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Cerul va fi parțial noros. Izolat se 
vor semnala ploi
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Dimineața La prânz

Accident mortal
Gurasada (T.S.) - Polițiștii din Gurasada au fost sesizați, marți, de către Vladimir J., din localitate, despre faptul că în timp ce era ajutat în gospodărie, de către ?tan P., de 18 ani, la debitat material lemnos cu ajutorul unui ferăstrău circular acționat de tractor, acesta a fost prins de cuplaj, iar în urma leziunilor suferite a decedat.

Asasin plătit de securisti
Programări
Deva (H.A.) - înce
pând de azi bolnavii 
vor intra la cabinetele 
din Policlinica Spitalu
lui Județean din Deva 
pe bază de progra
mare. Conducerea 
spitalului a hotărât să 
introducă un sistem 
strict de programări, 
pe cabinet, medic, zi 
și oră, în speranța că 
așa vor fi eliminate 
cozile de la cabi
netele medicale, /p.5

■ Cel mai renumit cri
minal din România a 
învățat să ucidă în „la
boratoarele" Securității.

Bârcea Mare (M.T.) (T.S.) - Martie 1995. Beniamin Jian avea 41 de ani și ucidea cu sânge rece cinci persoane.

După un proces care a consternat opinia publică, Beniamin este condamnat la închisoare pe viață. Azi, la 12 ani de la eveniment, CL a reușit să obțină în exclusivitate o declarație șocantă de la „celebrul” criminal. Crimele sale au fost comise cu atâta ușurință pentru simplul motiv

că Beni avea „inoculat” microbul crimei în sânge. Iar locul în care acesta a fost transformat Intr-un ucigaș cu sânge rece a fost „laboratoarele” Securității. Provin dintr-o familie în care exista un membru marcant al Securității, începe povestea Beniamin. „Vărul meu, Petru Magheru, era prim

5locțiitor al ministrului, de Interne din acea perioadă. în acest context, în 1970, la numai 16 ani, aveam armă. Doi ani mai târziu, supărat că m-a trădat, împușcam o fată de 19 ani, în timp ce aceasta se afla la o nuntă. în aceeași perioadă intram în rândurile securiștilor”, spune Jian, /p.3
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Mâncăm prea multă pâine
Pe lângă faptul că maioritatea românilor prefera pâinea aibă, 
cu loale că tea intecpaiă este irai sanăloasa consumăm 
și prea n-uită -sâme,

- kg pe an/locuitor -

Turcia

România

Germania
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rFete frumoase și băieți |macho au sărbătorit aseară ^absolvirea cursului de modelling al agenției “Galaxy Mo- i dels & Promotion” din Deva.
(Foto: Traian Mânui

I A 1
w ■

’PU’!»'-'

Primăvara e anotimpul iubirii 
r și ai frumuseții naturii și a 

sufletului.

Vă doresc o primăvară minunată, 
» cu multe realizări!
\ în această zi de primă-

’ vară, când toate florile 
zâmbesc pentru

A* dumneavoastră, 
primiți în dar acest 
mărțișor simbolic.

Odată cu venirea zilei de 1 MARTIE 
și a primăverii vă doresc dumneavoastră, 
doamnelor și domnișoarelor, ca in fiecare zi 
să înflorească o floare in viața dumneavoastră.

Să aveți o primăvară 
minunată din toate punctele 
de vedere!

Viceprimar,
FLORIN OANCEA

Primar,
MIRCIA MUNTEAN

An de an sărbătoarea 
de 1 lta»ne readuce speranța, 
optimismul, credința în mai bine. 
Din încleștarea frigului cu razele 
soarelui, a întunericului cu lumina, 
după ultimele zvârcoliri din zilele 
babelor, învinge viața, primăvara, 
soarele.
Primiți acești ghiocei de la cineva 
care vrea să vă aducă primăvara în 
suflete.
Viceprimar,
IOANINIȘCONI
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Oferta zilei! 1 oră gratis
către Spania, italia. Germania sau Ungaria, 

în plus, costuri reduse cu până la 70%!
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PE SCURT

•Avertisment. Forța NATO din Afga
nistan a recunoscut ieri că se află în pos
esia unor informații privind existența unor 

; celule care pregătesc atentate în zona 
bazei Bagram unde se afla vicepreședin- 

' tele american Dick Cheney, marți, în 
momentul unui atac soldat cu moartea a 
20 de persoane.

