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Dimineața La prânz Seara

Cerul va fi variabil. Vântul va sufla 
slab. Bombă în dosarul Spumă

Dereglarea 
tiroideiDeva (D.I.) - Sistemul endocrin, alături de sistemul nervos și de cel imun, reprezintă sistemul de integrare al organismului. „Există semne minore care ar putea conduce la diag-ehdocrine: astenii persistente, agitație și/sau palpitații, slăbire sau îngrășare bruscă, modificarea aspectului ocular, modificarea culorii pielii sau chiar schimbarea numărului la pantof. Orice cetățean care constată apariția A unui astfel de semn este foarte important să se adreseze în primul rând medicului de familie”, spune dr. loan Florea, medic specialist endocri- nolog. /p.6

Dr. loan Florea

Susținuți 
în alt județ I 

Deva (S.B.) - într-un 
nemeritat anonimat, 
recent a avut loc un 
eveniment cultural i
deosebit: a XXX-a i
ediție a „Taberei de :
pictură de la Cinciș".
Paradoxul este că i
evenimentul s-a i
derulat departe de i
Lacul Cinciș, pe ma- ș
lurile căruia cu mulți i
ani în urmă a avut j
loc prima ediție a 
taberei amintite, /p.5

Legea 
pensiilor
București (C.P.) - Le- ;
gea pensiilor s-ar pu- i
tea modifica până la 
toamnă, fiind deja 
înființată o comisie în i
acest scop, a anunțat i
ministrul Muncii. !
Unul din aspectele i
vizate se referă la :
majorarea puncta
jelor în cazul grupelor 
de muncă. Se do
rește o îmbunătățire i
a veniturilor și în i
cazul pensionarilor ;
agricultori. Totodată, =
vârstnicii cu venituri i
mici ar putea primi o 
alocație de până la 
400 de lei lunar. /p.S

■ Trei polițiști cercetați 
în dosarul Spumă și 
Bibanu au fost eliberați 
sâmbătă din arest.Deva (T.S.) - Judecătorul Curții de Apel Pitești a decis eliberarea a trei inculpați înf dosarul Spumă și Bibanu.

Este vorba de fostul șef al poliției municipiului Deva Ioan David, de subcomisarul George Igna și de agentul de poliție Florin Pasc. Eliberarea vine ca urmare a ultimului recurs depus de avocații apărării care invocau atât motive de sănătate (în cazul lui Ioan David) cât și lipsa

unor dovezi care să-i incrimineze pe cei trei. Următorul termen de judecată în acest dosar este 11 iunie. Dosarul Spumă și Bibanu a fost primul dosar din județ în care au fost arestați membri ai lumii interlope din Deva și polițiști cu funcții, printre care și fostul șef al Poliției

Municipiului Deva, comi- sarul-șef Ioan David. în final, un număr de 17 deveni acuzați de constituire a unui grup de crimă organizată au fost arestați în acest dosar și se află închiși la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Colibași de mai bine de doi ani. /p.3

Lukoil

Rompetrol

Grafica: Cuvântul Uber

De unde ne tăcem plinul
Companie petroliere .prezente pe piața românească deru
lează afaceri anuale de 9 miliarde euro si estimează 
rea afacerilor până în 2010. „

- de gtâgmtâi fe tonfci» -

*

CifCUl3țlf3 feroviară pe yBLjg^^rfronsonul Deva - Vețel a fost reluată ieri după-amiază. Trafi- f°st întrerupt din cauza - '^^raierii, vineri seara, a unui V ' tren marfar. Zeci de trenuri au urmat rute ocolitoare din cau- ■MIHtMMHMza incidentului. /P3. (Foto: M.S.) .incidentului. /p3.

Răniți în accidente rutiere
■ Două persoane au 
suferit multiple leziuni în 
urma accidentelor 
rutiere de sâmbătă.Căinelu de Sus (M.T.) - Un bărbat a fost grav rănit în urma unui accident de circulație produs sâmbătă dimineața, pe DC 19 B, pe raza localității Căinelu de Sus. Conducătorul unui Ford, Paulică V., din Șoimuș, a surprins și accidentat grav pe Ioan D., din localitate, care se deplasa pe partea dreaptă a

carosabilului. Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul din Deva. în aceeași zi, în jurul orei 20:40, pe DN7, pe raza localității Leșnic, conducătorul unui Ford Transit, Nerzhant N., din Bulgaria, a depășit autotractorul marca MAN condus regulamentar de Cornel C., 45 de ani, din Râm- nicu Vâlcea, intrând în coliziune laterală cu acesta. în urma impactului Fbrd-ul a părăsit partea carosabilă și s- a răsturnat în șanț. în ambele cazuri au fost întocmite dosare penale.

Ești pregătit peri tru o nouă provo J care? Dar să V câștigi 50 ron dezlegând cuvinte încrucișate? Din 5 iunie dezleagă și colecționează integrantele apărute, până în 20 iunie, în paginile Cuvântului Liber, iar în 28 iunie poți fi chiar TU |CÂȘTIGĂTORUL!! Succes!
—â

Miss-ele le-au încins
■ Concursul de Miss de 
la Raliul fumuseții a 
provocat un mini- 
război... politic.Geoagiu (C.M.) - Blestemul scandalurilor nu a ocolit nici ediția din acest an a Raliului frumuseții, singurul concurs automobilistic din țară rezervat exclusiv femeilor. Dacă la

edițiile anterioare contestațiile au apărut la stabilirea topului între șoferițe, acum spiritele s-au încins din cauza concursului de miss. Cursa pentru locul I în competiția de cea mai frumoasă șoferiță a declanșat un duel între doi bărbați care au uitat și că gusturile în materie de femei (frumusețe) nu se discută și zicala cu cel mai deștept cedează.

mințile înfierbântați de caniculă, orgoliu și de dorința de a-și proteja ori impune favorita, cei doi, Ștefan Ciocan, redactor- șef la un săptămânal județean, și Răzvan Mareș, director la una din firmele care au sponsorizat raliul, au fost la un pas de-a se lua de gât. Incidentul are și iz politic, întrucât cei doi simpatizează cu două partide rivale, /p.7
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• Deces. Huang Ju. Vicepremier în guvernul chinez și membru al principalului for conducător al Chinei, Huang Ju a încetat din viață sâmbătă dimineață. Decesul, survenit cu doar câteva luni înaintea celui de-al 17- lea Congres al partidului comunist chinez, ar putea intensifica luptele între fracțiunile politice loiale fostului președinte și cele ale actualului șef de stat, Hu Jintao. (MF)

ivanțoc, în libertate după 15 ani

Interceptări 
ilegale

București (MF) - Deputatul liberal Mihai Cali- mente, membru în Comisia Parlamentară pentru Cercetarea Interceptărilor Ilegale, a declarat că la comisie au sosit informații potrivit cărora s-au făcut înregistrări ilegale. Deputatul a declarat că există infor-
Fidel Castro

(Foto: EPA)

Imagini cu 
Fidel Castromâții din ce în ce mai clare că, deși numai SRI poate să facă înregistrări, DNA are terminale către care SRI dirijează convorbirile interceptate.

Clauza poate 
fi activată

București (MF) ■ Cu câteva săptămâni înaintea raportului de monitorizare al Comisiei Europene pentru România,politicienii se tem că ar putea fi activată clauza de salvgardare pentru justiție. PSD trage un semnal de alarmă și cere PD să se folosească de influența în parlamentul european, pentru evitarea unei astfel de situații. Vicepreședintele PSD, Victor Ponta, a declarat că semnalele venite din partea comisarilor europeni, Olli Rehn și Franco Frattini, nu sunt deloc încurajatoare.

Havana (MF) - El Li
der Maximo este în 
formă. Președintele 
cubanez, Fidel Cas
tro, aflat de zece luni 
în convalescență, 
după o dificilă inter
venție chirurgicală, se 
simte mult mai bine. 
Cel puțin așa rezultă 
din imaginile difuzate 
de televiziunea 
cubaneză, în care li
derul de la Havana 
apare în compania 
secretarului general 
al Partidului Comu-
nist Vietnamez. Cei 

i doi stau în picioare și 
i se țin cu afecțiune 
; de umeri. Castro,
: care va împlini 81 de

ani la 13 august 
i este îmbrăcat în ținu

ta cu care a apărut 
[ de atâtea ori n pu- 
i ‘ “6lic ni uttira ani.

Ultimele imagini în 
care apărea Fidel 
Castro la televiziunea 
cubaneză au fost 
difuzate la 30 ianua
rie 2007, cu ocazia 
vizitei admiratorului și 
discipolului său, 
Hugo Chavez, 
președintele 
Venezuela.

Codruț Șereș, audiat la DNA
București (MF) - Fostul ministru al Economiei, Codruț Șereș, a fost audiat la DNA. El a dat o declarație într-un dosar legat de cumpărarea de energie ieftină de la Complexul Turceni. Codruț Șereș a fost audiat în legătură cu plângerea depusă anul trecut, prin care l-a acuzat de trafic de influență pe deputatul PD loan Oltean, susținând că ar fi intervenit pentru ca o firmă privată să cumpere energie electrică ieftină.

protestat ieri, pentru a patra zi 
consecutiv, cerând autorităților Thai 
încheierea stării de urgență și 
retragerea trupelor din regiune. (Foto: epaj
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JURNAL Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audrt al Tirajelor

■ MAE consideră elibe
rarea lui Ivanțoc drept o 
sfidare la adresa comu
nității internaționale.

București (MF) - MAE consideră eliberarea lui Ivanțoc tardivă. Ministerul Afacerilor Externe a luat act de faptul că autoritățile separatiste și nerecunoscute internațional din regiunea transnistreană a Republicii Moldova l-au eliberat pe Andrei Ivanțoc din detenția ilegală, se arată într-un comunicat al MAE.
Gest sfidătorPotrivit documentului, România consideră că gestul eliberării lui Ivanțoc, abia după ispășirea întregii pedepse hotărâte de așa-zisa Justiție Transnistreană, este o sfidare la adresa eforturilor depuse de comunitatea internațională. MAE amintește că există o decizie din 2004 a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg pentru

Andrei Ivanțoc a fost deținutul politic al regimului de la Tiraspol. (Foto: epajeliberarea lotului Ilașcu. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a cerut eliberarea neîntârziată și a lui Tudor Petrov, ultimul membru al grupului Ilașcu aflat în detenție ilegală. Ministerul român de Externe a amintit că România și-a exprimat, în mod activ, preocuparea față

de situația celor doi cetățeni români, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov-Popa, aflați în închisorile transnistrene. Din așa-numitul grup Ilașcu au făcut parte Ilie Ilașcu, Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov-Popa. Toți patru au luptat pentru ca Republica Moldova să-și păstreze

integritatea teritorială în războiul civil care s-a terminat prin desprinderea Trans- nistriei.Cu puțin înainte de finalul conflictului, la 2 iunie 1992, membrii grupului Ilașcu au fost arestați și judecați pentru acte de terorism de un tribunal transnistrean.
Victimă
Civilul palestin
ian Rami Shana a 
fost ucis la 
Nablus, în Cisior 
oania, în cursul 
unei operațiuni 
efectuate 
armata israelian 
Trupul i-a fost 
purtat de pales
tinieni în timpul

Mărturii prin fax
București (MF) - Senatorul PSD Vasile Ion, tatăl jurnalistei Marie Jean Ion, a declarat că știe de o lună cș- . Omar este la Beirut și că vre<>_, să facă dezvăluiri în procesul jurnaliștilor români răpiți în Irak.Senatorul susține că a primit de la Omar Hayssam două faxuri în care sirianul susține că este nevinovat și că o parte dintre cei responsabili de răpirea jurnaliștilor români sunt în România. >

Și-au dat demisiaSofia (MF) - Premierul bulgar, Serghei Stanișev, a acceptat demisiile celor doi demnitari. Ministrul Economiei și Energiei, care făcea obiectul unui dosar penal legat de deturnări de fonduri, abuz de putere și tentativă de influențare a justiției, fusese eliberat, vineri, din lipsă de probe. Și ministrul bulgar al Justiției, acuzat că tergiversează procesul de reformă în domeniu, și-a dat demisia. Șeful guvernului a afirmat că decizia acestuia a fost luată din motive de sănătate.
Alegerile 
■ Scrutinul este consi
derat un test important 
pentru formațiunile 
politice de la Chișinău.

