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Dimineața La prânz Seara

Piața bursieră
Deva (D.R.) - în aceas

tă săptămână, piața deal 
a înregistrat schimburi 
cu trei emitenti: Kandia- 
Excelent, BRD și Fla
mingo International, su
ma acestor tranzacții 
negociate fiind de circa 
333.5 milioane RON, a- 
’ica 67.85% din totalul 
tranzacțiilor bursei. Cel 
mai mult au urcat în 
această săptămână titlu
rile Comelf Bistrița 
(CMF), care urcă cu 
31,7%. /p.5

Case fără cărți
I Hunedoara (D.I.) - Hu- 
nedorenii nu mai vor 
cărți în casele lor. Mo- 
demizându-și locuințele, 
ei aleg să renunțe la vo
lumele pe care le-au 
strâns de-a lungul vieții. 
Adaptându-se cerințelor 
clientilor, nici producă
torii de mobilă nu mai 
oferă clasica bibliotecă 
pentru cărți, /p.5

Cărțile tot mai puține

Cinema jefuit cu calul

Paris Hilton

Face gre
va foamei
Los Angeles (MF) - 
Paris Hilton refuză să 
mănânce și să 
doarmă de când a 
ajuns în centrul de 
tratament al unei 
închisori din Los 
Angeles și i se 
administrează 
medicamente psi- 
hotropice. Cu toate 
acestea, ea a anunțat 
că le-a spus avo- 
caților ei să nu facă 
recurs la decizia de a 
fi trimisă din nou la 
închisoare. Sâmbătă, 
Hilton a fost vizitată, 
pentru mai bine de 
două ore, de psihia
trul ei, Charles 
Sophy. Ea stă singură 
într-o cameră care 
are o ușă de sticlă și 
este în permanență 
supravegheată. 
Hilton a mulțumit 
fanilor pentru urările 
lor și a spus că-i este 
dor de familie. Ea s-a 
declarat șocată de 
atenția stârnită de 
cazul său. /p.12

■ Filme care rulează cu 
patru spectatori, cine
matografe devastate cu 
caii, de hoții de fier.

Hunedoara (M.S.) - Doar în 
două cinematografe, din cele 
13 existente în județul Hune
doara, mai rulează filme pe e-

crane. în Deva, sunt progra
mate trei spectacole pe zi, iar 
în Hunedoara câte unul și nu
mai în zilele sfârșitului de săp
tămână. Singurul cinemato
graf funcțional din Hunedoara 
este „Flacăra”, iar aici se pro
iectează câte un film doar în 
zilele de vineri, sâmbătă și du
minică. O situație dramatică

este consemnată la fostul cine
matograf „Modem” din Hune
doara, care, dintr-o clădire cu 
două săli de spectacole, a a- 
juns o ruină fără geamuri și 
uși, în care localnicii depozi
tează gunoiul, mirosurile sunt 
pestilențiale, iar demisolul es
te inundat și plin de șobolanii 
care mișună peste tot. „Hoții

de fier vechi au furat totul, de 
la uși până la calorifere. Au 
intrat în sala de cinematograf, 
au smuls caloriferele din 
pereți și apoi le-au tras afară 
cu caii, pentru că elemenții 
erau prea grei”, spunea Tra
ian Ilincari, coordonatorul 
activității cinematografice din 
Hunedoara. /p.3
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Cetățean de onoare la 21 de ani
A

■ Vicecampionul mondi
al la taekwon-do, Cos- 
min Oprescu, a devenit 
cetățean de onoare.

Călan (C.B.) - Performanțele 
sportive deosebite pe care 
multiplul campion național și 
recent vicecampionul mondial 
la taekwon-do, Cosmin Opres
cu, le-a obținut în acest an nu 
au trecut neobesrvate de auto-

Cosmin Oprescu

ritățile din Călan. Sâmbătă, cu 
ocazia celebrării „Zilelor Că- 
lanului”, Cosmin Oprescu a 
primit din partea primarului

Adrian Iovănesc, diploma de 
cetățean de onoare al orașului 
Călan. „Pentru mine, să fiu ce
tățean de onoare al orașului 
este o mare realizare. Aștep
tam momentul ăsta și mă bu
cur că performanțele pe care 
le-am obținut în toată cariera 
mea m-au ajutat să primesc 
această distincție”, spune 
Cosmin. Alături de el a de
venit cetățean de onoare și 
antrenorul său, Cristian Popa.

Sănătate
Deva (D.I.) - Medicina 

la care apelăm de fiecare 
dată când suntem bolnavi 
este doar una dintre căi
le prin care poate fi vin
decat un organism bol
nav. Tot mai mulți me
dici alopați își îndreaptă 
atenția către posibilități 
de vindecare diferite față 
de medicina clasică, /p.6

Controale pe 
■ în urma unui control, 
s-a constat că pâraiele 
din localitatea Vețel sunt 
pline de gunoaie.

Vețel (C.B.) - în cadrul unei 
acțiuni de control privind ve
rificarea stării de salubrizare 
și igienizare a cursurilor de 
apă și a malurilor acestora, 
reprezentanții Inspecției Te
ritoriale a Apelor din cadrul 
Administrației Naționale „A- 
pele Române”(ANAR) au 
descoperit deșeuri menajere

râu
în localitatea Vețel, pe pâra
iele Caoi, Valea Lampotoc și 
Valea Vulcez. Acțiunea de 
control dispusă de secretarul 
de stat în cadrul Ministerului 
Mediului și Dezvoltării Dura
bile (MMDD), Lucia Ana Var
ga, s-a desfășurat în localități 
situate în 11 bazine hidro
grafice. în urma acestui con
trol, inspectorii au dispus Co
mitetului local pentru situații 
de urgență măsuri pentru 
interzicerea depozitării aces
tora pe malul cursurilor de 
apă. /p3

Sâmbătă, ia 
etajul 2 al clă
dirii Cepromin, 
a avut loc un 
început de in
cendiu din cauza 
unui scurtcircuit 
produs la un a- 
parat electric a- 
flat în birou. 
Pompierii au in
tervenit prompt 
și au oprit extin
derea incendiu
lui.

(Foto:T. Mânu)
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e Alegeri. Primul tur al alegerilor legisla
tive pentru desemnarea celor 577 de 
membri ai Adunării Naționale, s-au 
desfășurat ieri, în Franța, relatează AFP. 
Birourile de votare s-au deschis la ora 
locală 08.00 (09.00, ora României), iar 
peste 44 de milioane de alegători au fost 
așteptați la urne.

Cere 
protocolul

București (MF) • Pre
ședintele PD, Emil Boc, 
a cerut, PSD și PNL să 
facă public protocolul 
de guvernare, iar PSD 
să își declare public sus
ținerea pentru Guver
nul Tăriceanu II. El a 
declarat că principalul 
scop al moțiunii de cen
zură depuse de PD a 
fost atins, în condițiile 
în care s-a oficializat legă
tura politică PNL - PSD.

Bazele 
americane, 
amenințate

Teheran (MF) - Toate 
bazele militare america
ne din regiune se află în 
raza de acțiune a arme
lor iraniene, a declarat 
viceministrul iranian de 
Interne, Mohammad Ba- 
gher Zolgadr, transmite 
AFP. „în cazul unui a- 
tac din partea Statelor 
Unite asupra Iranului, 
interesele SUA pe tot 

j globul și în regiune vor 
fi în pericol”, a adăugat 
el. Iranul dispune de un 
arsenal de rachete, din
tre care cele mai perfor
mante (Shahab-3) au în 
opinia iranienilor o ra
ză de acțiune de circa 
2.000 de kilometri.

Lavinla Șandru
(Foto: EPA) 

Pe liste 
proprii 
București (MF) - Vice
președintele PIN 
Lavinia Șandru a 
declarat într-o con
ferință de presă, că 
grupul indepen
denților democrați 
din Parlamentul Euro
pean solicită 
formațiunii conduse 
de Cozmin Gușă să 
renunțe la decizia de 
a boicota alegerile 
pentru PE din Româ
nia și să candideze 
pe liste proprii. 
Șandru a declarat că, 
în cursul acestei 
săptămâni, a făcut o 
vizită la Bruxelles 
pentru a discuta cu 
parteneri PIN din 
Parlamentul Euro
pean despre solici
tarea acestora ca PIN 
să nu mai boicoteze 
alegerile pentru PE 
din toamnă.

Camion-capcană. Un atac sinu
cigaș eu camion-capcană a fost comis, 
sâmbătă, la sud de Bagdad, provocând 
moartea a cel puțin 12 persoane și 
rănirea altor 30, a anunțat poliția, 
citată de Reuters. Atacul s-a produs în 
apropiere de un punct de control al 
armatei. (Foto: epa)

Continuă scandalul 
zborurilor

Londra (MF) - Scandalul zborurilor ilegale 
ale CIA s-ar putea accentua după publicarea 
de noi dovezi potrivit cărora un avion 
implicat în controversatul program al 
zborurilor secrete ale CIA a aterizat în 
Marea Britanie, în urmă cu câteva zile, 
informează The Mail on Sunday, în ediție 
electronică.

Avionul a aterizat la baza aviatică de la 
Mildenhall, în Suffolk, săptămâna trecută, 
iar experții în domeniul aeronautic au 
declarat că avionul, al cărui echipaj purta 
haine „specifice deșertului”, a fost imediat 
Înconjurat pe pistă de forțe înarmate ale 
serviciilor de securitate americane.

Dezvăluirea are loc pe fondul noului 
raport al Consiliului Europei referitor la 
existența unor centre de detenție secretă în 
România și Polonia.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor

Proteste. O serie de ciocniri s-au produs, sâmbătă seară, 
la Roma, între poliție și protestatari, în contextul vizitei 
efectuate de George W. Bush în Italia.
Protestatarii, dintre care unii au purtat căști de motociclist 
sau eșarfe pentru a-și acoperi fața, au spart ferestrele unei

bănci și au răsturnat mesele amplasate în fața restauran
telor din centru capitalei italiene. Președintele Bush a avut 
întrevederi cu președintele Giorgio Napolitano, cu Papa 
Benedict al XVI-lea și cu premierul Romano Prodi.

(Foto: EPA)
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Kelemen Hunor, 
președinte executiv UDMR
■ Takacs Csaba a 
fost înlocuit, în urma 
Consiliului de Coor
donare UDMR.

Târgu Mureș (MF) ■ Con
siliul de Coordonare a Uni
unii și Consiliul Reprezen- 
tanțiUor Unionali ai UDMR 
l-au ales, sâmbătă, în func
ția de președinte executiv 
al Uniunii pe deputatul Ke
lemen Hunor, care îl înlo
cuiește astfel pe Takacs

Kelemen Hunor dorește res
tructurarea UDMR (Foto: FAN)

Csaba. Takacs Csaba a pri
mit, sâmbătă, de la preșe
dintele Marko Bela, distinc
ția „Bradul de Argint” și 
placheta „Bethlen Gabor”, 
în aplauzele colegilor.

Kelemen Hunor a fost 
ales președinte executiv al 
UDMR cu 89 de voturi 
„pentru” și 15 „împotrivă”. 
Kelemen a declarat că nu 
a avut niciodată ambiție în 
politică și a fost suprins de 
propunerea lui Marko Bela 
de a deveni președinte exe
cutiv. în opinia acestuia, 
UDMR trebuie restructura
tă din mers. Kelemen a 
spus că va depune în acest 
sens eforturi alături de e- 
chipa sa. în echipa vicepre
ședinților executivi au fost 
menținuți în funcții Bor- 
bely Laszlo, Lakatos An
dras și Szep Gyula, și au 
fost numiți doi vicepreșe
dinți noi, respectiv Kovacs 
Peter și Cseke Attila.

ONU trebuie să decidă
Roma (MF) - Președintele 

american, George W. Bush 
(foto stânga), a declarat că 
Națiunile Unite trebuie să ac
ționeze în prezent potrivit 
planului care acordă provin
ciei Kosovo independența sub 
supraveghere, transmite Reu
ters. „Aceasta trebuie să aibă 
loc. Este timpul ca în prezent 
să ne referim la planul Ahti
saari”, a afirmat Bush, în 
cadrul unei conferințe comu
ne cu premierul italian, Ro
mano Prodi (foto dreapta).

Liderii albanezilor din Ko
sovo, supuși presiunilor po

pulației de a proclama inde
pendența provinciei față de 
Serbia, au avertizat că vor lua 
o decizie unilaterală în cazul 
în care Consiliul de Securi
tate nu va vota în acest sens 
în următoarea perioadă de timp. 

Bush a explicat că este ne
voie de un termen-limită pen
tru adoptarea unei hotărâri, 
după ce o serie de voci au ce
rut mai mult timp pentru ela
borarea unei rezoluții a Con
siliului de Securitate. — 

Bush a fost de acord (Q 
Prodi că este necesară acor
darea unei garanții sârbilor 

că nu vor fi uitați, mai 
ales în ceea ce priveș
te obținerea calității 
de membru al UE.

„Pot vorbi cu sâr
bii despre dezvoltare 
economică și pot vonjd 

bi despre o relâțSr 
mai bună cu Sta

tele Unite, și 
prin urmare o 
vom face”, a 
conchis pre
ședintele 
american.

Infiltrare pe teritoriul israelian
■ Mai mulți militanți din 
Gaza au atacat sâmbătă 
un punct de trece a 
frontierei cu Israelul.

Ierusalim (MF) - Militanți 
din Gaza au comis un atac 
surprinzător, sâmbătă, la punct 
de trecere a frontierei cu Is
raelul, folosind mai multe 
grenade, în timp ce mai mul
ți activiști au reușit să pă
trundă pe teritoriul israelian, 
relatează Reuters. Armata is- 
raeliană a confirmat izbucnirea 
unor confruntări armate în 
apropiere de punctul de tre
cere a frontierei de la Kissu- 
fim, precizând că patru sau 
cinci militanți ar fi pătruns 
pe teritoriul Israelului, în a- 
propiere de frontieră.