ScuzeBanja Luka (MF) - Guvernul sârbilor bosniaci a prezentat ieri scuze victimelor musulmane și croate ale războiului din 1992 - 1995, după ce Curtea Internațională de Justiție a stabilit responsabilitatea forțelor sârbe bosniace în genocidul comis la Srebreni- 'ța.
Dezmințiri 
categorice

« Washington (MF) - Generalul Peter Pace, i șeful Statului Major In- j terarme al armatei ame-ricane, a dezmințit categoric informațiile potri- , vit cărora SUA pregă- ,tesc un atac aerian îm-! potriva Iranului. „Nu adevărat”, a■ declarateralul Pace,i audiat în Con-jgres.

Au votat anchetarea președintelui

Osama ben Laden

■

(Foto: ERA) 

Se află în 
Pakistan
Washington (MF) -
Directorul serviciilor 
americane de infor
mații, Michael 
McConnell, a decla
rat, marți, că liderul 
rețelei teroriste al- 
Qaida, Osama ben 
Laden, și adjunctul 
său, Ayman al Zawa
hiri, se află în zona 
tribală din Pakistan, 
unde înființează noi 
tabere de antrena
ment. McConnell, 
care a fost numit de 
curând în funcție, a 
făcut aceste declarații 
în timpul audierilor 
din Comisia pentru 
controlul forțelor ar
mate din Senatul 
american.

Negocieri Reprezentanții celor do
uă dorei s-au întâlnit ieri la Phenian, 
întâlnirea este prima în cadrul nego
cierilor Bilaterale programate a se des
fășura pe perioada a șapte tai, con
form acordului semnat de Coreea de

• Nord de renunțare la arma nucleară.
(Foto: EPA)

OPINIA DE REZERVĂ

■ Dan Voiculescu a fost 
ales președintele Comisi
ei de anchetă privind 
suspendarea lui Băsescu.

București (MF) - Membrii Comisiei de anchetă pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu au stabilit, ieri, componența Biroului comisiei, liderul PC, Dan Voiculescu, fiind desemnat președinte.Membrii Comisiei de anchetă pentru suspendarea președintelui și-au desemnat, după ședința celor două Camere reunite, componența Biroului în care președinte a fost ales liderul PC, Dan Voiculescu,

iar vicepreședinți - senatorul PNL Norica Nicolai, deputatul PSD Florin Iordache, senatorul PRM Valentin Dinescu și deputatul UDMR Mate An- dras. Reprezentantul minorităților naționale, Ibram Hus- seim, a fost desemnat în funcția de secretar.
Au cerut condițiiComponența conducerii Comisiei de anchetă a fost anunțată de președintele PC, Dan Voiculescu, care a declarat că reprezentanții Comisiei „au datoria să analizeze profund toate aspectele privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu și să vină apoi cu un răspuns în

Parlamentul României”.Dan Voiculescu a mai declarat că reprezentanții Comisiei de anchetă au cerut conducerii Parlamentului să le asigure condiții de lucru pentru ca această comisie să-și respecte obligațiile pe care și le-a asumat.Parlamentul a aprobat, ieri, înființarea comisiei de anchetă privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu. Plenul celor două Camere a aprobat, de asemenea, componența nominală a comisiei, PD refuzând să își desemneze cei doi reprezentanți. Urmare a refuzului PD de a-și desemna reprezentanți, senatorii și deputății

i-au validat prin vot ca membri ai comisiei de anchetă a președintelui Traian Băsescu pe: PSD - Șerban Nicolae, Do ru Ioan Tărăcilă, Eugen Nico- licea, Mihai Tudose, Florir Iordache, PNL - Norica Ni*'> lai, Crin Antonescu, GeoT-6t Scutaru, PRM - Valentin Di nescu, Nicolae Iorga, PC Dan Voiculescu, UDMR - Ma te Andras, minorități naționa le ■ Ibram Husseim. Comisii are ca termen de depunere i raportului data de 21 martie Parlamentul va trimite Curți Constituționale eventuala ce rere de suspendare a preșe dintelui Traian Băsescu îi termen de 3 zile de la depune rea raportului comisiei.
Băsescu la ședința de Guvern
■ Președintele a fost ne
mulțumit de nerespecta- 
rea obligațiilor externe și 
de problemele interne.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a fost ieri la Palatul Victoria pentru a participa la ședința de ieri a Guvernului. Președintele prezidează ședințele Guvernului la care participă, conform Constituției.Băsescu a afirmat, la începutul ședinței, că este nemulțumit de nerespectarea unor angajamente ale României în relațiile externe, dar și de anumite „probleme interne”, referindu-se la un dosar pe care l-a primit în contextul vizitei efectuate în China.Ședința a început cu o prezentare din partea secretarului general al Guvernului,- Radu Stroe, a unui material elaborat de Comisia Națională de Prognoză și distribuit