Chișinău (MF) - Aproximativ 2,5 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova au fost așteptați duminică, 3 iunie 2007, la urne, în cadrul alegerilor locale generale.
Test importantScrutinul este considerat un test important pentru formațiunile politice de la Chișinău, înaintea alegerilor parlamentare din 2009. La câteva ore de la deschiderea urnelor au început să apară incidentele. Cetățenii moldoveni din satul Corjova, raionul Duba- sari, au fost împiedicați să voteze de miliția transnistreană, care a înconjurat secția de
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Dezvăluirile Marinei Litvinenko
■ Autoritățile britanice 
au cerut Moscovei extră
darea lui Lugovoi pentru 
a fi judecat la Londra.

Moscova (MF) - Noi dezvăluiri în cazul asasinării fostului agent KGB Alexan- dr Litvinenko. De data a- ceasta, cea care a rupt tăcerea a fost văduva acestuia, Marina Litvinenko. Ea a negat că soțul său ar fi lu

crat pentru serviciile britanice de spionaj, așa cum a afirmat presupusul său asasin, Andrei Lugovoi, la rândul său, fost agent KGB. Marina Litvinenko a declarat că soțul său, care era expert în combaterea criminalității organizate, a lucrat pentru unele firme britanice, dar nu și pentru serviciile secrete britanice. Afirmațiile văduvei au fost confirmate și de MI6, serviciul britanic de

informații externe, care a negat că Litvinenko ar fi fost agent al Londrei și că ar fi încercat să îl recruteze pe Andrei Lugovoi.
Au cerut extrădareaAutoritățile britanice au cerut Moscovei extrădarea lui Lugovoi pentru ca acesta să fie judecat la Londra. Kremlinul a refuzat, sub motiv că legislația interzice extrădarea unui cetățean rus.

locale în

Veaceslav Iordan (Foto: epa)v^are din localitate. Primarii și consilierii în consiliile raionale, orășenești, de sector și

Moldovasătești se aleg prin vot pentru un mandat de patru ani. Un număr total de 363 de persoane au candidat pentru funcții de primar în municipiile și orașele din Republica Moldova, potrivit Comisiei Electorale Centrale.
Rata de participareDintre aceștia, 69 sunt candidați independenți, iar 294 sunt susținuți de partide politice. Validarea alegerilor depinde de rata de participare la vot, care trebuie să fie de cel puțin o pătrime din alegătorii înscriși pe liste electorale. Comuniștii sunt fa- voriți, potrivit ultimului sondaj de opinie. Dintre persoanele decise să se prezinte la urne, 40% au spus că vor vota pentru candidatul Partidul Comunist la funcția de primar, Veaceslav Iordan.

Victorii Al-Qaida?
Afganistan (MF) - Al Qaida revendică noi victorii în Afganistan asupra forțelor coaliției internaționale. Rețeaua teroristă a postat pe internet un film care redă i- maginile unei pretinse operațiuni împotriva u- nei baze americane din estul țării. înregistrarea video este intitulată Holocaustul americanilor din țara Khorasanului, nume folosit de militanți pentru Afganistan.în înregistrare, care durează zece minute, se aude vocea unui bărbat care vorbește în limba a- rabă. Declarațiile comentatorului sunt subtitrate în limba engleză.Filmul începe cu pre- i gătirile militanților pen- I tru atac. i

Redactor șef: Adrian Sâlăgean.
Redactori: Valentin Neagu, Ciprian Marinul Clara Păs, Sanda Bocani- 
ciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia, Calin Bkăzan . Dana loan
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gânvpru
Corectorr A •:= Sey- ii/za
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• Lucrări. Drumul comunal ce face egătura între localitățile Rapoltu Mare și Rapolțel va fi asfaltat. Pentru cei 1,3 km de drum se vor cheltui 350.000 de lei. •C.P.)
(

Circulație feroviară blocată
■ Blocajul a afectat 
peste 65 de trenuri 
care ar fi trebuit să cir
cule pe ruta Ilia-Deva.

Mihaela Tămaș

încă se mai 
sărută mâinile

Adrian Sălăgean________
adrian.salagean@informmedia.ro

Ca român sunt obișnuit și nu le văd.
Dacă aș încerca însă să privesc în 

jur prin lentile de occidental aș fi surprins 
câte eșantioane de mizer „balcanism" ne 
populează fiecare zi. Face acest lucru 
ghidul turistic francez Routard, în încerca
rea de a sprijini călătorii Hexagonului aflați 
în periplu prin „Românica". Ghidul struc
turează „boschetăreala" românească pe 
capitole. De exemplu, la paragraful despre 
bani este bine de știut că un schimb de 
valută la negru poate transforma instant un 
teanc de bancnote într-unul de hârtii fără 
valoare. Magie „neagră", nu glumă!

La facilități de transport, ghidul Routard 
recomandă trenurile cu precizarea că 
cei care le folosesc nu vor uita toată viața 

lor... toaletele. Dacă vrei să-ți conduci 
totuși mașina, și supraviețuiești stilului de 
condus sinucigaș de pe șoselele României, 
e bine să știi că oriunde ai fi poți studia 
„viața la țară". Vaci rătăcitoare, turme de 
oi, căruțe trase de cai, sau pietoni tolăniți 
pe marginea drumului sunt omniprezente 
în peisajul rutier românesc. Ghidul recu
noaște că suntem foarte politicoși cu stră
inii. O politețe evident, de modă veche. 
Așa că doamnele turiste nu trebuie să se 
sperie dacă vreo gazdă mustăcioasă se 
repede să le sărute - mâna la propriu. E 
doar un semn de simpatie. Asta numai 
dacă turistul se descalță la intrarea în casă. 
Routard recomandă francezilor nebăutori 
să evite golirea imediată a paharului; 
gazdele române au obiceiul să-l reumple 
imediat.

La capitolul securitate, ghidul dă, se 
putea altfel, un inventar al țepelor, 
„maradonistul" fiind în detaliu descris. Cul

mea este că francezul este sfătuit să stea în 
gardă și în fața polițistului. Ca să evite 
„demersuri halucinante", „franțuzii" sunt 
sfătuiți, la control, să uite o bancnotă în 
pașaport. Cu toate aceste „ghidușii" speci
fice, ghidul Routard recomandă România 
ca o țară „miraculoasă" pentru turiștii tineri 
dornici de aventură. Totul e bine când se 
termină cu bine, „n'est pas?"

Examenul de corigențăDeva (S.B.) - Examenele de corigență se vor desfășura între 11-13 iulie - pentru elevii claselor a VIII-a. Elevii claselor a X-a de la SAM-uri și cei din clasele terminale de liceu vor susține corigentele între 13-15 august, iar cei din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, respectiv cei de la școlile postliceale și de maiștri vor da corigentele între 30 august și 7 septembrie.

i 
î

mihaela.tamas@mformmedia.roVețel - Circulația feroviară în zonă a fost reluată duminică după-amiază. în cursul nopții de duminică spre luni, garniturile de tren au fost tractate cu o locomotivă Diesel, urmând ca azi să se realizeze conectarea tronsonului feroviar la rețeaua de înaltă tensiune, a declarat șeful Serviciului Poliției Transporturi Hunedoara, Vasile Hrițac . Peste o sută de angajați ai CFR au efectuat lucrări de reabilitare a căii ferate afectate, vineri, înurma deraierii a șase vagoane de marfă. “Au fost ridicate cele trei vagoane cu o macara de o sută de tone. Două au fost transportate în gara Brănișca, iar cel mai grav avariat, în gara Mintia. Astfel s-a creat front de lucru pentru reparațiile care au fost necesare la tronsonul de cale

Peste o sută de muncitori au lucrat la degajarea căii ferate.ferată. Cauzele deraierii nu sunt cunoscute la această oră. în acest moment sunt emise mai multe ipoteze. Poate fi vorba despre o cauză tehnică la vreun vagon sau la terasa- ment sau poate deraierea a fost provocată de marfa din-

tr-un vagon așezată necorespunzător, care la o înclinație a condus la răsturnare. în niciun caz nu putem vorbi de o mână criminală sau de o cireadă de animale”, a declarat comisarul Vasile Hrițac.
„Copilul - Surâsul Europei"Deva (S.B.) - Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, Grădinița PN Nr. 2 din Deva și Grădinița Liceului de Muzică și Artă Plastică „Sigismund Toduță” din Deva organizează, în data de 8 iunie, un Simpozion de talie națională, intitulat generic „Educația prin creație - valoare național- europeană”. Simpozionul este un proiect educațional desfășurat în cadrul Programului

Educațional European „Spring Day”. Activitatea se derulează la Grădinița Liceului de Artă Deva pe parcursul întregii zile prezentând un program complex ce cuprinde și expoziția plastică având ca temă „Copilul - surâsul Europei”. Simpozionul își propune, ca prim obiectiv, intensificarea colaborării dintre grădiniță și celelalte medii generatoare de educație.

Cele șase vagoane au afectat calea de rulare pe o lungime de aproximativ 350 de metri și erau încărcate cu tablă decapată, plăci de rigips, iar două dintre ele sunt cisterne.
Intervenții de sâmbătăLa fața locului a fost adusă sâmbătă o macara specială de 250 de tone forță, cu ajutorul căreia au fost reașezate pe calea ferată vagoanele care mai puteau circula. Echipele de muncitori trebuie să înlocuiască 300 de traverse din beton folosite la infrastructura căii de rulare. Operațiunea este delicată pentru că o singură traversă de acest tip cântărește 300 de kilograme, potrivit celor spuse de reprezentanții societății de cale ferată. După ce traficul a fost blocat total,între Ilia și Deva, pe tot parcursul nopții de vineri spre sâmbătă, timp de 14 ore, în cursul dimineții de sâmbătă circulația trenurilor a fost reluată, timp de două ore, pe linia neafectată, după care a fost oprită în vederea continuării intervenției la calea de rulare;

Caz celebruDeva (T.S.) - Decapitarea lumii interlope a avut loc la începutul lunii noiembrie 2004, când procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba împreună cu polițiști din cadrul Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog Alba Iulia i-au reținut pe Constantin Nicolae Bumbaru, zis Bibanu, Lucian Gheorghe Sâr- bu, poreclit Spumă, și pe patru apropiați ai acestora, printre care și un polițist de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva - agentul Vasile Sorin Precup. Anterior, tot în aceeași cauză au fost arestați alți cinci membri ai grupării. Totul a culminat cu data de 16 noiembrie când a fost reținut șeful Poliției Municipiului Deva, care a demisionat cu o zi înainte din poliție. A urmat reținerea subcomisarului George Emilian Igna, ofițer în cadrul Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Deva, și subordonatul său, agentul loan Florin Pasc. Acuzațiile aduse acestora erau foarte grave. Și anume că ar fi furnizat infractorilor informații referitoare la acțiunile desfășurate de poliție.

loan David, fostul șef al PoKției

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

■ 180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni
• 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 

activată, valabile 6 luni

în plus:

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

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

www.orangejo
pra»H nu ncăud tVx. otaM^iatM pân* la 31 ale pentru abonamente* de 3 auro pe 2 ara h BucureU »jutMd >ov » h <11 Arad. 
Avgeț. Brajov, BtMl Buziu. Caras Severn CMratL Constant*. DântnvHa Doi Oo»ț. Hnedoara, tatomfe. MXX O. Wkw
Sucaiara, TMaomwt. Tara* Vttcaa p Vrancoa, Drașjrte pentru tetttoenate Moka 5300 Sammaw E250 * Bony Emaon K32O art m 
pentru abonamert pa 1 an. raeM praMMor wt panou abonament pa 2 ara. MMoana MM mxMul cM de ddt aata daponfei
pentru pachatata de date Mobaa fcntemet cu trafic ncAua rana 5 a 50 MB acfarate pa 2 ara, pa aoeMra 9M cu aaraoto da voce

(W
91

)

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@mformmedia.ro
http://www.orangejo
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1783 - A fost efectuat primul zpor cu un balon de 
aer cald al fraților Montgolfier.
1876 - La București a fost creată „Societatea Națio

nală de Cruce Roșie a României". 
1920 - La Trianon a fost semnat 
Tratatul de Pace între Puterile Ali
ate și Ungaria, prin care Ungaria 
a recunoscut apartenența Transil
vaniei la Român : ___________
1941 - S-a născut actorul Valentin 
Uritescu (foto).____________________

1989 - în capitala Chinei au avut loc demonstrații 
studențești reprimate violent de armată - Piața Tien- 
anmen.

VREMEA
26°maxim

Cerul va fi înnorat, posibil furtună. Minima termică va fi de 11°C, iar maxima va înregistra 26°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. înnorat, posibil furtună. Se vor înregistra temperaturi minime de 12°C și maxime de 25°C.
Miercuri. Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 13°C și 27°C.
Calendar Creștin Ortodox_________________________
Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la 
Niculitel; Cuv. Mitrofan(începutul Postului Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel)

Calendar Romano-Catolic__________________________
Sf. Francisc Caracciolo, pr.