Un purtător de cuvânt al

Armatei israeliene a declarat 
că nu există informații pri
vind uciderea sau rănirea 
vreunui militar israelian. „A 
existat o infiltrare pe terito
riul israelian în zona de fron
tieră de la punctul de trecere 
Kissufim”, a spus un purtător 
de cuvânt al armatei.

Un purtător de cuvânt al 
Brigăzilor Martirilor al-Aqsa, 
care a luat parte la atac, a

declarat că militanții pales
tinieni, aflați la bordul unui 
autoturism jeep cu însemnele 
ONU au atacat punctul de tre
cere. Ulterior, militanții au 
deschis focul asupra milita
rilor israelieni care asigurau 
paza zonei. Atacul a fost co
mis în comun de Jihadul Isla
mic, Comitetele de Rezistență 
Populară și o unitate a Bri
găzilor al-Aqsa.

Punctul de trece a frontierei de la Kissufim a fost locul mai mul
tor confruntări armate (Foto: epa)

Atac taliban
Kabul (MF) - Insurgen

ții talibani au lansat, ie
ri, un atac cu rachete a-
supra unui complex imo
biliar în care se afla pre
ședintele Hamid Karzai, 
a declarat un purtător de 
cuvânt al militanților, ci
tat de Reuters. Un oficial
guvernamental a confir
mat existența unui atac 
dar a precizat că atât 
președintele afgan cât și 
persoanele din anturajul 
său prezente în clădire 
sunt în siguranță. Deo
camdată este incert dacă 
atacul, comis în distric
tul Andar, din provincia 
Ghanzi, la sud-vest de 
Kabul, a provocat victi
me.

Traian Băsescu (Foto: epa)
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Susține Legea lustrației
București (MF) - Sistemul 

comunist are reverberații în 
viața politică de astăzi, motiv 
pentru care Legea lustrației 
trebuie adoptată cât de repede 
de Parlament, a declarat, ieri, 
președintele Traian Băsescu. 
El a participat, la Salonul de 
carte Bookfest, la lansarea vo
lumului „Refuzul de a uita” 
al lui Vladimir Tismăneanu.

Șeful statului a spus că

demersul Comisiei Tismănea
nu ■ care a reușit să realizeze 
un raport pe baza căruia a 
fost condamnat comunismul 
- trebuie continuat pentru a 
se explica „mecanismele unui 
sistem care are și astăzi re
verberații în viața politică”.

„Trebuie să continăm cu 
Legea lustrației”, a adăugat 
Băsescu. El a precizat că ini
țial era de părere că adopta

rea unei legi a lustrației estd 
tardivă, dar că „evenimentele 
recente” i-au demonstrat că 
acest act normativ „trebuie 
să-și găsească locul în sis
temul legislativ românesc”.

„Dacă vrem ca în următorii 
17 ani influența comunismu
lui să fie diminuată, Legea 
lustrației trebuie să fie cât de 
rapid adoptată în Parlament”, 
a mai spus Băsescu.

Redactor șef: Adrian Sâlâgean
Redactori: Valentin Neagu, Ciprian Marinuț, Clara Păs, Sanda Bocani- 
ciu, Mihaela Tâmaș, Tiberiu Stroia, Călin Bicăzan , Dana loan 
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Corectori: Alice Negru. Luiza Marinuț
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•(KxțpaiiiMUnestaHrei; în primele cinci 
luni din acest an, în Hunedoara, s-au 
plantat peste 600 arbori și arbuști și până 
la sfârșitul lui 2007, se are în vedere de
pășirea numărului arborilor plantați anul 
trecut: peste 1500. Anual plantările costă 
municipalitatea peste 140.000 lei. (D.l.)

• QHHq^tțunii Potrivit unui comunicat al 
Bursei de Valori București (BVB), obliga
țiunile emise de CJ Hunedoara, vor intra 
la tranzacționarea BVB în ședința din 12 
iunie, la categoria titluri de stat - obliga
țiuni municipale. Emisiunea de obligațiuni 
a primit acordul BVB pentru tranzacțio
nare la sfârșitul lunii mai. (C.B.)

Ce facem pen
tru copiii 
normali?
Dana Ioan________
dana.ioanginformmedia.ro

Cinematografe cu filmul rupt
■ Cinematograful 
hunedorean a ajuns un 
mijloc de relaxare pe 
cale de dispariție.

Hunedoara (M.S.) ■ Numă
rul spectatorilor la cinema
tograful „Flacăra” din Hune
doara este într-o scădere alar
mantă. Au fost cazuri în care 
un film a fost vizionat, în trei 
zile, de numai 12 persoane, în 
condițiile în care, înainte de 
anul 1990, la „Flacăra” erau 
șase reprezentații pe zi la 
care luau parte câte 3500 de 
persoane. Cinematograful din 
Brad a fost transmis, cu titlu

Ei sunt normali. Nu au calități speciale, 
care să-i urce în vârfuri de clasa
mente, nu au nevoi speciale, mai speciale 

decât cele firești vârstei lor. își împart 
copilăria și adolescența între școală - unde 
nu au numai zece, dar nici nu-i paște vreo 
corigență - prieteni, ștrand, plimbări prin 
oraș... Nu au ATV-uri, își cumpără adidași 
chinezești din piață și uneori, tricouri de la 
second hand. își mănâncă în pauze sandvi
ciul pus de mame în rucsac și rar ajung la 
o pizza, în ziua de alocație, poate. Pentru 
ei nu există tabere gratuite, iar în cele care 
costă nu ajung pentru că, pentru cei mai 
mulți, părinții nu au bani să le facă 
această bucurie. Statul nu are programe 
speciale pentru normalitate.

Ei sunt cei mai mulți și, pentru că 
repezintă majoritatea normală, sunt 
cei mai ignorați.

S-a dovedit statistic că nu geniile unei 
generații ajung să conducă o țară și 
nici persoanele cu nevoi speciale. Câțiva 

dintre copiii normali de astăzi sunt, în mod 
cert, cei care vor decide, peste 30 de ani, 
ce se va întâmpla cu noi, bătrânii de 
mâine. Privind - egoist - măcar prin prisma 
acestui lucru, ar fi momentul să ne gândim 
că normalitatea lor e cu atât mai specială.

Nicolaie Penciuc Florian Bambo Elisabatea Mursa

Drumul lui Băsescu - blocat de mediu
■ Autoritățile sunt ne
mulțumite de faptul că 
lucrările au fost sistate 
pe motive de mediu.

Uricani (M.S.) - Lucrările 
de construcție la Drumul 
Național 66A, care face legă
tura între localitățile Uricani 
și Băile Herculane, au fost 
sistate ieri în urma unei dis
poziții a Gărzii Naționale de 
Mediu (GMN), întrucât con
structorul nu avea toate 
avizele și acordurile de mediu 
obligatorii. O parte din lucră
rile pentru realizarea obiec
tivului se fac în raza Parcu

Deșeuri pe bani europeni
bocrra mi Rfrtn cm a.
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;
Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara;
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.Ig din 

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4,
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;
Lor&San Dent, doctor Râjniță, din Hunedoara, 

str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc Dl, și cabinetul 10 

din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24,

C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

Deva (D.l.)- Astăzi, 11 iunie, 
are loc lansarea regională a 
programului „Schema de in
vestiții pentru sprijinirea 
inițiativelor sectorului public 
în sectoarele prioritare de 
mediu”. Programul se adre
sează autorităților publice 
locale care reprezintă locali
tăți cu până la 50.000 de 
locuitori și finanțează proiec
te în domeniul gestionării de
șeurilor, gospodăririi apelor

Verificări hidro
tehnice prin 
sondaj

Vețel (C.B.) - în urma 
acțiunii de inspecție a stării 
tehnice și funcționale a con
strucțiilor hidrotehnice cu 
rol de apărare împotriva 
inundațiilor, cu termen de 
finalizare trimestrul I 2007, s- 
a verificat și modul în care 
au fost realizate măsurile pre
ventive la nivelul locali
tăților.

Verificările s-au desfășurat, 
prin sondaj, în județele 
Bihor, Brașov, Caraș-Severin, 
Călărași, Covasna, Galați, 
Giurgiu, Harghita, Hune
doara, Ialomița, Maramureș, 
Mureș, Olt, Sibiu, Suceava, 
Teleorman și Timiș. în 
cadrul acțiunii, specialiștii 
au verificat cursurile de apă 
din 212 localități, constatân- 
du-se că acestea sunt, în ge
neral, bine întreținute, fiind 
îndepărtat materialul lemnos 
și deșeurile care, prin an
trenare, pot conduce la obtu
rarea secțiunilor de scurgere 
a apelor mari. 

gratuit, în administrarea pri
măriei locale, după ce a stat 
cu ușile ferecate ani buni. 
Există tineri din localitate 
care nu au văzut cum arată 
o sală de cinema și care, de 
ziua lor, au cerut să vină la 
Deva pentru a putea intra 
într-un cinematograf’, spune 
coordonatorul activității cine
matografice din județul Hune
doara, Traian Ilincari. Restul 
cinematografelor din județ au 
fost închise, cu excepția celui 
din Petroșani care a fost 
transformat în depozit și ma
gazin de prezentare a mate
rialelor de construcție. „Cin
ematograful este distrus de 

lui Național Retezat, iar ad
ministrația acestuia nu și-a 
exprimat, până ieri, acordul 
scris pentru realizarea aces
tora, se arată într-un comu
nicat al GMN.

Primarii din Valea Jiului 
sunt nemulțumiți și au decis 
ca luni să se întâlnească la 
Uricani pentru a lua o hotă
râre prin care să sensibilizeze 
autoritățile statului în ve
derea reînceperii lucrărilor. 
„Patru sute de oameni care 
lucrau acolo o să rămână pe 
drumuri. Drumul ne deschi
dea calea spre sud-vestul 
țării. Noi ne-am pregătit și 
pentru turism, avem serviciu 

și a apelor uzate. Sumele afe
rente finanțărilor neram
bursabile se încadrează între 
300.000 și un milion de euro, 
la care se adaugă contribuția 
beneficiarului de cel puțin 
10% din bugetul proiectului.

Anul trecut, patru proiecte 
din județ au obținut banii 
necesari. Primăriile din Brad, 
Hațeg, Vulcan își moder
nizează sistemul de colectare 
a deșeurilor.

8 iunie, au găsit inscr- 
cititori de probă pot

Cei care in ziarul de vineri, 
atâ o carte poștala pentru 
colecționa fiecare piesă puzzle (<>) apărută din 9 până 
in 15 iunie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O.P.l, C.I’.il, Deva, sau trimiteți-o la sediul 
redacției din D*va, Str. 22 Decembrie, nr. 37A. până 
in 26 iunie. In 27 iunie puteți ii câștigătorul celor !•(' 
(*T l<>îi' Toți participant!, ce se încadrează in regu 
lament vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber 
ciouh!
Alătură-te Cuvântului Liber! IUBIM

REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei care îr ultimele 6 
luni nu au fost / 71 i sau Gnu’ I ; I j ” V Anqajatii 
Inform Media SRL și rudele acestoa de gradele i si I! nu pol 
participa. Exlracierea va avea la sediul ’’eda-. bei in 27 iunie, 
ro 14 Reiate Te—â'- La i7b4-z 11275 — x.-t

Cinema Modern a ajuns o ruină (Foto: Traian Mânu)

șase-șapte ani. S-a luat tot din 
interior. Eu locuiesc în zonă 
și este foarte rău că s-a ajuns 
aici”, este de părere Florian 
Bambo. Oamenii se tem că 
imobilul ar putea deveni un 
focar de infecție.

„Ne este teamă de boli, dar 
ce am putea să facem noi? 
Oamenii au început să arunce 
gunoiul în sălile cine
matografului. Poate primăria 
ar trebui să facă ceva în pri
vința acestei clădiri”, spune

Lucrările la drum s-au stopat pe motive de mediu (totoC.L.)

Salvamont, avem ghizi.
Probabil că realizarea dru

mului a deranjat pe multă 

RECLAMĂ

Nicolae Penciuc. De aceeași 
părere este și Elisabeta! 
Murza, care crede că auto
ritățile ar trebui să se implice * 
în soluționarea problemei și 
să găsească o întrebuințare, 
imobilului.

„Ar trebui să i se găsească 
un rost. Ne este teamă de’ 
boli, pentru că subsolul este' 
inundat. Știu cum arăta ci
nematograful înainte de 1990 
și iată ce s-a ales din el 
acum”, conchide Elisabeta.

lume, pentru că finalizarea 
lui ar fi dus la un control 
strict în zonă.

CONCURS

dana.ioanginformmedia.ro


luni. 11 iunie 2007

: 1864 - S-a născut compozitorul Richard Strauss.
i 1899 - S-a născut romancierul japonez Vasonari 

Kawabata.
1910 - S-a născut cercetătorul și 
oceanograful Jacques-Yves 
Cousteau (foto) (m. 1997).
1918 - S-a născut Nelson Man
dela. luptător anti-Apartheid din 
Africa de Sud. 
1965 - Regina Ehzabeta a Marii 
Britanii ie-a conferit celor patru 
Beatles titlul de „Cavaler al

o—Imperiului Britanic".___________
1979 - A murit, de cancer, actorul american John 
Wayne (n. 1907).

VREMEA
11°
minim

24°
maxim

Cer noros, posibil furtună. Minima ter
mică va fi de 11°C, iar maxima va înregis
tra 24°C.