miniștrilor.După această scurtă prezentare, premierul Tăriceanu a afirmat că materialul respectiv ar putea fi prezentat public săptămâna viitoare.în acel moment, președintele Traian Băsescu a intervenit în discuție, precizând că problema Comisiei Naționale de Prognoză este una internă și că el este preocupat în principal de nerespectarea unor angajamente pe plan extern. „Astea sunt probleme pe care le rezolvați după. Problema mea este nerespectarea angajamentelor asumate în relațiile externe (...) și la realitatea a ceea ce se întâmplă după vizitele în exterior. Apoi voi face unele referiri la problematica internă cu efecte în nerespectarea angajamentelor europene", a spus Băsescu.• ■ El s-a refer® Ia uri fiosar pe care l-a primit în contextul vizitei efectuate în China, în primăvara anului trecut.
Atentat O mașină-capcană a explodat ieri în parea- tifiUi supermarket.dintr-un cdftfeV M Bhgdaduliii;■ 'deflagrația ucigând 10 oameni și rănind alți șapte.

(Foto: EPA)

Rol consolidat al CE, după extinderea UE
Bruxelles (MF) - Autoritatea Comisiei Europene a fost consolidată de extinderea U- niunii Europene, este de părere Catherine Day, secretarul general al Executivului comunitar, relatează publicația electronică EUObserver.Statele membre nu mai reușesc să ajungă la acorduri,

astfel că Executivul UE are rolul „identificării elementelor care să conducă la acord”, explică responsabilul irlandez. „Comisia este mai puternică într-o Uniune de 27 de membri, tocmai pentru că relația dintre statele membre se bazează pe încredere, apelând la Executiv pentru susți

nerea acordurilor”, a declarat Day în cursul unui seminar organizat de Centrul pentru Politici Europene, cu sediul la Bruxelles.„Interesant este că nimeni nu dorește o Comisie mai puternică, dar statele apelează la noi pentru a supraveghea modul de respectare a acor-

durilor”, subliniază secretari general al CE. *Day, care lucrează de 30 c ani în structurile europen a respins ideea conform c reia rolul legislativ al Corn siei s-ar fi diminuat, prec zând că anul trecut Execw vul a conceput 474 de prop neri legislative.
Minoritatea românească 
din România
Miron Beteg __________________________________
miranbeteg0yahoo.com

Nu sunt un român verde. Nu sunt un român verde nu atât prin i amestecul de sânge, cât prin e- ducație. Am crescut între oameni care nu aveau defel o retorică ostentativă a apartenenței naționale, frivolitatea mândriei de a fi români și nimic mai mult. Oameni fără vertijuri naționaliste, dar iubindu-și țara cu dreaptă măsură și doar atunci când trebuie. A fi român înseamnă a-ți iubi țara atunci când are nevoie de iubirea ta, de atașamentul tău: precum o femeie frumoasă, nici România nu trebuie trezită la miezul nopții, în răpăit de tobe, doar pentru a-i spune că o iubești. N-am văzut niciodată unguri amenințători cățărați în copaci și nici n-am trăit senzația

că limba română moare sub tropotul cailor năvăliți din pustă. Nu mi se pare un blestem nici limba vorbită azi de junii români, tot mai repezită, mai sacadată, mai de neînțeles. Nici măcar nu m-au scos din sărite bulgarii, care multă vreme s-au agățat de noi în efortul de a intra în Uniunea Europeană.Poate de aceea discursul președintelui moldovean despre persecutarea minorității moldovenești în România n-a trezit în mine revolte vulgare. Mulți politicieni și gazetari, patrioți de serviciu, s-au dat de ceasul morții co- mentându-l. Mie mi-a plăcut. Textul e savuros, ideile suculente, umorul de bună calitate. De