Calendar Greco-Catolic____________________________
S Mitrofan, aep (+ 314). începutul postului Ss Apos
toli Petru și Pavel. Post și ajun. în timpul sâpt Ap și 
Ev săpt a 2-a dR.

didcs 1 Dulce
Vino 

bicoacei

1 ■' 
de cap 1 Lusrare 

ampli r A lansa
Dulciuri IncJ

--------- V V 1

Prăpastie 

Dulci

► Duke
Unul ca 
oricare

►
--------- Y Stau 

to cuibl
Cea 

itoeists

►

Nemți 
de la noi

Una dulce

Mg» 
fa -i . ol

► t
Băutură 
Mm

5=— 1 tai 
de Per
A chiul 
la horâ

►

Ase
hwta ► V teapa 

marginii ► Pkwde 
;ditaagiCere 

răspuns
Răi din 
basme

simțul 
Eirediii *- Y

qoll ►
duld... ilebetatl

Plini de

Dl*»

► V !

r^>”
Munte!

►

Cea mai 
dnice

Una 
dulce

Cap de 
copiii

Lasă gust 
amar

r»-

f

Grand tos
Wait la 
tot pasul

Că|ekil 
pămân

tului

r*-

1

Una 
dulce

'■‘Bi Kl!*

Berbec

4*

&

&

Energie electrică

’ 1—MIM— MMOl

Dispecerat apâ hhb 227087
Dispecerat apă caldă 2178GS
Dispecerat Electrica 929
Dfcpecerat qaz 227091
hfănnatl CRt 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
0.J.M. HD 21«1
Deranjamente lifr 235090
Direcția Santear-Veter. 221145

Soluția integrantei din numă
rul precedent: N - VID - S - 
ROMI - RITA - MĂSLINIU - 
CAR - ACI - Z - DOSI - MO - 
FATA - CORT - I - ATLAS - I
- UB - RAR - CG - URA - 
TARA - ALI - GIB0N - IONI - 
ASI - IB - OT - AURA - ESTON
- IACA

S-ar putea să fiți mult mai sensibil și să nu vă simțiți in 
formă. Evitați deciziile importante, ■■ semnați documente 
oficiale.

Taur

Survin numeroase schimbări de program. Nu este indicat 
să vi faceți un plan strtt. S-ai putea să aveți de făcut 
drumuri scurte.

Gemeni

Nu vă simțiți în deplinătatea forțelor fizice șl Intelectuale, 
de unde și starea de nervozitate în care vă aflați. Nu vă 
asumați nici un risc.

Rac

Nu este a zl bună pentru călătorii și nici pentru afaceri.
Starea He confuzie și simțul practic scăzut vă pot conduce 
la eșecuri.

Leu
Nu depășiți anumite limite din cauza entuziasmului, 
expunându-vă la accidente! Evitați discuțiile în contraiic- 
toriu cu prietenii.

tetenl

Balanță __2___ .. _. . ' .__ __ .. _
Aveți tendința să vă lăsați dominat ie sentimente și să 
ieveniți melancolic. Prin urmam, nici nu sunteți prea comu-

Scorpion

Sunteți stresat de ritmul intens de muncă, deveniți irasci
bil și aveți tendința să vă certați cu cei dragi. Nu este exclus 
să fiți inhibat.

Săgetător ;; ■ .... , _ ___
Dimineață s-ar putea să fiți încorda!, din cauza problemelor 
pe care le aveți cu un coleg ie serviciu sau cu tin paMe- 
ner de afaceri.

Capricorn__
Dimineață sunteți puțin confuz, ceea ce ar putea să vă 
afecteze atât relațiile sociale, cât șl cele sentimentale Fiți 
mai calcula!!

Vărsător
Amânați deciziile, pentru că este posibil să fiți confuz și să 
AU vă puteți concentra. Ar fi bine să vă puneți ordine în 

*«idei.

Sunlețl nemulțumit și aveți tendința de a l critica pe toți, 
■em^erați-^, pentru a nu crea neplăceri celor din gotul 
dumneavoastră.

l

A «vri

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
vederea executării de iuerări programate, între orele: 
8.30-15.00 în Deva, Aleea Patriei, bl.C și D2; în 
localitățile Brădățel, Siblșelu Nou, Sibișelu Vechi;
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Suituri, E. Varga, 
Carpați, Dorobanților, Rovine, Cerna, Doinei, 22 
Decembrie, Rotarilor, Serei. Votau Cneazu, Furnalelor; 
Hațeg, străzile Florilor, Progresului, C. Porumbescu; în 
localitățile Vâlcelele Bune, Vâlcelele Rele, Vălioara, Râu 
de Mori, Baru Mare (zona Prunduri).
8.00-15.00 în Brad, str. Libertății, bl. CX33.
8.00-19.00 în Hășdal, Nădăștia Inferioară, Nădăștla 
Superioară, Cinciș-Cerna, Pompe Teliuc, Tratare apă 
Cinciș, Motel Cinciș, Mobilrom Cinciș, Cinciș (Zona de 
agrement). Izvoarele, Teliuc, Colonie luba, Teliucu 
Superior, Mănăstire, Răcăștie, Mănerău, Zlaști, Boș. 
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.10, bl.52, 
bl.44, bl.48, străzile Sirenei, Sotoni, Dâlja; Lupem, str. 
Tudor Vladimirescu, bl.47, str. Parângului, bl.G2, bl.G4, 
bl.A7, bl.AB; Uricani, str. Valea de Brazi.
Gaz __________________ ___________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă Intre 
orele:
9.00-15.00 In Dna, Hol. 22 Decembrie, BI.D, sc.E; 
9.00-18.00 tal Deva, străzile M. Sadoveanu, Zăvoi, Brân
dușei, Magazinul Trident și localitatea Archia
Agă _____ ______________ ________ _____________ ______
Astăzi, furnizarea apel potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, pe străzile: Rotarilor, Serei, 
Al. Russo, Hășdat.

7M Jurnalul TVR. Sport

PRO TV ANTENA 1 TVR 2 ACASĂ

Salata de legume
Ingrediente: 3 cartofi, 4 ouă, 5 roșii, 3 castraveți, 50 
g ulei de măsline, lămâie, frunze de mentă uscate 
sau proaspete, sare.
Mod de preparare: Cartofii și ouăle se fierb, se taie 
în bucățele. Se spală roșiile și castraveții și se taie 
rondele. Se amestecă cu ouăle și cartofii, se adaugă 
ulei de măsline, sare, lămâie și câteva frunze de 
mentă tăiate mărunt. Se pune toată compoziția într- 
un bol și se amestecă bine, se servește cu friptură.

730 TeleMatinal
1000 Sănătate pentru toții 
1030 Doctor Becker

B(film serial, ep. 6, 
Statele Unite ale 
Ameridi, 2003). 
In distribuție: 
Ted Danson, 
Terry Farrell, 
Hattie Winston

11f» Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

12.-00 Teleenddopedia (r) 
1300 Vorba lui Jim (s,

Bcomedie, SUA 2003) 
13:30 Desene animate.

Câinii milionari
1400 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
1530 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
1700 Jurnalul TVR. Sport 

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

Meteo

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Faimoșii cu Măruță și 
Mcga

2220 Reflector. Miliardari 
de fum

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne. Invitat Radu 
Boruzescu

QSIO Raliul Greciei. Rezu
mat

1:10 0 viață-n așteptare 
G(film, r)

2:5. Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

4.-00 Departe, prin țări 
rj străine

(dramă. Italia, 1997). 
in distribuție: 
Claude Rich, 
Valeria Cavalli, 
Jacques Dufilho. 
A: Fabio Carpi

5c40 Can <te_ Doamne
Mad

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Țtanrții (film, r) 
12:15 Emmwdale - Afaceri

Bde familie (s, dramă. 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell

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

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

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

Vremea

2030Paulie
O (comedie, SUA 1998). 

Cu: Gena Rowlands, 
Tony Shalhoub, Hallie 
Kate Eisenberg, 
Cheech Marin. R.: John 
Roberts 

22:15 La Bloc (s) 
23:00 La Servid (s) 
2330 Știrile ProTv. Sport 

0:15 Unde-i lege nu-i
gtocmeală (s, SUA 

2005). Cu: Don John
son, Jay Baruchel, 
Jaime Lee Kirchner, 
Susan Ward

1S15 Icstrim Trvi 
1A5 La Bloc
B(film serial, reluare) 

2:10 Omul care adduce 
cartea (r) 

2:15 Știrile ProTv 
3d 5 ProVest (r) 
<15 la Sevid (r) 
500 kstim Tm (r) 
MB Vritow <fe ne Hoc (ri

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

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

900 în gura presei
(reluare) 

10:00 Concurs
interactiv

11:00 V.I.P.
B (film serial)

In distribuție:
Pamela Anderson 

1200 Vocea inimii
B(film serial) 

13:00 Observator
cu Simona
Gherghe 

13:45 Baby Varietăți
(divertisment) 
(reluare) 

16:00 Observator
cu Simona
Gherghe 

17:00 9595, te învață ce să
fad 

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

2ft9C pn,mat Planet
(divertisment) 

2100 Imperiul (partea a ll-a) 
O(istoric, SUA 2005).

Cu: Santiago Cabrera, 
Vincent Regan, Emily 
Blunt James Frain, 
Chris Eag , Jonathan 
Cake. R.: ohn Gray 

2200 VocBa inimii (serial, 
dramă, România, 

02006). Cu: loan Isaiu,
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu

2300 Observator cu 
Andreea Berecleanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport

2400 Vrăjitoarea (serial, 
u thriller, Marea Britanie, 

2004). Cu: Christina 
Cole, Jamie Davis, 
Michael Fassbender

280 ConoB htnrfr

j 7:00 ABC... de ce? (r) 7:30

* Spellbinder: o lume nouă (s) < 
j 8.00 Micuța Zorro (s, aventuri, J 
ț Spania/Marea Britanie/SUA,
12000) 850 Atlas (r) 920 Jur- 
? nalul Euronews 9:35 Poftă i
* bună! (r) 10:10 Tonomatul 
1 DP2 1200 Replay. Legendele 
«fotbalului românesc 12:30
* Vânătorii de comori (r) 1330 I 
J ABC... de ce? 1430 E Forum , 
115:00 împreună în Europa. ‘ 
| Em pentri omi 16:00 Jur

nalul TVR (r) 1620 Descoperă J 
J românii 163U Autostrada TVR. • 
; Magazin regional 1800 Jurnal 
< regional 1835 Poirot (s, Marea 
; Bntanie, 1989) 1930 Laplim- 
»bare prin Europa (doc) 2000 
' EU-RO Case 2030 Lumea de
* aproape 2100 Ora de știri 
> 22:10 Povești despre femei: 
'Lucia (dramă, Italia, 2004)

7:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
8:00 Acasă în bucătărie (r) 
9:00 Gitanas (s) 11:15 
Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 1520 Rețeta de 
acasă 1530 Răzbunarea Vic
toriei (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 1830 Betțy cea 
urâtă (s) 19:30 Tequila cu ’ 
suflet de femeie (s) 20:30 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s, SUA/Columbia, 2006) 
2230 Poveștiri de noapte 
23:00 Clona (s. Brazilia, 2001) 
24:00 Prizoniera (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Iubire ca în filme (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

PRIMA TV

06.30-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

• 600 Parker Lewis (s, SUA
■ 1990) 700 Love Joy (s) 900 

Dimineața cu Răzvan și Dani
J1100 Divorțat și nu prea! (s).
• 1220 Look who is winning 
11300 Teleshopping 1430 
J Agenția de turism 1500 Sare

și piper Pentru o
» dreaptă (s, dramă, Canada/ 
I SUA 2001) 1730 Naționala . 
« de bere 1830 Știri Național TV 
» 20:00 Țara Iu' Papură Vouă 
! (divertisment) 20:15 Echipa de
• investigații 2200 Miezul pro-
• blemei 2400 Film artistic
■

' 12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri- 
J ca (s) 13:45 O familie ciudată 
; (s) 14:15 Entertainment News i 
> (r) 14:30 Iubire în lumina ‘ 
1 reflectoarelor (r) 1500 Rebel > 
(în California (r) 1600 Povești; 
■ extraordinare (s) 1700 Sein- < 
1 feld W 1800 Dragoste, sex și i 
J carieră (s) 1900 Seaquest (s) 
■2000 Entertainment News 
! 2020 Ally McBeal (s) 2130 
; Noi toți (s) 2200 Ataaâ sub- 
k marinuU (acț) 2400 Lege și

