbra Streisand
(Foto: EPA)

Actrița debutează ca regizor
Los Angeles (MF) - Actrița Kirsten Dunst va debuta ca regizor cu un scurtmetraj care va face parte dintr-un proiect al revistei Glamour de a reuni mai multe producții de acest tip inspirate din poveștile reale ale cititoarelor

Turneu 
european 
Berlin (MF) - Barbra 
Streisand va susține 
primul său concert 
din cadrul primului 
său turneu european 
în Germania, în luna 
iunie, a indicat, ieri, 
cotidianul german 
Bild. „Starul mondial 
Barbra Streisand, în 
vârstă de 65 de ani, 
cântă pentru prima 
dată în 40 de ani de 
carieră în Germania", 
informează jurnalul, 
citându-l pe organi
zatorul german al 
concertului, Peter 
Schwenkow. Cu 
excepția Londrei, în 
1994, Barbra 
Streisand nu ă mai 
cântat niciodată în 
Europa.

Riyo Mori e Miss Univers 2007

Tigrii albi bengalezi stau în apă la gradina zoologică din New Delhi.
(Foto: EPA)

■ O japoneză în vârstă 
de 20 de ani a primit 
titlul luni seara, la Ciu
dad de Mexico.

Ciudad de Mexico (MF) - Riyo Mori a câștigat titlul de Miss Univers la cea de-a 56-a ediție a celebrului concurs de frumusețe organizat de miliardarul american Donald Trump și de postul de televiziune american NBC. Riyo Mori, cu o înălțime de 1,79 metri, a fost preferată de juriu braziliencei Natalia Guimaraes, în vârstă de 22 de ani, și venezuelencei Ly Jonaitis, în vârstă de 21 de ani, ocupantele locurilor întâi și, respectiv, al doilea. Japoneza a primit tradiționala diademă cu diamante și perle
Show Big Brother cu un muribund

„Bebeluși donatori"
Stockholm (MF) - Autoritățile suedeze au autorizat pentru prima dată trei familii să procreeze fiecare câte un copil al cărui embrion va fi selecționat genetic, pentru a încerca să salveze viața unui frate atins de o maladie genetică mortală. Direcția suedeză pentru sănătate publică va anunța într-un comunicat că și-a dat acordul pentru ca această metodă foarte controversată să fie gușă în practică, răspunzând astfel cererii ancestor familii ai căror copii vor muri dacă gți primesc un transplant de celule sușă de 

la un frate sau o soră cu țesuturi compatibile. Pentru început, va fi efectuată o cercetare in vitro a genotipului embrionului, gare va fi apoi introdus în uterul mamei. în acest scop va fi utilizat diagnosticul genetic preimplantare (PGD) care are ca scop identificarea unei eventuale maladii genetice.

■ Producătorii au creat 
un show în care un 
muribund alege cui să își 
doneze organele.

Londra (MF) - O femeie bolnavă, aflată în stadiu terminal, va alege o persoană din trei „concurenți” cu probleme renale, care să îi primească rinichii pentru transplant, totul în cadrul unei emisiuni de diver

deschis, luni, la Petersburg, Kentucky, ca parte din proiectul Răspunsuri în Geneză.
(Foto: EPA)

Sting și Andy Summers (Foto: epa)Japonia. Cu ocazia concertului, The Police a confirmat lansarea, pe 11 iunie, a unui album care va include 30 de hituri ale trupei. Printre acestea se numără „Message in a Bottle”, „Roxanne” și „Spirits In The Material World”.Membrii trupei, Sting, Stewart Copeland și Andy Summers, au cântat pentru prima dată de la despărțirea lor în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy de anul acesta.
r celebrei publicații, realizate de tinere cineaste.Proiectul inițiat de revista Glamour se numește „Reel Moments Series”, un eveniment anual organizat de revista Glamour. Șefii executivi ai revistei de lifestyle aleg în fiecare an trei povești adevărate trimise de cititorii publicației, care să fie adaptate pentru marele ecran.Kirsten Dunst va realiza scurtmetrajul pentru revistă în timpul acestei veri. Starul va scrie și scenariul, povestea unei fantome, bazată pe o scrisoare trimisă de o cititoare.

Riyo Mori alături de miliardarul Donald Trump (Foto: epa)confecționată de compatrioata sa, Kokichi Mikimoto.Comite- tul de organizare a pus la dispoziția câștigătoarei un aparta
tisment de tip reality show, produsă de cei care au creat Big Brother. Programul, care va fi difuzat vineri în Olanda, a strânit reacții adverse printre activiștii în sectorul sănătății, politicieni, ei fiind de părere că The Big Donorshow, produs de compania olandeză Endemol, nu ar trebui difuzat.Producătorii își apără showul argumentând că accentuează greutatea cu care un

Alexandra este năs- ■ cută în zodia Scorpion, îi plac tenisul, motocli- cletele și shoping-ul.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe 

wwwjiuon.ro

ment la New York, timp de un an. Mori va primi, de asemenea, un salariu, o garderobă completă, un ceas de mână de 
pacient își găsește un donator de rinichi.Femeia de 37 de ani, pe moarte, numită Lisam, va alege dintre trei persoane cu probleme la rinichi, în funcție de trecutul „concurenților”, de profilul și de conversațiile cu familia și cu prietenii lor. Publicul va putea trimite mesaje text în care să o sfătuiescă pe cine să aleagă în cele 80 de minute cât durează emisiunea. 

lux și o bursă de studiu de doi ani la Academia de Cinema din New York.Japoneza Riyo Mori îi succedă portoricanei Zuleyka Rivera. Mori devine astfel a do.ua japoneză aleasă Miss Univers, după Akiko Kojima, în 1959. Câștigătoarea concursului își dorește să deschidă la Tokyo o sală de dans, după ce își va încheia mandatul de ambasadoare a frumuseții.Chinezoaica Ningning Zhang a primit titlul de Miss Popularitate, în timp ce filipineza Anna Theresa Licaros a fost aleasă Miss Fotogenie. în concurs au fost reprezentate 77 de țări.Ceremonia a fost urmărită în direct pe posturile de televiziune din 170 de țări.
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