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Javier Solana și 
Aii Larijani 
sunt mulțumiți 
de colaborare.
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Artistul 50 Cent 
este dat în jude
cată de mama 
copilului său.
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Dimineața La prânz Seara

Sănătatea 
bebelușului

Hunedoara (D.I.) - Sănătatea nou născutuluieste prima grijă a proas
peților părinți, dar cei 
mai mulți dintre ei nuau cunoștințe elementare despre cum trebuie îngrijit un bebeluș. în^hța unor schimbări ne- ^msemnate de stare a mi
cuțului pot reacționa e- xagerat, dar în aceeași măsură, pot să nu observe amănunte care ar fi primul simptom de 
boală la cei mici. Despre 
câteva dintre lucrurile la care trebuie să fim a- Knți când avem un ibeluș acasă, vorbește astăzi .dr. Diana Deoan- că, medic primar pediatru în cadrul Spitalului Municipal „Alexandru Simionescu” din Hunedoara. /p.S

Dr. Diana Deoancă

Sânzienele
Deva (H.A.) - în 26 
iunie, în calendarul 
popular, se cele
brează Cununa 
Drăgaicei sau 
Cununa de Sânziene. 
Cununa, agățată la 
fereastră, în stâlpii 
porților, în crucile din 
hotar și din cimitir, se 
spune că apără 
oamenii, animalele și 
holdele de stihiile 
naturii. /p5

Summit 
în Croația
Zagreb (M.F.) - Preșe
dintele Traian Băses- 
cu s-a întâlnit ieri, cu 
liderul rus Vladimir 
Putin în capitala 
Croației. Aid, s-a des-’ 
fășurat sunmit-d pe 
probleme energetice 
din Europa de Sud- 
Est a cărui prindpală 
temă a fost depen
dența de gazul ru
sesc. Această întâl
nire a avut loc la 
scurt timp după ce 
președintele Băsescu 
a criticat dur Rusia în 
problema trupelor pe 
care această țară le 
are în Republica Mol
dova. La reuniune au 
participat și alți șefi 
de state din Europa
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Unde muncesc albinele
in ceea ce privește consumai Se miere de altae-, Germania 

țA este pe primul loc în Europa, în timp ce România ocupă un 
W loc de mijloc.

- mii tone consum în 2OU6 -
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Copii înghițiți de ape
■ Trei copiii și tatăl 
unuia dintre ei s-au 
înecat în acest sfârșit de 
săptămână

Simeria (T.S.) - Doi copiii în vârstă de 12 ani s-au înecat ieri, în jurul orei 15:00, în râul Strei. Copiii, care erau

verișori, veniseră împreună cu părinții pentru a-și petrece sfârșitul de săptămână pe malul râului. La un moment dat, cei doi, Marius Muntean și Adriana Borza, au intrat în apă după mingea cu care se jucau. A fost ultima dată când părinții i-au mai văzut în viață. Și asta pentru că, în

locul în care aceștia au intrat, apa este foarte agitată și are aproximativ, patru metri adâncime. Prea mult pentru cei doi copii care au căzut victime râului Strei. Tot în acest week-end, și râul Mureș a făcut alte două victime. Un copil, în vârstă de 14 ani, din comuna Dobra și tatăl său

care au plecat la pescuit. Tatăl, Payel Râba, i-a propus fiului o partidă de pescuit pe râul Mureș. Ambii s-au înecat fiind scoși sâmbătă, din apele râului de către pompierii militari.Cadavrele au fost ridicate de Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara, /p.3

Patru hunedoreni s-au înecat în acest sfârșit de săptămână. Doi copii în vârstă de 12 ani și-au găsit sfârșitul în apele râului Strei, iar un tată și fiul său au murit înecați în râul Mureș. Ip3.
www.huon.ro <Foto: T S->

zPretenții la angajare
■ Doar 314 angajați, 
după ce bursa lunară a 
AJOFM a oferit 2051 
de posturi.

Deva (D.I.) - Nu au trecut prea mulți ani de când, la porțile agențiilor de ocupare a forței de muncă, erau cozi interminabile. Oamenii veneau să-și vizeze carnetul de șomer, pentru că altfel rămâneau fără ajutorul bănesc lunar, dar foarte rar vreunul dintre ei își găsea un loc de muncă. Acum, lunar, AJOFM organizează burse ale locurilor de muncă.

Tot mai puțini sunt cei care sunt măcar curioși să participe la ele, deși oferta e tot mai variată. Motive sunt suficiențe. Pe de o parte, oamenii nu au mai așteptat ca regiunea să se dezvolte economic și și-au găsit singuri propriile variante: au plecat în alte localități, sau chiar în străinătate. Pe de alta, salariile oferite de angajatori se apropie de salariul minim și doar cei cu adevărat disperați mai acceptă asta. Și disperați sunt tot mai puțini. Soluția ar fi ca angajatorii să ofere din start salarii mai mari, /p.5

Fotbaliștii amatori și-au declarat încă o dată dragostea necondiționată pentru sportul rege. Combatanții celor două partide disputate ieri, la Ilia, în cadrul etapei a Il-a a Cupei Primăriilor au pus atâta suflet în teren încât au.... contribuit serios la încălzirea globală, /p.7
(Foto: T. Mânu)

Rezultate la Testele
■ Peste 800 de elevi 
hunedoareni nu au pro
movat testele naționale 
din acest an.

Deva (C.B.) - Din totalul celor 4449 de elevi înscriși pentru susținerea testelor naționale, aproape 100 dintre ei nu s-au mai prezentat pentru a-și susține examenele din

diferite motive, iar 815 nu au luat note care să le asigure promovarea testelor. Deși numărul celor picați e destul de mare, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) spun că raportul de promo- vabilitate de 81,28%, cât s-a înregistrat în această sesiune, se învârte in jurul aceleași cifre an de an. O situație mai specială s-a înregistrat printre

naționale elevii de la Școala Generală din Băița, unde din 16 înscriși doar 5 au promovat. Ei afirmă că problema principală a fost constituită de matematică, materie la care au căzut cei mai mulți. Copiii sunt nemulțumiți de rezultate și spun că vor face contestație. Lucrările contestate vor fi corectate în alt județ, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 29 iunie. /pJ
reclama
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• Mai populari. Partidul Laburist din Marea Britanie se bucură, pentru prima oară după opt luni, de o susținere mai mare decât formațiunea rivală, Partidul Conservator, potrivit unui sondaj publicat 
de The Observer și citat de Reuters.

Acuze
Ramallah (MF) - Di

rectorul serviciilor de informații palestiniene, 
Tawfiq al-Tirawi, a acu
zat Iranul că ar fi jucat „un rol major” în preluarea puterii de către mișcarea islamistă Hamas, în Fâșia Gaza, într-o declarație de presă susținută la Ramallah, relatează AFP.
Susținere

Brașov (MF) - Liderul PLD Theodor Stolojan a declarat că partidul său îl va susține pe Traian Băsescu la alegerile prezidențiale din 2009, precizând, că susținerea i-ar putea fi retrasă președintelui Băsescu, în cazul în care acesta se va abate de la programele pe care le-a anunțat.

Theodor Stolojan
(Foto: EPA)

(Foto: EPA)

Olteanu, 
preferat 
Miercurea Oue (MF) - 
Președintele TNL, 
Cristian Adomniței, 
consideră că Bogdan 
Olteanu ar fi un can
didat la Președinție 
mai bun decât Adri
an Cioroianu, trans
mite corespondentul 
MEDIAFAX. întrebat 
despre declarația 
președintelui Camerei 
Deputaților, liberalul , 
Bogdan Olteanu, 
potrivit căreia actualul 
ministru de Externe 
ar putea fi candidatul 
PNL la alegerile prezi
dențiale din anul 
2009, Adomniței a 
spus că nu poate 
decât să aprecieze 
poziția lui Olteanu.

Transferul fondurilor
Tel Aviv (MF) - Israelul a aprobat, ieri, reluarea transferurilor de fonduri provenind din taxele datorate palestinienilor, în beneficiul guvernului de urgență al lui Mahmoud Abbas, a declarat un oficial, anunțând o măsură menită să-i blocheze pe islamiștii Hamas care controlează Fâșia Gaza, relatează Reuters.

Ajutoarele Israelului vor aduce liniștea în Fâșia 
Gaza (Foto: EPA)

Condamnați pentru 
genocidul din *88Bagdad (MF) - Aii Hassan al-Majid, supranumit „Aii Chimicul”, vărul fostului dictator irakian Saddam Hussein, a fost condamnat la moarte, în procesul referitor la masacrarea a 182.000 de etnici kurzi, în •' cadrul operațiunii Anfal, din 1988. Anterior, înaltul Tribunal Penal irakian pronunțase alte două pedepse cu moartea, împotriva fostului ministru irakian al Apărării, Sultan Hashim al-Tai, și a fostului director-adjunct de operațiuni militare în Irak, Hussein Rashid al-Tikriti, acuzați de genocid, două pedepse cu închisoarea pe viață, împotriva lui Farhan al-Joubouri, fost director regional al serviciilor de informații militare, și a lui Sabir al-Douri, comandantul acelorași servicii de informații. Un al șaselea inculpat, Taher al-Ani, fostul guvernator al provinciei Mosul, a fost achitat din lipsă de dovezi.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit ai Tirajelor.

Summit pe probleme energetice
■ Vladimir Putin a 
dezbătut la Zagreb 
problema energiei din 
Europa de Sud-Est.

Zagreb (MF) - Președintele Traian Băsescu s-a întâlnit ieri, la Zagreb, cu liderul rus Vladimir Putin. în capitala Croației s-a desfășurat Sum- mit-ul pe probleme energetice din Europa de Sud-Est, a cărui principală temă a fost

dependența statelor din regiune față de gazul natural rusesc.întâlnirea dintre Băsescu și Putin are loc la scurt timp după ce președintele român a criticat din nou Rusia în legătură cu păstrarea trupelor în Republica Moldova și Georgia. De altfel, Băsescu a pus Kremlinului condiția retragerii trupelor din cele două state pentru ca România să semneze Tratatul privind Forțele Convenționale în Europa.

Participant! din EuropaLa reuniune au participat președinții Albaniei, Bosniei, Bulgariei, Croației, Macedoniei, Muntenegrului, României și Serbiei. Slovenia va fi reprezentată de un ministru, Grecia de un ministru-ad- junct, iar Comisia Europeană a trimis un delegat.Toate aceste țări sunt deja membre sau aspiră la aderarea la UE și NATO, insti

tuții cu care Rusia are relații oscilante.Printre proiectele pe care Kremlinul vrea să le promoveze se numără oleoductul Burgas-Alexandroupolis, care face legătura între țărmul bulgar al Mării Negre și Marea Mediterană, și conducta Drujba și Adria, care ar transporta petrolul rusesc tot spre Mediterană, cu un terminal pe coasta adriatică a Croației.

Demonstrații. Simpatizanții mișcării naționalisteBasce, au demonstrat în Bilbao, Spania, sub egida sloganului: „Pentru un viitor democratic a Țării Basce.
(Foto: EPA)

Solana și Larijani, 
mulțumiți de colaborare
S Programul de îmbo
gățire a uraniului din Iran, 
a fost discutat de Javier 
Solana și Aii Larijani.Lisabona (MF) - înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana, a calificat drept „foarte constructivă” întâlnirea sa de sâmbătă, la Lisabona, cu principalul negociator iranian în dosarul nuclear, Aii Larijani, relatează AFP. „Am avut o reuniune foarte constructivă”, a declarat Solâna la încheierea a patru ore de discuții cu Larijani. „Vom avea o nouă întâlnire peste trei săptămâni”, a adăugat el, fără a preciza locul acestei noi întrevederi.Discuțiile sunt menite să

relanseze negocierile cu Iranul, care refuză în continuare să-și suspende programul de îmbogățire a uraniului, așa cum îi cere Consiliul de Securitate ONU.
Mulțumiți de întâlnire„Vom continua pe această cale”, a adăugat Solana, în timp ce Larijani a salutat a- ceastă „conversație bună”, desfășurată în condițiile în care marile puteri iau în calcul adoptarea unei noi rezoluții împotriva Iranului, care să înăsprească sancțiunile deja în vigoare. întâlnirea dintre Solana și Larijani a fost cea de-a doua în mai puțin de o lună. Vineri seară, Larijani a discutat cu directorul Agenției Internaționale pentru E- nergie Atomică (AIEA), Mo-

Brown, la cârma laburiștilor
Londra (MF) - Ministrul britanic de Finanțe, Gordon Brown, a preluat ieri, într-o conferință a Partidului Laburist, conducerea a- cestei formațiuni, ultimă etapă obligatorie înainte de a-1 înlocui pe Tony Blair în funcția de prim-ministru.Potrivit sistemului politic britanic, alegerile legis

lative nu sunt necesare dacă liderul partidului aflat la guvernare își schimbă liderul la jumătatea mandatului. Preluând conducerea Partidului Laburist, Brown, în vârstă de 56 de ani, va deveni automat noul premier britanic. Tony Blair e așteptat să-și prezinte miercuri demisia reginei.
Sarkozy - despre înarmare

Paris (MF) - Președintele francez Nicolas Sarkozy a pledat, sâmbătă, în favoarea unei raționalizări a programelor de înarmare europene, apreciind că UE nu-și poate permite „să plătească luxul” de a dezvolta mai multe programe paralele, așa cum face la ora actuală. Sarkozy a făcut aluzie la coexistența în UE a programului Eurofighter, dezvoltat de grupul european EADS, alături de Rafale, al grupului francez Dassault, și

de programul suedez Gripen. „Viitorul aparține unor programe comune și unei integrări europene a industriei, cele două mergând, cred, îm^, preună”, a declarat Sarkozy „Voi fi vigilent, în calitate de șef al armatei, pentru ca partajul european al muncii să conste în aceea ca fiecare țară să contribuie mai degrabă cu cele mai bune tehnologii ale sale, decât să-și consolideze punctele slabe”, a mai adăugat el.