730 Dragoste și putere (r) 
800 Sport cu Florentina 825 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit 1405 Dragoste 
și putere (s) 14:40 Ultima 
iubire (dramă, SUA 1997) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.AT.0. (r) 1800 
Focus 1930 Ciao TV (r) 2000 
Poliția în acțiune 2100 Trădați 
în dragoste 2200 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Medium (s) 030 Inter
viurile Cristinei Țopescu (r) 
1:30 Focus (r) 230 Sunset 
Beach (s) 400 Trăsniți în 
NA.T.O. (r)

7:15 O nevastă uagașă (come
die, SUA, 1993) 920 Kala
mazoo? (comedie, SUA 2006) 
11:00 Regii și regina (dramă. 
Franța, 2004) 1400 Rezervele 
(comedie, SUA 2000) 1600 
Erin Brockovich (dramă, SUA 
2000) 18:10 Mireasa moartă 
(animație, Marea Britanie,
2005) 20:00 Yasmin (dramă, 
Marea Britanie, 2004) 2130 
Studio 60 (Ep. 5, dramă, SUA
2006) 2220 Alibiul (comedie, 
SUA 2005) 23:50 Regii și regi
na (dramă. Franța, 2004) 
2:20 Legături bolnăvicioase 
(dramă, România, 2006)

REALITATEA
700 Bună dimineața, Româ
nia I 900 Realitatea de la 900 
1100 Deschide lumea 1320 
EU, România 1520 Fabrica 
1600 Realitatea de la 16:00 
16:50 Marfă. Cu Dragoș Bucur 
1700 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 1800 
Realitatea de la 1800 1830 
Realitatea zilei 2000 Reali
tatea de la 20:00 2005 Rea
litatea zilei 2030 Marfă 2100 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 2200 100% 
cu Robert Turcescu

ERY
700 Matinal 710 1000 
Căminul de cinci stele (r) 
1030 Totul despre casa mea 
(r) 1100 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 1200 Știri 1305 
Calea europeană 1435 
Lumea cărților. Cu George 
Mihakea 15:40 Tuning Show 
(r) 1600 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 1800 61 Vine 
presai Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2000 Un bulgăre de 
humă (România, 1989). Cu: 
Tudorei FSmon, Ștefan Vek»- 
duc R_ Mate Mărgneanu 
Z20O Nap*. Tak-tew oi

800 Bărbații în ato 900 Auto
mobile americane recondițio
nate 1000 Vânătorii de mituri 
1100 Mașini pe alese: VW 
Type 25 1200 Mașinării 
masive 1300 Confruntări și 
fiare vechi 1400 Bărbații in 
alb 1500 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1600 Curse 
1700 Șofer de Grand Prix 
1800 Motoddete americane 
1900 Vânătorii de mituri 
2000 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2100 Povestiri 
șocante 2200 Dr. G, mertc 
legist 2300 Constructor de 
motoddete 2400 Cm se b-
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DMICPJ - Ste-ui se adresează comunității de oameni 
tapaănV de tuning ți racing. Include galerie foto, 

■ațn modficate, filme, curse, expoziții, download.

Oraș mic cu un festival mare
■ Festivalul Internațio
nal „Ecofest Junior" - 
ediția a V-a s-a derulat, 
ieri, la Simeria.

Sanda Bocaniciu

1 dolar american
51,7562 lei1 gram de aur
2,4296 lei

ii î*

sanda.bocaniciu@infarmmedia.ro

Simeria - Universul ECO a invadat, ieri, orașul Simeria din care a pornit ideea nașterii Festivalului Internațional „Ecofest Junior” pentru copii și elevi. Și pentru că în ediția anterioară trofeul festivalului a revenit Centrului de Pedagogie Curativă din Simeria Veche, manifestarea din acest an și-a deschis porțile în această instituție de învățământ hunedoreană. Tematica ecologistă a proiec-

Participanți la Festivalul „Ecofest Junior" Simeria - 2007tului după care funcționează Festivalul a fost marcată, în acest an, prin toate mijloacele artistice de exprimare a micilor ecologiști și prin prezentarea de proiecte, această
ediție manifestând o mai mare amploare în organizare.Principalii organizatori ai festivalului au fost cadrele didactice de la Școala Generală și Grădinița „Căsuța Piti

cilor” din localitatea Simeria, sprijinite fiind de sponsori și autorități ale orașului și județului.Alături de reprezentanții României, sosiți la Simeria din foarte multe județe, la festival au fost prezenți cu proiecte ecologice participanți din Portugalia, Turcia, Norvegia, Grecia, Spania și Italia. Festivitatea de premiere a avut loc la Sala de Festivități a orașului Simeria. S-au acordat 11 premii III, 10 premii II, șapte premii I, trei Trofee „Ecofest Junior” și Marele Trofeu. Acest mult râvnit premiu al micilor ecologiști participanți la festival a revenit elevei Bianca Alexandra Bănică de la Școala Generală 79 - București.Amplasarea aparatelor radar în data de 04.06.2007:
- DN 7: Zam - Ilia - Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

TCUOtCm BURSIERE
Societatea

«win

Preț \
închidere (lei/acț)

tariație
(%y

u,3iuu u
SIF3 2.3200 5,45
SIF1 3.2300 -0,62
Banca Transilvan 1 0.7700" 1,32
SIF2 3 0800 -1,28

B SIF5 3.5400 -0,84
SIF4
BRD 24.6000

2.16
-0,4

Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl
221277.

R, parter (lângă QUASAR), tel.:

Bț HUNEDOARA

. Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enes- 
i cu, nr. 14. ©-» 717659.

Farmacia „Green Line', non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©-» 748080._____________________________________
Farmacia „Arnica', str. G. Enescu, nr. 7. ©-► 
713045.
DEVA
Farmacia „Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ©-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia*, non-stop, Piața Victoriei,

1 nr. 29. ©-♦ 211616, 224488.____________________
P Farmacia „facomi - Humanitas II', str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ©-► 211949.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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Reguli: Începători

în fiecare 1 5 3 7 9
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9,

4 1 3 5
T 6 7

stabilite 
dinainte. 4 1 5
Acestea tre
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2 6 3 4
9 5 4

cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o

6 7 2 9
2|

4
2 3 8

1 9 3 2 6
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

3 2
2 6 9 3 8|4

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale

9 8 1 i 7
3 6 5

1
cât și pe

1 coloanele 
verticale ale

4 9 7
8 5 3 2

celor nouă 
blocuri luate 6 7 5 1 4 9
împreună. 4 7

ncepători

251,698 3 7 4
379245 1 6 8
4 6 8 1 3 7 2 5 9
592,36 1 8 4 7
743,589 6 1 2
1 8 6,7 2 4 9 3 5
9 1 5 8 7 6 4 2 3
6 2 4 9 5 3 7 8 1
8 3 7 4 1 2 5 9 6

Avansați

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

Festivitatea de premiere și spectacolul din cadrul manifestării (Foto: Sanda Bocaniciu)

Artiști hunedoreni „în exil"
Deva (S.B.) - Artiștii hunedoreni au fost primiți cu brațele deschise în alt județ,' mai atent cu artiștii. Pictorii hunedoreni au ajuns, prin urmare și din fericire, tot pe malurile unui lac, la Văliug - Caraș Severin. De această dată sponsorul acțiunii nu a mai

și nici Primăria Municipiului Hunedoara, ci o persoană care iubește frumosul și arta. Tabăra și-a închis, în aceste zile, porțile ediției cu numărul 30, la care au participat artiștii plastici hunedoreni Balasz Tiberiu, Pichiu Dan Vifor, Găină Constantin, Roșian Radu șiTorino Bocaniciu.

T. Bocaniciu în fața șevaletului (Foto: CL)

Modificarea Legii pensiilor
■ Ministrul Muncii 
Paul Păcuraru vrea 
modificarea legii pensi
ilor până la toamnă.

București (C.P.) - Legea pensiilor ar putea suferi modificări până la toamnă, fiind deja înființată o comisie în acest scop, a anunțat, ministrul Muncii, Paul Păcuraru. Unul din aspectele vizate se referă la majorarea punctajelor în cazul grupelor de muncă. „Prima problemă este cea referitoare la eliminarea discrepanțelor apărute în cuantumul pensiilor stabilite sub incidența legislației anterioare, înainte de 2001, recalculate pe Legea 19. Această recalculare nu a reflectat influențele sporului la vechime cu venit pentru grupele superioare de muncă. Am propus majorarea punctajelor anuale până la data de 1.04.2001 cu 50% pentru gru

pa I de muncă și cu 25% pentru grupa a Il-a de muncă”, a declarat ministrul. De asemenea, se dorește o îmbunătățire a veniturilor și în cazul pensionarilor agricultori.
Alocații de 400 leiVârstnicii cu venituri mici ar putea primi o alocație de până la 400 de lei lunar. „Intenționăm ca în luna iunie să introducem un proiect de lege prin care să îmbunătățim legislația ce privește protecția drepturilor persoanelor vârstnice, vechea Lege 17/2000. Tema pe care încercăm să o rezolvăm este introducerea unei alocații de dependență în sumă fixă pentru toate persoanele care au venituri sub un anumit plafon. în funcție de gradul de dependență ne gândim la o alocație ce va fi cuprinsă între 200 și 400 de lei, de la gradul III de dependență la gradul I”, a spus ministrul Păcuraru.

Evoluția săptămânii bursiere
■ Lichiditatea la Bursa 
de Valori București a 
fost extrem de scăzută 
săptămâna trecută.

Dana Rus

Deva - Indicii pieței au înregistrat fluctuații minore față de finalul ședinței de vineri, doar BEF-FI a avut o creștere săptămânală de 1.23% pe o valoare a tranzacțiilor de doar 67 milioane lei, ceea ce reprezintă 42% din valoarea tranzacțiilor pe bursă în perioada analizată, apreciere influențată de evoluția pozitivă a SIF Transilvania. Au apărut și evenimente negative cum ar fi cel al închiderii temporare a Rafinăriei de la Arpechim, astfel cotațiile titlurilor Oltchim Râmnicu Vâlcea au înregistrat o scădere de 5,04%, iar Petrom

un minus de 4,67%. Contestarea în instanță de către un acționar majoritar a majorării de capital social la SIF Transilvania a avut un efect invers în piață, investitorii considerând că ar exista șanse ca instanța să anuleze majorarea, iar prețul acțiunii

Bursa aduce câștiguri pe ter
men mediu (Foto: CL)

să revină la 4 lei, însă reprezentații SIF-ului consideră perfect legală această majorare și dau șanse minime acestui eventual proces. Surprizele plăcute au apărut în sectorul bancar, emitenții atingând noi maxime istorice, BRD a atins un nou maxim istoric de 24.7 lei/acțiune având o apreciere săptămânală de 1.65%, Banca Transilvania a închis săptămâna pe maximul de 0.77 lei/acțiune, aceste creșteri au compensat în BET scăderea săptămânală Petrom. De asemenea titlurile Broker Cluj au înregistrat un maxim istoric de 2,58 lei/acțiune, având o apreciere de peste 7% față de săptămâna trecută.Majoritatea SIF-urilor au anunțat începerea distribuirii dividendelor. Pe piața Rasdaq s-a înregistrat o lichiditate un pic mai mare față de

Dana Rus (Foto: CL)săptămâna trecută, valoarea tranzacțiilor fiind de 94,7 milioane lei. Săptămâna trecută s-au transferat 14% din titlurile Companiei Hoteliere Intercontinental, emitentul atingând un maxim de 0.3190 lei/acțiune, valoare aproape dublă față de închiderea realizată la sfârșitul anului 2006.

mailto:sanda.bocaniciu@infarmmedia.ro
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SĂNĂTATE Când tiroida nu funcționează
• Lucrează mai mult noaptea. Glanda tiroidă dirijează procesele metabolice. Ea captează iodul din sângele circulant și elaborează pe baza lui hormonul tiroidian. Are maximum de activitate între Orele 2-4 dimineața, după cum a stabilit Societatea Biologică din Montpellier. (D.l.)

Tratamente 
naturale

Deva (D.L) - Hipotiro- idismul provoacă stări grave pentru organism. Acestea pot fi prevenite prin tratament, dacă funcționarea anormală a tiroidei este sesizată la timp. Există câteva tratamente naturiste care pot ameliora simptomele bolii. Se recomandă infuzie de crețisoară și coada calului, 2 cești pe zi (una dimineața și una seara cu o oră înainte de culcare) sau infuzie de drăgaică, 2 cești pe zi. în paralel se poate face masaj la gât cu alifie de drăgaică, sau se pot pune comprese cu varză, alternante cu aplicații de argilă diluată într-un decoct de scoarță de stejar. Se mai poate folosi suc de orz verde, 3x50 ml pe zi, sau ceai din: 40 g drăgaică, 40 g coadă calului, 20 g gălbenele, 20 g traista ciobanului, 20 g salvie, 30 g ciuboțica cucului, 30 g tătăneasă, 30 g trifoi roșu, 20 g urzică.