Prognoza pentru două zile
Marti. Cerul va fi înnorat. Se vor înregis

tra temperaturi cuprinse între 10°C și 26°C.
Miercuri. Cer noros. Se vor înregistra 

temperaturi minime de 13°C și maxime de 
27°C.

CALENDAR RELIGIOS
s 4 « J i '/fj 4 4 4 4 J 4 4 4 J 4 4 4 J J 4 4 J

Calendar Creștin Ortodox__________________________
Sfinții Apostoli Vartolomeu și Varnava.

Calendar Romano-Catolic______________ _________ - (
Sf. Barnaba, ap.**

Calendar Greco-Catolic______________ _______________
Ss Bartolomeu și Barnaba, ap (+ sec I). In timpul săpt. 
Ap și Ev săpt a 3-a dR.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Apă _ ____ _____ ____________ _______
Furnizarea apei va fi întreruptă Intre orele: 

9.00-16.00 - în Hațeg, străzile Sarmizegetusa, 15- 
tulescu, 7. Vladimirescu, Independenței, Aleea Școlii; 
8.00-18.00 - în Deva, str. Cerne! până la 
Kogălniceanu, Biserica Baptistă, spălătoria auto și 
clubul de noapte, str. Cernei, bl. Fi, F2 și E5.

Energie electrică __ __  _______
Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.30-15.00 - în Deva, str. IX. Caragiale, bl. 7 și 8.

Gaz metan
Furnizarea gazului metan va fi întreruptă între orele:
9.00-16.00 - în Deva, str. Pietroasa, bl. 3, sc. B.

REfETA ZILEI

Salată de fructe
Ingrediente: 1 portocală, 50 g zahăr pudră, 1 plic 
gelatină de coacăze, 1 borcan compot de cireșe sau 
100 g cireșe proaspete, 2 lingurițe nuci tăiate, 3 
mere, 60 g stafide, 100 g frișcă.
Mod de preparare: Portocala tăiată feliuțe subțiri se 
amestecă cu zahărul, cireșele din compot sau 
cireșele proaspete, merele tăiate cubulețe, nucile, 
stafidele opărite. Gelatina de coacăze se pune peste 
fructe, se așază într-un bol și se ornează cu frișcă. 
Se ține o oră la rece.

(Foto: arhrvă)Poftă bună!

Soluția Integrantei din numărul precedent: E - O - ava - examen - RM - TE - carte

- CE - 10 - UED - MANUAL - I - OPUS - PACT - OT - BT - AA - PR - CLĂDIT - 

ADIO - NEO - ALA - CA - TR - L - SC - GREI - TOCIT - RARE - TALAZ - LICA
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 Id M CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
în perioada 5 - 20 Iunie, CL vrea să continui 
să-l demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecpe și tri
mite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, sir. 22 Decembrie, nr. 37A, sau ia 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

In 28 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
...........................Tel......................... 
Localitatea...................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □
EUjjLTl>!s ' HRW*

, ’U
La acest concurs nu pot participa angajațli Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc In 28 iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban
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7:00 Jurnalul TVR. 

Sport Meteo
7:30 TeleMatinal

10:00 Sănătate pentru 
toții

10:30 Doctor Becker 
0(film serial, ep. 10, 

Statele Unite ale 
AMericii, 2003). 
în distribuție: 
Ted Danson, Terry Far
rell, Hattie Winston

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

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

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

Câinii milionari
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

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

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

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

Meteo

20:20 Foc îrrauașat
Transmisiune directă

21:10 Faimoșii cu Măruță și 
Moga

22:20 Reflector. Baloane de 
încercare

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne. Invitat: 
Mircea Martin, profe
sor universitar.

0:10 Un reporter incomod
ș lâ (dramă, Anglia, 1985). 

Cu: Gabriel Byrne, Gre
ta Scacchi, Denholm 
Elliott. R.: David Drury 

1:50 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

2:55 Schimbare de identi- 
Htate (film, r)

445 Nocturne (r)
530 Celebritățile timpului 

tău(r)
540 Careu de... Doamne 

(reluare)
630 Sănătate pentru tatii 

(retaare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) j 
10:15 Vedere de pe bloc (r) , 
11:15 Rebel în California (r) 
12:15 Emmerdale- Afaceri J 
0 de familie (s, dramă, 

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

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
14:00 Din junglă 1h junglă 

(film, r) :
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

BCu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow

1730 Știrile ProTv. Vremea • 
17:45 Om sărac, om bogat ’

B (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, llinca 
Goia, Cristina Deleanu 

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

Vremea

2030 Inimi captive
Q(thriller, Canada, 

2005). Cu: Tracey 
Gold, Tobias Mehler, 
Robin Givens, Chris 
Kramer. R.: Rex Piano 

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

Vremea
0:15 Unde-i lege nu-i 

Btocmeală (s, SUA, 
2005). Cu: Don John
son, Jay Baruchel, 
Jaime Lee Kirchner

1:15 Icstrim Tivi (ultima 
ediție)

145 La Bloc (r)
2:15 Meseriașii (r) 
2:40 Omul care aduce 

cartea (r)
245 Știrile ProTv
345 ProVest (r)
530 Icstrim Trvi (r)
630 Vedere de pe bloc (r) 
630 Emmerdale - Afaceri
Bdefamfe(i)

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

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

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

10:00 Concurs interactiv 
1130V.I.P.

B(film serial) 
în distribuție: 
Pamela Anderson 

12:00 Vocea inimii
El (film serial) 

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

13:45 Baby Varietăți 
(divertisment) (r) 

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe 

17:00 9595, te învață ce să 
fad

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

2030 Animat Planet
(divertisment) 

2130 Imperiul (partea a III-
Ha) (istoric, SUA, 2005). 

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

2230 Vocea inimii (serial, 
0 dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu 

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

24:00 Vrăjitoarea (serial,
□ thriller, Marea Britanie, 

2004). Cu: Christina 
Cole, Jamie Davis, 
Michael Fassbender, 
Geraldine James, 
Joseph Morgan

230 Concurs interactiv 
3309595 (r)

Berbec _____________________
începeți o lucrare importantă, de pe urma căreia puteți 
câștiga foarte bine. Ca să aveți mai multe șanse, vă sfătuim 
să vă temperați spiritul critic. Fiți diplomat în ceea ce faceți!

Taur

începeți o lucrare foarte importantă, de pe urma căreia 
puteți câștiga bine. Ca să aveți mal multe șanse, vă sfătuinmgÂ 
să vă temperați spiritul critic. E posibil să aveți un conflict^

Gemeni

Aveți o zi bună la capitolul comunicare și puteți merge ia 
diferite tratative, la întâlniri cu persoane importante sau 
în călătorii de afaceri. Aveți tendința să exagerați mult.

Rac _
Problemele financiare nu vă dau pace, dar reușiți vă 
păstrați optimismul șl calmul, sunteți departe de a vă da 
bătut. Dimineață vă merge excelent, fiți foarte atent.

Leu
Dacă vi se propune o afacere sau o colaborare, ar fi bine 
să acceptați. Puteți câștiga bine. După-amiază ar fi bine 
să rămâneți acasă. Nu neglijați problemele.

Fecioară
Sunteți bine dispus și atrageți cu ușurință simpatia celor 
din jur. S-ar putea chiar să fiți inițiatorul unei excursii sau 
al unei petreceri. Vă sfătuim să fiți foarte atent la bani.

Balanță
Dimineață s-ar putea să plecați într-o scurtă călătorie în 
interes personal. Faceți cunoștință cu o persoană cu care 
vă veți asocia într-o afacere.

Scorpion
Aveți succes în afaceri și în relația de cuplu, reușiți să 
câștigați o sumă frumoasă. Mai mult, după-amiază vi se 
propune o colaborare.

Săgetător .
Sunteți optimist și aveți șanse de reușită pe toate planurile. 
Relațiile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reușiți să CMefI 
rost de bani pentru a rezolva o mică problemă.

Capricorn .........jj ,g _fV
Dimineață sunteți stresat de o problemă. Va trebui să aler
gați în stânga și-n dreapta ca s-o rezolvați, dar eforturile 
vă vor fi răsplătite. Nu neglijați relația sentimentală!

Vărsător
Deși nu prea vă mai rămâne timp liber, ambiția de a ter
mina ce ați început nu poate să vă aducă decât câștiguri. 
Organizați-vă în așa fel încât să nu neglijați familia.

Pești jj

După o perioadă nefavorabilă pe plan social, situația se 
schimbă complet. Bucurați-vă și nu vă mai puneți atâtea 
întreDări!

8:50 Atlas (r) 9:20 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:35 Poftă bună! (r) 10:10
Secretul din Sahara (partea I) 
(aventuri, Italia/Germania, 
1987) 11:50 Descoperă
românii 12:00 Replay 1230 
Parfumul iubirii (r) 13:30 

IABC... de ce? 14:30 E Forum 
; (r) 15:00 împreună în Europa.

Em. pentru rromi 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1620 Descoperă 
românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 

! Jurnal regional 1835 Poirot (s) 
19:30 La plimbare prin Europa 
(doc.) 20:00 EU-RO Case 
2030 Lumea de aproape 
21:00 Ora de știri 22:10 
Femeile din Brewster Place 
(partea I) (dramă, SUA, 1989) 
23:50 Replay (r) 0:20 
Colecționarul de suflete (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Daria, iubirea mea (r) 
7:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
8:00 Acasă în bucătărie (r) 
9:00 Gitanas (s) 11:15 
Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Răzbunarea Vic
toriei (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 1830 Betty cea 
urâtă (s) 1930 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 
RBDmania ACASĂ (divertis
ment) 2330 Clona (s, Brazi
lia, 2001) 0:30 Prizoniera (r) 
2:15 Poveștiri adevărate (r) 
3:15 Iubire ca în filme (r)

8:25 Levintza prezintă (r) 945 
Al 7-lea cer (s, r) 1045 Tele
RON 1225 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Viscolul (dra
mă, SUA, 1998) 16:25 Al 7- 
lea cer (s) 1725 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Ciao TV (r) 20:00 Poliția în 
acțiune (ultima ediție a 
sezonului) 21:00 Trădați în 
dragoste (ultima ediție a 
sezonului) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 

tru o cauză dreaptă (s, dramă, ‘ 2330 Medium (s) 0:30 Inter- 
Canada/SUA, 2001). 17:30 
Naționala de bere 1830 Știri 
Național TV 20:00 Țara Iu' 

: Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații • 
22:00 Miezul problemei

iMH

it î >' >v - • •
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6:30 Căsătoriți pe viață (s) 
7:00 Love Joy (s, Anglia, 1986)
830 Poftă bună cu Jamie Oli
ver 930 Dimineața cu Răzvan 

: și Dani 11:00 Marker (s, aven
tură, SUA, 1995). 12:20 Look 
who is winning 13:00 Telesho
pping 14:30 Agenția de turism 
15:00 Sare și piper 16:30 Pen-

viurile Cristinei Țopescu (r)
130 Focus (r) 230 Sunset 
Beach (s)

V »?*

10:00 Băieți deștepți (film, r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:45 0 familie ciudată 
(s) 1430 Iubire în lumina 
reflectoarelor (r) 15:00 Rebel 
în California (r) 16:00 Povești 
extraordinare (s) 17:00 Sein
feld (r) 18:00 Dragoste, sex și 
carieră (s) 19:00 Seaquest (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Ally McBeal (s) 2130 
Noi toți (s, ultimul episod) 
2230 Războiul roboților 
(acțiune/aventuri) 2430 Lege 
și fărădelege (s)

7:00 Matinal 710 10:00 ■ 
Căminul de cinci stele (r) 
1030 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Calea europeană 1435 Lu
mea cărților. Cu George Mi- 
halcea 15:40 Tuning Show (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 1830 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2030 Vreau să știu de 
ce am aripi (comedie, Ro
mânia, 1983). Cu: Cosmin 
Sofron 2230 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 2430 
Interzis. Cu Laura Andreșan 
030 Emisiune concurs

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

11:05 Percy, Buffalo Bill și eu 
(aventuri, Suedia, 2005). 1230 
Cursa din Hazzard (acțiune, 
SUA, 2005). 1420 Călătoria 
(aventuri, SUA, 1993) 1545 
Eu cu sora mea mai mică 
(comedie, SUA 2005) 17:55 
Boboc sub acoperire (acțiune, 
SUA, 2005). 19:30 Pe pla
tourile de filmare 19:55 Vară 
indiană (romantic, Canada, 
1993). 2135 Studio 60 (Ep. 6, 
dramă, SUA, 2006). 22:25 
Triplu X - 2 (acțiune, SUA, 
2005). 0:10 Cursa din Hazzard 
(acțiune, SUA, 2005).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 1230 
Realitatea de la 12:00 1320 
EU, România 14:50 Realitatea 
bursieră 1520 Fabrica 1630 
Realitatea de la 16:00 16:50 
Marfă 1745 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 2035 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 2230 
100% cu Robert Turcescu
2330 Ultima oră 2430 Rea-

«4«s la TA-AA

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 1130 Mașini pe 
alese 1230 Mașinării masive 
1330 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Oameni cu idei 1530 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1630 Curse 1730 Anatomia 
unei echipe de Formula 1 
1730 Șofer de Grand Prix 
1830 Motoddete americane 
1930 Vânători de mituri 2030 
Cum se fabrică dwene luatei? 
2130 Băiatul care avea o 
timoare în loc de față 2230 
Dr. G, mede lerpst 2330 Con
state e de nrtnririre
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Dna (DJ> Pe acest site găsiți tteratuă 
românească, profite de autori români: proză, critică, 
poezie, eseuri, comentarii, epigrame și amoasuri 
de scenarii. Tot aid există un atefier Merar de 
creație unde începătorii întâlnesc profesionjtă.