Ali Larijani (stânga) și Javier Solana (dreapta) a dezbătut proble
ma nucleară a Iranului (Foto:hamed ElBaradei, luându-și în două luni, un plan de lucru angajamentul de a definitiva, cu Agenția.
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„Marius, întoarce-te la tati!"
•Mtanâ * tertții nmraticzrii. Un studiu 
reafczaî de Federația „Solidaritatea Sanitară* arată că există o tendință accentuată ca asistenții medicali din România ^să piece la muncă în străinătate. Princi- țțpala cauză e legată de salariile prea mici, dar și de condițiile destul de proaste de muncă existente în sistemul sanitar. (T.S)

Nea Gigi, stu
dent pe vecie
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Pentru că nu putea adormi, deși 
numărase toate oile care-i trecuseră 
prin mână, și pentru că la ora aia și Dum

nezeu ațipise, deci nu putea fi deranjat, 
Gigi Becali s-a apucat de filosofat. Mintea 
lui, de proaspăt intrat în lumea celor ce 
gândesc, s-a lovit de o chestie pe care o 
auzise pe stradă. Cică dacă n-ai carte, n-ai 
parte. Și nu era vorba de asul de treflă cu 
care își lua el partea atunci când juca un 
pocheraș cu politicienii. Ci de cărțile alea 
cu care aprindea focul la stână.

Drept urmare, nea Gigi S-a hotărât să 
devină intelectual adevărat. De-ăla 
cu diplomă. Așa că s-a înscris, în urmă cu 

vreo opt ani, la Drept. Problema este că 
.după atâta amar de vreme studentul Gigi 
este de-abia în anul trei. Cel puțin așa zice 
el. însă, decanul facultății spune că Becali 
abia a dat un examen și că nu mai fi
gurează prin condica instituției.

Nu se știe dacă președintele PNG va 
reuși vreodată să termine facultatea. 
Cert este însă un lucru. Dacă nu o va ter

mina; o va cumpăra. Așa cum fac mulți, 
rfnulți alții. Atâta doar că, nea Gigi va 
deveni, cu siguranță, primul absolvent care, 
atunci când va fi întrebat dacă are facultate 
va scoate, în loc de diplomă, un album de 
fotografii. în care vor apărea vreo trei ge
nerații de studenți. Cu care, Războinicul 
Luminii a împărțit, de-a lungul zecilor de 
ani, băncile facultății.

■ Părinții copiilor 
înecați au fost, ieri, la 
un pas de -a-și pierde 
mințile

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedla.ro

Simeria - Pentru familiile Muntean și Borza, ziua de ieri va fi un coșmar care îi va urmări toată viața. Și asta deoarece, fiecare familie și-a pierdut un copil. Marius și Adriana, ambii în vârstă de 12 ani, s-au înecat în râul Strei. Au fost scoși de ape la aproape o oră după înec. Cât despre eforturile celor de la SMURD, ele s-au dovedit a fi zadarnice. Mai bine de 30 de minute s-au chinuit salvatorii de la SMURD să-l readucă la
Drum început de Băsescu 
și terminat de Orban
■ Ministrul transpor
turilor susține contin
uarea lucrărilor la DN 
66 A Uricani-Herculane

Uricani (M.S.) - Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, a declarat că susține continuarea lucrărilor de construcție la Drumul Național 66 A Uricani - Câmpu lui Neag - Herculane, apreciind că acest obiectiv de investiții asigură deschiderea Văii Jiului spre zona de sud-vest a țării. „Acest drum va permite o dezvoltare turistică de amploare a zonei. Valea Jiului este o zonă aproape cala- mitată din punct de vedere economic și are nevoie de alte perspective de dezvoltare, iar una dintre acestea este turis
Si turiștii sunt consumatori

Deva (D.I.) - în prima parte a lunii iuniel, OJPC Hunedoara a verificat în ce mod firmele de turism respectă prevederile legale din domeniul protecției consumatorilor. Astfel, verificând modul în care se face comercializarea pachetelor de servicii turistice și a biletelor de avion, OJPC a constatat că lipsește afișarea în incinta agenției a licenței și a brevetului de turism, că nu erau precizate orarul și escalele diferitelor trasee turistice și nici nu se specificau tarifele pentru excursiile opționale. De asemenea, la unele agenții de turism, în contractele încheiate, lipsea clauza prin care se interzice majorarea prețurilor stabilite în contract în cursul celor 20 zile calendaristice care preced data plecării, clauza prin care se stabilește că dacă prețurile sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contactul fără nici o obligație, clauza privind nivelul maxim de despăgubire a turistului în cazul nere- spectării de către agenția de turism a serviciilor cuprinse în contract.Cu toate acestea, interesant este faptul că au fost date doar 5 avertismente și două amenzi, în valoare totală de 800 lei.

Matematică cu probleme la comuna Băița s
■ Elevii din Băița au 
căzut pe capete la 
testele naționale, doar 
cinci promovând.

CĂLIN BlCĂZAN

calin.bicazan@infornimedla.ro

Deva - Testele naționale din acest an au făcut victime în special printre elevii de la Școala Generală din Băița acolo unde doar cinci elevi din 16 au reușit să promoveze toate cele trei examene. Elevii susțin că examenul de la matematică a fost prea greu și deși au luat note bune la

Nicoleta Florin
Lugojan Dura

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hune

doara

- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara ■

- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara

- Cofee Savoya Snack, din Deva

- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

Schiau, sprijinit de PD
Hunedoara (M.S.) - Primarul municipiului Hunedoara, Nicolae Schiau, este susținut de organizația locală a Partidului Democrat (PD) pentru a candida la un nou mandat de edil șef al localității.Decizia democraților a fost luată, la sfârșitul săptămânii, de către conducerea PD Hunedoara, care a analizat cei trei ani de mandat ai actualului

Adriana a fost scoasă din apă după o oră (Foto: c.l.)viață pe Marius. în zadar... Copilul și-a încheiat socotelile cu viața. Asta, în ciuda în strigătelor disperate ale tatălui, care îl chema înapoi. Cei doi copii erau verișori și 

mul”, a spus ministrul Ludovic Orban.Ministrul transporturilor a apreciat că nu există motive pentru ca Administrația Parcului Național Retezat să nu- și dea acordul de mediu pentru continuarea și finalizarea obiectivului de investiții. Consiliul Științific al Parcului Național Retezat nu a fost de acord, vineri, cu emiterea avizului de mediu pentru DN 66 A, apreciind că nu există încă un plan urbanistic zonal în care să fie menționată viziunea autorităților locale în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a zonei, după încheierea lucrărilor la acest drum. Ludovic Orban a vizitat, la sfârșitul săptămânii, șantierul unde se construiește acum tronsonul al doilea al 

Puțini elevi au reușit să promoveze anul acesta la testele naționale
(Foto: C.L.)celelalte discipline, știința exactă le-a stricat toată bucuria. „Am căzut la matematică. Am luat nota 4,40. Au fost mult prea grele subiectele. Acum am de gând să fac contestație, poate până la urmă va ieși bine”, afirmă unul din 
primar. „Raportul a luat în discuție ceea ce s-a promis și ceea ce s-a realizat de către primarul municipiului. Există multe realizări, printre ele numărându-se finalizarea Parcului Industrial în proporție de 85 la sută, reducerea numărului de șomeri - de la 3000 la 1100 de persoane” a declara purtătorul de cuvânt al PD Hunedoara, dr. Ana Chiș Șerban.

au încercat să scoată o minge căzută în apa râului Strei. Gestul lor a fost fatal. Streiul și-a mai adjudecat două victime. Interesant este faptul că, în aceea zonă, unde apa

Ministrul transporturilor aprobă construcția drumului DN 66ADN 66A, împreună cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, cu primarul orașului Uricani, Dănuț Buhăescu.

elevii din Băița care nu au promovat examenul. Pentru alții însă, vara aceasta e prilej de sărbătoare, chiar dacă matematica a fost pentru ei glonțul care le-a trecut pe la ureche. „A fost foarte greu la mate. Eu am fost la un pas 

depășește patru metri adân- ' cime, nu există nici un indi- ! câtor care să avertizeze despre acest lucru.
înecați în Mureș \Tot în acest week-end, au murit înecate alte două persoane. Un adolescent și tatăl'1 său, din comuna hunedoreană^ Dobra. Aceștia s-au înecat în Mureș în timp ce se aflau laiS pescuit.„Timp de două zile, împre- 1 ună cu sătenii și pompieriin militari, am căutat cadavrele ” celor doi pe Mureș. Abia ieri"-’ (duminică - n.r.), au fostf{ descoperite la peste o sută de metri de locul unde, se presupune că s-ar fi înecat”, a^ declarat șeful Postului de ‘ Poliție Dobra, agentul șef Daniel Popa.

(Foto: C.L.)Potrivit graficului de lu-» crări, tronsonul al doilea al DN 66A ar fi trebuit să șen încheie la sfârșitul lunii u octombrie.
să cad, am luat 5.30, dar mă bucur că a ieșit bine până la urmă”, spune Florin Dura, -i elev la Școala Generală Băița. „Subiectele la matematică au fost foarte grele și am luat 5.05. Știu că am fost la limi- ! tă, dar la celelalte am luat no- , te bune așa că sunt mulțu-f mită de medie”, spune Nicoleta Lugojan din Băița
Fără incidente 1Conform IȘJ, testele națio- nale din acest an s-au desfășurat fără incidente majore.. „Nu au existat nici mâcarj cazuri de elevi eliminați și pot spune că totul s-a desfă-țf șurat conform așteptărilor noastre. Procentul de promo-Jc. vabilitate mi se pare unul co-M rect. Media se învârte unde-K va în jurul a 80% în toată-fi țara. Acum așteptăm să ve-,, dem care sunt rezultatele ; finale după recorectarea lu->fc crărilor contestate”, afirmă;} inspectorul școlar Dorin Si-; r taru, vicepreședintele Comi-,^ siei Județene.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedla.ro
mailto:calin.bicazan@infornimedla.ro
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1852 - S-a născut arhitectul spaniol Antonio Gaudl 

(catedrala „Saqrada Familia" din Barcelona).____________

1864 - S-a născut chimistul Hermann Nernst, laureat 

al Premiului Nobel (1920).

1894 - S-a născut Hermann 

Oberth, fondatorul aeronauticii 

moderne._________________________
1903 - S-a născut scriitorul bri
tanic George Orwell („Ferma 

animalelor", „1984").____________ _

1907 - S-a născut fizicianul 
atomist Hans Jensen, laureat al

Premiului Nobel pentru Fizică (1963).____________________

1924 - S-a născut regizorul Sidney Lumet._____________

1937 - S-a născut actorul de teatru $1 film Dore 

Vițan.____________________________________ ___
1963 - S-a născut cântărețul George Michael (foto). 

1963 - S-a născut actorul de comedie canadian 

Mike Myers („Lumea lui Wayne").