Obezitatea 
secundară
Deva (D.l.) - Un tip 
de obezitate care nu 
are o frecvență mare 
o reprezintă cea în 
care surplusul de 
greutate este dat de 
boli endocrine. Hipo- 
tiroidismul determină 
o îngrășare moderată 
prin scăderea ratei 
metabolice de bază. 
Din cauza deficitului 
de hormoni tiroidi- 
eni, metabolismul se 
reduce și rezultă o 
creștere moderată a 
țesutului gras și o 
infiltrare cu apă a 
țesuturilor. Pe de 
altă parte, și hiper- 
tiroidismul (boala în 
care glanda tiroidă 
secretă o cantitate 
mai mare de hor
moni tiroidieni) de
termină îngrășarea: 
prin creșterea ratei 
metabolice crește 
nevoia de alimen
tație, iar în fazele 
inițiale apare obezi
tatea. Un alt țip de 
obezitate este cea 
cauzată de deficitul 
de hormoni de 
creștere: în această 
situație copiii sunt 
grași, însă nu cresc 
în înălțime.

■ Dereglarea sistemu
lui endocrin conduce la 
complexe probleme de 
sănătate.

Dana Ioan____________________
dana.iaan@informmedia.ro

Deva - Sistemul endocrin, alături de sistemul nervos și de cel imun, reprezintă sistemul de integrare al organismului. Absența sistemului endocrin ar face ca nici un element al metabolismului sau al oricărei activități a organismului să nu poată să se desfășoare în condiții normale. Sistemul endocrin este unul foarte bine integrat. Nu se poate spune că există o glandă mai importantă decât alta, fiecare are rolul său și orice dis- funcționalitate dereglează sistemul. „Există semne minore care ar putea conduce la diagnosticarea unei boli endocrine: astenii persistente, agitație și/sau palpitații, slăbire sau îngrășare bruscă, modificarea aspectului ocular, modificarea culorii pielii sau chiar schimbarea numărului la pantof. Orice cetățean care

constată apariția unui astfel de semn este foarte important să se adreseze în primul rând medicului de familie”, spune dr. loan Florea, medic specialist endocrinolog. „Acesta îl va direcționa apoi către un medic specialist, pentru că aceste semne pot sugera o afecțiune endocrină, dar nu este obligatoriu necesar să fie un astfel de diagnostic”.
CauzeCauzele apariției unei boli endocrine sunt de origine autoimună (când organismul produce anticorpi împotriva propriilor țesuturi), tumorală (când există o tumoră care dezechilibrează organismul) sau genetică (când există antecedente în familie). Problema nu e bine să fie tratată cu indiferență pentru că un hipotiroidism neglijat poate duce chiar la deces. Palpitațiile suprasolicită inima, iar insuficiența cardiacă inevitabilă poate conduce la deces. în aceeași măsură, tumorile hipofizare conduc la pierderea vederii, la creșterea tensiunii intracraniene, având în final același rezultat.

Dr. loan Florea, medic specialist endocrinolog„Județul nostru se poate considera unul norocos: avem trei medici specialiști, în două spitale se pot face internări, există 5 laboratoare de analize de specialitate numai în Deva, iar Casa de Asigurări decontează o parte din costurile acestora: aparatura performantă de care dispunem ne ajută să punem un diagnostic

Hipertiroidîsm Tiroidă normală Hipotiroidism

cu o precizie foarte mare. Pentru că aceleași simptome pot conduce la diagnostice diferite. Din semnele clinice poate fi identificat un hipertiroi- dism, de exemplu, dar în aceeași măsură poate fi o nevroză, o boală cardiacă sau un cancer”, completează dr. loan Florea.în condițiile în care obezitatea este un flagel al momentului, mulți părinți ajung să consulte un endocrinol^. atunci când copiii lor depășd^f greutatea normală. „în majoritatea cazurilor este vorba de un regim de viață neadecvat. Copiii mănâncă nesănătos și nu fac mișcare. Părinții ar trebui în primul rând să ia în considerare aceste aspecte, apoi să se gândească la boli grave. Este important ca ei să nu-și neglijeze copiii și regimul lor de viață". ■

iBCR
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Miss-ele le-au încins mințile

• Dominare deveană. Cupa DCMT a fost dominată de CSS Cetate Deva. Gimnastele clubului devean au câștigat concursul pe echipe și au obținut patru medalii de aur în finalele pe aparate. Deven- cele au ocupat primele două locuri la individual compus la categ. 8-10 ani și locurile 2 și 3 la categ. 11-13 ani. (C.M.)
Bucurie tristă la CorvinulHunedoara (C.M.) - Pare incredibil ca după un meci câștigat cu 4-0 suporterii să fie nemulțumiți, dar o astfel de situație a fost realitate, sâmbătă la Hunedoara, după ce Corvinul a învins pe Unirea Dej. în loc să se bucure de succesul favoriților, suporterii și-au arătat dezaprobarea față de patronul Florin Uscatu. Preocupați de viitorul echipei, fanii s-au arătat nemulțumiți de faptul că patru dintre cei mai valoroși tineri jucători - Pribac, Iacob, Furdean și Crușoveanu - ar putea părăsi echipa. Și bucuria victoriei provoacă tristețe la Hunedoara...

■ Concursul de Miss 
de la Raliul fumuseții a 
provocat un mini- 
război... politic.

Geoagiu (C.M.) - Blestemul scandalurilor nu a ocolit nici ediția din acest an (a 11-a) a Raliului frumuseții, singurul concurs automobilistic din țară rezervat exclusiv femeilor, desfășurat sâmbătă pe traseul Deva - Hunedoara - Geoagiu-Băi. Dacă la edițiile anterioare nemulțumirile și contestațiile au apărut la stabilirea clasamentului între șoferițe, ajungându-se chiar și la un proces în acest sens, acum spiritele s-au încins din cauza concursului de miss.

Campionatul Municipal de Fotbal Ama
tori Deva, au fost premiate, ieri, de pri
marul Mircia Muntean. Amănunte în

A mea îi mai frumoasă!Cursa pentru locul I în competiția de cea mai frumoasă șoferiță a început cu stângul din cauza organizatorilor care au făcut cel puțin două erori. în primul rând, au format un juriu din reprezentanți ai presei, în contextul în care între concurente se aflau și... reprezentante ale unor publicații. Apoi, deși chiar cineva din juriu a solicitat, organizatorii nu s-au obosit să ofere

(Foto: CL>pagina sport de mâine.

Locul I: Monia Secară și Cristina Rișcuța (Deva) - cu timpul de 2hOO'65'. 
Locul II - Mădălina Doboș și Florina Viocilas (Orăștie) - cu timpul de 
2hO2'35",
Locul III - Hajni Șorecău și Simona Codoban (Deva) - cu timpul de 2h03'17".
Premii speciale ________________ ___________
Premiul de îndemânare - Liliana Țolaș (Hunedoara)________________________
Premiul de consolare - Nicoleta Mirea (Reșița)_____________________________
Premiu de fidelitate - Constanța Roșea (Deva)_____________________
Premiul cea mai cochetă mașină: Tatiana Vasilescu (Hunedoara) cu Audi A4 
Concursul de MBs
1. Ecaterina Margareta Ciocan; 2 Mihaela Elena Junie.

Ocupantele primelor locuri în cadrul Raliului Frumuseții
(Foto: T. Mânu)numere de concurs participantelor pentru ca acestea să poată fi bine identificate și evaluate de juriu. Din cauza acestor scăpări ale organizatorilor, concursul de miss a declanșat un duel între Ștefan Ciocan, redactor-șef la un săptămânal județean, și Răz- van Mareș, director la una din firmele care au sponsorizat raliul, care după o dispută verbală au fost la un pas de-a se lua de gât. Mareș l-a acuzat pe Ciocan că a votat cu soția sa care se afla între 

candidate și că a încercat să- i influențeze și pe ceilalți din juriu. „Nu e corect ca o concurentă să aibă o rudă, respectiv soțul, în juriu. Ciocan i-a dat trei voturi soției, spunând că reprezintă trei publicații. în plus, a încercat să-i influențeze și pe alții ca să poată scrie apoi că o tânără de la P.D. a obținut titlul de Miss Raliul Frumuseții. Când i-am cerut socoteală pentru aceste fapte, Ciocan m-a înjurat”, a tunat Mareș. „Era normal să-mi votez soția, dar până la urmă votul meu a fost anulat. în rest nu am încercat să influențez pe nimeni. Mareș a făcut acest lucru, sunându-1 pe șeful unei publicații a PNL pentru ca acesta să-i impună omului său din juriu să-și schimbe votul. Interesul lui era ca premiul de la miss în valoare de 10 milioane să fie câștigat de o angajată de la firma sa, pentru a evita niște cheltuieli”, a replicat Ciocan. Incidentul a întârziat mult 

premierea la concursul de miss și i-a pus în dificultate pe organizatori.
Miss... ACRDorind să împace și capra și varza, cei de la ACR Deva au oferit un premiu special, Miss ACR, unei alte concurente decât cele două care au declanșat duelul. Titlul de Miss a revenit Inei Ciocan, însă aceasta a păstrat doar eșarfa onorifică, șampania și florile și a donat premiul de10 milioane concurentei de pe locul II. însă și Mihaela Elena Junie, care a obținut locul11 a donat premiul participantei cu cea mai cochetă mașină și astfel Miss Raliul Frumuseții a fost o... mașină Audi A4 Cabrio.Dincolo de incidentele de la concursul de miss, ediția din acest an a Raliului Frumuseții a fost una reușită. Au participat mașini puternice, s- au scos timpi buni, iar participantele au promis că vor reveni și la edițiile viitoare.

Alege
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• Victorie. Reprezentativa de handbal feminin a României a învins Suedia în deplasare cu scorul de 25-16, îh cadrul primei manșe a barajului de calificare la Campionatul Mondial. Manșa retur va avea loc duminică, 10 iunie, la Râmnicu Vâlcea. (G.N.)
4

Slovenia - România 1-2 (0-0) 
Stadion Celje. Spectatori: 8.500
Au marcat: Vrsiei '90+2 7 Tamaș '51 și Nicoliță 78 
Slovenia: 1. S. Handanovici - 20. Ilici, 4. Mavriei, 5. 
Cesar, 15. Jokiei -11. Komac, 7. Șukato (13. Vtsid '83), 
10. Ceh, 8. Koren (19. Birsa ’52) - 14. Rakovici (9. 
Novakovici '61), 17. torid. Antrenor: Mațjaz Kek
România: 1. Lobonț - 2. Contra, 4. Tamaș, 5. Chivu, 
3. Raț - 16. Nicoliță, 6. Codrea, 13. D. Stoica (18. G. 
Mureșan '78), 11. Roșu (8. Zicu '62) - 9. Marica (21. 
O. Niculae 74), 10. Mutu. Antrenor: Victor Pițurcă 
Cartonașe galbene: Șukalo '18, Mavriei '26, Cesar '34, 
Rakovici '40, Koren '43 7 Mutu '38, Nicoliță '80 
Cartonașe roșii: Cesar 79 / D. Niculae 79
Arbitri: Stuart Dougal - Martin Cryans și Francis 
Andrews (Scoția)

București (T.B.) - Rezultate consemnate sâmbătă seara 
în Grupa G:
Slovenia - România 1-2 (0-0). Vrsici '90+2 Z Tamaș 
'51, Nicoliță '68
Albania - Luxemburg 2-0 (1-0). Kapllani '38, Haxhi 
'57
Belarus - Bulgaria 0-2 (0-1). Berbatov '28 și 46

CLASAMENT:
1. România 6 4 2 0 12-4 14
2. Olanda 6 4 2 0 8-2 14
3. Bulqaria 6 3 3 0 9-3 12
4. Belarus 6 2 1 3 9-13 7
5. Albania 6 1 3 2 5-6 6
6. Slovenia 6 1 1 4 5-10 4
7. Luxemburg 6 0 0 6 1 -11 0
Următoarea etapă (miercuri, 6 iiinie): Luxembrug -
Albania, Bulgaria - Belarus, România - Slovenia (ora
21, în direct la TVR 1)

Nyon (MF) - Rezultat? înregistrate în celelalte gryper

GRUPA A
Kazakhstan - Armerta 1-2 (O-2). Baltiyev '88 din penal
ty 7 Arzumanyan '32, Hovsepyan '38 din penalty 
Finlanda - Serbia 0-2 (0-1). Jankovici 3, Jovanovici '86 
Belgia - Portugalia 1-2 (0-1). Fellaini '55 7 Nani '43, Posti- 
ga '64
Azerbaidjan - Polonia 1-3 (0-1). Subasic '6 7 Smolarek 
'62, Krzynowek '65 și 89
Clasament: 1. Polonia, 19 puncte, 2. Portugalia, 14 p, 
3. Serbia, 14 p, 4. Finlanda, 11 p, 5. Belgia, 7 p, 6. 
Kazahstan, 5 p, 7. Armenia, 4 p, 8. Azerbaidjan, 4 p. 
Etapa viitoare (miercuri, 6 iunie): Kazakhstan - Azer
baidjan, Finlanda - Belgia, Armenia - Polonia.