Cărțile sunt în
5

dizgrație

1 Euro____________________________________3,2850 lei
1 USD____________________________________ 2,4579 lei
1 gram de aur 51,8639 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 
11.06.2007:_______________ _________________
■ DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud; Arad;
- ON 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

■ în locuințele români
lor, bibliotecile cu cărți 
sunt înlocuite cu mo
bilă modernă.

Dana Ioan__________________
dana.iaan@lnfarmniedia.ro

Deva - Parcă a trecut o viață 
de când era util să cunoști pe 
cineva la aprozar, la măcelărie 
și la librărie, să întreții prin 
orice mijlocace aceste relații, 
de care aveai imperioasă ne
voie. Cărțile cumpărate atunci 
împodobeau bibliotecile din 
camerele de zi ale locuințelor. 
Posesiunea lor însemna, în 
primul rând, un mod de a-ți 
îmbogăți sufletul și mintea, 
dar era chiar și un motiv de 
mândrie. Unii au rămas cu 
dragostea de cărți; le consid
eră parte din viața lor și nu 
se îndură să se despartă de 
ele. Dar parcă sunt tot mai pu
țini. în apartamentele strâmte,

în camera copiilor important e 
calculatorul

Camera de zi nu mai cuprinde 
și biblioteca

Cei cu multe cărți nu găsesc 
mobilă pentru ele, pe piață

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20
Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ©-» 
731509.____________________________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz
Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 
717686.

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

Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©-» 748080. ______________________
Farmada .Amica', str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 
713045.
DEVA
Farmada .Befla Farm', non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ©-» 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia', non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.
Farmacia ,Tacoml -Humanitas îl', str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORÂȘTIEffi . -

Farmacia .Gros', sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 
bloc sunt

4
9

1 5 3 6
1

între 1 și 9, 5 3
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu

5 2 7 8
1

9 4

1 6 2 4 8 7
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o

8 9
4 5

7 5 9 1 2
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

3
9

8
5

7
1 6

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale

6 4
6 2 4 5 9

cât și pe 
coloanele 
verticale aie

7 5 8 6 3
1 8

celor nouă 
blocuri luate 6 9 3 4
împreună. 2 4 7

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

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

începători Avansați

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

acum trebuie făcut loc pentru 
calculator și DVD, iar praful 
care se adună pe volume e 
considerat și el vinovat de a- 
lergia modernă. Cărțile se tre
zesc surghiunite în subsoluri, 
în beciuri, adunate în saci. 
Modernizându-și locuințele, 
oamenii se despart parcă fără 
regrete de ceea ce a însemnat 
odată parte importantă din 
viața lor. „Când și-au luat mo-

bilă nouă, prietenii mei au re
nunțat cu totul la bibliotecă, 
deși aveau peste 1500 de vol
ume. Mă gândesc să fac și eu 
la fel. Am sute de cărți pe care 
acum nu le mai citește ni
meni”, spune Doina Dobra, 
din Deva. Nici oferta producă
torilor de mobilă nu include a- 
ceastă piesă de mobilier. Ceea 
ce apare în magazine sub ter
menul pompos de „bibliotecă”

poate, eventual, să adăpos
tească vreo 20 - 30 de volume. 
Cei care își iubesc cărțile simt 
nevoiți să facă biblioteci pe 
comandă, sau să găsească pro
priile soluții. în lipsa unor 
anticariate, care să „înghită” 
surplusul de carte nedorită în 
case, ar fi util ca cei ce se 
despart de cărțile lor măcar să 
le ducă la o bibliotecă școlară, 
de exemplu.

Săptămâna bursieră în date
■ Pe piața bursieră, 
săptămâna trecută, au 
scăzut acțiunile Șiretul 
Pașcani (SRT).

Deva (D.R.) - în săptămâna 
care s-a încheiat, BET și 
BET-FI au înregistrat scăderi 
de 0.44% respectiv 0.15%, în 
timp ce BET-C a coborât 0.10 
procente. Lichiditatea medie s- 
a apreciat aparent semnifica
tiv, teoretic triplându-se, până 
la 98.28 milioane lei pe zi, în 
timp ce capitalizarea bursieră 
a coborât cu 1.05 procente 
până la 78.86 miliarde lei. în 
realitate însă, excluzând ulti
ma ședință de tranzacționare 
(08.06.2007), în care a avut loc

transferul a peste 93% din ca
pitalul Kandia-Excelent (repre
zentând 90% din volumul total 
tranzacționat), lichiditatea 
medie s-a menținut la un ni
vel scăzut, cu doar 4 procente 
peste cea înregistrată în săp
tămâna anterioară, semn că 
atmosfera de vacanță se face 
din ce în ce mai simțită pe 
bursă. Cel mai mult au urcat, 
în săptămâna analizată, titlu
rile Comelf Bistrița (CMF) ca
re urcă cu 31,7%, urmate de 
titlurile Kandia-Excelent 
(EXC) care câștigă 28,92% pe 
fondul rezultatelor pozitive și 
a schimbării acționarului ma
joritar, și de cele ale Altur 
Slatina (ALT) cu o apreciere 
de 21,63%, acest emitent pro

punând o majorare de capital 
social cu aport în numerar, 
acționarii putând subscrie 11 
acțiuni la fiecare 10 deținute 
pentru 0,11 RON/acțiune. în 
săptămâna analizată, cel mai 
mult au scăzut acțiunile Șire
tul Pașcani (SRT) care au pier
dut 7,85%, urmate de cele ale 
societății Petrolexportimport 
SA București (PEI), cu o de
preciere de 7,81% și de cele ale 
Turism Hoteluri Băile Felix 
(TUFE), cu o depreciere de 
7,54%. De la începutul anului, 
indicii BET și BET-C au cres
cut cu 7.6%, respectiv 17.89 
procente, în timp ce BET-FI se 
afla cu 14.11 procente peste 
nivelul înregistrat pe 19 de
cembrie 2006. Cei mai tran-

Mai puțini bani pe bursă

zacționați emitenți au fost SIF- 
urile și Banca Transilvania, în 
timp ce ponderile cele mai 
mari în capitalul societăților 
le-au avut tranzacțiile cu Șire
tul Pașcani, SIF Moldova, SIF 
Oltenia, Broker Cluj și SIF 
Transilvania.

E-business în 
Hunedoara

Deva (D.I.) - Camera de Co
merț și Industrie a județului 
Hunedoara în colaborare cu 
Camera de Comerț, Industrie 
și Agricultură Timișoara - 
partener în proiectul TRE- 
SOR, organizează astăzi, de la 
ora 11,00, seminarul „Platfor
me electronice de licitație - 
cohtracte prin mouse-click”. 
Scopul acestuia este asigu
rarea unui transfer de cunoș
tințe și bune practici în ceea 
ce privește promovarea, adop
tarea și utilizarea soluțiilor e- 
business în România, în do
meniul licitațiilor pentru a- 
chizițiile publice de bunuri, 
lucrări și servicii. Având în 
vedere faptul că, odată cu 
aderarea României la Uni
unea Europeană, domeniul 
achizițiilor prin licitații pu
blice a dobândit o nouă di
mensiune. Acest eveniment 
constituie o bună oportuni
tate, seminarul pregătind atât 
organizațiile private cât și 
instituțiile publice pentru 
participarea cu succes la pro
cedeele electronice de lici
tație. în cadrul seminarului 
vor fi prezentate exemple 
practice și modul de lucru cu 
sisteme electronice de lici
tație și de atribuire.

Călin Pogăciaș

PENTRU MBUMnrnriREn uiern sghuhlc

POTE-MIX
“puterea bărbăției”

Mă numesc Surin Z. . am 46 de ani și sunt din Tulcea. Am avut o lipsă totală 
de apetit sexual pe fondul unui program de munca prelungit și slresanl intr-o 
funcție de răspundere în urma administrării tabletelor Pote Mix. efectul sexual 
dorit și-a făcut apariția cam după două săptămîni (2 buline x 3/zi) Surprinzător 
este că, încă de la începutul tratamentului, s-a făcut simțită o îmbunătățire a tonusului general: mai 
multă energie, capacitate mare de efort, rezistență la oboseală, timpi de recuperare mai mici în 
ansamblu, deși problema principală rezolvată a tost cea sexuală, apreciez toarte mult efectul pozitiv 
glnha1 r.i'tnmț neașteptat în starea f'7ină și psihică a organismului . '

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix 
întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un 
medicament "de eveniment1.

Este capabil să înlăture . tulburările 
potențiale mai mari sau mai mici, să 
elimine problemele de circulație 
cauzate, de modul de viață 
stresant, să ușureze păstrarea 
rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări 
performanța sexuala și poate produce din 
no i potența Deoarece esle un proous natural 
nu are efecte secundare.

regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), 
recomandăm folosirea produsului pe o 
perioadăde cel puțin2 3 luni continuu.

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

Preful unei cutii de Pote Mix este
161 RON (1.610.000 lei).

Produsul Pore-Mix poate fi administrat și ftrniSieritor sau 
bolnavilor cu tulburări cardio -vasculare. Nu are efecte 
nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către 
persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se afla în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
proo!i;;uhn se poate consuma alcool.

Modul -de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect. în 
termen de 12 ore lipsa trebuie completată,’și în acest fel 
efectul dorit seva manifesta în termen de două luni. Tabletele 
se vor administra dimineața, la prânz și seara, pe nemâncate, 
pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. 0 cutie 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile,

Are efect crescu! în cazul utilizării sistematice șij.

Pentru mai multe informații accesați 
silul oficial http://www.potemix.ro sau 
sunați la numerele de telefon:

® 0742- 141 071
• 0742-141 072

în DEVA căutați în magazinul naturist 
UFE-POWER de pe BdJuliu Maniu. BL J - 
parter (vizavi de Biserica Ortodoxa)

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

-------------- POTE-MIX ------------- -
E

'■ ms.s esre m re: ~,e't alimer.-a: ș, se e-ibereazafără prescripție memcac Creț cu atenție p-csKcre: e

mailto:dana.iaan@lnfarmniedia.ro
http://www.potemix.ro


SĂNĂTATE iile medicinii alternative
• Vitaminele pot fi periculoase. Riscul 
apariției cancerului de prostată este cu

i 32% mai mare în cazul bărbaților care iau 
vitamine de mai multe ori pe zi, decât la 
cei care nu folosesc deloc astfel de supli
mente. (D.l.)

Biorîtmul 
corpului uman

Deva (D.l.) - Corpul 
uman are propriul orar; 
există câteva curiozități 
cu privire la „timpul 
său biologic”. Omul în
registrează un maxim al 
temperaturii la orele 16- 
20 și un minim la orele 
4-8; frecvența pulsului, 
debitul cardiac și pre
siunea arterială au un 
maxim la orele 12-18 și 
un minim la orele 2-4; 
consumul de oxigen și 
producerea de dioxid de 
carbon, ca și ventilația 
pulmonară au valori 
mari între 18-22; numă
rul leucocitelor (globule
le albe) este mai mare 
între orele 17-20 și este 
mai redus între orele 11- 
14; proteinele din ser au 
concentrația maximă 
spre miezul zilei și scad 
după-amiaza; glucoza 
din sânge este cu 10% 
mai mare noaptea decât 
la amiază. Diureza este 
maximă în zilele cu 
luminozitate mare, între 
16 și 20, iar in zilele cu 
luminozitate redusă, 
între orele 8-12. Glanda 
suprarenală are o activi
tate mai intensă în 
cursul zilei și mai re
dusă între orele 4-8 
dimineața.

Viață lungă

Ne putem 
prelungi 
viața?
Deva (D.l.) - Ritmul 
de îmbătrânire a or
ganismului uman 
poate fi lent sau ac
celerat, ritm influen
țat de factorii interni 
sau externi. Printre 
factorii externi care 
încetinesc procesul 
de îmbătrânire, un 
rol important îl au 
produsele alimentare 
de origine vegetală 
sau animală. Bună
oară, drojdia 'de be
re, folosită zilnic în 
cantitate de 25-30 
grame, prelungește 
viața. Fructele, com
poturile și sucurile de 
caise asigură un e- 
chilibru organismului 
îmbătrânit. Cireșele 
regenerează țesutu
rile. Portocalele și 
grape-fruit-urile com
pletează carențele de 
vitamine. Morcovul 
previne formarea ri
durilor. Multe per
soane longevive au 
avut o viață mode
rată, fără excese de 
orice fel.

■ Ființa umană nu 
este doar suma 
organelor sale, ci un 
sistem integrat.

Dana Ioan___________________
dana.loanglnformmedla.ro

Hunedoara - Medicina la 
care apelăm de fiecare dată 
când suntem bolnavi, deși 
este cea mai cunoscută, este, 
în același timp, doar una din
tre căile prin care poate fi 
vindecat un organism bolnav. 
Tot mai mulți medici alopați 
își îndreaptă atenția către 
posibilități de vindecare di
ferite față de medicina cla
sică. Unul dintre aceștia este 
dr. Carol Hompoth, medic 
specialist oncolog la Spitalul 
municipal Hunedoara dar, în 
același timp, având compe
tențe în fitoterapie, home- 
opatie și acupunctură. Aces
te metode de tratament com
plementare medicinei alopate 
- la care se adaugă presopunc- 
tura, reflexoterapia, melo- 
terapia, cromoterapia, etc. - se 
reunesc sub denumirea gene
rică de medicină holistică.

Medicina holistică este un 
mod de abordare a problemei 
sănătății și bolii cu totul 
diferit de cel clasic. în con
cepția holistică, omul este 
privit ca un tot, ca un întreg 
indivizibil. Ființa umană nu 
este doar suma organelor 
sale, ci este un sistem inte
grat, un ansamblu de ele
mente care interacționează 
permanent unele cu altele, în

Dr. Carol Hompoth, medic specialist oncolog, competențe în home- 
opatie, fitoterapie și acupunctură

timp ce întreg sistemul inter
acționează cu mediul încon
jurător. Metodele holistice de 
tratament se adresează bol
navului și nu bolii, ele ocu- 

r pându-se concomitent de cor
pul, mintea și sufletul aces
tuia, conform legilor naturii. 