la „Morcoveață" al lui Jules Re- nard n-am mai avut o asemenea plăcere a lecturii. Un „Morcoveață" SF, e drept. în vreme ce, cu un devotament care până la declarațiile lui Vladimir Voronin părea inutil, iar după discursul președintelui moldovean a ajuns de-a dreptul penibil, Traian Băsescu bate pe la înaltele porți în numele Republicii Moldova, fără să-i fi cerut nimeni asta, dincolo de Prut crește sentimentul că România a furat Moldovei jumătate din teritoriu. Traian Băsescu explică Europei de ce aceasta n-ar fi întreagă fără moldoveni, Voronin se crede președintele și a vreo zece milioane de moldoveni din România. Mai mult, vorbește despre „legalizarea moldovenilor și a culturii lor în România". Cum te poți supăra pe o asemenea declarație? Cum poți lua în serios atari afirmații? Ce om, cât de cât inteligent, poate fi iritat de formele sublime ale prostiei?
M ie mi-ar conveni ca Guver

nul de la București să-l ia în serios pe Voronin. Să-i declare pe moldoveni minoritate națională. N-am participat niciodată la un miting, dar la unul pentru recunoașterea acestei minorități chiar aș căra pancarte. M-aș înghesui în primele rânduri. Aș urla sloganuri, aș da declarații televiziuni- lor. De fapt, toți cei care se mai cred români în țara asta ar trebui să gândească la fel. Să militeze cu toate puterile pentru recunoașterea moldovenilor ca minoritate. Pentru recunoașterea limbii moldovenești, pentru inscripții bilingve. Pentru traduceri din românește în moldovenește și invers. Ba chiar să nu mai citească „O scrisoare pierdută", ci doar „O țâdulă rătășită". Din clipa în care și moldovenii ar fi, în sfârșit, recunoscuți ca minoritate, și noi, românii din România, am putea cere acest statut. Vreau să tac parte din minoritatea românilor din România. Abia atunci am începe s-o ducem și noi bine. Mi-e poftă să fiu discriminat po

zitiv. Pentru că, în țara asta, ni< dracu' nu se mai interesează de români. Ne interesează drepturi le minorității maghiare, nediscr minarea țiganilor, libertățile homosexualilor, aerul curat al nef mătorilor. Tot ce amintește de ( minoritate devine problemă de stat. Românii mai pot răbda. Rc mânii trebuie să rabde. La cum se face politică în țara asta, sin gura noastră șansă e să devenir minoritari.Pomenitul jules Renard are, „Jurnal", o frază genială. „Daci o femeie mă va face să mor, m va face să mor de râs". E singu rul comentariu decent și aplica la puseurile infantile ale lui Vo ronin. Dacă declarațiile moldovenilor rhă vor face să mor, mâ vor face să mor de râs. Și-atât!
*

* *Punctele de vedere exprimate < colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Dotare. Laboratorul de Electronică- 
Automatizări al Colegiului Tehnic „Matei 
Corvin" din Hunedoara a fost dotat cu 
calculatoare și materiale didactice nece
sare acestui tip de curs. Valoarea totală a 
echipamentului este de 26.000 de euro, 
sumă care face parte din planurile 
PHARE. (C.B.)

Neurologia, 
o nouă secție

Hunedoara (D.I.) - începând cu 1 martie, în Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara va funcționa cea de-a unsprezecea linie de gardă, pe specializarea neurologie. Cu 640 de paturi, spitalul hunedorean ar fi respectat normele Ministerului Sănătății și dacă ar fi funcționat doar șapte linii de gardă, în specializările cele mai solicitate. Medicii hunedoreni fac, însă, eforturi pentru a asigura acum permanenta în 11 specializări pentru ca pacientii să fie preluați rapid de către personalul medical de specialitate. Specializările sunt: ATI, Unitatea de Primire Urgentă (UPU), laborator, radiologie, interne, pediatrie, cardiologie, chirurgie, ortopedie, ginecologie și, mai nou, neurologie. în noul compartiment de neurologie încă sunt posturi vacante de specialitate, iar doctorul Barna Ben- managerul spitalului un'n municipiul Hunedoara, speră să ajungă aici cei mai buni specialiști.
ANL-ul cu probleme

Orăștie (I.J.) - Locuințele de tip ANL sunt , 'onsiderate în Orăștie un caz particular, apreciază primarul municipiului, Iosif Bla- ga. „Am avut de la început ghinion să avem un constructor prost. Apoi s-a apelat la un subconstructor de la Cluj, urmat de alții din Timișoara și Sibiu. Banii s-au terminat și lucrările trenează. Dacă am fi avut autonomie locală și relații la București, lucrările la blocurile de tip ANL erau finalizate. Termenul de predare la cheie trebuia să fie în cursul anului 2003. De atunci termenul s- a amânat de trei ori. Ultimul e septembrie 2007. Probabil că suma care trebuie suplimentată pentru finalizarea blocurilor va fi alocată din bugetul local”, susține Blaga. Solicitările în număr mare de locuințe pentru tineri în muncipiul Orăștie au determinat conducerea primăriei să analizeze în ședință de consiliu local problema construirii unor blocuri noi în oraș.