VREMEA
32°maxim

Prognoza pentru astăziCer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 13°C și maxime de 32°C.
Prognoza pentru două zile.
Marti. Cerul va fi senin. Temperatura minimă va fi de 13°C, iar maxima de 27°C.
Miercuri. Cer parțial senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 15°C și maxime de 29°C.
Calendar Creștin Ortodox_______
Sf. Mare Muceniță Fevronia; Cuvioșii Dionisie și 

Dometie.

Calendar Romano-Catolic_______________________________

Sf. Wilhelm, abate.

Calendar Greco-Catolic___________________________
S Febronia, m (+ sec IV). In timpul săpt Ap și Ev săpt 

a 5-a dR.
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Soluția Integramel din numărul precedent: P-S-A-A - ELICOPTER - AVANTARE 
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 leî Al 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-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integrantele apărute 
în această perioadă, reaâzează o colecție și tri
mite-o alături de talonul completat, pe aftea re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

IN 28 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

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

DA □ NU □

Rmlament;
La acest concurs nu pot participa angajațli Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 28 iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Berbec

Se întrevede o zi foarte agitată. Dimineața sunteți nevoit 
să îi spuneți unui prieten care vă vizitează că nu aveți 
timp de el.

Taur

Sunteți obosit șl nervos, după un drum lung. Ar fl bine s|*J 

vă stăpâniți și să evitați discuțiile in contradictoriu cu 
partenerul, pentru că riscațl să declanșați un conflict.

Gemeni

Nu aveți răbdare să vă analizați proiectele șl vă grăbiți să 
le puneți în practică. Nu vă ambiționați să vă rezolvați sin
gur problemele. Acceptați ajutorul prietenilor.

Rac

Oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitat, Ar trebui 
să vă odihniți mai mult. Fiți foarte prudent, pentru că există 
riscul să fiți implicat într-un accident de circulației

Leu

Plecați într-o călătorie foarte importantă, din care este posi
bil să vă întoarceți cu o mare sumă de bani. Pe drum, vl 
se propune să vă asociați într-o afacere profitabila.

Fecioară

începeți ziua foarte agitat, alergând după un împrumut 
urgent. Vă recomandăm să vă păstrați calmul, pentru că 
sunteți predispus la accidente cerebrale. Aveți răbdare!

&

Balanță

Vă simțiți excelent, sunteți relaxat. Reușiți să calmați o per
soană agitată. S-ar putea ca partenerul de viață să vă 
reproșeze că sunteți indiferent.

Scorpion

Un prieten vă propune să plecați într-o excursie, dar fap
tul că nu aveți bani vă face să fiți irascibil și să căutați cear
ta cu lumânarea.

Săgetător

încercați să nu vă asumați riscuri! Nervozitatea vă poate, 
crea mari probleme. Nu este momentul să provocați di£J 

cuții în contradictoriu cu partenerul.

Capricorn

Aveți o zi foarte încărcată, cu multe probleme de rezol
vat. Dimineața sunteți puțin agitat și încercați să rezolvați 
mai multe treburi deodată. Faceți-vă un plan detaliat.

Vărsător

Din cauza stresului, sunteți predispus la mari probleme de 
sănatăte sau chiar accidente. Vă recomandăm să nu facețfe,/. 
eforturi fizice sau intelectuale deosebite.

Pești

Dimineața s-ar putea ca un coleg să vă dea o veste care 
vă tulbură: Va sfătuim să nu vă exteriorizați, ca să nu le 
transmiteți și celor din jur starea nervoasă.

Apa____________________________________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică___________________________________________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:

- 8.30-15.00 - în Cristur, zona centrală;
- 8.00-14.00 - în Hunedoara, str. Buitqri, str. 

Lătureni; în localitățile: Josani, Peștiș (Valea Banilor), 

Vălișoara; în Hațeg, str. Eminescu; în Chitid; în 

Petroșani, str. 22 Decembrie, str. Șt. O. Iosif; în 

Lupeni, str. Ghe. Șincai, T. Vladimirescu.

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului

Tocăniță din carne de 
porc
Ingrediente: 700 g carne, 3 cepe, 50 g untură, 100 

g bulion sau 4-5 roșii, sare, piper după gust.
Mod de preparare: Șe taie carnea în bucăți mai 

mici, se prăjește în puțină untură, se adaugă ceapa 

tăiată peștișori, se lasă să se prăjească puțin, se 

adaugă puțină apă și se lasă să fiarbă înăbușit. Din 

când în când se mai adaugă puțină apă, procedând 

astfel până când carnea este fiartă. Se adaugă 

bulionul sau roșiile curățate de pielițe și semințe și 

tăiate în bucăți mici, sarea și puțin piper. Se acoperă 

cratița și se lasă la foc mic. Se servește cu 

mamăliguță.

Poftă bună!

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
7:30 TeleMatinal 

10:00 Sănătate pentru toții 
10:30 Pierdut printre ai săi

B(film serial, ep. 5, 
Statele Unite ale 

Americii, 2003). 
în distribuție: 

Mitch Rouse, 
Connie Britton, 
Blake Clark. 
R.: Michael Jacobs 

11:00 Nevedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă 

12:00 Teleenddopedia (r) 
13:00 Damon (s, SUA, 1998) 
13:30 Desene animate.

Robin Hood 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

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

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 încrucișat
Transmisiune directă 

21:10 Faimoșii cu Măruță și
Moga

22:20 Reflector. Ilegalități... 
conform legii

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:15 Nocturne. Invitat: 

Mircea Martin, profe
sor universitar.

0:10 pnuturi dragi (dramă,
QAnglia/SUA, 2002). Cu: 

Michael Sheen, Mark 

Addy, Jim Carter. R.: 
Damien O'Donnell 

1:55 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo 
3:00 Legenda Reginei

QSuriyothai
(film, r)

520 Parteneri de week
end (reluare)

5:45 Careu de~ Doamne 
(reluare)

630 Sănătate penBu tofl

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
* 9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Rebel 1h California (r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

13 de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

13:00 Știrile ProTv
! 1330 Te vezi la Știrile ProTv 

(r)
14:00 Războiul troian (film, 

13 reluare)
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow.

17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac, om bogat 

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

Goia, Cristina 

Deleanu, 
Claudia leremia

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

Vremea

20:30 Jocurile minții
;i (dramă, Canada, 

2006). Cu: Alexandra 
Holden, Paul Johans
son, Stacy Grant, Peter 
Benson. R.: Terry 

Ingram
22:30 CSI: New York -

E3 Criminaliștii (s). Cu: 
Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes

23:30 Știrile ProTv 

0:15 Vreau să flu marel 
0:30 Călătorii în necunos- 
0 cut (s, SUA, 2005). Cu: 

William Fichtner
1:25 Omul care aduce 

cartea (r)
130 Știrile ProTv
230 La Bloc (r) 
300 CSI : New York- 

Criminaăști (r)
400 ProVest (i) 

500 kstwn Tm (r) 
530W8deredepeMxM

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 

cu Cristina 
Cioran și 
Dan Capatos

9:00 în gura presei 

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 

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

12:00 Tinerii mușchetari 
(reluare)

13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Baby Varietăți 

(divertisment) 
(reluare)

16:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

17:00 9595, te învață ce să 
fad

19:00 Obseivator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 

Sport Meteo

2030 Animat Planet
(divertisment)

21:00 Emisarul iadului
H (acțiune, SUA, 1994). 

Cu: Chuck Norris, 
Calvin Levels, Christo
pher Neame, Sheree J. 
Wilson. R.: Aaron Nor
ris 
Doi polițiști isteți din 
Chicago au misiunea 

de a cerceta moartea 

misterioasă a unui 
rabin și ajung pe 
urmele unui ucigaș 

nemuritor care este 
încarnarea Răului.

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 

E3 Andrei Zaharescu
24fl) Vrăjitoarea (serial, 

thriller, Marea Britanie, 
2004). Cu: Christina 

Cole, Jamie Daws, 
Lfchaei Fassbender, 
Gerabăne James

9:35 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:45 Campiona

tul de comedie (r) 10:15
Goana lupului singuratic 
(aventuri, SUA, 1976) 11:50 
Descoperă românii 12:00 
Pcirot (s) 13:00 Spellbinder: o 
lume nouă (s) 1330 ABC... de 

ce? 1430 Tradiție și mește
șug. Lăutarii (doc.) 15:00 

împreună în Europa. Em. pen
tru rromi 16:00 Orășelul nos
tru drag (s) 1630 Autostra
da TVR 18:00 Jurnal regional 
1835 Replay 19:05 EU-RO 

Case 19:35 Campionatul de 
comedie (r) 20:05 Farmece (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 Trei 
bărbați și un bebeluș (corn.) 
0:05 Colecționarul de suflete 
(s) 1:05 Orășelul nostru drag 
(s, r) 135 Cântecul umbrelor 
chinezești (dramă, Italia 2003)

8:00 Mr. Bean (s) 830 Poftă 
bună cu Jamie Oliver 9:00 

Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Marker (s) 12:20 Look 

: who is winning 13:00 Tele
shopping 1430 Agenția de 
turism 15:00 Sare și piper 
1630 Pentru o cauză dreaptă 

; (s, dramă, Canada/SUA, 2001) i
1730 Naționala de bere 1830 

Știri Național TV 20:00 țara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Un prieten adevărat (dramă, 
SUA, 1957).

13:15 Prăjiturică (s) 13:45 
Droopy, maestrul detectiv (s) 
14:15 Entertainment News (r) 
1430 Iubire în lumina reflec
toarelor (r) 15:00 Rebel în Ca
lifornia (r) 16:00 Seaquest (s) 
17:00 Seinfeld (r) 18:00 Wal
ker, polițist texan (s) 19:00 Te
rapie intensivă (s) 20.00 Enter
tainment News 20:20 Ally 
McBeal (s) 2130 Doi bărbați 
și jumătate (s) 2200 Teroare 
La Casa Albă 'acțiune, SUA 

19981 2400 Prietenie pe

7:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
8:00 Daria, iubirea mea (r) > 
9:00 Căpșune cu zahăr (s. Por- ! 
tugalia, 2003) 10:00 Gitanas 
(s) 12:30 Inocență furată (s) 
1330 Prizoniera (s) 1530 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 

Poveștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s) 2230 Poveștiri de 
noapte 23:00 Clona (s, Brazi
lia, 2001) 24:00 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Iubire ca în filme (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r) 4:15 
Peregrina (s). Cu: Africa Zavala

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit - emisiune inte
ractivă 14:05 Dragoste și pu
tere (s)14:40 Alegerea lui So
lomon (dramă, SUA, 1992) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 1 
Focus 1930 Ciao TV (r) 2000 
Medium (s) 21:00 Curat Mur
dar? - Nou! 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.0.2230 Focus Plus 2330 ; 
Totul despre sex (s) 24:00 Me
dium (r) 1:00 Interviurile 
Cristinei țopescu (r) 200 Focus 
(r) 3:00 Trăsniți în N.A.T.O. (r)

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 15:40 Tuning 
Show (r) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
1800 6! Vine presa! Cu Lhria 
Dilă și Nzuzi Mbela 20fl) Di
vorț... din dragoste (comedie. 
România, 1991). Cu: Virgil 
Andriescu, Florin Anton, Mag

da Catone 22UO Nașii Tak- 
show cu Radu Moraru 24fl0 

Interzis. Cu Laura Arxăețan

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale irk'

9:40 Zaina (aventuri, Germa
nia, 2005). 11:20 Presa face 

legea (comedie, SUA, 2005). 
12:45 Jack (comedie, SUA, 
1996). 14:40 Să-ți trăiești 
viața (dramă, SUA, 2004). 
16:15 în căutarea Tărâmului 

de Nicăieri (dramă, Marea Bri
tanie, 2004). 18:00 Valetul 
Bob (comedie, SUA, 2005). 
1930 Pe platourile de filmare 
20:00 Fiul pierdut (dramă, 

SUA 2006). 21:35 Studio 60 

(Ep. 8, dramă, SUA, 2006). 
22:20 In vino veritas (dramă, 
SUA, 2004).