„Aceste metode trebuie 
însă privite ca metode adju- 
vante terapiei alopate. Cerce
tările în bioenergetică, de 
exemplu, nu sunt într-un sta
diu atât de avansat încât să 
putem renunța la medicina 
clasică. Mă preocupă medici
na alternativă de aproape 20 
de ani. Ca oncolog, mi-am 
pus întrebări referitoare la 
mecanismul apariției neo

plasmului, și am căutat răs
punsuri dincolo de ceea ce 
am învățat în facultate. Așa 
am ajuns la homeopatie, 
poate cea mai importantă 
ramură a medicinii holistice. 
Imaginați-vă că niște hoți 
sparg o locuință. întâi sparg 
geamurile, iar proprietarul, 
apoi, pune gratii acolo, pen
tru a se apăra de atacuri 
viitoare. Hoții insistă și sparg 
ușa. Proprietarul pune apoi 
o încuietoare sofisticată. Hoții 
vor să intre neapărat în casă 
și caută mereu alte soluții, 
iar proprietarul, mereu în 
urma lor, își baricadează fie
care verigă slabă din sis
temul său de apărare. Așa e

și cu boala: încearcă să atace 
organul cel mai slab, cel mai 
la îndemână. ’Medicina alo-, 
pată se mulțumește să pună' 
„gratii” doar acolo, fără a 
privi neapărat întregul. Ho
meopatia însă este ca un sis
tem de siguranță aplicat în
tregii „case”, spune dr. Carol 
Hompoth.

Un tratament homeopatic 
eficient depinde de o analiză 
complexă. „în acest moment, 
există chiar aparatură speci
fică, de o tehnologie foarte 
avansată, care deține infor
mații de la medicina chineză 
la fizica cuantică. Aceasta a- 
nalizează întreg corpul uman 
și dă soluții de tratament”, 
completează dânsul.

încă din timpul lui Hipo- 
crate, se cunoșteau și se apli
cau două metode terapeutice 
principale: alopatia - metoda 
care trata folosind contrariile. 
Cele mai multe dintre medica
mentele pe care ea le folosește 
au prefixul „anti-” (antialgiee, 
antipiretice, antitusive etc.) și 
homeopatia - metoda de tra
tare a bolnavului cu remedii 
similare sau identice. Folo
sind remedii similare, home
opatia întărește forța vitală 
care acționează permanent 
pentru menținerea organis-, 
mului în echilibru. Exemple* 
găsim adesea în medicina 
populară: picioarele înghețate 
se fricționează cu zăpadă, cel 
care seara face abuz de alcool, 
dimineața „se drege” tot cu 
alcool (dar în doza mult mai 
mică), pe principiul „cui pe 
cui se scoate!”

Dispozitive medicale gratuite

Mahmureala de după un chef se 
rezolvă consumând un ceai concentrat 
de mentă. Menta este apreciată încă 
din antichitate și ca un stimulator 
sexual. Mai este folosită pentru par- 
fumarea brânzeturilor. (Foto: arhivă) 

y___________ _________________________

■ O parte dintre dis
pozitivele necesare pro- 
tezării pot fi obținute 
gratuit prin CAS

Deva (D.L) - Persoanele 
care au nevoie de diverse 
tipuri de proteze se pot adre
sa Casei Județene de Asi
gurări de Sănătate pentru ob
ținerea acestora cu titlu gra
tuit. în categoria gratuităților 
intră protezele auditive, pro
tezele fonatorii (vibrator 
laringian), lentilele intraocu- 
lare, stomiile, proteze pentru 
membul inferior sau superi

or, dispozitive de mers, orteze 
pentru coloana vertebrală, 
pentru membrul inferior sau 
superior, ghetele ortopedice, 
soluțiile vascoelectrice pentru 
infiltrații intraarticulare și 
aparate pentru administrarea 
continuă cu oxigen. Nu sunt 
suportate din fondul CAS pro
tezele necesare ca urmare a 
unui accident de muncă sau 
a unei boli profesionale.

Pentru cele mai multe din
tre dispozitive este nevoie de 
înscrierea pe o listă de aștep
tare, dar au prioritate cei 
care solicită dispozitive de 
protezare stomii și inconti

nență urinară, aparatele pen
tru administrarea continuă 
de oxigen, urgențele medicale 
pentru copii și apoi dosarele 
aflate pe lista de așteptare, în 
ordinea înregistrării acestora.

Actele necesare pentru 
obținerea dispozitivelor me
dicale sunt: copii după bule
tinul de identitate și a carne
tului de sănătate, cupon de 
pensie original sau ade
verința de la serviciu, dova
da plății CAS, recomandarea 
medicului specialist, în care 
să se specifice tipul protezei, 
audiograma tonală și vocală 
(pentru protezarea auditivă),

Dispozitiv acustic

biometrie (pentru cea vizuală) 
și copie xerox a certificatu
lui persoanei cu handicap.

Investigații neinvazive

Dureri care NU ar trebui 
ignorate!

Deva (D.L) - Durerea este forma prin care 
organismul atrage atenția că ceva nu este în 
regulă. Sunt dureri care pot fl trecute ușor 
cu vederea, dar care semnalizează o boală. 
Dureri de cap? Poate fi o durere provocată 
de sinusuri, dar poate semnaliza și o hemo
ragie cerebrală, un anevrism cerebral sau 
chiar tumoare. Dureri sau disconfort în 
piept? Pot fi semnul unei pneumonii sau al 
unui atac de inimă. Dureri în partea de jos a 
spatelui sau sus, la nivelul, omoplaților? Une
ori aceste dureri sunt asociate cu artrita. 
Alte posibile afecțiuni sunt atac de inimă 
sau probleme abdominale. Dureri la nivelul 
gambei? Una dintre cele mai puțin cunoscute 
probleme care pot apărea în acest caz, este 
coagularea sângelui. O parte din cheagurile 
de sânge ar putea să se rupă și să conducă 
la embolie pulmonară. Senzația de căldură 
puternică în picioare? Neuropatia periferică 
(senzația de ace în picior sau căldura puter
nică, ce indică distrugeri de nervi), ar putea 
fi un semn specific diabetului.

■ O nouă metodă de 
investigare și tratament 
se folosește în 
Hunedoara

Hunedoara (D.I.) - Biorezo- 
nanța este o metodă de ana
liză neliniară, nou introdusă 
între metodele de diagnostic.

Este o investigație neinva- 
zivă și fără emisie de radiații, 
folosită pentru a examina 
starea de sănătate a diferite
lor organe, țesuturi sau chiar 
celule. Dispozitivul detectează

Dr. Adriana Moacă

diferența dintre semnalele de 
intrare și ieșire de diferite 
frecvențe, iar programul de 
calculator asociat selectează 
etaloanele cele mai apropiate 
de înregistrarea persoanei.

„Fiecare organ și celulă are 
oscilațiile sale distincte, care 
sunt stocate în memoria cal
culatorului și pot fi afișate pe 
ecran ca un grafic ce repre
zintă schimbul de informație 
dintre acel organ sau țesut și 
mediu. De asemenea, fiecare 
proces patologic are graficul 
său propriu, stocat în memo
ria calculatorului. După ce se 
face înregistrarea, sistemul 
compară gradele de similari
tate spectrală obținute, cu 
cele ale țesuturilor sănătoase, 
ale țesuturilor cu modificări 
anatomo-patologice sau ale 
agenților infecțioși. Astfel se 
obține un diagnostic virtual”, 
spune dr. Adriana Moacă, 
medic de familie și analizator 
într-un astfel de centru.

Dispozitivul poate fi folosit 
și pentru monitorizarea efi
cienței unui tratament. De 
asemenea, el arată și predis
pozițiile organismului către

intr-un cabinet de biorezonanță se urmăresc oscilațiile 
electromegnetice ale fiecărui țesut în parte (Foto: d i.)

anumite boli ce ar putea apa
re în viitor, înainte ca ele să 
se manifeste clinic și para- 
clinic.

Dispozitivul are posibili
tatea de a realiza și terapie. 
Orice tulburare sau boală este 
de fapt tradusă ca o oscilație 
electromagnetică dizarmo- 
nioasă, care produce un blo
caj ce interferă cu funcționa
rea normală a corpului. Aces

te blocaje pot fi corectate cu 
ajutorul unor oscilații elec
tromagnetice de semn opus, 
realizându-se astfel armo
nizarea.

în județ există mai multe 
centre unde se fac asemenea 
investigații. Este însă impor
tant ca diagnosticul să fie 
analizat de medicul specialist 
și tratamentul ulterior să fie 
recomandat de acesta.

dana.loanglnformmedla.ro


„Regina" pastreaza coroana

• Plecări - veniri. După încheierea aces
tui sezon competițional, de la Corvinul 
vor pleca mai mulți fotbaliști: Dăscălescu, 
Pepenar, Coșoveanu... în schimb, 
antrenorul Titi Alexoi spune că va aduce 
de la Călan pe Suciu, Olteanu și 
Păduraru. Evindent și alții. (V.N.)

• Cupa Primăriilor. Toate partidele din 
cadrul „Cupei Primăriilor" la Fotbal, care 
va începe la 17 iunie a.c., vor avea ace
leași ore de disputare, în toate cele 11 
zone din județ în care se joacă meciurile. 
Primul meci se va juca de la ora 16, iar al 
doilea de la ora 17,30. (V.N.)

FOTBAL /LIGA I II-A, SEERIA II*A
• w w ww Ww w w v w J-w w «««-•- ww - wvw w ~w w w ___

Deva (V.N.) - Rezultatele ultimei etape din acest sezon: 
FC Caracal - Building 1-0; Unirea Alba lulia - CFR 
Timișoara 1-0; Auxerre Lugoj - FC Bihor 1-3; Dacia 
Mioveni - IS Câmpia Turzii 2-0; Poli Timișoara II - Corv
inul 2005 Hunedoara 1-1; Unirea Dej - Gaz Metan 
Mediaș 3-6; Minerul Lupeni - U Cluj 0-1; FC Baia Mare 
- CSM Râmnicu Vâlcea 3-1; FC Târgoviște - FCM Reșița 
0-0. _____________________

■ FC CIP Deva, cam
pioana României, a 
cîștigat ieri, al ll-lea 
titlu consecutiv.

Deva (C.M., V.N.) - Nu a 
fost deloc ușor! Dimpotrivă. 
Iar cine crede că a se păstra 
un titlu de campion național 
nu este dificil, se înșeală 
amarnic. S-a dovedit și miza 
mare pentru care au luptat 
fruntașele Campionatului Na
țional de Futsal: FC CIP Deva 
și ACS Odorheiu Secuiesc. 
După disputarea a două meci
uri din finala Play-Off a aces
tui campionat, scorul a fost 
egal. Câte o victorie de 
fiecare echipă. A urmat al 
treilea, la Deva.

Cei din Odorhei au venit 
aici cu gânduri mari. Inclu
siv cu spectatori care au ridi
cat steaguri ungurești și au 
intonat imnul vecinilor din 
vest. Degeaba. După un

„Corvinul" poate mai mult

Clasament Final - Ediția 2006-2007
1. U Cluj Napoca 34 21 9 449-21 72
2. Dacia Mioveni 34 17 8 844-28 60
3. CSM Râmnicu Vâlcea 34 18 5 1140-31 • 59
4. Unirea Alba lulia 34 15 9 1034-28 54
5. Minerul Lupeni 34 18 4 1439-37 52

1 6. Gaz Metan ' 34 15 6 1354-37 51
7. Corvinul 34 12 13 948-37 49
8. FC Caracal 34 15 4 1540-33 48
9. IS Câmpia Turzii 34 13 8 1331-36 47
10. Poli Timișoara II 34 12 10 1245-37 46
11. FCM Reșița 34 13 7 1438-37 46
12. FC Bihor 34 12 10 1240-42 46
13. FC Târqovișțe 34 12 10 1229-31 46
14. CFR Timișoara 34 13 6 1537-45 45
15. Buildinq 34 11 8 1528-33 41
16. FC Baia Mare 34 9 8 1727-54 35
17. Auxerre Luqoj 34 5 10 1924-44 25

XlOWnirea Dej.w- 2228-66 24

■ După un retur peste 
așteptări, fotbaliștii 
hunedoreni cred în 
propriile forțe.

Valentin Neagu
vatentHi -neaguftinfonwned ia. r a

Deva - „Sperăm să nu pier
dem și să ne situăm în 
primele opt echipe din seria 
noastră, pentru a ne îndepli
ni obiectivul și pentru ca 
băieții să-și ia primele”. Aces
tea au fost aprecierile antre
norului de la Corvinul 2005 
Hunedoara, Titi Alexoi, cu o 
zi înainte de a se disputa ulti
ma partidă din actualul cam
pionat al Ligii a Il-a de Fot

Bucurie mare pentru al doilea an consecutiv

început ezitant, în care în 
minutul 18 erau conduși cu 
1-0, devenii își revin și 
egalează. Așadar, la pauză, 
1-1. A urmat o a doua repriză 
la fel de echilibrată, dar în 

bal. Era vorba de meciul de 
la Timișoara cu Poli II.
Iar ceea ce tehnicianul a 
spus, s-a și întâmplat. Hune- 
dorenii au obținut un egal la 
Timișoara (1-1) și au încheiat 
această ediție de campionat 
pe locul 7, cu 49 de puncte 
acumulate în 34 de partide. 
„Am jucat pe căldură sufo
cantă, iar în minutul 14 am 
deschis scorul prin Pepenar. 
Am fost însă egalați la scurt 
timp, iar meciul s-a încheiat 
la egalitate. Important este că 
obiectivul nostru a fost atins, 
că am reușit în acest retur să 
facem un lucru bun. Ne 
bucură acest lucru și ne dă 
încredere pentru viitor” a 
precizat după partidă Titi 

care devenii s-au impus încet, 
dar sigur. A fost 2-1, 3-1, scor 
la care Matei a ratat cu poar
ta goală majorarea scorului. 
Ca de obicei în asemenea 
situații, oaspeții au mai în-

Hunedorenii au avut și perioade dificile (Foto: t. Mânu)

Alexoi. Fotbaliștii au vacanță, 
iar în 3 iulie lotul se Va reuni 
pentru viitorul campionat. Nu 
va fi nici un cantonament, 

(Foto: T. Mânu)

scris, iar partida a fost re
lansată. în ultimul minut de 
joc însă, devenii mai înscriu 
și devin pentru al doilea an 
consecutiv campionii Ro
mâniei.

pentru „că la Hunedoara 
avem condiții bune de pregă
tire” - a mai spus tehnicianul 
de la Corvinul .