Intervenții
Hunedoara (C.B.) - 
Pe linie de Protecție 
Civilă s-a monitorizat 
și s-a1 asigurat, anul 
trecuț în municipiul 
Hunedoara, perma
nența pe timpul 
situațiilor de urgență, 
intervenindu-se în trei 
cazuri pentru oprirea 
și neutralizarea acidu
lui sulfuric la SC 
Ecosid SA, de 10 ori 
în cazul sesizărilor de 
păsări moarte, o 
dată în cazul 
alunecărilor de teren 
la halda SC Mittal 
Steel SA și de trei ori 
în cazul găsirii de 
muniții neexplodate.

Căldură 
mare în 
spital 
Hunedoara (D.I.) - în 
această iarnă, secția 
de boli contagioase 
a Spitalului Municipal 
„Dr. Alexandru 
Simionescu" din 
Hunedoara a fost 
dotată cu două cen
trale termice noi care 
au un randament de 
97%. în corpul de 
clădire al secției de 
boli contagioase a 
fost mutată de 
curând și secția TBC 
a spitalului.

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

CUVÂW Vot prin
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul
DA la numărul 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate

întrebarea săptămânii: Considerați 
că Deva are nevoie de șapte 

bazine de înot?

și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.
Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

„Aveam 17 persoane pe listă"
■ în '95, când i-a ucis 
pe cei cinci, Benjamin 
mai avea 12 persoane 
pe „lista neagră".

Mihaela Tămaș______________
mihaela.tamas0lnformmedla.ro

Bârcea Mare - După 12 ani de detenție, Beniamin Jian dezvăluie aspecte tulburătoare din viața sa. Potrivit acestuia, pe lângă cele cinci crime comise în '95, mai are la activ alte cinci omoruri comise la comanda Securității. Hunedoreanul urmase „cursurile” unui Centru de perfecționare de la Brănești, unde „am învățat arta crimei”.Beniamin susține că în perioada 1972 ■ 1989 a fost implicat în asasinarea mai multor persoane care se opuneau regimului comunist. Declarațiile sale sunt cu atât mai șocante cu cât acesta redă cu ușurință date, nume, adrese și informații, careintră în categoria informațiilor clasificate.
L-a răpit de Dabcevici„în 1975, am fost alături de o echipă de asasini care trebuia să-l răpească pe unul dintre marii opozanți ai liderului comunist de la Belgrad, Josip Broz Tito, și anume, generalul Savka Dab- cevici-Kucar. Sub comanda directă a generalului Ion Mihai Pacepa (șef adjunct al Departamentului de Informații Externe (spionaj) al

Beniamin Jian, cel mai mare criminal al României, după Râmarugeneralului Doicaru (care a condus 23 de ani Serviciul de Informații Externe), l-am răpit a doua seară după ce acesta a ajuns în țară. Misiunea a fost deturnată de Pacepa, care a dat ordin ca Dabcevici să nu mai fie ucis, în schimb, ni s-a cerut să le

pe care am primit ordin să o execut era un inginer silvic, pe nume Ostafciuc, din Reghin. Crima asta a fost atât de perfectă, că nici omul care a stat lângă noi nu și-a dat seama că l-am ucis pe inginer. I-am oferit o „banală pastilă”, mai spune Beni.

După căderea regimului comunist, Beniamin se angajează la o firmă de pază din Timișoara, aparținând unuia din foștii săi colegi.
Cinci crime în două zileîn 1994 o cunoaște pe cea de-a doua soție, despre care află, în noaptea nunții, că „trăiește” cu șeful ei. La începutul lunii martie 1995, după o serie de discuții și amenințări, Jian decide să-și încheie conturile cu persoanele căzute în dizgrația sa. A căutat și a găsit arma ideală pentru crimele care urmau, în 6 martie dimineața, Ia un coleg al soției sale, Gheorghe Pop, care locuia în satul Sârbi. Seara a plecat la Abrud, unde intenționa să-i omoare pe cei doi cumnați ai săi, îl ucide doar pe unul dintre aceștia și pe un vecin. Spre miezul nopții de 6 spre 7 martie, revine în Deva unde-1 ucide pe proprietarul puștii. Dimineață o așteaptă la serviciu pe soție, dar îlomorâm pe cele două persoane care-1 însoțeau, dar fără să lăsăm urme”, spune Beniamin Jian.