GRUPA B:
Insulele Feme - Italia 1-2 (0-2). R. Jacobsen 77 / Inza
ghi '12 și 48
franța - Ucraina 2-0 ((>0). Ribery '57, Anelka 71 
Lituania - Georgia 1-0 (0-0). Mikoliunas 78 
Clasament: 1. Franța, 15 p, 2. Italia, 13 p, 3. Ucraina, 
12 p, 4. Scoția, 12 p, 5. Lituania, 7 p, 6. Georgia, 6 p, 
7. Insulele Feroe, 0 p. Etapa viitoare (miercuri, 8 iunie): 
Insulele Feroe - Scoția, Franța - Georgia, Lituania - Italia.

GRUPA C:
Bosnia - Turda 3-2 (2-2). Muslimovici '27, Dzidic '45+2, 
Custovic '89 7 Hakan Sukur '14, Sarioglu 39 
Norvegia - Malta 4-0 (1-0). Haestad '31, Heistad 73, 
Iversen 79, Riis '90
Greda - Ungaria 2-0 (2-0). Gekas '16, Seitaridis '29 
Clasament: 1. Grecia, 15 p, 2. Turcia, 13 p, 3. Bosnia, 
10 p, 4. Norvegia, 10 p, 5. Ungaria, 6 p, 6. Malta, 4 
p, 7. Republica Moldova, 2 p. Etapa viitoare (miercuri, 
6 iunie): Norvegia - Ungaria, Bosnia - Malta și Grada - 
Republica Moldova.

GRUPA D:
Țara Galilor - Cehia 0-0
Gârmahia - San Mauno (1-OX Euâqyi '45, Jan: en
'52, Frings 65; Fritz '67 "
Clasament: 1. Gem.aiAiS-pf®-«Kw14 P, 3- Irlan
da, 13 p, 4. Stoyas>« S eȘWfr P. 6. Cipru,
4 p, 7. San Marino, 0 p. Etăpb W. itauri, 6 iunie):
Germania - Slbvajcia.

GRUPAE
Rusia - Andorra 4-ff (2-0)? Kerzhakov'S, 16 și 49, Sicev 
71
Macedonia - Israel 1-2 (1-2). Stojkov '13 t Itzhaki '11, 
Colautti '44
EstMia - Croația 0-1 (0-1). Eduardo '32.
Clasament: 1. Croația, 16 p, 2. Rusia, 14 p, 3. Israel, 
14 p, 4. Anglia, 11 p, 5. Macedonia,;? p, 6. Estonia, 0 
p, 7. ZKndorra, 0 p. Etapa viitoare (miercuri, 6 iunie): 
Andorra - Israel, Croația - Rusia, Estonia - Anglia.

GRUPA F:
Danemarca - Suedia 3-3 (1-3). Agger '34, Jon Dahl 
Tomasson ‘62, Andreas, y ?5j| Elmander 7 și 26, Hans- 
son *23. Medul a fost OțkitWi tHn&ul 89, după ce arbi- 
tni a fost lovit UEFA an § judece cazul și să ia 

o dedzie.
Islanda - Liechtenstein 1-1 (1-Q). Gunnarsson '27 7 

Rohrer '69
letona-SpaniaMfrUyi 45. Xavi '60
Etapa vătoare (miatut 6 âaie): Sueda - fctanda, Liecht- 
enstom - Spania, Letonia - Danemarca.

România a urcat pe primul loc
■ Tamaș și Nicoliță au 
marcat golurile care au 
asigurat victoria 
naționalei în Slovenia.

Celje (MF) - Tricolorii au obținut o victorie importantă cu Slovenia și au urcat pe primul loc al Grupei G. După o primă repriză echilibrată, România a deschis scorul în minutul 51, prin Tamaș, aflat la primul său gol pentru echipa națională. Nicoliță a executat un corner de pe partea dreaptă, Mutu a reluat cu capul, iar portarul Han- danovici a respins de pe linia porții, însă numai până la Tamaș, care a înscris din unghi, cu un șut violent, sub bară. Scorul a devenit 2-0 în minutul 68, când Nicoliță a marcat și el primul său gol sub tricolor. Nicoliță a primit o pasă de la Marica, mingea a fost interceptată de Cesar, acesta a vrut să paseze la un coechipier, dar stelistul a recuperat și, scăpat singur cu Han- danovici, a înscris cu un șut de la 10 metri la colțul lung. în minutul 79, slovenul Bostjan Cesar și atacantul Daniel Niculae s-au încăierat la marginea terenului și au primit amândoi direct cartonașul roșu, urmând să fie suspendați pentru meciul de miercuri, 6 iunie, de la Timișoara. Slovenia a redus din diferență în minutul 90+2, prin Vrsici. După un corner de pe partea

Internaționalulfrancez Frank Ribery jubilează după ce a deschis scorul în meciulFranța - Ucraina, câștigat de „cocoși” cu scorul de 2-0. (G.N.)
(Foto: EPA)

Banei Nicoliță (stânga) a marcat golul doi (Foto: epa)dreaptă, Lavrici a reluat cu capul spre poartă, de lângă Chivu, mingea a ajuns la Vrsici, care a înscris din voleu, de la aproximativ patru metri. 
„Jumătate din obiectiv”Selecționerul Victor Pițurcă a declarat că tricolorii și-au atins jumătate din obiectiv, după victoria cu Slovenia: „A fost o victorie muncită, după un meci dificil, cu un adversar care a dat totul. Ne-am atins jumătate din obiectiv și 
„Am dorit 
■ Mutu spune că el și 
colegii săi au jucat pen
tru cei care nu mai sunt 
la națională.Celje (MF) - Atacantul Adrian Mutu a declarat că el și colegii săi din reprezentativa României au fost motivați în plus în partida cu Slovenia, câștigată sâmbătă, cu scorul de 2-1, de gândul de a-și lua revanșa după eliminarea de la barajul pentru Cupa Mondială din urmă cu 6 ani.„Am fost motivați în plus, pentru că am vrut să ne luăm revanșa în fața Sloveniei și să îi răzbunăm pe cei care nu mai sunt la națională. Ne bucurăm că am obținut victoria, nu mai contează că a fost doar 2-1, tot trei puncte sunt. Ne-ar fi plăcut să-i batem la zero, dar asta e, e bine și așa. Am obținut una dintre cele două victorii pe

sper că și miercuri vom lua cele trei puncte. Nu m-am supărat că am primit gol, golaverajul nu contează, punctele sunt importante”. Pițurcă a avertizat că meciul de miercuri este „foarte greu și trebuie șă trecem peste euforia rezultatului. Azi, la unii jucători s-a resimțit oboseala”. Antrenorul l-a lăudat pe Nicoliță, autorul golului doi al României. „Bănel a făcut o partidă excepțională, merita să dea gol. Am avut dreptate să-

Atacantul Adrian Mutu
< (Foto: EPA)care ni le dorim în aceste patru zile. în prima repriză ei au avut doar o ocazie, iar în a doua vreo două, în timp ce noi am avut o grămadă. E

1 bag în locul lui Florentin Petre, dar e posibil ca Petre să joace miercuri, la Timișoara. Eu greșesc greu la selecții. Mă voi gândi bine pentru meciul de miercuri, deoarece unii jucători importanți au greșit azi”, a explicat selecționerul. Pițurcă a vorbit și despr^^ adversarii noștri, bulgari®F care au învins în Belarus cu 2- 0: „Bulgarii sunt agasanți, nu ne lasă în pace, lupta e deschisă în continuare între noi, Bulgaria și Olanda”.
revanșa".țtine că .am dat două goluri, j| •"pântru că și ei au înscris în^ ultimele secunde”, a spus Mutu. Atacantul legitimat la Fiorentina a adăugat că meciul de miercuri cu Slovenia va fi mai greu decât cel de la Celje. „Sperăm ca și miercuri să câștigăm. O să fie mai greu decât azi, pentru că suntem obosiți cu toții, iar în plus au văzut și ei cum jucăm și pro- £ babil o să fie mai dificil pen- tru noi”, a punctat Mutu.Adrian Mutu a menționat că se simte bine în postura de lider al Grupei G din preliminariile Campionatului European din 2008. întrebat dacă le va face cinste colegilor de la națională după ce a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul Italiei în sezonul 2006/2007, Mutu a răspuns: „Dacă luăm și cele trei puncte de la Timișoara le fac cinste la băieți cu cea mai mare plăcere”.

Figo ar vrea la Tottenham
■ Fostul internațional 
portughez ar vrea 
să-și încheie cariera la 
clubul londonez.

Londra (MF) - Fotbalistul portughez Luis Figo i-a contactat prin intermediul agen- ților săi pe oficialii clubului Tottenham Hotspur, pe care i-a anunțat că ar vrea să se transfere la gruparea londoneză și să își încheie acolo cariera, informează The People. Figo, care a evoluat din august 2005 la Inter- nazionale Milano, urma să se alăture în acest an clubului Al-Ittihad pentru un contract de 6 milioane de lire sterline, dar înțelegerea a căzut săptămâna trecută. „Luis a avut întotdeauna o slăbiciune pentru Tottenham și iar plăcea să

trăiască la Londra. A văzut alte vedete ajungând în capitală și stabilindu-se acolo cu familiile lor”, a declarat un prieten al fotbalistului. Luis Figo, care vrea un contract pe doi ani, cu un salariu săptămânal de aproximativ 60.000 de lire sterline, va lua o decizie în privința viitorului său până la sfârșitul acestei luni.

Agresorul a fost eliberat
■ Spectatorul danez 
care l-a agresat pe arbi
trul Herbert Fandel, pus 
în libertate.

Copenhaga (MF) - Poliția daneză a decis ieri să-l eliberezi pe agresorul arbitrului german Herbert Fandel, care a conduș meciul Danemarca - Suedia. Bărbatul în vârstă de 29 ani, a cărui identitate nu a fost dată publicității, a fost prezentat duminică dimineața în fața unui judecător din Copenhaga care a decis eliberarea sa. îh timp ce poliția a solicitat „deținerea provizorie”.„El rămâne inculpat pentru violențe și va fi adus în fața justiției”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Suporterul a intrat pe teren în 
finalul meciului, în timp ce 
cele două echipe erau la ega
litate, scor 3-3. Furios pentru

cartonașul roșu acordat jucătorului danez Christian Poulsen, bărbatul s-a repezit la arbitru și l-a lovit cu mâna în gât, înainte ca mai mulți jucători danezi să intervină. UEFA urmează să se pronunțe în privința rezultatului definitiv al meciului, după ce va examina raportul arbitrului și al asistenților. Danemarca riscă să fie exclusă din pre
liminarii



• searidt entate, ana Micro 15, Aleea 
StrenJui, gresie, faianță, termopane, centrală 
termică. parchet laminat, tel. 0726/267686. (T)
• agent, contat 1, zona Miorița, contorizări 
apă. gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (D
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
sn timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
IA0)
• 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 
-oo negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587.
A0)
• decomandate, balcon, centrală termică, 
gresie, faianță, parchet, totul nou, etaj 3 din 4,55 
mp, Dorobanți, preț 150.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

waționa/

Cu noile pachete de internet 
și telefonie de la UPC, 
vorbești acum gratuit și nelimitat* 
în rețelele de telefonie fixă naționale 
și ai internet de la 1 Mbps, 
începând cu 50 de lei/lună.

Fix de ce aveai nevoie!

Sună la 0311OO1OOO și află mai 
multe despre ofertă.

Ofertă valabilă până la 31 august, pentru cllențtl UPC de 
televiziune, la încheierea unul abonament pe 1 an de zile.