în magazinul nostru din Deva. Str. luliu Manlu, nr 2. 
ai acum la dispoziție 4 soluții complete.

L pentru a comunica tărâ restricții:
telefonie fixă, telefonie mobilă J
televiziune digitală și Internet

ROMTELECOM

'Ofertă valabilă pentru clienții Romtelecom care semnează 
oâ^ă pe 6 iulie 2007, în magazinele Romtelecom. un contract 
oe 2 ani pentru CZ* sau pentru un alt abonament cu mai 
m j.te minute incluse. «O

ESSZ)
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• Două zile. Antrenorul Ersun Yanai a 
fost demis de la conducerea tehnică a 
echipei Genderbirligi, la doar două zile 
după ce a semnat un contract pe trei 
sezoane cu gruparea din Ankara. (MF)

• Stadion. Formația CFR Cluj ar putea 
juca pe propriul stadion dacă se va califi
ca în grupele Cupei UEFA, conducătorii 
grupării ardelene fiind încurajați în acest 
sens de șeful Comisiei de Licențiere din 
cadrul FRF, Viorel Duru, care a inspectat 
arena „Constantin Rădi'lp*- și a plecat 
impresionat de proiect.

Nașul Mutu
București (MF) - Ata

cantul echipei Fiorenti
na, Adrian Mutu, și so
ția sa, Consuelo, au fost 
nașii de botez ai fiului 
surorii fotbalistului, Lu
ca Adrian. Mutu a sosit 
la Biserica „Nașterea 
Maicii Domnului” din 
București, Împreună cu 
Consuelo și cu fiica lor, 
Adriana, pe o ploaie to
rențială.

Grand Prix-ul 
Cataluniei

București (MF) - Spa
niolul Jorge Lorenzo a 
câștigat, duminică, 
Grand Prix-ul Cataluniei
la clasa 250 cc, a șaptea 
etapă a Campionatului 
Mondial de Motociclism
Viteză, disputat dumini
că, pe circuitul de la 
Montmelo. Lorenzo (A-
prilia) a fost urmat de 
Alex De Angelis din San 

. Marino șl de italianul
Andrea Dovizioso 

(Honda). în 
cla
samentul 

general, pe 
primul loc 
ie menține 

Jorge 
Loren
zo.

Pentru a patra oară în carieră

Diego Maradona

Maradona 
revine
București (MF) - Fos
tul fotbalist argenti- 

i nian Diego Mara
dona a anunțat că 
va merge în Venezu- 

j ela pentru a da lovi- 

: tura de începere la 
„Copa America", la 

j 26 iunie, informează 
; agenția Telam, citată 
: de AFP. Fostul 
; jucător, în vârstă de

46 de ani, a fost spi
talizat în aprilie într- 
o instituție psihiatrică 
pentru a se trata de 
dependența de 
alcool. Fostul căpitan 
al reprezentativei 
Argentinei, campion 
mondial în 1986 a 
fost autorizat la 7 
mai să părăsească 
această clinică, unde 
era îngrijit de la 21 
aprilie. De atunci, 
aparițiile sale în pu
blic ău fost rare.

Alături de Luis Figo
București (MF) - Foștii căpitani ai 

reprezentativei României, Gheorghe Hagi și 
Gheorghe Popescu, au revenit pe teren 
sâmbătă seara, alături de actualul căpitan al 
naționalei, Cristian Chivu, într-un meci de 
caritate organizat de Luis Figo, pe stadionul 
Jose Alvalade, din Lisabona. Dacă tânărul 
Chivu s-a aflat pe teren încă din primul mi
nut al Întâlnirii, veteranii Hagi și Popescu, 
foști coechipieri cu Figo la FC Barcelona in 
anii 1990, au intrat in joc pe parcurs: primul 
după jumătate de oră de joc, iar cel de-al 
doilea la pauză, când fundașul legitimat la 
AS Roma a trecut pe banca de rezerve. 
Chivu și Hagi au jucat in selecționata mondi
ală care s-a opus unei echipe formată în 
principal din portughezi, în jurul 
mijlocașului Luis Figo, în care a intrat în 
repriza secundă și Popescu. Imediat după 
intrarea pe teren, Hagi a încercat să ree
diteze reușita din meciul cu Columbia, de la 
CM-1994, însă de această dată lobul său a tre
cut peste poarta apărată de Toldo.

dpOTTfvUI portorican Miguel Cotto 
și-a păstrat pentru a doua oară titlul 
WBA la categoria semimijlocie, după ce 
ka învins pe americanul Zab Judah, 
prin KO tehnic în repriza a 11-a, la 
Near York. (Foto: epa>

■ Belgianca Henin este 
a doua jucătoare din 
istorie care a cîștigat de 
trei ori Roland Garros-ul.

București (MF) - Jucătoarea 
belgiană de tenis Justine He
nin, cap de serie numărul 1, 
a câștigat, pentru a patra oară 
în carieră, turneul de la Ro
land Garros. Henin a învins-o 
în finală, cu scorul de 6-1, 6-2, 
pe sportiva sârbă Ana Ivano- 
vici. Justine Henin s-a mai 
impus la Roland Garros în 
2003, 2005 și 2006. Titlul din 
acest an este al șaselea în 
turneele de Grand Slam pen
tru Henin, care a mai câștigat 
US Open în 2003 și Australian 
Open în 2004. Henin a devenit 
a doua jucătoare din era Open 
care a câștigat de trei ori con
secutiv turneul de la Roland 
Garros, după Monica Seles 
(1990,1991,1992). Sportiva bel
giană este a cincea din isto
rie care s-a impus de patru ori

A fost cea mai bună

la Roland Garros. Ea rămâne 
însă la distanță de deținătoa
rea recordului, Chris Evert,

care a obținut în Franța 7 
titluri, în perioada 1974-1986. 
Justine Henin este primul

număr mondial care a câștigat 
competiția pariziană după 
Steffi Graf, în 1996.

Tadici critică și la calificare
■ Chiar dacă handbalis
tele s-au calificat la 
Mondiale, antrenorul 
este nemulțumit.

București (MF) - Antre
norul echipei naționale de 
handbal a României, Gheor
ghe Tadici, a criticat evolu
ția unora dintre jucătoarele 
sale în meciul cu Suedia, deși 
România s-a calificat la tur
neul final al Campionatului 
Mondial din Franța, după ce 
a remizat, scor 24-24, în par
tida retur din baraj. „De ce 
ne-a fost frică nu am scăpat 
și de data asta sunt niște cir

cumstanțe atenuante. Am 
avut câteva probleme me
dicale, dar nu din această 
cauză am pierdut. Am avut 
câteva jucătoare cu grad ridi
cat de oboseală și cred că a 
lucrat și subconștientul, pen
tru că știau că sunt calificate. 
Ne asumăm acest rezultat, 
care, de altfel, spun că este 
bun. 95 la sută din jucătoare 
și-au făcut datoria. Sunt și 
jucătoare care au avut un 
aport scăzut, cu un coeficient 
destul de mare la minusuri. 
O felicit pe Simona Gogârlă, 
pentru că a arătat în 20 de 
minute mai mult decât altele 
în 60 de minute. Unele greșeli

Elisei a fost ia înălțime

tehnice sunt de nepermis”, a 
spus Tadici după meciul de la 
Râmnicu Vâlcea.

Antidoping
București (MF) - Un 

număr record de 182 de 
controale antidoping au 
fost efectuate la Roland 
Garros în cele două săp
tămâni de competiție, a 
anunțat, duminică, Ste
phane Simian, directorul 
sportiv al celui de-al doi
lea turneu de Grand Slam 
al anului. Rezultatele a- 
cestor controale, siste
matice (test clasic + EPO) 
începând din sferturile de 
finală la simplu, urmează 
să fie cunoscute peste cir
ca 10 zile.

englez Wayne Rooney a 
pierdut în mare, în tim
pul unei vacanțe în 
sudul Franței, un ceas 
în valoare de 30.000 de 
lire sterline.

<___________ .
(Foto: EPA)

Chivu - la
■ Cele două mari 
cluburi de fotbal din 
Europa se bat pentru 
românul de la AS Roma.

București (MF) - FC Barce
lona este dispusă să-i plăteas
că lui Cristian Chivu un sala
riu anual de 4,5 milioane de 
euro timp de patru ani, ofertă 
similară cu cea venită de la 
Inter Milano, însă gruparea 
catalană ar urma să achite 
pentru transferul internațio
nalului român de la AS Roma 
20 de milioane de euro. Vineri, 
cotidianul catalan „Sport” 
anunțase că FC Barcelona i-a 
făcut jucătorului o ofertă care 
a dus la întreruperea negocie
rilor dintre Chivu și Inter, iar 
duminică, site-ul calciomala- 
to.it înaintează suma de 4,5 
milioane de euro și un con
tract pe patru sezoane. Inter i-

Barca, ori Inter?

Cristian Chivu

a propus lui Chivu același sa
lariu, însă contractul ar ur
ma să se întindă pe parcursul 
a cinci ani. „Dacă, în următoa
rele zile, tratativele cu Roma 
nu se vor debloca, Inter va 
vira decis spre Juan Silveira 
dos Santos, chiar omul pe care 
Giallorossi încearcă să-l achi
ziționeze rapid pentru a putea 
discuta apoi subiectul Chivu. 
Românul de 26 de ani rămâne 
obiectivul numărul unu al

clubului Nerazzurro, care in
tenționează să achiziționeze 
un fundaș de nivel internațio
nal în termen de opt zile, efor
turile urmând să fie îndrep
tate apoi către întărirea liniei 
de mijloc. Cristian Chivu a 
refuzat oferta înaintată de AS 
Roma pentru prelungirea con
tractului scadent în 2008, con
stând în 2,5 milioane de euro 
salariu anual și bonusuri 
până la un milion de euro.

Eriksson a fost respins
București (MF) - Fostul 

selecționer al Angliei, Sven 
Goran Eriksson, a vrut să 
cumpere un club din Africa de 
Sud, însă oferta sa de 600.000 
de lire sterline a fost respinsă, 
informează publicația „Sun
day Mirror”.

„Fostul selecționer s-a aflat 
în fruntea unui consorțiu ce 
a încercat să preia echipa 
Hanover Park FC, care tocmai 
a promovat în prima ligă sud- 
africană”, notează sursa ci
tată. Oferta lui Eriksson a fost 
respinsă deoarece implica 
mutarea clubului.

„Ne-am întâlnit miercuri, 
iar consorțiul lui Eriksson era 
foarte interesat de preluarea 
clubului. Totuși, ei doreau să

mute gruparea la Richards 
Bay și să o transforme într-un 
fel de club de dezvoltare. Era 
o ofertă tentantă, dar a trebuit 
să o refuzăm”, a declarat pa
tronul grupării, Riedewaan 
Anthony. Pe de altă parte, 
potrivit „Daily Mail”, Sven 
Goran Eriksson a fost văzut 
distrându-se într-un club de 
noapte din Stockholm cu o 
femeie blondă, la doar câteva 
zile după ce logodnica sa, Nan
cy Dell'Olio, a spus că vrea să 
aibă copii cu el. Femeia 
blondă, Linda Rising, este o 
fostă concurentă la Big 
Brother în Suedia și a fost 
surprinsă de camerele de luat 
vederi făcând sex în timpul 
reality show-ului.