A ucis un pastorBeniamin povestește de o altă crimă comisă după cutremurul din '77. „Atunci, la Gluj, am primit comanda să ucid capul unei grupări, al cărui nume nu l-am aflat, din care făcea parte și Doina Cornea. L-am împușcat în apropiere de statuia lui Mihai Viteazul, sub ochii trecă-

Hunedoreanul mai povestește că în aceeași perioadă a primit ordin să-l ucidă pe pastorul baptist Dugulescu. „Pastorul trebuia eliminat pentru că devenise incomod pentru sistemul comunist. Umbla printre oameni și le propovăduia Evanghelia. Nu l-am omorât, deși mi s-au oferit 100 de mii de lei și o mașină. Și asta deoarece am primit un ordin care a amânat execuția. Acest Dugulescu a devenit

vede femeia de serviciu, pe care o împușcă în cap și pleacă prin centrul Devei cu arma pe umăr. Ajunge în fața Baroului de Avocați, în fața blocului unde locuia concubinul soției sale, și-I ucide cu patru focuri de armă, apoi se predă la IPJ. „Aveam pe listă 17 persoane care trebuiau să moară și mă bucur că nu am reușit acest lucru. Astăzi, regret faptele comise și vreau să ii asigur pe toți cei pe care
României comjjj e și.con-.: tocilor. Am urcat în mașina silier personal,.ajjpreședifl^..,.Securității, care mă aștepta, telui Nicolae Ceaușescu) și a și am plecat. G altă persoană

după 1990 deputat în Parlamentul României și este omul care în anul 2000 m-a botesaț în cultul,>apti^ tul asasin.
i-am amenințat cu moartea că i-am iertat și nu-mi mai ; doresc să le fac vreun rău”, Wcsmcluzionai;; l&hiamin urari.

Prima zi pentru cereri la APIA
■ De Mărțișor, țăranii 
primesc liber la a cere 
bani de la Uniunea 
Europeană.

Deva (C.P.) - Producătorii agricoli pot depune de astăzi cereri pentru a solicita acordarea ajutorului financiar pe unitate de suprafață. Cererile

se depun la centrele APIA din Ilia, Brad, Petroșani, Hunedoara, Sântămăria Or- lea, Orăștie, Deva-Simeria (inaugurat oficial, ieri, în localitatea Sântandrei). Țăranii vor primi circa 56 euro/ha, ajutor de la Uniunea Europeană, și alți bani pentru culturile pe care le înființează: 30 euro/ha (culturi

tradiționale), 216 euro/ha (in, cânepă, rapiță, soia). Acțiunea de depunere a cererilor se derulează până în data de 15 mai. în perioada 15 mai - 15 iunie se mai pot prezenta solicitări, dar pentru fiecare zi de întârziere se va aplica o penalizare de 1%, a declarat Roman Farca, directorul APIA Hunedoara. înregistrarea și prelucrarea 
cérerilor se face computerizat

Ne găsești, azi, în hypermarketul TRIDENT din Deva, începând cu 
ora 17,00.
Fetele noastre îți stau la dispoziție! Te așteptăm!

Pentru tine, Mamă!

de la grădiniță și elevilor din clasele l-XII să-și exprime cele mai frumoase 
sentimente față de cea mai scumpă ființă, printr-o felicitare (creație pro
prie). Felicitările pot fi vetate atât pe wwwAbmj«, cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în ziar în perioada 1 - i martin, completate și trimise 
pe adresa redacției din Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.37A, parter, 
sau depuse în cutiile speciale Cuvântul Liber. Mai multe taloane, mai multe 
voturi! Toate felicitările le găsiți pe www.huon.ra! în 7 martie Cuvântul 

Liber va da mici premii atât câștigătorilor, cât șl mamelor lor. Succes!

De S Martie, Cuvântul Liber și wwwmmuo oferă posibilitatea celor

■ i

I
• Nume..................... ......Prenume.....
| Adresa.................
! Localitatea......... ...........Votez peni

............ Tel..................... 
tru felicitarea...............

. . . 4. . . .  ♦
REGULAMENT: Felicitările și fotografiile câștigătorilor vor b 
cât și pe portal. Informații suplimentare la tel 025-1 . ‘ .

mihaela.tamas0lnformmedla.ro
http://www.huon.ra
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1788 - S-a născut Gheorghe Asachi, cărturar enci
clopedist șl scriitor al începuturilor literaturii române

(m. 1869).