14:50 Realitatea bursieră ■ 
15:15 Fabrica 16:00 Realitatea 
de la 16:00 1 6:50 Marfă 17XO 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei. Cu Răzvan Du
mitrescu 20:00 Realitatea de 
la 20:00 2005 Realitatea zilei 
20:50 Marfă 21:00 Realitatea 

de |a 21:00 21:50 Ziarul ,
Realității 22:00 100% cu *
Robert Turcescu 23:00 Ultima 
oră 24:00 Realitatea de£;

24:00 l

10:00 Vânătorii de mituri 11OO 
Mașini pe alese: MRII Mark 

12:00 Scufundarea unui vas 

portavion 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14fl) O traversare 
de iad 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Drumul spre Le Mans 

18:00 Motociclete americane 

IftOB Vânătorii de mituri 20s00 
Cum se fabrică diverse lucruri?
21 fl) Omul miracolelor 22fl) 
Dr. G. mede legist 23300 Con
structori de mătoddete 24fl) 

Gen se fabrică dwne lucrui? 

Ifl) Tehnologie extremă:



Dezinteres pe piața munciiwww.catnatnet
Den ( D. I.) - Avizi de senzațional, uitam cât rău 
putem face mediului natural. Prin intermediul aces
tui site aflați Informații despre toate catastrofele 
care au loc In toată lumea.

f MB VlliVTAB BNB - 22.M.R007
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1 euro 3,1774 lei

1 dolarul SUA 2,3666 lei

1 gram de aur 49,6204 lei

Amplasarea aparatelor radar In data de 
25.06.2007, ____________________ _______
- DN 7: lila - Tătărăștl - Zam;
- DN 7: Orăștle:
- DN 66: Călan - Hațeg;
• DN 667: Hunedoara;
- Deva: B-dele Decedai, 22 Decembrie, Nicolae 
Bălcescu, Calea Zarandulul și str. Mlhal Emlnescu.

■ Lună de lună sunt 
tot mai puține per
soane care doresc un 
nou loc de muncă.

Deva (D.I.) - AJOFM Hunedoara a organizat vineri Bursa locurilor de muncă pentru persoanele de etnie rromă, în paralel cu Bursa generală a locurilor de muncă, ce are loc lunar în județ.Ca o noutate, angajatorii însoțiți de funcționarii agenției s-au deplasat în mijlocul comunităților de romi din satul Pricaz, comuna Turdaș, comuna Buceș și orașul Geoa- giu, fiind organizate burse ale locurilor de muncă la fata

HUNEDOARA

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

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©— 748080.

Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©— 

713045.

DEVA

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

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

Farmacia „Tacomi - Humanltas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©- 211949.

A crescut numărul 
tranzacțiilor
■ După o perioadă de 
acalmie, numărul tran
zacțiilor la BVB a cres
cut considerabil.

Dana Rus

SUDOKU
> *• •? r» * •« '»'»■* «'« t vv;i -x ■

Societatea Preț 
închidere (lei/a

Variație 
cț) (%)

SIF2 3,5400 +0,57
SIF5 4,1000 +2,50
SIF4 2,5700 +4,47
SIF1 3,6500 +3,11
SIF3 2,4900 +3,75
PTR 2,4300 +3,85
SIF5 4,0000 0,00
SIF1 3,5400 0,00
SIF2 3,5200 0,00
Rubllcă realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Deva - Dacă în ultimele săptămâni vorbeam de o perioadă a concediilor pe Bursa de Valori din București, în ceea ce privește volumele de tranzacționare, nu același lucru se poate spune și pentru această săptămână. Și asta pentru că, valoarea tranzacțiilor din această săptămână a fost cu 83% mai mare decât săptămâna trecută. Motivul: tranzacțiile celor cinci societăți de investiții financiare, acestea înregistrând o apreciere de 10.98% pe o valoare a tranzacțiilor foarte ridicată. Cel mai probabil, această

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 1 8 4 2 7
bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9,

3 1 4 8
1 6 2 9

stabilite 

dinainte. 3 1 9 8
Acestea tre- 5 6 4 3
buie com

pletate cu 7 8 6 3 5
cifrele lipsă, 

în așa fel 6 2 4 5 7 3
încât fiecare 

număr să
5 4 9

1 7 4 5 6figureze o

singură da- 

tâ De ase-
AVANSAȚI

menea, ck 

frele de la 1
2 6

la 9 trebuie 5 6 4 3
să figureze 

o singură 9 3 1 6
6 5 4dată atât pe

rândurile 

orizontale 3 6 5
cât și pe 

coloanele 

verticale ale

2 5 4 9
6 3 9 8

celor nouă 

blocuri luate 1 4 2
împreună. 9 7 1 8

Sărbătorile lui 
CireșarDeva (H.A.) - Luna a șasea, dedicată zeiței Iuno, soția lui Jupiter, este și luna în care se coc primele fructe ale anului, iar pentru aceasta, iunie se cheamă luna lui Cireșar. Prima dintre sărbătorile lunii iunie este Paștele Blajinilor, mai apoi Jocul Călușarilor, urmate de' Drăgaică sau Sânziene, în 23 Junie. De această sărbătoare se leagă alte două, Târgurile Drăgaicei, în 25 iunie și Cununa de Sânziene, în 26 iunie. Drăgaica se naște la 9 martie, echinocțiul de primăvară în Calendarul iulian, la moartea Babei Do- chia, crește și se maturizează miraculos până la 24 iunie, ziua solstițiului de vară în Calendarul gregorian, când înflorește planta ce-i poartă numele, sânziana sau drăgaica.

începători Avansați

1 7 3 9 6 2 4 5 8

8 6 2 3 4 5 1 7 9

9 5 4 1 8 7 2 3 6

5 8 6 2 3 9 7 4 1

7 4 1 8 5 6 3 9 2

2 3 9 4 7 1 8 6 5

4 9 7 5 2 8 6 1 3

6 2 5 7 1 3 9 8 4

3 1 8 6 9 4 5 2 7

1 3 8

5 2 4

6 7 9

2 9 6

7 4 5

3 8 1

4 9 2 7 6 5

6 3 7 1 8 9

8 5 1 3 2 4

7 4 3 8 5 1

1 6 8 9 3 2

9256471

8 1 2

4 6 7

9 5 3

374596.

5 8 9 2 1 3

2 1 6 4 7 8

ANGAJEAZĂ;

- VOPSITOR: 
experiență minima;

- OPERATOR 
INJECȚII MASE

PLASTICE.
Informații suplimenta

re la tel./fax: 
0254/236.522 

Mobil: 0751/060.657

Hunedorenii nu sunt prea interesați de locurile de muncălocului. 261 de angajatori și 6 oameni de afaceri de etnie rromă au fost contactați de 

creștere se datorează într-o bună măsura interpretării oferită de CNVM unei instrucțiuni anterioare referitoare la pragul de deținere la SIF-uri și care dă acum posibilitatea Societăților de Administrare a Investițiilor să achiziționeze pentru diversele conturi administrate pachete de acțiuni SIF care, împreună, să depășească 1%.
Cotații în creștereîn ultima zi de tranzacționare a săptămânii, cotatiile celor cinci societăți de investiții financiare au fost următoarele: SIF Banat Crișana (SIF1) 3.6500 Ron/acțiune, SIF Moldova (SIF2) 3.5400 Ron/ acțiune, SIF Transilvania (SIF3) 2.4900 Ron/actiune, SIF Muntenia (SIF4) 2.5700 Ron/ acțiune iar SIF Oltenia(SIF5) 4.1000 Ron/actiune. 

NATURAL CONTRA EJACULĂRII PRECOCE <*<<«'**
Prelungiți actul sexual cu capsulele Prematrol

“ SuBr de cel puțin 10 ani de ejaculare precoce și pot spune că 
până la Prematrol nici un tratament nu a dat rezultate. Mărturisesc că 
la început nu am avut încredere nici în Prematrol și câa fost cât pe ce 
să renunț, și ia acest tratament. După 2 luni de zile rezultatele au 
început să apară. Am putut recunoaște rezultatele după a treia lună, 
atunci când actul sexual s-a prelungit atât de mult, încât partenera m- 
a rugat, pentru prima dată, să mă opresc...”

(I. Daniel, București, 46 ani) zi fw»

osHnQ b'axua/ AoHvth,
Soxatu

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

Gu 2 capsule de Prematrol pe zi puteți rezolva problema definitiv

Prematrol este creat diritr-un amestec unic 
de ingrediente, alese cu grija în urma 
cercetărilor tăcute în SUA pe o perioadă de 5 
ani. Produsul conține plante medicinale 
folosite pentru sprijinirea funcțiilor sexuale 
normale cum ar fi floarea Passiflora, semințele 
Griffoma -Simplicifolia sau fructele de 
Cistanche. cunoscută și sub numele de "Rou 
Cong-rong" din medicina tradițională 
chinezească.

0 cutie de Prematrol conține 60 de capsule, 
care trebuie administrat în telul 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

permanente. Prematrol nu crează dependență și 
nu are efecte secundare.

Acest produs este un supliment alimentar și se eliberează tara

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

Pentru mai multe informații accesați situl 
oficial: htlp://www.prematrol.ro sau sunați la 
numerele de telefon:

® 0742-141071
w 0742-1410 72
în DEVA căutați în magazinul naturist LIFE ■ 

POWER de pe Bd.lulîu Maniu, Bl. J - parter (vizavi 
deBisericaOrtodoxă)

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). ș 

trescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul: §

personalul agenției în vederea participării la bursă, dar au răspuns invitației doar 134 de

Dana Rus (Foto: T. Mânu)Creșteri importante s-au înregistrat și pe titlurile Elec- troputere Craiova cu o depreciere de 97,67%, Rompetrol Well Service (PTR) cu 26.56%, Carbochim Cluj Napoca (CBC) cu 22,5%, Prodplast Bu- curești(PPL) cu 19.12%, Broker Cluj (BRK) cu 7.04%. La polul opus se află scăderile înregistrate de Electroapara- taj București (ELJ), cu o pier

angajatori dintre care 5 oameni de afaceri de etnie rromă. Oferta de locuri de muncă a numărat 2051 de posturi dintre care 129 s-au adresat cu precădere solicitantilor de etnie rromă. Au fost încadrate în muncă însă doar 314 persoane, altele 509, dintre care 107 de etnie romă, fiind selectate în vederea încadrării.în Buceș însă, pentru cele 50 de locuri de muncă oferite, s-au arătat interesate doar 17 persoane și nici una nu a fost angajată. La bursa generală în Simeria au fost oferite doar 8 posturi, dar nici unul dintre cei 10 participant! nu au fost potriviți pentru ele.

dere de 11,76%, urmate de titlurile Turism Hoteluri și Restaurante Marea Neagră (EFO) cu o depreciere de 7.09% și Mefîn Sinaia (MEF) cu 4.04%. De la începutul anului, indicii BET si BET- C au crescut cu 14.14, respectiv 25.21 procente, în timp ce BET-FI se află cu 28.14 procente peste nivelul înregistrat pe 19 decembrie 2006.

RECLAMĂ

http://www.catnatnet
htlp://www.prematrol.ro


Fotbal de plăcere pe caniculă

• Crușoveanu, titular la „U". Fostul 
jucător al Corvinului , Cosmin Crușoveanu, a fost titular în primul amical al verii 
pe care formația sa, U. Cluj, l-a câștigat ieri, scor 1-0 cu FC Botoșani, din Liga a U-a. Ex-hunedoreanul a jucat fundaș stânga și i-a făcut o impresie bună antrenorului, Adrian Falub. (C.M.)

Mihai Leu - pas înapoi

■ Echipele participante 
la Cupa Primăriilor au 
pus suflet în teren, în 
ciuda căldurii ridicate.
ClPRlAN MâRINUȚ________________________

ciprlan.marinut@infomimedia.roIlia - Fotbaliștii amatori și- au declarat încă o dată dragostea necondiționată pentru sportul rege. Combatanții celor două partide disputate ieri, la Ilia, în cadrul etapei a II-a a Cupei Primăriilor au pus atâta suflet în teren, încât au.... contribuit serios la încălzirea globală, fenomen care se resimte din plin în această vară toridă. Efortul

depus de fotbaliștii celor patru echipe a fost necondiționat, supușii Zeului fotbal nefi- ind interesați de bani sau alte avantaje, ci doar de plăcerea de a juca fotbal.
Cu hei rup-ul.Prima partidă, cea dintre Burjuc și Gurasada, n-a impresionat din punct de vedere tactic, însă spectacolul a fost asigurat de ambiția și dăruirea cu care s-a jucat. Echipa din Burjuc a avut mult de furcă din cauza surplusului de kilograme și a stângăciilor tehnice a unora dintre jucători și a pierdut la scor, deși la un moment dat egalase. Excepție de la regulă a făcut

S-a jucat cu mult suflet

Au marcat: Paoșeniuc (min. 17) 
/ Bretotean (min. 3 și 18), Tauț 

(min. 19 și 27 din penalty), 

Humăilă (min. 58).