Pilotul britanic Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 
a ocupat prima poziție pe grila de start a Marelui Pre
miu de Formula 1 al Canadei, a șasea etapă a Campio
natului Mondial, care a avut loc ieri noapte, pe cir
cuitul Gilles Villeneuve de la Montreal (Fota epaj 
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Und ap. 2 camere (03)

■ re^M^^atore, aai Mkro 15, Aleea
Stai*. yraie. faianță termopane, centrală 
tonică, parchet laminat tel 0726/267688 CD
• nto22 Decembrie, et 3 rin 4 2 balcoane, baie 
cu gem, bucătărie mantă. ST 60 mp, oapabil 
in timp sort preț 150000 ron. tel 07457253662. 
(A®
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contonzări, tară amenajări interioare, 
dpjpabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
*4660160, (A0)

apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• cfcoft, caniraU termică zona Miorița, et. 10, 
preț 128000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• dacoaandate, zona Udo, st 55 mp, preț 41.000 
eixo, tel 0740/210780. (Al)
• draft, et 3. zona Dacia, preț 100.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• s, c> 1 termică parchet, 
gresie+faianță et 3, balcon, ocupabil imediat 
st 54 mp, zona Miorița, preț 42.000 euro, neg, tel. 
0742/019418 (Al)
• atoftlecnniandate. Dada, et. 2, parchet, 
contonzări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• Zaaftreacu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
yesie, faianță balcon închis, termopane, CT, 
preț 158000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bafto, parter, 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)

• Mtonftd, < A senoec. satâr. aanhet 
gresie, ameiato. aret 95000 RON. tel. 
074OE733. AZ)
• Md BeceU, et L flec. contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț I2L000 RON, tel.
0745367893. (A2)
• lageat, dvrarenwțili, 60 mp. zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut, contorizări, vedere 
la bulevard, fără modificări, igienizat, preț 42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• 2 apartamente la parter, zonă bună ideale pt. 
spațiu comercial sau de locuit 50 mp, fiecare, cu 
centrală termică bucătărie modificată parchet, 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• semidecomandate, 50 mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet bucătărie mare, debara- 
cămară fără modificări, ocupabil imediat preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, debara-cămară 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet etaj intermediar, ri
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800, (A9)

“imimoti

• soridec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți zona Mărăști, preț 
129300 Ron neg, tel. 231300. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366, 0788/040.490, (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613368 0788/040.490. 
(A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă45000 euro și peste, în funcție deofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, decomandate, între 50 mp și 60 mp, în 
zonă centrală 22 Decembrie, Kogălniceanu, cu 
balcon, cu sau fără amenajări, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent, Deva, zona Dorobanți, cu îmbunătățiri, 
preț 60.000 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108, 
după ora 16. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandate, centrală termică2băi,balcon, 
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• araft, bafcan închis, parchet, gresie + 
faianță repartitoare, et 3, st 70 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane 
peste tot, gresie + faianță parchet, balcon, et. 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0742/019418 (Al)
• semidecomandate, Dada, etaj 2, parchet, 
contorizări, preț 85.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, zona Liliacului, dec., 2 băi. contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona I. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne. preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți. st=90 mp, et. 2, dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• fn blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 0723- 
251498 0745-302200.232809. (A4).
■ decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită cu termopan. parchet, gresie, faianță 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498 0745-302200.232809. (A4)
• dec, 2 băi. 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC. Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva. tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți. Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia. Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi. contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366. 0788/040.490. 
(A10)

Pentru că vrem să-ți răsplătim fidelitatea 
și să te înarmăm cu premii, îți propunem 
un nou concurs. în perioada 5 iunie - 26 U N 
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awantaje speciale

dobândă Bă pe toată perioada depoziulut

depuneri ulterioare de ban, fa orice moment 
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depozitulu’
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LICITAȚIE

• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366.0788/040.490. 
(A1O)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, itr, Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Bd. 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță, gresie, termopane, centrală termici 
parchet laminat, balcoane mari, boxă, preț 
82.500 euro, tel, 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et. 2,2 băl, amenajat, centrală 
termică, gresie, faianță, parceht, boxă, preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 4 camere decomandate, zona Progresului, etaj 
intermediar, modificat, centrala termică, 
termopan, parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095.  (A 4)
• dec, hol central, 2 băl, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9'

INSOLVENT CONSULT IPURL, lichidator judiciar al SC 
ALUMINIU CONF SRL DEVA, vinde la licitație publica orga
nizată în data de 27.06.2007, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, cam. 119, următoarele bunuri:
3. Clădire de producție pentru fâmplărie din aluminiu, cu o 
suprafață utilă de 164 mp (146.925 lei RON+T.V.A.)
4. Clădire de producție II, hală vopsitorie, cu o suprafață 
utilă de 156 mp (120.000 lei RON + T. V.A)
Ambele imobile sunt situate în Deva, Str. Plevnei, nr. 14, jud. 
Hunedoara.
Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea 
bunului pentru care se licitează. Caietul de sarcini fi orice 
informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la tel. 
0724-256676.

Remedial
kWAi WMM S. A.

IMPORTANT pentru 
ACȚIONARII REMEDIA!

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578.211587. (AO)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160, 211587. (AO)
• dec mu semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, transformat in 3 camere, 2 băi,
2 balcoane, centrală termică, superamenajat, 
zona Liceul Auto, preț 80.000 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796.(Al)
• urgent, zona I. Creangă, 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• cu garaj, 2 băi, 2 balcoane, 150 mp, scară inte
rioara, centrală termică, termopane, amenajat 
occidental, 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
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Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale și de coeziune 
2007-2013: Metodologia de pregătire 
a dosarului de finanțare

•Achiziții publice
ER1 înscrieri zilnic, între orele 9-16, în H limita locurilor disponibile, până la 

data de: 30.06.2007
Adresa contact: Deva, Bdnl 22 Decembrie Nr. 37 A 
TeVF„t?54 318111; E-imM:—tefafto _ „j;

(98313)

• Deva, P+l, 3 camere, bale, bucătărie, teren 
1.600 mp, ocupabllă imediat, 100.000 euro, apă 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al) ,
• urgent, to Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte -600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Mutam, i 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: 0254/613,366, 
0788/040.490, (Ă10)

• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• caaă + teren 5 ari, Crlșcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• 4 camera, 2700 mp, corn. Bucureșcl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• aură grădină, 2 ha teren, Herteștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• curta, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• In Rom, dealul Taulul, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, tor. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/611366,078&WL490. (A10)
■ I camera + dependințe, corn Ribita, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366,

_ 4). (A10)

Cumpăr casă (14)

• în Deva, zonă bună șl accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, cu grădină, Deva sau Slmerla, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Deva, lullu Manlu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, apometre, repartitoare, 78.000 ron, tel. 
215212. (Al)
• M mp, conto rlzărl, parchet, balcon, mobilată 
et. 2, zona Ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Ulii, etaj Intermediar, parchet, 
contorlzărl complete, balcon închis, ST 32 mp, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dac. bucătăria, bale, balcon, contorlzărl, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dac. bucătăria, bale, hol, contorlzărl, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• dac, bucătăria, bale, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• Mmldac, bucătăria, bale, balcon, contorlzărl, 
etaj intermediar, zona l. Manlu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• Mmldac, amtnajatt, mobilată zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona piață, 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorlzărl, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită ocupabllă Imediat, Ideală pt. Investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel.0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorlzărl, parchet, ocupabllă 
Imediat, urgent preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Go|du, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474774 0740-535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578 (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587, (AO)
• urgent, zona Decebal, Gojdu, Mărăști, cu sau 
fără modificări, indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317.314. 
(A9)

Etauen sie sich ihr 
inter nations Ies 

Geschăft auf! Moderne 
g E rotatigkeit von 
8 zu Hause!
www.onlinejob.co.at.tc

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, pe DN7, 
toate facilitățile. Tel. 0767/048633. (T)
• Intravilan, apă gaz, canalizare, curent, 
deschidere 12 m la str. Viilor, preț 35 euro mp. 
Tel. 0751/569639. (T)
• Slmerla Veche, Intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• laDN 7, Deva șl Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587.(A0)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară, 
poziție bună, ideal pt. investiție, construcție 
casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730-474275, 074C- 
535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru Investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă, acte la zl, preț 5 euro/mp, tel. 0740- 
535095,0723-251498. (A4)
• In Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
Investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zl, prâț 34 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• In Den, zona Vulcan, S-800 mp, utilități in 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona talan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.778 (A9)

Aducem la cunoștința acționarilor
Societății Comerciale Farmaceu

tica Remedia S.A. din DEVA 
că distribuim dividende pentru anul 2006.

Sumele cuvenite se pot ridica, zilnic, de luni 
pânâ vineri, de la casieria unității din DEVA, 
Str. Dorobanților, nr. 43, în baza actului de 
identitate valabil (program casierie: 8-11).
Sumele pot fi virate și în cont bancar sau 
expediate prin mandat poștal. în aceste 

situații vă rugăm să completați datele nece
sare în scrisoarea cu răspuns plătit care va 

însoți plicul cu corespondență Remedia 
adresat dvs. și să trimiteți copii după 

documentele solicitate.
Vă așteptăml

(97528)

ANUNȚ LICITAȚIE
INSOLVENT CONSULT 
IPURL, lichidator judiciar al SC ELITE 

EXIM SRL, vinde la licitație publică, 
organizată în data de 27.06.2007, ora 

11,30, la sediul Tribunalului Hune

doara, cam. 119, următoarele bunuri:

3. IMOBIL: Clădire,moară, atelier 

Căstău, nr. 260A, comuna Beriu, jud. 
Hunedoara, în suprafață de 408,30 

mp (57.375 lei RON + T.V.A.)

4. BUNURI MOBILE:

■ circular cu pretăietor = 4.080 RON

- freză verticală cu avans automat = 

3.060 RON

- mașină de rindeluit cu grosime = 

2.805 RON

- circular pendulă orizontal = 2.703

- mașină de găurit și scobit =1921 

RON

■ mașină de rlndelult la grosime = 

3.757 RON

■ banzlc panglică = 807,5 RON

- strung SN320 = 3.400 RON 

-freză = 2.669 RON

- minlgater = 3.400 RON

Menționăm că la această ședință 

prețurile de pornire a licitației au fost 

reduse cu 1596.

Prețurile mal sus-menționate nu conțin 

T.V.A. Garanția de participare la 

licitație este de 10% din valoarea 

bunului pentru care se licitează. 
Caietul de sarcini și orice Informații 
sunt la dispoziția eventualilor 

cumpărători la tel. 724-256676.

Cu 2 capsule de Prematrol pe zi puteți

Produsul Prematrol este un supliment 
alimentar fabricat în SUA. care oferă ajutor 
natural împotriva ejaculării precoce prin: 
-întârzierea ejaculării
- Susținerea activității sexuale de lungă durată 
-Satisfacție sexuală completă

Prematrol este creai dintr-un amestec unic 
ingrediente, alese cu grijă în urmade

cercetărilor făcute în SUA pe o perioadă de 5 
ani. Produsul conține plante medicinale 
folosite pentru sprijinirea funcțiilor sexuale 
normale cum ar li floarea Passiflora, semințele 
Griffonia Simplictfolia sau fructele de 
Cistanche. cunoscută și sub numele de 1 Rou 
Cong-rong" din medicina tradițională 
chinezească.

0 cutie de Prematrol conține 60 de capsule, 
care trebuie administrat în felul următor: 
1 capsulă dimineața și 1 capsulă după amiază, 
pe nemâncate, cu un pahar de apă fără acid 
carbonic, pe o perioadă minimă de 1 2 luni 
continuu, astfel rezultatele obținute o să fie

1 «Ti

permanente. Prematrol nu crează dependență și 
nu are efecte secundare.
________ .-tâfetuC________

Prețul unei cutii de Prematrol este 191 ROM 
(1.910.000 lei).

Pentru mai multe informații accesați situjj^ 
oficial: http://www.prematrol.ro sau sunați la 
numerele de telefon:

® 0742-14 1071
® 0742-141072 
în DEVA căutați în magazinul naturist LIFE

POWER de pe Bd.luliu Maniu. Bl. J - parter (vizavi 
de Biserica Ortodoxă)

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

Acest produs este un supliment alimentar și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectui' ®

mailto:stamprod@rdslink.ro
http://www.onlinejob.co.at.tc
http://www.prematrol.ro
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Cerințe:

Oferim:

Heineken
Romania S.A

Romania este liderul pieței româneșli de din anul 2000.
Campania oferă cel mai variat portofoliu fc mărci de pe piața beeii din Romania: Heineken. Gosser 

Schlossgold, Sîiva, Cioc, Golden Brâu
ȘgQ___ _ T e
i Otolectivul RMtuluh

Coordonarea actlviW de îmbuteliere, la nivel de seofle, gantra realizarea ssrtimenteteF și ci 
la staodartfeit» Je calitate HEINEKEN.
Principalele csrințs pentru ocuparea posturilor
• Studii supennM» de specialitate - Facultatea de j Tehnologic Alimentar sau
Teitr»fop«CommicțHior de Mașini • Experiență 2 ani ta fsnetii similar • eunoftlrare de limba engleza nivel 
avansat • Spirit de organizare • Foarte bune cunoștința B® - EXCEL • Capacitate se comunicare • Flexibilitate
• Rezistent! te stres,

Dacă întruniți aceste condiții și aveți domiciliul în 
jud. Hunwuoara, așteptăm CV-ul Dvs., însoțit de o 
se d. r® de intenție până la data de 25.06.2007.

NunHri candldațll selectați vor fi contactați.
..................— ■ . ......     I — ■

HEINEKEN ROMÂNIA Șgg
Punet Lucru: Hateq. Str.’ fpegrssulul 

he 5S; fax 0254-777 765
E-meil: ■ .dura@heineken.ro 

www heinekenromania.ro

o

3

Deva str. UI pi a nr.15
Tel.:+40 (O) 254-215294; 215770: 0728/285576; Fax:+40-{0)-254 218151; e-rnaih offtoe.deva@deva.aic<WTiln.rc

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 salarial motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

(96514)

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

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

• zona lântuhalmspriac. .pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zpna Zăvoi 
(Sadpveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)

. • urgent, IntravRan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
| utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcei* Intre 550-800 mp, zona de case
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, M ha, str. Lunca, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 04 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Plolești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490. 
(A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodeștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• șoseaua Brod-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366.0788/040.490. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• pădure, I ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 04 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Intravilan, Orăștfe, 1000 mp, pe șoseaua 
națională preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
,788/040.49" (A10)

Cumpăr teren (22)

• Intravilan In Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160, (AO)

• 5 hectar* intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vănd spații comerciale (25)

• Deva, 70 mp, cu Intrare stradă amenajat la 
parter, 50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel.