1810 - S-a năssut Frederic
SNopin (foto), compozitor și 

pianist polonez (1849).____________

1865 - A încetat din viață Nlco- 
lae Fillmdn, nuvelist, romancier, 

cronicar dramatic șl muzical (n. 
1819).'

1889 - Ferdinand de Hohenzollern a fost proclamat, 

prin Decret, principe al României, cu titlul de Alteță

Regală.__________ ___________________________ _ ___________
1917 - S-a născut Dinu-Lipatti, pianist de reputație 

mondială șj compozitor (m. 1950)._____________________

1922 - S-a născut Vitzhak Rabin, premier israelian, 

asasinat în noiembrie 1995.

1947 - Fondul Monetar Internațional a devenit

operațional.___________________________
1958 - A fost creat Parlamentul European, for con- 

sultativ al Uniunii Europene._______________________________
. 1993 - A fost reînființată Burtea de Conturi, organul 

suprem de control financiar șl de Jurisdicție In dome

niul financiar în România, după 45 de ani de la 

întreruperea activității.

S"
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Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 2°C.
Sâmbătă. Pe alocuri ploi (dimineață). Temperatura maximă va fi de 8°C. Minima va fi de circa -1°C.
Calendar Creștln-Ortodo*
Cuv. Mc. Evdochia; Sf. David, ocrotitorul Țării Galilor.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Albin, ep.

Calendar Greco-Catolic
S. Eudochia, c.m.

iNTURmRl APâ, 8AZ, CURENT
»’*«'• V- JZEZ - » J« .'. - - - -- - - - v - «V- »

Energie electrica_____________________
Astăzi, se va sista furnizarea energiei electrice, în ved

erea executării de lucrări programate, între orele: 

8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.23, bl.23A; 
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Viorele, bl.3, sc.A, B; 
în localitățile Almașu Mic, Batiz.

Gaz___________ ‘ •' .* - ___
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă________ ____ _ __________>■'______________

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
10.00-15.00 pe străzile Mărăști, Mărășești, Gh. Doja, 

Aleea Moților, Pescărușului, Castanilor, Vânătorilor, 

Aleea Crizantemelor, Nuferilor, Lalelelor, Aleea Crinilor, 

22 Decembrie blocurile: E, F și G.

Salata de fructe
Ingrediente: 1 pepene galben, o portocală, 4-5 

prune dulci, strugure roșu și alb, frișcă, ciocolată 

pentru fulgi, 1 pliculeț de zahăr vanilat, coniac sau 

rom după gust.
Mod de preparare: Pepenele tăiat în două, curățat 

de semințe, ține loc de cupă. Celelalte fructe tocate 

în cubulețe sau felii le punem în cupa de pepene, 

presărăm zahărul vanilat peste fructe, stropim după 

gust cu coniac sau rom, ornăm cu frișcă și fulgișori 

de ciocolată și lăsăm salata la rece o oră.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integrantei din numărul 
precedent: C - B - SOL - SĂRĂCI
- IL - LANȚ - ITI - MITE - INAR - 
CASIER - A - Bl - TU - OM - I - 
PI - PLOD - SOI - PIANO - NĂSUC 
-EL - NOTAR - ODA - RAL - 
AVAR - BA - AD - RARA - PIUIT
- URUI
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Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CER 212725

Urqențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.G. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

4?

Berbec
Orice ai face astăzi, încearcă să te asiguri că ideile tale sunt 
ascultate, chiar dacă va trebui să ridici o mână pentru a 
atrage atenția partenerului asupra ta.

Taur
Ultimul tău proiect este mai aproape de îndeplinire decât 
ai fi crezut. Este timpul să îți cureți zona de muncă, perr 
tru a face loc noilor atribuții. Mult succes!

Gemeni
Viața te va lua puțin pe sus astăzi, însă nu va fi nimic 
dureros. Noile cunoștințe acumulate sunt îndeajuns de 
interesante și te vei bucura de acest lucru astăzi.

Rac
Așteaptă-te la o zi plină de realizări! însă înainte de a face 
anunțuri mari, asigură-te că lucrurile sunt finalizate înainte 
de a vorbi. Relaxează-te cât poți!

Leu
Te simți obosit și încă nu reușești să te aduni. Munca pare 
că te depășește astăzi, așa că încearcă să te strecori și să 
ajungi cât mai repede acasă, la partener.