Burjuc: Tihon - Mariș, Neag, 
Socolan, Igret, G. Bartha, A. 

Bartha, A. Bârleanu, Paoșeniuc, 

L. Beșleagă, F. Beșleagă, Bârlean, 

Todosin, Ionică, Gie.

Gurasada: Calean - I. Andrica, 
Crăciun, Humăilă, Haiduc, Tauț, 

Benta, M. Andrica, Duciuc, Mi- 

dea, Chifor, Bretotean, Marcu.

Cluj - Pilotul hunedorean Mihai Leu a ratat podiumul și la Raliul Clujului Mobil 1 2007, după ce în precedentele două curse, la Baia Mare și Câmpulung Muscel, ocupase locul patru. Fostul campion modial la box a avut și la Cluj probleme cu supraîncălzirea mașinii sale Mitsubishi Lancer EVO 9 și s-a clasat abia pe locul șapte, penultimul loc răsplătit cu puncte în clasament. „Cel mai bine ne-am situat în proba specială doi, când am fost pe locul cinci, însă în celelalte probe mai mult de locul 7-8 nu ne-a permis mașina să obținem. Totuși, sunt mulțumit de echipa tehnică, pentru că ei fac treabă bună, însă mereu apar probleme ascunse la mașină și nu reușim să obținem maximum posibil”, afirma Mihai Leu. Pe primele locuri s-au situat Bogdan Marișca / Sebastian Itu (Mitsubishi Lancer EVO 9), Dan Gîrtofan / Adrian Berghea (Subaru Impreza STI) și Alexandru Pițigoi / Botond Csomor- |ani (Mitsubishi Lancer EVO 9).

Au marcat: Potinteu (min. 10 și 57), M. Șoancă (min. 13), Fusa (min. 49), 
Lung (min. 59).
Ilia: Crișan, Popovici - Balica, M. Șoancă, Modrea, Fusa, Petrică, Ov. Șoancă, 
Orbonaș, Lung, V. Popa, Popovici, Ungur, Kiss, Suba, Potinteu, Brâznican. 
Zam: Hodor - Matinca, Pașca, Micnea, Pravat, Nicoară, Spinanț, Ardelean, 

Gârbovean, Aftenie, Sima, Lase, Madosa.

Campioni și la ei acasă

Mihai Leu (Foto: T. Mânu)

■ Aeromodeliștii hune- 
doreni și-au demon
strat clasa și la Memo
rialul „Aurel Vlaicu".
ClPRlAN MARINUT 

dprian.marinut@infornimedia.roDeva - Hunedorenii au făcut legea la aeromodele și pe teren propriu și au cucerit cele mai multe premii dintre cele 30 de echipaje participante la concursul inter- județean „Memorialului Aurel Vlaicu”, desfășurat în perioada 20-24 iunie la Său- lești și Brad. Cei mai buni s-

au dovedit și de această dată aeromodeliștii de la Clubul Copiilor Brad și cei de la CC Hunedoara, în vreme ce reprezentanții PC Deva au punctat numai la racheto- modele. Brădenii, antrenați de Adrian Maxim, au demonstrat că succesele obținute și la alte competiții din țară nu au fost întâmplătoare și au ocupat locul I în clasamentul pe echipe, ierarhie în care, pe locul trei, s-a situat CC Hunedoara.CC Brad a acumulat punctele pentru cucerirea locului I la echipe prin șase urcări pe podium în probele

Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după 
mijloacele de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie.

eu sau prelungește-ți actualul abonament cu min- 

3' Depune-o în cutiile sDeciale Cuvântul liber sau 
37A, parter (Clădirea Cepromin) până în 23

r ■i a

Dan Neag care s-a dovedit destul de tehnic, deși etala o burtă impresionată. Cei din Gurasada, chiar dacă nu au convins la știința jocului, au avut ca atu-uri plusul de viteză și condiția fizică mai puțin precară.
Un pic mai aproapePartida a doua, dintre Voința Ilia și Unirea Zam, a avut mai multe din ingredin- tele tacticii fotbalului. Cele

aoua ecnipe aveau in iot mai mulți jucători care au jucat de-a lungul timpului în Campionatul Județean, Liga a IV- a sau chiar în divizii superioare și experiența lor și-a spus cuvântul.Cu un plus la acest capitol, al jucătorilor care „știu jocul”, Ilia a controlat partida și s-a impus clar. Scorul a luat proporții totuși doar pe final, când cei de la Zam au căzut fizic.

Echipa Clubului Copiilor Brad individuale.Brădenii au punctat prin: Nicolae Moga (locul I la planor F2 și locul I la viteză), Călin Becheși (locul 3 la planor Al și locul 2 la planor radicomandat), Andrei Maxim (locul I la planor Bl) și

(Foto: T. Mânu) Alexandru Draia (locul 3 la planor F2). De la CC Hunedoara, medalie a obținut doar Darius Șerban (locul I la planor radicomandat), iar de la PC Deva a urcat pe podium numai Mihai Stan (locul 3 la rachete S3A).

un plus de valoare
apeluri în afara rețelei la tarife de rețea 

apeluri în rețea la tarife de grup 
în primele 21 luni

* I 4-
cu noile abonamente pentru internet 
oferta se prelungește la 25 de luni

Ofertă valabilă pentru abonamentele noi ale firmei încheiate până la 2 
septembrie, în București și județul Ilfov și în județele Arad, Argeș, Brașov, 
Brăila, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, 
Teleorman, Timiș, Vâlcea și Vrancea.
Detalii la 411 (gratuit de pe telefonul Orange), 021 203 77 33 sau pe

Prețcrte nu nctuc TVA

Business 
Services orange

mailto:ciprlan.marinut@infomimedia.ro
mailto:dprian.marinut@infornimedia.ro
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SĂNĂTATE Atenție la bolile copiilor!
• Bebeluși mai sănătoși. Bebelușii cărora li se taie cordonul ombilical mai târziu cu două minute decât se obișnuiește vor crește mai sănătoși. Astfel, copilul va avea un risc de două ori mai mic de a avea anemie sau deficiență de fier. (D.l.)

Hidroterapia
Deva (D.I.) - Hidroterapia este o ramură a me- dicinei naturiste care se bazează pe utilizarea externă a apei, în scop terapeutic. Principalele căi prin care apa acționează asupra organismului u- man sunt excitația termică, care depinde exclusiv de temperatura a- pei și excitația mecanică, ce este dată de presiunea apei asupra corpului. Pielea, fiind bogat vas- cularizată și cu o rețea abundentă de terminații nervoase, receptează im- pactele termice și mecanice ale băilor hidrote- rapeutice printr-o acțiune binefăcătoare. Cele mai importante procedee de tratament cu ajutorul apei sunt compresele, împachetările umede, frecțiile și băile terapeutice, calde sau reci. Se interzice însă să se facă băi imediat după ce s-a luat masa. Băile calde și cele fierbinți trebuie să se încheie cu un duș mai rece. Durata unei băi este de 10-15 minute, iar după aceea se impune o scurtă odihnă de circa 15 minute.

PKU- boală 
genetică
Deva (D.l.) - Fenil- 

cetonuria (PKU) este 

una din puținele boli 

genetice în care tra

tamentul dietetic 

condiționează dez

voltarea neuro-psihi- 
că a pacientului. 

Copiii netratați sunt 
blonzi cu ochi albaș
tri, pielea albă, pot 

prezenta eczemă ge
neralizată, prezintă 

grad de retard neu- 

ro-psihic, cu agresivi
tate și eventual con

vulsii. Bolnavii netra- 

țați nu pot fi școla

rizați, nu se pot inte
gra familial și social. 

Inițial, copilul pare

' sănătos. Tratamentul 
constă în respectarea 

regimului alimentar 

cu administrarea 

preparatelor dietetice 

sărace în fenilalanină 

(Phe). Laptele 

fără fenilalanină con
stituie suportul dez
voltării copilului, în 

condițiile regimului ;

sărac în proteine. i
Dacă acest regim să
rac în proteine este 

instituit 

în primele săptămîni

; de la naștere și :

respectat constant, 
se asigură o dez- :

î voltare neuro-psihică :

î absolut normală. ;

■ Deseori, bolile 
severe pot produce 
simptome subtile la 
nou născuți.

Dan* Ioan____________________
dana.loan@informmedia.ro

Hunedoara - Prima condiție pentru ca un copil să se nască sănătos este ca viitoarea mămică să își adapteze modul de viață la noul statut. Dacă sarcina ar fi urmărită în mod regulat de medicii obstetri- cieni, o eventuală problemă ar putea fi depistată încă din stadiul intrauterin. Din cauza eforturilor pe care le fac femeile gravide în perioada diverselor sărbători, de exemplu, se nasc copii prematur, în ciuda faptului că, până atunci, sarcinile nu au fost cu probleme. Apoi, odată năs- cuți, bebelușii au nevoie de toată atenția și grija celor din jur, și orice semn de schimbare de stare ar putea fi un semn de boală.Simptomele nou născuților sunt de obicei mai subtile

Dr. Diana Deoancă, medic 
primar pediatru

tru diminuarea colicilor intestinale lacopii, regenerează flora intestinală, favorizează eliminarea gazelor intestinale, dar este la fel de bun pentru stimularea lactației la mame. (Foto: CL) k_________________________________________ ______________ ,y

Scorul ApgarDeva (D.L) - Prima evaluare medicală a J nou-născutului se face de către medic și are i loc la 60 de secunde după naștere. Ea apreciază următorii parametri: respirație spontană, frecvența cardiacă, culoarea tegumentelor, reflexele și tonusul muscular. în funcție de manifestările clinice pe care le prezintă, nou-născutul primește o notă (scor), de la 0 la 10. 90% dintre nou născuți au acest scor între 8 și 10, dar peste 50% ț dintre prematurii cu vârsta gestatională de 25-26 săptămâni au scorul Apgar 0-3. Prelungirea unui scor Apgar cu valoare scăzută la 5-10-15 minute după naștere, este întotdeauna asociat unui procent de mortalitate ridicat și sunt puține posibilități de reanimare. Scorul Apgar a fost propus de către anestezista americană Virgina Apgar în anul 1953, ca o modalitate de evaluare măsurabilă, cantitativă, a stării nou-născutului la naștere și de atunci este folosit în toate sălile de naștere din lume, fiind ușor

Boli de sezon
Deva (D.I.) - în sezonul cald pot apărea o serie de afecțiuni și boli. Deshidratarea este cauzată de consumul insuficient de apă și se manifestă prin dureri de cap, moleșeală și uscarea gurii. Pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi pot apărea căderi de calciu și de tensiune și chiar infarct. Pentru a evita această problemă, este indicat să consumați zilnic o cantitate de apă de 40 ml/kg corp. Evitați insolația mergând la plajă fie dimineața până la 09.30, fie după ora 17.00. Protejați-vă pielea cu o cremă cu filtru ultraviolet. Pălăria, ochelarii de soare și îmbrăcămintea de culoare deschisă vor fi purtate peste tot, nu numai pe litoral. Plajele și ștrandurile sunt locurile în care pielea este foarte expusă la microbi, care produc diverse boli de piele. Pentru a evita contaminarea, este recomandată o igienă perfectă, dușul după fiecare îmbăiere, purtarea papucilor și folosirea prosoapelor personale. Alergiile sunt frecvente vara, fiind cauzate de praf, fân, polenul florilor și al arbuștilor. Alimentele se alterează foarte ușor în sezonul cald, iar riscul de îmbolnăvire este mult mai mare. Este indicat să mâncați produse în stare proaspătă, bine spălate, iar cele gătite e bine să nu fie consumate la mai mult de trei ore după preparare.