% 0745/511.776,0723/619.177. (A9)
* • urgent, hală pe 2 nivele, In Petroșani, ST- 4000 

mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hala tei Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613,366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• to Dan, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314.(49)

• ki Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vănd alte imobile (27)

• Irod, Str. RepublIdL nr. 17, ultracentral 
(lângă Primării Brad), Imobil șl curte cu 
poaMtatoa do amenajare, eventual 
humid*, pittoorio, bijuterie etc. Relații tel 
07 WM09M. (8/506)

• hală șl construcție parțial finisată lângă RAR; 
vănd mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235620. (T)

imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere hală Industrială in 
■rad, Str. Moților, amenajată 700 mp folosi
bili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi, cu toate dotările afe
rente, fose septice, nlsipator, separator 
grăsimi. TeL 0729/942066, 0728/078090. 
(6/2946)

• primesc In gazdă tânără, tânăr, nefumător 
sau alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog serir 
ozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euo/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• central, Deva, parter, 50 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă, 500 euro/lună, tel. 
0722/564004.(Al)
• 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. (A0)

• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică, preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro. neg., tei. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat, centrală termică zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712, 0724/305661. 
(A2)
• garsonieră zona Trident, mobilată și utilată 
cu balcon, parchet, 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat, frigider, preț 100 euro/lună, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
amenajat modem, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobilat zona Spar - 
piață cu centrală termică termopan, parchet 
gresie, faianță cu cneitueli induse, tel. 0730- 
474275.0740535096. (A4)

■ apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună, și similar, zona 1 Decembrie - 
cinema Patria, mobilat șl utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil șl pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 212.141,511.776. (A9)

Holcim

i

Fabrica de ciment Aleșd
Ciment gri, vrac și saci
Servicii de transport
Servicii de laborator 
Consultanță tehnică
Tel: 0259/349769

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)

• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală. Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu 5-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317,314. (A9)

Altele (61)

• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Soini.inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

I • vând tractor U 650, stare perfectă de 
I funcționare, cu anexe: plug, mc, mașină 

de «roiddat Wormatl t*L 02SV75S22B seu 
0726/337211.(1/106)

Electrocasnice (56)

• vând urgent și foarte convenabil ladă 
frigorifică dimensiuni 1,70/1,10 m, 
înălțimea 1 m; cântar 100 kg tip Balanța 
Sibiu; calculator și imprimantă fax Olivetti, 
toate aproape noi. Deva, tel. 0752/206785. 
(7/7.07)

Prestări servicii (72)

• Noul!! Călătoriți ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel In flecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604, (97302)

• abordabil, franport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spanlă 80 euro. 
Portugalia, Anglia, Franță Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
cllmatlzate, modeme. Tel. 074Q/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/24,05)

PORTAL WHONA- DE LOCURI DE MUMCJj

parte a unei corporații internaționale masa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-eetul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Hunedoara

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

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

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

Oferte locuri de muncă (74)

• agent comtrclal, Deva, 1 post, data limită 
25.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial. Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
intervenții, Brad, 7 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hațeg. 1 post data limită 15.06., 
stagiu militar. Tel. 213244, orele 9 • 16
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara. 54 posturi, data llmrti 
31.07. Tel 213244, orele 9-16
• agent de pază control acces, ordine și 
Intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limita 
30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• aoant de oază, control acces, ordine si 
intervenții, Lupeni, 14 posturi, data limită 30,07. 
Tel, 213244, orele 9-16
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Petroșani, 2 posturi, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-15
• agent de pază in incinte, Deva, 10 posturi, data 
I Imită30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• agent Imoblar, Brad, 1 post, data limită 30,06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent ocupare, Deva, 10 posturi, data limită 
10.06. Tel. 213244, orele 9-16.
■ agent vânzări, Lupeni, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• embalator manual, Călan, 7 posturi, data 
limită 28.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• embalator manual, Deva, 6 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• embalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Angajăm șoferi categoriile D, Dl, C (tir) cu 
experiență In domeniu. Relații la tel. 
0254/231394, între orele 8 -16. (8/5.06)
• animator aodo-educativ, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

Holcim susține cele mai îndrăznețe vise!
La început, am construit bazele. Am creat produse șl 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.
Dar ne-am rezervat și timpul necesar pentru a asculta planurile 
talede viitor. A venit timpul să le clădim împreunăl

(32135)

• animator aodo-educativ, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 30,06. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• 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.
• artritelor do mină Hațeg, 5 posturi, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• aafeltator, 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 modal fizioterapie, Lupeni, 1 post, 
data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• ashtent modal generalist, Deva, 1 post, data 
limită 25.06 Tel. 213244, orele 9-16.

e ulstent modal generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 20.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
e asistent medial generalist, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16. 
oailitent modicii generalist, Petroșani, 2 
posturi, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

■ asistent modal generalist, Slmerla, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent modal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 16.07., concurs în 28,06. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• asistent medical, Orăștie, 1 post, data limită 
30.06. Tel, 213244, orele 9-16.
o Infirmieră Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07, Tel. 213244 orele 9-16.

LEGENDA AGENT9I IMOBILIARE: 
AO Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 Fiesta Nora
A7 - Mim.ison
A9 Elitte
A1O - Liliacul Multicom

•’fL.-ĂVE

mailto:dura@heineken.ro
heinekenromania.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
http://www.holcim.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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•Despăgubită. McDonald's, cel mai 
mare lanț de restaurante, la nivel mondi
al, va plăti despăgubiri de circa 2.200 de 
yuani (290 de dolari) unei studente 
chineze, după ce aceasta a fost mușcată 
de un șobolan într-un restaurant operat 
de firma americană în nord-estul Chinei.

Vernisai Actorul american Robert 
De Niro a fost prezent, împreună cu

Nuntă fastuoasă în Brunei
Londra (MF) - Nunta fas

tuoasă dintre prințesa Ma- 
jeedah Nuurul Bulqiah și 
Khairal Khalil s-a încheiat 
ieri în capitala sultanatului 
Brunei, Bandar Seri Bega
wan, prin prezentarea cuplu
lui regal poporului, după 
două săptămâni de ceremonii.

Prințesa Majeedah Nuurul 
Bulqiah, în vârstă de 31 de 
ani, și Khairal Khalil Prin
cess, în vârstă de 32 de ani, 
și-au rostit joi jurămintele de 
căsătorie, ieri aceștia cele- 
brându-1 pe tatăl miresei, sul
tanul din Brunei, Hassanal 
Bolkiah.

Cuplul a fost ovaționat de 
mii de persoane în timpul 
unei procesiuni prin capitala 
sultanatului, decorată cu afișe 
colorate. Sultanul Hassanal,

Record mondial la sărut

soția, la vernisajul expoziției de pictură 
a tatălui său, care a avut loc sâmbătă, 
la Veneția. (Foto: epa)

Atacați
București (MF) - Co

loana participanților la 
marșul comunității mino
rităților sexuale a fost 
atacată, sâmbătă după- 
amiazâ, când a ajuns în 
zona Pieței Unirii din 
Capitală, însă forțele de 
ordine au reacționat cu 
hotărâre, inclusiv arun
când petarde cu gaze. 
Agențiile de presă inter
naționale au comentat or
ganizarea paradei, men
ționând caracterul con
servator al opiniei pub
lice din România și opo
ziția Bisericii Ortodoxe 
față de homosexualitate.

Wembley, 
inaugurat

Londra (MF) - George 
Michael a devenit, sâm
bătă, primul cântăreț ca
re a concertat pe noul sta
dion Wembley din Lon
dra, la aproape șapte ani de 
la ultimul spectacol ce s-a 
desfășurat în acest loc.

Giseie (Foto: EPA)

■ Performanța a fost 
stabilită de Ungaria, 
care concurează cu Fili- 
pine încă din 2004.

Budapesta (MF) - Ungaria a 
doborât, sâmbătă, recordul 
mondial la sărut simultan, 
6.400 de cupluri sărutându-se 
în același timp, pentru câteva 
secunde, în cadrul unei petre
ceri organizate în fața Parla
mentului. Ungaria concurează

Critică 
Biserica 
Catolica
Lcnda (MF) - Super- 
modelul Giseie Bund- 
chen a acuzat Vatica
nul că este iresponsa
bil în ceea ce privește 
interzicerea avortului și 
a metodelor contra
ceptive. „în ziua de azi 
nimeni nu este virgin 
când se căsătorește", 
a declarat Bundchen 
pentru ziarul brazilian 
Folha de Sao Paulo. în 
privința sardnii, Giseie 
crede că fiecare 
femeie ar trebui să 
aibă dreptul de a 
alege dacă să păstreze 
sau nu copilul.

Au doborât recordul (Foto: epa)

Face greva foamei în

ExpOZlție Cei trei căței au partici
pat la Euro Dog Show 2007, care a avut 
loc sâmbătă, la Zagreb. (Foto: epa)

■ Starleta Paris Hilton 
refuză să mănânce după 
ce a fost trimisă din nou 
la închisoare.

Los Angeles (MF) - Paris 
Hilton (26 ani) refuză să 
mănânce și să doarmă de când 
a ajuns la centrul de tratament 
al unei închisori din Los Ange
les și i se administrează 
medicamente psihotropice, 
potrivit site-ului monden 
TMZ.com. Totuși, moșteni
toarea lanțului hotelier a 
anunțat sâmbătă după-amiază 
că le-a spus avocaților ei să nu 
facă recurs la decizia de a fi 
trimisă din nou la închisoare.

Paris Hilton a fost eliberată, 
joi, din închisoare, din motive 
de sănătate, după doar trei zile

Nouă morți, 5.000 evacuați
Sydney (MF) - Mii de australieni au fost 

evacuați, duminică, din cauza precipitațiilor 
abundente care au afectat renumita regiune 
viticolă Hunter Valley. O furtună violentă 
care continuă de trei zile în zona de est a 
Australiei a provocat inundarea regiunii 
Hunter Valley, situată la nord de Sydney. 
Opt persoane s-au înecat în urma 
inundațiilor provocate de precipitații, con
siderate cele mai puternice din ultimii 30 de 
■ni. Guvernul din New South Wales vrea să 
dedare dezastru natural în zonă. O a noua

Atlantis la lansare (Foto: epa)

persoană și-a pierdut viața, după ce a fost 
strivită de un copac. Circa 5.000 de locuitori 
da orașul Maitland, Hunter Valley, au fost 
—■i'iMU- ieri, de teamă că râul Hunter ar

rape digurile în cursul nopții, au 
îbe oficiali din serviciile de urgență.

Mirii (Foto: EPA)

unul dintre cei mai bogați 
oameni din lume, va găzdui, 
astăzi, un banchet fastuos în 
cinstea mirilor, la palatul său.

Prințesa Majeedah lucrează 
la departamentul de mediu, 
parcuri și divertisment din 
Brunei, în timp ce soțul ei 
este secretar la cabinetul pre
mierului.

cu Filipine încă din 2004 în 
această competiție. în 2004, la 
Manila, 5.327 de cupluri s-au 
sărutat simultan, recordul 
fiind doborât un an mai târziu, 
la Budapesta. Filipinezii și-au 
recucerit poziția de lideri în 
februarie, cu un număr de 
6.124 de cupluri sărutându-se 
simultan.

Doi tineri, Orsi și Pityu, au 
început sărutul cu o jumătate 
de oră înaintea startului oficial 
al competiției. „Măcar atât 
putem face pentru țară”, a 
spus unul dintre ei.

Ferenc Pallagi, organizatorul 
Kissing Party, ă precizat că 
este extrem de încântat că 
piața din fața clădirii Parla
mentului a fost scena unor 
manifestări atât de pașnice. 
Piața a fost închisă pentru mai 
multe luni în urma protestelor 
anti-guvemamentale.

Părinții lui Paris Hilton, îngrijorați de starea ei (Foto, epa)

de detenție, și urma să-și exe
cute restul sentinței la domi
ciliu, dar parchetul din Los

0 problemă la scutul termic
Cape Canaveral (MF) - Nave

ta spațială Atlantis s-a apropi
at de Stația Spațială Internațio
nală sâmbătă, în timp ce 
experții NASA au analizat 
dacă scutul termic al navetei 
necesită reparații. E posibil ca, 
în timpul lansării de vineri a 
navetei, cusăturile scutului ter
mic să se fi rupt, provocând 
deplasarea unor bucăți de 
spumă de pe suprafața navetei. 
John Shannon, program ma

Angeles a contestat eliberarea 
și a convocat-o din nou, vineri, 
pe moștenitoare.

nager, a precizat că, în cazul 
în care analizele experților vor 
arăta că problemele de la scu
tul termic ar putea afecta si
guranța navetei, din cauza 
temperaturilor extrem de ridi
cate din timpul întoarcerii pe 
pământ, un astronaut ar putea 
face reparațiile necesare. în 
timpul lansării, o bucată de 
spumă s-a desprins de pe rezer
vor, echipajul navetei acest 
lucru într-o serie de fotografii.

detenție
5

„Faptul că mă aflu în 
închisoare este, de departe, cel 
mai greu lucru din viața mea”, 
a spus starleta într-un comu-z- 
nicat dat publicității de avo-l 
catul ei, Richard Hutton.

Sâmbătă, Hilton a fost viz
itată, pentru mai bine de două 
ore, de psihiatrul ei, Charles 
Sophy. Ea stă singură într-o 
cameră care are o ușă de sti
clă și este păzită în perma
nență. Potrivit TMZ.com, vede
ta ia medicamente care îi influ
ențează comportamentul și 
starea de spirit, dar site-ul nu 
precizează exact despre ce 
medicamente e vorba.

în comunicat, Hilton a mul
țumit fanilor pentru urările lor 
și a spus că îi este dor de fam
ilie. Ea s-a declarat „șocată” de 
atenția stârnită de cazul său.

Sute de fani ai
mașinilor Fiat 500, din 
diferite țări europene, 

. s-au adunat la Samen, 
în centrul Elveției, pen
tru a sărbători aniver
sarea de 50 de ani a le
gendarei Nuova 500.

(Fota EHU
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