* pachet Familia - fn afara orelor de vârf:
luni - vineri: 18:00 - 8:00, sâmbătă, duminică

* pachet Activ - Indiferent de intervalul orar 
tarife fără TVA

• daratetetata cetata termică, bateai 
termopae, tohl nou. etaj L zona loan Corvin, 
preț 51000 ewa Tel O7C4E39O22.0726/3167% 
(Al)
• Ztad et 2. hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parte, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpați 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, blrL Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică, 
modificat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275.0788/165702.0254/232808. (A4)
• urgent, 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)

• IM Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări. bucătărie mare, fără modfficări,preț 
155000 rea negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• regent, decomandate, 54 mp, zona Decebal, 
etaj 1, cu balcon, contorizări, fără modificări, 
preț 150.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărășți, centrală 
termică, bucătărie mare modificată, parchet, 
gresie, faianță, preț 138.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)

tv • inimtt • til

• te. Ztetavo, cu mirări separate, bloc de 
cărămidă, balcon, ocuabd repede, preț lftOOO 
ron negociabil, tel 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808. (A4)
• ragenL 52 mp, zona Mărățti, balcon mare, 
contorizări, parchet, bucătărie modificată cu 
gresie, faianță, vedere pe 2 părți, ocupabil azi, 
preț 38.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• xmidea, amenajat (termopane, CT, gresie,' 
faianță), totul nou, ocupabil imediat, etaj inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)

• dKv cteai parchet, etai intermedte. Bd. 
Decebal, preț CjOOO euro, teL 231800: (M)
• aartdac, cateta cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129000 lei neg, tel. 231000. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231000. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490. (A10)

• taA teta cute'ta. parchet tenuupane. 
maSficat merită văzut preț teadte. UJul 
0254/513366 «78MMMQ. (AM)
• Brad, teta Oraș Nou termopane. modficte. 
preț atractiv, telefon: 0254^13368 078MWL49Q. 
(A10)Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă centrală, Progresul, I. Mania de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
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Suntem la un click distanță de voi!

Cele mai tari poze din cluburi, cu tine si prietenii tăi le poți găsi la http://party.huon.ro !!!

http://party.huon.ro
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S.C. HABITAT 
CONSTRUCT SRL

antreprenor în 
construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare și inte
rioare, angajează

muncitori calificați 
și necalificați
Salariu atractiv, 

seriozitate, respect. 
CV-urile se trimit la 
fax: 234385, sau 

232392. Informații 
suplimentare la tel. 

0744.570005.

(97035)

Se BOROMIR IND SRL 
MOARA DEVA

JSoromi*

Angajează:
■ manipulanți marfă;
■ facturiste;

Se oferă:
■ salariu atractiv, bonuri de 

masă;
Relații la tel:

| 0741.119.090

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și pesțe, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786578. (AO)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, Deva, plata imediat Tel. 0254/215212. 
(Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)

ÎMPREUNA în afaceri

■—gra» TRIANAVAS TTIM 
Baby-sitting șî menaj I

Aveți nevoie de o bonă pentru copilul 
dumneavoastră? S

K zVa putem oferi servicii de intermediere 
în următoarele domenii,

-îngrijirea și supravegherea copilului, 
ocazionSl sau permanent. week-end;

-îngrijire copil mic-.
■supraveghere școlar,

Vă dâ m si o alese oas
bona o persoană isL discreta,
testati psihologic s&M fie adaptabilă
cerințelor dumneavoastră-

HU^ta u ra n t- te itâ^aNP
WGRE MEN T® 1Ă • j

capacitate 400 de^focuri 

riați la 0254.249:004 p ci I erit^muîțjum it! j

• semidecomandate, centrală termică 
termopane peste tot, balcon, parchet, etaj 1, 
zona Minerului, preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, etaj 3 din 4, zonă centrală balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, contorizări, parchet, etaj
2, zona Dacia preț 85.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (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, bid. 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 68000 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. 
(A10)
• Brad, zonă centrală 2 bă', îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 bă, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613366.0788/040.490. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (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. 0740/317313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Deva, zona împăratul Traian, 
etaj 2, parchet, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică boxă și garaj sub bloc, st 112 mp, preț 
93.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică hol centră, 2 
băi, balcon închis, preț 48000 euro. Tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, centrală termică 2 bă, balcon, 
boxă parchet, gresie, făanță etaj 2, zona 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona l. Creangă 2 bă, 2 băcoane, 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 
82500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebaț et 2,2 băi, amenajat centrală 
termică gresie, faianță parceht boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 
2 bă, 2 băcoane, centrală termică parchet 
gresie, făanță bine întreținut modificări, preț 
8LOOO euro negociabil tel 0788/1(5702, I 
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)
• semidec, amenajat stil occidentă (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08) Vând garsoniere (19)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casăbi Deva, construcție nouă D+P+l, sc 
700 mp, teren 530 mp; de văzut pe 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0768/340262. 
(8/31.05)

• Deva, Călugăreni, urgent casă curte, gaze, 
apă preț negociabil. Tel. 0746/248845. (4/1.06)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, și teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, apă gaz, canalizare, 
preț 100.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• urgent în Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)

Companie 
internațională oferă 

oportunitatea unei 
cariere de scces în 

domeniul serviciilor 
financiar-bancare și 

recrutează pentru Deva

CONSILIER
VÂNZĂRI 
CREDITE 

Așteptăm CV-ul dvs. și 
o scrisoare de intenție 

până la data de 10 iunie 
2007 la numărul de fax: 

0254/212440 sau pe 
adresa de

e-mail: 
manuela.kiss; citi.com

METRO
Liderul mondial pe segmentul cash&carry angajează pentru magazinul din SIBIU: 

CONSULTANT CLIENTI

Ai:
(cod refCC - SB)

orientare către cerințele pieței și ale clientului? 
capacitate de comunicare, spirit organizatoric? 
dinamism și spirit de inițiativă?
disponibilitate imediată pentru activitatea operativă (de teren) și autoturism propriu? 
domiciliul stabil în județul Hunedoara?

îți dorești:
• să-ți desfășori activitatea într-un mediu dinamic și motivant?
• să lucrezi într-o echipă de tineri profesioniști?

Atunci noi îți oferim șansa:
• unei cariere într-o companie de succes
• unei instruiri teoretice și practice la standarde internaționale

Dacă ești interesat de oferta noastră, trimite un Curriculum Vitae prin e-mail la resufseumane@metro.ro, prin site-ul 
nostru www.metro.ro, prin fax la (0269) 208198 sau pe adresa METRO Cash&Carry. Magazin Sibiu, Sos. Alba lulia, 
nr. 79 A. în atenția Departamentului Resurse Umane, menționând codul de referință corespunzător.

• urgent în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musani, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613368 0788/040.490. (A10)
• casă + teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șură, grădină, 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• In Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040490. (A10)
• Brad, sir. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613368 0788/040490. (A10)
• S camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
07884)40498 (Ab»

Cumpăr casă (14)

• în Deva, zonă bună și accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă cu grădină, Deva șau Simeria, 
Diata imediat Tel.02-" 5212. (Al)

• decomandată, 40 mp, zona Progresul, bloc 
nou, ocupabilă imediat, preț 90.000 lei. Tel. 
0745/253413.0)
• Deva, luiu Maniu, 34 mp, amenajată, mobilată, 
bloc închis cu termopan, parchet gresie, faianță, 
preț 78000 lei. Tel. 215212. (Al)
• decomandată, 38 mp, balcon închis, gresie, 
faianță, zona Opera, etaj intermediar, preț 94.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• semidecomandat, contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 78.000 lei. Tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandat, contorizări, balcon închis, 
mobilată, preț 65.000 lei. Tel. 0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală, preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mârăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, amenajată, mobilată, zona Gojdu, 
preț 20500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)

▲CMIN
Deva str.Ulpia nr.15

Tel *40 - (O) 254-215294; 215770; 0728/285576; Fax:*40-(0)-254 218151; e-maih. office, deva^de va acomin ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI
FAIANȚARi 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

965’4

Informații la telefon: 0254 215.294 — 0254.218.151 (fax)
Secretariat, e-mail: office.deva gdeva.acomin ro

CV -urile pot fi trimise prin fax e-mail sau depuse la secretariatul firme:

S.C. SOLFATARA SRL DEVA
FABRICĂ DE ÎNCĂLȚĂMINTE_________

ANGAJEAZĂ:

• Ștanțatori • Cusători
• Muncitori necalificați

Interviul are loc la sediul firmei din Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, 
intre orele 10.00 - 15.00. Informații suplimentare la tel. 
0254/211266.

• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă, 
cu convector, tenmopan, parchet, gresie, faianță, 
modificări la camera, sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență, preț 72.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808 (A4)
• zonă central/piațâ, cu balcon, vedere 
panoramică, contorizări, parchet merită văzută, 
preț 83.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808 (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 Go|du, 28 mp, etaj 1, decomandată, 
contorizări, repartitoare, bloc de cărămidă, preț 
80000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
074C/538095,0254/232808. (A4) -
• zona Trident, 40 mp, decomandate, modificări, 
^ețX^rooaronenSMiabiLafeL 0745/302200, 

0723/251498 0254/232808. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• 1h Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578. (A0)

GRUP ȘCOLAR TELECOMUNICAȚII Șl 
LUCRĂRI PUBLICE HUNEDOARA 

ȘCOALA EUROPEANĂ - MAI 2007 -
în anul școlar 2007-2008 asigură școlarizarea 
în următoarele domenii:
Qlaaa a IX-aliwu. cur? de zi;
- profil tehnic - 56 locuri
- profil servicii - 28 locuri
Clasa a IX-a Școala de arte si meserii:
- domeniul construcții - 28 locuri
- domeniul mecanic - 28 locuri
- domeniul electronică șl automatizări - 28 locuri

I
I

I

8

(96315)

• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință ' 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160,’ 
211587. (AO)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 2700 mp teren pe linia de centură. TeL 
0746/262863.(6/106) 

• Hațeg, 3200 mp, ideal construcție casă, 
preț9 euro mp, negociabil. Tel. 0747/227972. 
(2/2805) 

• intravilan Deva, Aleea Cascadei (Prelungirea 
Vulcan), 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
0721/440271. (D

romimo.ro
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Decese (75)

v Holcim

Ciment. Betoane. Agregate.

Cu adâncă durere în suflet Eugen și Doru, cu familiile, 
anunță decesul tatălui lor

IOAN PESCARU
Corpul neînsuflețit se află depus la Casa Mortuară din 
Deva, str. M. Eminescu. înmormântarea va avea loc 
marți, 5 iunie, ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

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

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

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

www.holcim.ro
(75411)

^frnaria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
^■feri și șură mare, acces la toate utilitățile, 
Wbn 261786.0)

• vini grăifinâ în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662 (AO)
• la DN 7, Deva șl Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• intravilan, Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 
600 mp parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. 
Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan ki Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 

^Utilități în zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
M1.800,0745/511776. (A9)
• zona jan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
13 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona SănUiahn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511,776. 
(A9)
• Hravăan 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)
• invent, intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

foș parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
^meria, viitor cartier rezidențial, preț 18

euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• ațpfcoL 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha, DNl,la5km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
■ 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șonaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• pădin, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon:
0254/613366,0788/040.490. (A10) ,

• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Intravilan, Orăștie, 1000 mp, pe șoseaua 
națională, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• societate comercială vinde clădire P+l, cu 
toate utilitățile asigurate, în comuna Vețel, Str. 
Șantierului, nr. 5. Tel. 0744/569715. (5/11.06)
• sodetate comentata vinde spații de producție 
sau depozitare, 10362 mp, cu toate utilitățile 
asigurate, lângă baraj Mureș Mintia. Tel. 
I7M/HHI715. (5/1.06)

Camioane, remorci (39)

• vând automoW mixt tip LEA (motor Raba) 
pentru transport marfă și persoane, si autobuz 
RD 111, motocar (motor Fiat) stare Dună Tel. 
0744/569715.(5/1.06)

Cumpăr teren (22) imobile chirii (29)

• intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau 
Simeria, plata imediat Tel. 0254/215211 (AII

• Închiriez două spați comentate, IDO mp 
fiecare, ta iâneria, zonă buiă. Tel 
OT2V823383. O/3M5)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocositaare Carpatina, stare
excepțională Tel. 0788/942507. (4/31.05)

Vând spații comerciale (25)

• situai In Deva, Bdid Decebal, Noc K 
parter, ta suprafață de 151 mp. informați 
la t<L 0740/315075. (1/294)5)

• ofer spre închiriere garsonieră fn 
Simeria, centrai, parter, manai pentru 
societăți comerciale. Tel 1721/823383. 
UTOlOS

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă sufragerie furnir nuc, 7 piese, 
covoare persane, mașină de spălat automată 
mașină cusut motor trifazic și butoaie vin. Tel. 
219588. (T)

romimo.ro

• Deva, parter cu intrare din stradă, 70 mp, totul 
amenajat preț 50.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zona industrială, S-24OO mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776 (A9)
• Imobi ki Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată, frumos amenajată, geamuri termopan, 
zona Dada, preț 450 lei/lună plus garanție 1 lună. 
Tel. 0722/836123. (T)

• ofer spre tachkiere hală kxkistriata ta 
Bra4 Str. Moțfor, amenajată, 780 mp folosi- 
bl plus birouri super dotate: bar, 
«pAfcWnrto autOș noi, cu toate dot&rite ' 
rente, fose septice, nisipator, separator 
grăsimi. TeL 0729/942066, 0728/078090. 
(6/294)5)

Televizoare (48)

• vând tv color, diagonala 72 cm manca Pana
sonic. Tel. 235153. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând MP3, MP4, IPOD Nano, cârduri memorie
CD și mini-CD. Tel. 0723/360575. (T)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel-.'740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)

• hală șl construcție parțial finisată, lângă RAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă, pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită 
de Dumnezeu cu puteri benefice.

Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și 
Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în 
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.

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. 0746/387.809

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
• ofer pentni închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212.(Al)
• ofer pențra închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat complet preț 150 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, Deva, semimobilat, aragaz, 
frigider, centrală termică termopane, aer 
condiționat preț 170 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(T)
• apartament 3 camere, dec., mobilat centrală 
termică preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• 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)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat S-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231800,0740/317.314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• hală,S-500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

Altele (61)

• vând urgent cântar 100 kg, preț 500 lei; 
ladă frigorifică 1,5/1 m, h 1 m, cu geamuri 
culisante orizontale, preț 1000 lei, navete 
plastic normale. Deva, tel. 0752/206785. 
(6/31.05)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro. 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2405)

• 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)

Auto străine (37)

• vând Opel Corsa C, 973 cmc, af 2002, CD, trapă 
recent adus, impecabil, preț 5550 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092. (T)
• vând Renault Twingo 13 i, af 2000, recent 
adus, impecabil, preț 3950 euro, negociabil. Tel. 
0723/55092.0)

best

• Nouț!! 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. (97302)
• 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)
• SC Dava SRL Deva angajează barman cu expe
riență, Tel. 0746/262852. (6/1.06)
• 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)
• societate comercială cu sediul în Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (11/1-06)
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 16.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 18.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• artificier de mină Hațeg, 5 posturi, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• asfaltator, Petroșani, 1 post, data limită 15.06. 
TeL 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent merfical fizioterapie, Lupeni, 1 post, 
data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent metical generalist, Deva, 1 post data
limită 2586 Tel. 213244, orele 9-16. I
• asMert medkal generalist Hunedoara, 4 
postul, data limită 3087. TeL 213244, orele 9-16 I
• asistent metacai generafct Lupeni, 3 postul 
data Ivretă 986 Tef. 213244. orele 9 -16

• asistent medical generalist, Petroșani, 2 
posturi, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist Simeria, 1 post, 
data limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• asistent medical generalist, Simeria, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical, Simeria, 1 post data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Călan, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, Orele 9-16
• barman, Călan, 6 posturi, data limită30.06. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.06. Tel.
213244, orele 9-16
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie. 1 post, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• betonist, Deva, 5 posturi, data limită 5.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• bibliotecar, Hunedoara, 1 post, data limită
30.07. Tel. 213244, orele 9-16
• brancardier, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 10 posturi, data limită 17.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Deva, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• brutar, Petroșani, 1 post, data limită 30.06 Tel.
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 30.06. TeL 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06 Tel.
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 25.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită30.06Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post data limită 30.06., seri
ozitate. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• bucătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Huiedoara, 3 posturi, data limită 
3087. TeL 213244, orele 9-16
• hucătar, Orăștie, 1 post data limită 1586 Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar, Pelroțara, 3 posturi, data limită 1606 
Tel. 213244, orele 9-16
• bucătar, Simeria, 1 post data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16

• călcătoreasă lenjerie, Brad, 10 posturi, data 
limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• călcâtoreasă lenjerie, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 606. Tel. 213244, orele 9 -16.
■ cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• casier, Hunedoara, 1 post .data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• coafor, Deva, 1 post data limită 25.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• coafor, Hunedoara, 1 post data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 1.07. 
Tel. 213244, orele 9-16
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.06 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 29 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 1 post data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 02.06 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 28.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 14 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 2 posturi, data limită 1606. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 3 posturi, data limită 29.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecționer-asambtor articole din textile,
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 6 posturi, data limită 29.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Lupeni, 10 posturi, data limită 01.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confectioner cablaje auto, Brad, 6 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• coiriectfoner tricotaje după comandă. Hune
doara, 19'posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• consBer, expert, inspector, referent. Deva, 1 
post, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -16
• cornier, expert, inspector, referent, Deva, 1 
post, data limită 25.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
masB-media care deține poziția de lider tn publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât șl în județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mere.

SC Inform Media 
caută pentru dezvoltarea echipei

OPERATOR CALCULATOR 
pentru introducere anunțuri

Cerințe:
- rapiditate tn introducerea datelor pe calculator
- cunoștințe de limba română
- cunoștințe de contabilitate primară

Oferim;
atmosferă de lucru deschisă
un loc de muncă Tntr-un mediu tehnologic dezvoltat 
salariu atractiv

Dacă oferta noastra v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

Numai persoanele selectata vor fi contactate 
pentru interviu

http://www.holcim.ro
romimo.ro
mailto:CARIERE@DISTRIFARM.RO
mailto:recruitment@infonnmedia.ro
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• Film. Actrița Helen Mirren va juca rolul unei evreice a cărei fiică, jurnalistă, are o relație cu un palestinian, și este împușcată mortal, într-un film a cărui acțiune se desfășoară în regiunea Gaza. (MF)

Bolivieni, în timpul unui dans 
numit „La piabîadâ”.. Numărul a fost
executat fa cadrul unui festival reli
gios, „Great Power”, din La Paz, 
Bolivia. : (Foto: EPA)

Concert anulatPraga (MF) - Cântărețul britanic George Michael a fost nevoit să- și anuleze concertul care urma să se desfășoare sâmbătă, la Praga, din cauză că unul din camioanele care transportau echipamentul de scenă a avut un accident aproape de ieșirea din România. Concertul urma să se desfășoare pe o arenă cu 50.000 de locuri și face parte din turneul 25 Live.
Stadion la 
Sydney

Sydney (MF) - Actorii Russell Crowe și Anthony LaPaglia vor să construiască un stadion fa Australia, la Sydney, care să găzduiască echipele de fotbal și de rugby ale celor doi actori. LaPaglia este director și acționar majoritar al echipei de fotbal Sydney FC, care evoluează în liga A australiană, în timp ce Crowe este coproprietarul echipei de rugby South Sydney din Liga Națională de Rugby a Australiei.

Katie Holmes

Katie mai 
vrea copii 
Londa (MF) - Actrița 
americană Katie 
Holmes, soția lui 
Tom Cruise, a 
declarat într-un inter
viu acordat Entertain
ment Tonight că își 
dorește să își 
mărească familia. 
Holmes și soțul ei s- 
au ținut departe de 
lumina reflectoarelor 
de la nașterea primu
lui lor copil, Suri. 
Actrița s-a întors de 
curând pe platourile 
de filmare pentru un 
rol în comedia „Mad 
Money", unde va 
juca alături de Diane 
Keaton și Queen 
Latifah.

Prințul în misiuneLondra (MF) - Prințul Harry al Marii Britanii a început antrenamentele, în Canada, în cadrul British Army Training Unit, pentru o posibilă misiune în Afganistan. Prințul Harry va participa la operațiuni cu arme de foc în cea mai mare bază de antrenament pentru vehicule armate a armatei britanice. Exercițiile pe care le va executa Prințul Harry sunt vitale în cazul în care acesta va fi comandantul trupelor care evoluează pe tancuri de tip Scimitar în Afganistan. în Helmand Province, vehiculele armate sunt folosite atât fa acțiuni de recunoaștere, cât și pentru sprijinirea atacurilor de infanterie.

Kylie lansează un documentar
■ Kylie Minogue 
lansează un documentar 
despre recuperarea în 
urma cancerului la sân.

Londra (MF) - Cântăreața australiană Kylie Minogue va lansa, până la sfârșitul acestui an, un film documentar despre recuperarea în urma luptei cu cancerul la sân. Filmul este realizat de William Baker Și prezintă întoarcerea pe scenă a cântăreței prin organizarea turneului mondial „Showgirl Homecoming”, care a debutat la Sydney, în noiembrie 2006. Turneul mondial „Spinning Around” al lui Minogue a fost întrerupt, în 2005, când cântăreața a fost diagnosticată cu cancer la sân. „Trebuie să recunosc că mi-a fost teamă să lucrez la un asemenea proiect și am fost pe punctul
Fără casă de discuri

Hollywood (MF) - Vedeta Paris Hilton a rămas fără contractul cu casa sa de discuri, din cauza rezultatelor slabe ale albumului său de debut. Cântăreața, condamnată la 23 de zile de închisoare în urma nerespectării eliberării con-

Paris Hilton (Foto: EPA)

Reporter răpit in Fasia Gaza
A

■ Imaginile video cu 
reporterul BBC Alan 
Johnston, înregistrate în 
urmă cu șase săptămâni.

Londra (MF) - Imaginile video cu reporterul BBC Alan Johnston, răpit în martie, în Fâșia Gaza, au fost înregistrate în urmă cu șase săptămâni, potrivit unor surse palestiniene, oficialii aflând despre existența filmului în aprilie. Oficialii au aflat despre existența acestui film după ce gruparea Armata Islamului, care revendică răpirea, a alertat presa că va difuza imagini cu jurnalistul captiv. Filmul ar fi fost difuzat abia acum pentru a stârni interesul Armatei Isla-
Navă de război identificată
■ Navă de război dispă
rută în al ll-lea război 
mondial, identificată cu 
un soft de calculator.

Londra (MF) - Un arheolog britanic pretinde că a găsit o navă de război australiană care a dispărut în 1941, cu toți cei 645 de membri ai echipajului, cu ajutorul unui program pe calculator. Tim Akers

Kylie Minogue (Foto:EPA)de a renunța de câteva ori, dar datorită insistențelor lui Willie (William Baker - n. red.), acum este aproape gata”, a declarat Minogue.
diționate pentru o acuzație privind conducerea sub influența băuturilor alcoolice, este foarte afectată de decizia casei de discuri. Reprezentanții Warner Brothers s-au declarat dezamăgiți în urma investiției de 250.000 de dolari în videoclipul single-ului „Stars Are Blind”, care a ajuns doar pe locul 18 în Billboard Hot 100 din SUA, și într-un turneu mondial de promovare, care a adus vânzări de mai puțin de 500.000 de exemplare. Cel deal doilea single al cântăreței, „Nothing in This World”, a ajuns cu greu pe poziția 89 în topul Billboard Hot 100 Pop.

Manifestație pentru eliberarea reporterului răpit (Foto: epa)mului, după ce atenția a fost interne din Fâșia Gaza din- deturnată de confruntările tre Fatah și Hamas. în pofi

da vechimii de șase săptămâni a filmului, autoritățile cred că Johnston este încă în viață, iar starea lui de sănătate este bună. Johnston îi ar fi ținut în regiunea al-® Sabra, în apropiere de Gaza, un bastion al lui Mumtaz Dagmoush, liderul Armatei Islamului.Fatah l-a amenințat pe Dagmoush că îi va distruge fieful cu buldozere dacă viața lui Johnston va fi pusă în pericol, potrivit surselor de securitate. Sunday Times susține că Dagmoush a fost rănit în urmă cu două săptămâni, când membri ai Hamas au aruncat o grenadă împotriva lui, în timpul încercărilor de mediere cu clanul lui, pe tema unui fief.
a spus că „HMAS Sydney” - nava australiană de război - se află la 3,2 kilometri sub nivelul apei, în Oceanul Indian. Akers a găsit nava și alte epave folosind un program pe calculator care analizează fotografii din satelit, folosind ultra-roșu, raze ultraviolete și raze X. Programul „Merlin- down” ar putea cerceta până la 16.000 de metri în adâncurile apelor. Pentru a găsi

nava „Sidney” el a cumpărat imagini de cea mai bună calitate, obținute din satelit pe o fâșie de ocean de 100 de mile longitudine și zece mile latitudine, acoperind astfel regiunea unde se bănuia că nava a dus ultimul său război. „Am găsit cel puțin 31 de vase”, a spus acesta. Arheologul a arătat imaginile profesorului Andrew Lambert de la Universitatea Cambridge.

' într-un costam 
tradition* L

(KMk EPA)

din Bruxelles, „Man- 
neken Pis”, îmbrăcată