Sănătatea bebelușului este una dintre cele mai mari bucurii pentru părințicomparativ cu cele clare pe care le prezintă cei care au depășit acest stadiu. Aceste diferențe sunt rezultatul unor combinații de factori: capacitatea relativ limitată de a se apăra împotriva factorilor patogeni, pierderi importante de temperatură la nivelul pielii și limitele pe care le prezintă nutriția și metabolismul lor. Nou născuții țin ochii închiși majoritatea timpului, dar îi deschid după o stimulare ușoară. „Dacă un nou născut are un plâns încet după ce înainte avea un plâns răsunător, dacă nu vrea să fie hrănit sau devine ‘placid și neatent, cereți imediat sfatul medicului”, spune dr. Diana Deoancă, medic primar pedi

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOI!
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

. DA ’ vreau să devin ABONAT, sau să îmi pre- 
I lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Numele____________________________
Prenumele_________________________
Adresa: Str.________ g______________
Nr.___ Bl.__________  Șc.__ Ap.____
Localitatea_________________________
Telefon_____________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață,
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid 
ianul Cuvântul liber.

atru. „în cazul nou născuților, părinții trebuie să fie atenți la orice modificare de stare, ce face când e liniștit, ce face când se agită. Respirația rapidă, sunete înfundate ce vin odată cu respirația, buzele și limba de culoare albăstruie sunt toate simptome de boală la noul-născut.”Hipotermia sau temperatura scăzută a corpului este un risc pentru nou născut, indiferent de regiunea în care trăiește. Pentru a observa dacă nou născutului îi este frig sau nu, atingeți tălpile lui cu jnâ- na dumneavoastră și apoi atingeți-i burtica. Dacă talpa pare a fi mai rece, atunci nou născutul poate avea o temperatură scăzută. Acest lucru 

crește șansa ca micuțul să răcească. Deseori, boli severe pot produce simptome abia sesizabile la nou născuți. Părinții sunt primii care pot să observe aceste semne. „Părinții sunt temători în privința nou - născutului. La primul semn de boală apelează la medic. Este cel mai bun lucru, pentru că modificările de stare la această vârstă sunt rapide. Totuși, dacă proaspetele mămici și-ar însuși măcar noțiuni elementare de îngrijire a bebelușului, nu s-ar mai panica, și ar putea trata o situație de ...criză cu mai mult calm. Iar calmul mămicilor este foarte important pentru cei mici”, încheie dr. Deoancă.

mailto:dana.loan@informmedia.ro


luni, 25 iunie 2007
Vând ap. 2 camere (03)

• Bam, Mul Decebal, bl. 15, et 1, contoriziri, 
rqarttoare, neamenajat preț 135000 lei nego- 
CâM. W. 0723/288282. CD
• na 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabiI 
In Imp scut preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
CAP)
• ana Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contoriziri, fără amenajări interioare, 
oopaM imediat preț 99000 ron negociabil, tel.

• 2 apartamente cu 2 camere in Micro 15, 
centrată termică, ocupabile imediat preț 70000 
ren negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0
• ceaMacemandat  ̂centrală termică parchet, 
tpesie+faianță balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Morița. preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
IAU
• aaM centrală parchet, centrală termică 
bMcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
«d. 0728710903. (Al)
• ■ are, centrală termică, parchet gresie, 
Hanță balcon, et 3, P-ța Victoriei, preț 145000 
W,M0745/639022,0726/316796. (Al)
• ap* zona Zamflrescu, amenajări moderne, 
balcon, et 2 preț 140.000 RON, tel. 0740/013971.
(A2)
• a^ret, zona Gojdu, et. 3, balcon, amenajări, 
mt 1X000 RON, neg., tel. 0740/013971. (A2)
e ereaMee, bucătărie, bale, balcon, contorlzărl, 
etaj Intermediar, zona Gojdu, preț 130.000 RON, 
neg. tel. 0741/154401,227542 seara. (A2) 
o rereMec, bucătărie, bale, balcon, contorlzărl, 
preț 120000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara.

• semidec, camere cu parchet, contoriziri, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăsti, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianța, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon:

613 36b . 768/040.490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, In funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă, centrală Progresul, l. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• In Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata Imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere In Deva, zonele: 
Progresului, bd. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120,000 lei pina la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj șl suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808.  (A4)

• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărâști, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• etaj II zonă bună tel. 0740/242752. (T)

• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• drcult, balcon, parchet, gresie+faianță ST 70 
mp, et. 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. 
0742/019418 (Al)
• zonă liniștită etaj 1, balcon închis, centrală 
termică, parchet, preț 128000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță 2 băi, balcon, boxă et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
• CarpațL dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, etl, dec., neamenajat, 2 băl, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

SC Inform Medie, perie a unei corporații Internaționala 
maaa-madla care define poziție de lider tn publicarea de 
ziare fi servicii Internet tn vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cat șl In județele Arad, Bihor, Timiș. 
Caraș-Sevarin, Hunedoara șl Salo Maro

• dra*, bucâttri*, bale, balcon, etaj interne- 
dtar, zona Zamflrescu, preț 45.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• mmMKr bucMâri*, bale, balcon, zona 
Magnoliei, preț 130.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• eeMdeCq bucâtâri*, baie, balcon, etaj 4, 
ocupabll Imediat, zona Miriști, preț 38.000 euro, 
neț tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• age< apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, contorlzirl totale, vedere la stradi, 
M modlflcirl, preț 140.000 lei negociabil, tel. 
07WU165703.232808,0745/302200. (A4)
• nm Qojdu, bloc de cirimldi, cu balcon, 
centrali termici, termopan, parchet, firi 
modlflcirl, preț 130.000 lei negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808 (A4)
• wiant, apartament 2 camere decomandate, 
55 mp, zona Udo, cu 2 balcoane, tip logle, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorlzirl, firi 
modlflcirl, Igienizat, preț 43.000 euro negociabil, 
tei. 0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
• mm* apartament 2 camere bd. lullu Manlu, 
cu balcon, centrali termici, termopan, uși 
metalici, vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702.232808.

• eamHac, amraalat (gresie, falanți), ocupabll 
imediat, contorlzirl, etaj 2, zona Teilor, preț 
KM0 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• *k, camere cu parchet etaj Intermediar, b- 
dut Decebal, preț 45,000 euro, tel. 231300. (A9)

SC Inform Media 
caute paritru dezvoltarea echipei

OPERATOR CALCULATOR
pentru introducere anunțuri

- punct de lucru Hunedoara -

Cerința
■ rapiditate In Introducerea datelor pe calculator

■ cunoftlnțe de limba română
■ cunoștințe de contabilitate primară

Oferimi
atmosfera do lucru deachlat 
un loc do muncă Intr-un mediu tehnologic dezvoltat 
salariu atractiv

□ac* oferta noastre v-a trezit interesul, 
contocta(l-ne la adresa

SC Inform Media SRL
Deva, Redacția Cuvântul liber
Fax: 0254 218 081
E-mail:recruilment@informmedia.ro

Numai persoanele selectate vor fl contactate 
pentru Interviu

✓

o Gojdu, P, semidec., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
o Dorobanți, et 1, dec., 2 bai, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro, neg., tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică, frumos 
amenajat și modificat zonă liniștită preț 82.000 
euro, negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808 (A4)
o zona Mâriști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808 (A4)
• eta| 1, bd. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociapil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808.  (A4)
• decomandat*, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)
o zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băl, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie moaiflcati, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
o dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• doc, bal* cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărâști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți. Deva tel. 
231800, (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, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
o Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală, tel. 
0254/613366; 0788/040.490:0788/158.483. (A10)

• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366. 
0788/040.490.0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință in 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței tei 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)

SC ECO SID SA HUNEDOARA
Ofer* apr* vânareire 
următosrsU mstirisls 
raiuHat* <Hn r«cup«r*rl:
■ Traveraa lamn,
- Platr* cubic*,
■ Platr* calcar,
■ C*r*mld* rația pila*.
- Rulmenți,

■ Motoare,
- Structuri sie beton.
Informații a* pot abține ale la 
*e«llul K SCO SIO SA 
Hunedoara. Plata lanoa de 
Huaedoara, ar.1 aae la 
talefoaaelo:072S/2S4.44S fi 
0727/77I.S48.

(71705)

Deva str.Ulpia nr.15
Tel..+40 - (O) 254 215294: 215770: 0728/285576: Fax:+40.(0) 254 218151: e mail: offlce.deva@deva.acomln.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: - minim 3 ani experiență Tn 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 L

ZIDARI f
FAIANȚARI

MECANICI UTILAJE (buldoex'cavator, mică mecanizare)

Experiența Tn domeniu constituie un avantaj pentru cei Interesați. Oferim un 
pachet salarial motivant. Doar candidați! selectați vor fl contactați Tn vederea 
Interviului.

. ___________ .___________________ _______________________________________________________ (96514)

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

C V -urile pot fi trimise orin lax. e-mail sau depuse la ser ret.triatul firmei

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI

/
UNIVERSITATEA

DE ARTA

ȘI DESIGN
CLUJ-NAPOCA

DESIGN CLUJ-NAPOCA
Piața Unirii 31, Tel: 0264-591577, 591771

Concurs de admitere 16 iulie - 3 august 2007
Perioada înscrierilor : 16-20 iulie 2007

Facultate Denumire 
specializare

FACULTATEA DE
ARTE PLASTICE

A rte plastice 
(cursuri de zi)

Tel: 0264-591771

Linie de studiu Durata Nr de Nr de
studiilor locuri locuri

buget cu taxa

Pictură 3 ani 16 30
Pictură murală 3 ani 7 10Sculptură 3 an i 9 10Grafică 3 ani 14 10Fotografîe-video procesarea i 14 15computerizată a imaginiiPictură (la sediul din 3 ani 0 10

Probele de concurs

1. Probă generală de desen - probă practică (probă eliminatorie evaluată cu adniis/respins). TOATE SECȚIILE2. Examen de selecție * Probă practică: culoare* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție * Probă practică: culoare"interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție *Probă practică: modelaj"interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție * Probă practică: desen* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

TOTAL

Suihisoara)
Conservare-restaurare

(cursuri de zi)

Pedagogia artelor , 
plastice și decorative 
(cursuri de zi)

2. Examen de selecție * Probă practică: fotografie"■Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție *Probâ practică: culoare ____________________ "interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice .3 ani 7 10 2. Examen de selecție *Probă practică: culoare"interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice3 ani 8 15 2. Examen de selecție * Probă practică; culoare* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice
FACULTATEA DE Arte decorative 

tcursuri de zi)
Ceramică, sticla 3 ani

ARTE

DECORATIVE ȘI

DESIGN

Arie textile 3 ani(design textil și tapiserie)Arte textile 3 ani(design-vestimentar)
9 10 2. Examen de selecție *Probă practică: culoare"“Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice7 10 2. Examen de selecție *Probă practică: culoare♦Interviu cu prezeniarea mapei cu lucrări practice10 10 2. Examen de selecție * Probă practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

Tel: 0264-591771 Design (cursuri de zi) 3 ani 14 20 2. Examen de selecție * Probă practică: desen sau proiectla alegerea comisiei♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice
' TOTAL* Nota la Proba practică reprezintă 2/3 din nota examenului de selecție. •„* Nota la Proba orală reprezintă 1/3 din nota examenului de selecție Număr de ,Ocun ««^nțate de la buget Cand.dați

' CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CANDIDA ȚII DIN ETNIA RROMILOR ȘI DIN REPUBLICA 1 Din etnia rromilor
MOLDOVA CARE AU ABSOLVIT LICEE DIN ROMÂNIA. DIN CIFRA DE ȘCOLARIZARE 1 Din R-Moldova,
subvenționată DE la BUGET de mai st s Condițiile de admitere sunt aceleași ca pentru candidații români. absolvenți de licee din Români

115 160
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• urgent, apartament 3 camerein Deva, zonele: 
ba. Decebal, Gojdu, Progresului. Dorobanți, se 
oferă de la 180.000 lei, până la 230.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață, tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4).
• dea sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi. 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702,0745/302200,232808. (A4)
• dea, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Caroati. Deva, preț neg.,iei. 231.800. (A9'

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Dorobanți, etaj 2, parchet, 2 băi, 
balcon, centrală termică, boxă, preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică. 2 băi, balcon, 
boxă, et. 2. Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)
• decomandate, centrală termică, et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro. tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp. cu 
centrală termică, parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498.0788/165703, 0254/ 232808. (A4)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• + garaj cu scară interioară, Deva, 150 mp, 
centrală termică, termopane, amenajat occi
dental, 110000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
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Vând case, vile (13)

• in Deva sau schimb cu apartament 3 camere, 
etaj. 1, loc central în Deva, plus diferență, tel. 
0254/215795. (T)

• casă cu anexe și teren, in Brad, str. 
Herțesti, nr. 17, preț 354)00 euro sau 120.000 
lei, tel. 0744/788173. (nr. 3/194)62007)

wnwArdanst rhava ra

• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă, gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
• urgent, casă, zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau la 
schimb, cu apartament 2 camere t diferență, 
preț 130.000 roh neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• urgent. In Deva, 3 camere, bucătărie, bâie cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tei. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
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Seei'EiT/AffiEIgQM E RCIA LA 
M'NG’AVEA^ĂTlDFrGENT:

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• CONTABILI • OSPĂTARI

• FACratBTĂ . MUNCITORI
NECALIFICAȚI

• BARMANI
• GESTIONAR .

|

Așteptăm CV-urile la FAX: 219.300, 
sau e-mail: agercom@agercom.ro I

A 
N 
U 
N
T

SC ECO SID SA
HUNEDOARA

Ofarâ «pr« tnchlrter» «nații:

■ Hali Induitrlali-auprafața 
12M mp, cu pod rulant da 1 
tona-,
■ Spațiu la nival I In blocul 
•aminivTFriuv m nnn«i" 
aproximativ 400 mp;

■ Spațiu la nivri U In Mood 
•Mnlitnttv al anwiMM
4OO rapt

■ Spain la nival IU In Maori
* I.. !■ ml■ arminiR li ■XIV PI JTI ULM, umplu If 
montat In birourFaproxlmoăv 4M 
mp.
Informații n pot obțlM Io aodM SC 
ICO SID Hunedoara, Piața laaaa de

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZĂ PIETRAR
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(71

• CALCULATOARE NOI 
Șl SECOND TN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

ATOARE Șl CONSUMABILE
• MONITOARE Șl COMPONENTE 
CALCULATOR
• REȚELE DE CALCULATOARE, INTER
NET Șl TELEFONIE g
• SERVICE CALCULATOARE, IMPRI- | 
MANTE, REȚELE DATE
• ÎNCĂRCĂRI CARTUȘE IMPRIMANTE 
LASER Șl CERNEALA
• „ INSTALAȚII RECEPȚIE SATELIT CU Șl 
FĂRĂ ABONĂMENT

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN

ETAJ 6 CAM 600 î

N Ctcom • and, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483, (A10)
• Snd, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorâneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camera, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• iun, grădină, 2 ha teren, Herteștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
■ curta, garai încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• In Dealu Tantul, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, itr. Horea ST-250 mp, curent, apă 
curenta, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• In Deva zonă bună șl accesibilă, curte, 
grădini de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgant eu grădină, Deva sau Slmerla, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

• decomandata balcon închis, parchet, 
gresie+falanță, contorizări, zona Opera, ST 38 
mp,) preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418.

• urgent, samldocomandate, contorizări, 
ocupabllă Imediat, B-dul lullu Manlu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, In zona Goldu, 2 camere dec., baie, hol, 
modernizări, preț 78.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, st=37 
mp, modernizări, balcon, preț 87.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Manlu, dec., balcon, preț 90.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2) I
• zona Dada confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă, 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță, 
modificări la camera sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență, preț 72.000 lei negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702,232808 (A4)
• zona Kogălnlcaanu, stare buna termopan, ușă 
metalică, gresie, faianță, contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă, ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808,0740/535095.  (A4)

CONDIȚII:
■ Experiență în domeniu, minim 5 ani;
■ Corectitudine, seriozitate;
■ Disponibilitate la program prelungit.

SE OFERĂ: .
■ Salariu motivant și tichete de masă;
■ Cazare în locuință de srviciu.

CV-urile se vor primi la nr. de fax 0239/681.470 sau la telefon: 
0744/607.848.
Vor fi contactați telefonic pentru interviu, numai candidațli care 
întrunesc criteriile cerute.

(100336)

poți să cumperi asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă auto de la stațiile

OM N IASI C
Vienna Insurance Group

Cumpăr garsoniere (20)

330025 - DEVA
Tel. : 0254/21 35 1 0
Fax : 0354 / 811583
e-mall : stamprod@rdslink.ro

Print publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bunâ ofertă!e

r

®
rprpa

Aveți nevoie de noi!

INSIGNE ORĂȘTIE, Str.Aurel Vlalcu,

- diam. 51 mm w ac nr.4 Tb|. 0788/371537j
• diam.18, 13x21,15x15 mm, cu pin Te1fax:0254/241246

COLOR COPY CENTRE

- multiplicări digitale laser color
■ ecusoane, legitimații, etichete
‘ cărți de vizită, liste meniu
- Invitații de nuntă, diplome, afișe
■ îndosarierl, laminări

e-mall:offlce@emme.ro |

EDITURA

- cărți, broșuri, pliante, proiecte
■ cataloage publicitare

ȘTAMPILE- orice dimensiuni șl forme

Case de vacanța (15)

• vând cabană de lemn șl 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva tel. 
0720/400439. (T)

Vând case la țara (17)

• In calul Bretea Mureșană, preț negociabl I, tel. 
0254/215795. (T).

• Casă lemn, ST -1 ha preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366, 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Mumiu, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 2 caca, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Văllșoara preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camera, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• cari ci teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 5 camera + dependințe, corn. Rlblța str. 
Dumbrava preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• din lama cu2cam.+lha teren, corn Buceș, tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158483.(A10)

TIPOGRAFIE mic tiraj

- imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

■ facturi, avize, Chitanțiere, 
monetare autocopiaiive

• registre ■■
- formulare

CUTTER - firme și reclame

http://www.emma.ro 
http://www,edituraemma.ro
http://www.insigna.eu 
http://www.e-catalog.ro
http://www.design-web.ro
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închirieri auto 
începând 
de la prețul de

68 de lei

Vând garsoniere (19)

• urgent, Deva Bulevardul lullu-Manlu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță. 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)

romimo.ro

• 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, garsonieră în Deva, zonele: Gojdu. 
Progresului, bd. Decebal. Dorobanți, ofertă de la 
80.000 lei pănă 115.000 lei, în funcție de 
amenajări, etaj șl suprafață, tel. 0740/535095, 
0730/474275,232808 (A4)
• dac, zona Zamfirescu. Mărăști, Dorobanți, 
Dea. ofer prețu pieței, teL 231800,0740/317314 
(AS)

Vând terenuri (21)

• vând 8000 mp Intravilan, zona Strei- 
Câlan, la «aaaaua naționala Informații la 
Moton 2U42L (nr. 1/20JMJ007)

• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• la DN 7, Deva șl Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva zonă rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcelă, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• In Deva zona Emlnescu ■ Bejan, parcele de 525 
mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 18 euro la 27 
euro/mp neg., teren parcelat, acte la zl, tel. 
0723/251498,0788/165702.0254/232808. (A4)
• Intravilan In Deva, zona Servis 700. suprafață 
de 2800 mp, deschidere de 16 ml, utilități, apă, 
gaz, curent, canalizare, poziție deosebită, preț 
29 euro/mp, tel. 0740/535095, 0788/165702, 
0254/232808. (A4)
• In Dtva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231.800. 
0745/511.776. (A9)

parte a unei corporații Internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas<ainformmedia.ro
«r-v

de distribuție carburanți

OMV, PETROMV, PETROM țltedIIleOMNîAWil

Cumpăra o polița de răspundere civilă auto, 
in penoada 20 iurta .31 kihe 2âG7»>» primețtii» j
► bonuri de combustibil in viitoare da 100 RON 

pentru polițele eu val.MHtat» (2 tart ’
► bonurt de combustibil în veloar» ije J6ROH(M|.OW lei), 

pentru polițele cu valabilitate 8 toni
_ «. . «... rîiw.Uar,,dZ._ --- .«•»* j

MV mu PETROM 

lalele șl agențiile Omniasig 
lin continuare gratuit 
Ițtaredi 15% pentru

(1.000.0001*1),

Pentru a beneMa derwasla promaȘe trabuiari achiziționezi 
polița RCA de la una diniro stațiile OMV, PEiTtO 

co poartă însemnele campania sau de le sws
► De asemenea, polița RCA Omnfaslglțl 4W 

o poliță pentru asigurarea loeufnțmil o red 

asigurarea auto Casco nou âchlzlțronatâ în
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• zona Belan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776, (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• pai Intra 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha. str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/15&483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• 1 ha, lângă str, Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

i

Vând spații comerciale (25)

• urgent Deva, 70 mp, parter cu Intrare stradă 
amenajat, 50000 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, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi șl grln*'- 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 12001 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., te„ 
0745/511.776. (A9)
• hală tn Deva, toate utilitățile, amendată. S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• urgent pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,078&W0.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• bi Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Companie internaționala producătoare 

fle vopsele pentru finisaje in construcții 
caute

COLABORATORI 
VÂNZĂRI

s 
g

(PFA, miGmintrftpnMetw)

Telefon: 0722.465.900, 
e-mail: sales.romania@personal.ro

I

• 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) ,
• Deva, zona Piață, 50 mp, parter, occide ,, 
centrală termică, termopane, pt birou, caWrw “ 
sediu firmă, 500 euro/lună, tel. 0722/564004. (Ăl)

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat 
contorizări, 150 euro/lună, tel. 215212 (Al)

SC ECO SID SA HUNEDOARA
Solicită oferte de la firme speciaUzate șl autorizate, to 
vederea demolării structurifor de beton existente pe 
teritoriul firmei ți evacuarea materialelor rezultate.

Ofertele se vor depune la sedte firmei pânâ to date de 
16.O7.2OO7. Informați se pot obține de te sedkd SC ECO 

SID SA Hunedoara. Pta_a trecu de ‘îihiiiIii —L nr.1 sau te 
teieforeete: O72W2B4jM5 fi Q727/ma4B.

mailto:agercom@agercom.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:offlce@emme.ro
http://www.emma.ro
http://www,edituraemma.rohttp://www.insigna.eu
http://www.e-catalog.rohttp://www.design-web.ro
romimo.ro
ainformmedia.ro
mailto:sales.romania@personal.ro
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v Holcim

Ciment. Betoane. Agregate.

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

Fabrica de ciment Aleșd
Ciment gri, vrac și saci
Servicii de transport
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0259/349 769

Stația de betoane Timișoara
Proces de producție automatizat 
Servicii de livrare și pompare 
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0256 7246 210

www.holcim.ro
(75411)

• apartamont 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
• kxL Docebal 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Dtcebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, preț 
300 euro + garanție, tel, 221712,0724/305661. (A2)
• Gofdu, 8 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• U Emfemcu, 2 camera, dec, nemobilat preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Dacebil, dițpta, 5 camera, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat ultramodern, 
preț 650 euro, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• hait, hn mp, H-3.5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800,0740/317314. (A9)

• apartament 3 camere dec., mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună, 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• m Închiriază, urgent, casă in Deva, zona 
Horia, construcție nouă, P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă, amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• spațiu comercial amenajat S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317.314. (A9)
o 800 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
0788/040.490; 0788/158.483, (A10)

Altele (61) Auto străine (37)

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

Auto românești (36)

• vând Opal Astra, an 2001, model limuzină 
motor 1,6, benzină-extrase full-Km 67000, carte 
service, Ireproșabil, preț 7200 euro negociabil, 
tel. 0744,125650. CT)

• vândDada Pick-L p (Papuc), an 2004, motor 13 
I Diesel, motor de Renault Km 45000, tracțiune 
i 4x4 sau schimb, variante, preț 153 milioane, tel. 
' 0723/270348. (T)

In ri*T* AVTOi
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POTE-MIX
“puterea bărbăției”

7-. 'iui Soi in Z„ am 46 de ani și sunt din Tulcea. Am avut o lipsă totală 
de -i.. ■ >i..i pe fondul unui program de muncă prelungit și stresant, înlt-o
lunii :■ ■ L-'ii.iideie in turna administrării tabletelor Pote-Mix, efectul sexual 
(toil’ s . tfti.t 
este ; -: I .1 -îl' 
rnuliri ci i. :;i” 
ansamblu duș
global i ' ’ i n-așteptat, in starea fizică și psihică a organismului.

rijMiilid cam după două săplamîni (2 buline x 3/zi). Surprinzător
1.1 începutul tratamentului, s-a făcut simțită o îmbunătățire a tonusului general, mai 
upacitale mare dc efort, rezistență la oboseală, timpi de recuperare mai mici, in 

problema principală rezolvată a fost cea sexuală, apreciez foarte mult efectul pozitiv

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

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

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

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

Camioane, remorci (39)

• vând 2 autobasculante 16t (IRAK, SCAFA) 
stare ireproșabilă Ilia, tel. 0254/282879, 
0726/107086, (nr. 6/20.06.2007)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând iMm AMD Duron, 850Mhz, HDD 80Gb 
(în garanție); 256 Ram; CD Rom; TNT 64; Monitor 
15 Philips; tastatură Floppy; mouse Windows XP 
instalat, preț 490 lei, tel. 0722/798070. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță, 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații ia tel. 0723/851439. (T)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

- • vând capra cu Iezi, rtledlnțl, nr. 83, 
Wtfon 0254/248326. (nr. 9/2086J007)

• vând papagal rosella șl agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.

Altele (61)

• vând urgent cântar 100 kg, tip Balanța 
Sibiu, aspirator mare Zanussi aer-apa, 
imprimantă LX300 pe ace, aproape nouă, 
calculator, prețuri negociabile Deva, tel. 
0752/206785. (nr. 4/18.06.2007)

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată, tel. 
0254/215795, (T)
• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime 
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații la tel. 0724/316174, Deva (T)

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

Pentru mai multe informații accesați 
situl otaal; http://Ww.potemix.ro sau 
sunați la numerele de telefon:
9.0742-141 071
» 0742-141072

• alimentează de minim 50 lei noi la Lukoil Brad 
și poți câștiga unul dintre cele 3 premii 
participând la concursul ce va avea loc în data 
de 15 iulie, (nr. 7/19.06.2007)

• caut urgent femele pentru menaj In cată 
(Germania - familie română), transport, 
cazare șl masă gratuite, 350 euro/lună, tel 
0727/780656. (nr. 8/20062007)

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, in 
termen de 12 ore lipsa trebuie completata, și în acest fel 
efectul dorit se va 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, suficienta pentru 25 zile.

Are efect crescut in cazul utilizării sistematice Sj

poc-î es:e un sup -men! t a elioereazs *ără prosti

In DEVA căutăți' in magazinul naturist 
UFE-POWER de pe’sd.luhu Meniu, Bl. J 
parter (vizavi de Biserica Ortodoxa)

în HUNEDOARA căutați (n farmaciaLU-KA 
FARM de pe str. Nicolae Bălcescu, nr.l (In 
cadrul Policlinicii cu plată) și în farmacia 
MEDIC0M de pe str. Georqe Enescu. nr 6 
mcirțîom

--------------POTE-MIX------------ -
I
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• mamă a doi copii, mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439 T)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. Tel 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2485)

Familia Îndurerată anunță trecerea In neființă a dragului nostru
SMEU CONSTANTINÎnmormântarea va avea loc marți, 26 iunie, ora 13, la cimitirul Bejan

Dumnezeu să-l odihnească!
Nu te vom uita niciodată! Soția Elena, fiii Daniel, Ion Cristian și Dorin Împreună cu familiile lor.

Comemorări (76)

(nr. 4/26.06.2007)

S-au împlinit 6 luni de când, în sfânta zi a Crăciunului, Dumnezeu a luat-o la El pe cea mai bună soție, mamă și bunică
ISTRATE MARGARETA

Dumnezeu să o odihnească în pace! Soțul Îndurerat Tiberiu, copiii Codruța și Sorin, cu familiile lor.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm «Nari categoriile D și Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, între orele 
08.00 și 16.00. (nr. 7/1&062007)
• anțptez vânzătoare cu carte de muncă, 
salariu atractiv, bonusuri vânzări, se cere expe
riență. seriozitate, competență, tel. 0721/252609.

(nr. 5/25.06.2007)
• SX. S&S GROUP FAM SRL producător trico 
taje și confecții textile. Deva angajează 
confectioner textil, tricotor manual, călcătoi 
femeie de serviciu. Relații tel.: 21896C 
0740/139961. (nr. 3/22D620O7)
• sodetaă» coawdatt angajează instalator 
încălzire, dimatizare. Salariu atractiv te1 
0744/592799. (nr. 6/21.062007)• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid rural cu 

Olimpia Travel în fiecare zi de "veror iz 
Spania, Portugalia. Anglia. Bes^a. Dorea. 
Franța. Germania, Itaha. Grada. Ta. £745 SKL 
0742/121148,(J749W37HK (ST3SE

http://www.holcim.ro
http://Ww.potemix.ro


», un asasin
•Furtuni în Karachi. Ploile torențiale și furtunile au cauzat moartea a 228 de persoane și rănirea altor circa 200 la Ka- I rachi (sud), capitala economică a Pakis- i tanului, a anunțat ieri ministrul Sănătății din provincia Sindh, Syed Sardar Ahmed.

Șobolanii Actorul american Brad Garrett a fost prezent, la Los Angeles, la premiera celui mai nou film animat marca Pixar, „Ratatouille”. (Foto: epa)
Turneul „True 
Colors"

Los Angeles (MF) - Britney Spears, care in mai a susținut primul concert din ultimii trei ani, va avea o apariție specială în cadrul turneului „True Colors” susținut de Cyndi Lau- per. Pe 30 iunie, la Teatrul grec din Los Angeles, Britney Spears se va alătura unor artiști precum Erasure, Debbie Harry, solista trupei Blondie, The Dresden Dolls și The MisShapes intr-un concert din cadrul turneului.
Pe urmele 
Angelinei

Los Angeles (MF) - Paris Hilton aflată în închisoare unde își ispășește pedeapsa pentru încălcarea restricțiilor eliberării condiționate, a declarat că după ce va fi eliberată, marți, își va folosi faima pentru a face lucruri bune, așa cum o fac multe alte vedete. S-a săturat să fie ridiculizată din cauza stilului său de viață.

50 Cent (Foto: EPA)

■ Veteranii Robert de 
Niro și Martin Scorsese 
se vor reîntâlni pentru a 
realiza un nou film.Los Angeles (MF) - Filmul, a cărui acțiune evoluează în lumea sindicatului crimei organizate, este o adaptare pentru marele ecran a romanului „The Winter of Frankie Machine” de Don Winslow.Robert de Niro va relua tipul de personaj mafiot pe care l-a consacrat și va încarna un asasin plătit al Mafiei care, în momentul în care vrea să „iasă la pensie”, se vede nevoit să-și reia serviciul pentru a-i elimina pe cei care îi vor pielea.Momentul în care vor începe filmările la această producție nu a fost deocamdată dat publicității.Acesta nu este singurul proiect de colaborare dintre De Niro și Scorsese în viitorul apropiat. Cei doi vor forma din nou o echipă, în vederea realizării unui film despre viețile lor. în plus, De
Pagube de sute de mii de euro

Dat în 
judecată 
New York (MF) - 50 
Cent a fost dat în 
judecată de mama 
fiului său în vârstă de 
10 ani, pe motiv că 
pensia alimentară pe 
care i-o plătește 
cântărețul de rap nu 
este suficientă. Shani- 
qua Tompkins spune 
că pensia lunară în 
valoare de 25.000 de 
dolari nu acoperă 
nevoile copilului lor. 
Marquise Jackson. 
Avocatul starului, 
Brett Kimmel, a 
declarat că Tomkins 
este o „lacomă". 
„Cere din ce în ce 
mai mulți bani”, a 
adăugat avocatul. 
Audierile în vederea 
stabilirii pensiei ali
mentare vor conti
nua săptămâna 
viitoare.

Frankfurt (MF) - O furtună violentă a provocat, sâmbătă, pagube evaluate la câteva sute de mii de euro, la Frankfurt (vestul Germaniei), potrivit serviciului de pompieri din oraș.Rafalele de vânt au avariat circa 20 de acoperișuri și au smuls din rădăcini mai mulți copaci care s-au prăbușit peste autoturisme. Un copac s-a prăbușit peste linia de alimentare cu curent electric a tramvaielor. Linia a fost închisă circulației timp de mai multe ore.
Au ales noul comisar Moldovan

o femelă din rasa dachshund a adoptat un pui de mistreț în Parcul Natural Neo din Okinawa. (Foto: epa)

■ Regizorul Sergiu Nico- 
laescu a început filmările 
la producția „Supravie
țuitorul", la Praga.

București (MF) - Sergiu Nicolaescu (70 ani) e din nou Comisarul Moldovan în lung- metrajul „Supraviețuitorul”, ale cărui filmări au început la Praga, informează MediaPro Pictures.După 26 de ani de la „Duelul”, ultimul dintre cele cinci lungmetraje care compun seria „Comisarul”, cunoscutul personaj din cinematografia anilor '70 revine. Produs de MediaPro Pictures cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), noul film al lui Sergiu Nicolaescu îl va
A reluat relația cu Kate Middleton

Virusul H5N1 în Germania
Nuremberg (MF) - Virusul H5N1 al gripei aviare. în forma sa înalt patogenă, care poate fi periculoasă pentru oameni, a fost confirmat la trei păsări sălbatice moarte la Nuremberg (sud-estul Germaniei), a anunțat duminică un oficial din serviciile de sănătate publică ale orașului. Două lebede și o rață au murit infectate cu virusul H5N1, potrivit rezultatelor analizelor efectuate de laboratorul național de referință Friedrich-Loflle, a anunțat Katja Guenther. Autoritățile efectuează încă analize pentru a stabili dacă alte șapte păsări descoperite moarte săptămâna trecută, la Nuremberg, erau și ele purtătoare ale aceluiași virus, a adăugat ea. Acesta este primul caz de gripă aviară de tip H5N1 semnalat în Qermania anul acesta.

■ Prințul William și fos
ta sa iubită au fost sur
prinși sărutându-se 
pasional la o petrecere.

Londra (MF) - Prințul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, și fosta sa iubită au fost surprinși sărutându-se la o petrecere, alimentând speculațiile conform cărora și-ar putea relua

De Niro (Foto EPA)
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Niro, marele absent din filmul „Cârtița”, care anul acesta i-a adus lui Scorsese un premiu Oscar, ar putea juca în continuarea acestui film, „Cârtița 2”, dar acest lucru nu a fost confirmat.Pe regizorul Martin Scorsese (64 ani) și actorul Robert de Niro (63 ani) îi leagă peste 30 de ani de prietenie și colaborare pe plan profesional.
Joi, circa 30.000 de pasageri fuseseră afectați de anularea a 242 de zboruri pe aeroportul din Frankfurt, din cauza furtunilor violente care au inundat pistele și au redus vizibilitatea. Serviciul de încărcare și descărcare a bagajelor fusese întrerupt. Până la 500 de pasageri au fost obligați să petreacă noaptea de joi spre sâmbătă pe paturi de campanie, pe acest aeroport, imul dintre cele mai mari din Europa.

Tânărul actor Petr Fale este și fotomodel (Foto: fan)avea în continuare pe regizor în rolul comisarului Moldovan, la vârsta de 70 de ani. în plus, Nicolaescu semnează și sce
3relația căreia i-au pus capăt în luna aprilie. Presa britanică vorbește atât despre întâlnirea de la petrecerea organizată la încheierea unui curs urmat de prinț în cadrul armatei, cât și despre alte întâlniri secrete, încercări menite să dea relației lor o a doua șansă. „William a fost cel care a invitat-o pe Kate la petrecere”, a indicai o sursă. „(Kate n.r.) și-a petrecut noaptea discutând cu William

Laura este născută (în zodia Gemeni, îi Hac muzica clasică, 'muntele și marea.
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și ipe www.huon.ro

nariul lungmetrajului, alături de jurnalista Adina Mutăr.Acțiunea este plasată la sfârșitul anilor '70. Comisarul
(...) Părea foarte relaxată și încrezătoare. (...) William o urma ca un cățeluș pierdut, în timp ce ea se plimba prin sală discutând cu alte persoane și dansând”, a adăugat sursa citată. Pe 1 iulie, Kate va participa la concertul organizat de prinții William și Harry în memoria prințesei Diana. Trei săptămâni mai târziu, William o va însoți pe Kate la nunta unei verișoare. 

se trezește prins într-un joc al amintirilor, în care foștii prieteni și mai ales foștii dușmani își fac apariția. Recent s-a încheiat și castingul pentru comisarul Moldovan tânăr. După câteva probe cu mai vechi colaboratori ai săi, regizorul a decis împreună cu producătorul MediaPro Pictures să organizeze un casting la nivel național, dar odată cu plecarea în Cehia, aria de căutare a fost extinsă și acest lucru a dat, se pare, roade. Rolul comisarului tânăr va fi interpretat de Petr Fale, un actor ceh în vârstă de 31 ani. Petr va ajunge îh România la sfârșitul săptămânii viitoare. „Supraviețuitorul” este proiectul de lungmetraj de ficțiune care ș-a' clasat pe primul loc la concursul CNC din 2006.

Șopârla Gomera este una dintre speciile cele mai amenințate cu dispariția de pe planetă. Mai sunt doar câteva exemplare în Insulele Canare. (Foto: epa>

http://www.huon.ro