Fecioară
începi să realizezi că ideile serioase pot produce afaceri 
de succes. Folosește-te de Intelectul tău mai mult astăzi și 
lasă puțin deoparte fabulosul tău simț al umorului.

Balanță
Astăzi este o zi minunată pentru a face preziceri, abili
tatea ta de a simți ce urmează să se întâmple este foarte
puternică. Și nu e vorba neapărat de ceva supranatural.

Scorpion
în tine se duce o bătălie acum, între partea din tine care 
vrea să petreacă tot timpul liber cu alte persoane și cealaltă 
parte, care vrea ceva timp de unul singur.

Săgetător
Trecutul întunecat nu se va mai întoarce să te bântuie, 
așa că de ce te temi de noi provocări? Există un suflet 
proaspăt în viața ta, care va reuși să îți lumineze ziua.

Capricorn
Cineva din trecutul tău amoros a revenit pe scenă, însă tu
nu știi cum să te mai ascunzi, deoarece nu ai chef de 
întâlniri penibile. Dacă poți evită o confruntare!

Vărsător

Trebuie să iei o decizie crucială care este importantă în 
viața ta, altfel riști de a pune carul înaintea boitor. Gândește- 
te la nevout pe.-«țe1le,ĂLli. ' ’ "

3 •
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wPești
Astăzi nu vei reuși să scapi ascunzându-te în spatele alto
ra. Activitățile pe care trebuie să le îndeplinești nu te vor
lăsa să respiri. încearcă să te calmezi)

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

7M Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s). 
8:55 Armonii 1h natură 

(doc., ep. 14, Italia, 
2004)

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:20 Arhiva de serviau.

Elvis, rege rock 
10:30 Ochiul magic (r) 
11:30 Războiul umbrelor 

Spionaj și contra-spi- 
onaj(r) 

12:00 Ne vedem la... TVRI
Talk-show. Transmisi
une directă 

13:00 Zack și Cody, ce viață 

minunată! (ep. 12, 
comedie, SUA, 2005) 

13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 

15:30 Akzente 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 112 
17:45 Dis-de-seară 
18:50 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR

Meteo.

2020 Telednemateca:
O Evenimentul cel mai 

important după ce a 
pășit omul pe lună 

(comedie, Franța/ltalia, 
1973). Cu: Catherine 
Deneuve, Marcello 

Mastroianni 
22:00 Celebritățile timpului

0tău (1 episod) 
22:10 Cutremurul a trecut 

prin noi 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
23:15 Prim plan 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

El 57, comedie, SUA, 
1990)

035 J.B. și prietenii 
(dramă, SUA/Canada, 
1999).

220 Jurnalul TVR (r)
325 112 (r) 
3:55 Celebritățile timpului 

tău(r)
4:00 Cutremurul a trecut 

pm noi (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
H(r)

11:15 Vinovată prin asociere 

(film, r)
13:00 Știrile ProTv 

1330 La Bloc (r) 
14:00 Omul-cangur (come- 

0die, SUA 1996). Cu:

Tina Alexis Allen 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

BICu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Doi bărbați și 
jumătate (ep. 5, come
die, SUA, 2003). Cu: ’ 
Charlie Sheen, Angus 

T.Jones 
18:15 Familia Bundy (serial) ! 
18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport
Vremea

20*30 Ocean's eleven -
13 Faceți jocurile! 

(acțiune, SUA, 2001). 
Cu: Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garda, 
Julia Roberts 

22:15 [a Bloc 

22:45 Meseriașii 
23:15 Știrile ProTv. Sport 
24*00 CSI: Miami (s, SUA 

02002). Cu: David Caru- 
so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 

Delaney, Jonathan 
Togo. R.: Daniel Attias, 
Norberto Barba 

0:55 Omul care aduce 
cartea (reluare)

1:00 Știrile ProTv 

2®) CSI: Miami (s, r) 
3:00 Ocean's eleven - 
îl Faceți jocurile) (film, r) 

430 Meseriașii (r) 
5:00 Parte de carte (r) 
6®) Pro Motor (r)

6®) In gura presei 

cu Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11®) Vivere (serial, Italia, 
01999). Cu: Sara 

Armentano, Raffaella 

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

Gherghe
13:45 Tropul dușmanului 

meu (dramă, Franța, 
1976). Cu: Jean-Paul 
Belmondo, Bernard Bli- 
er, Marie-France Pisier. 
R.: Henri Verneuil 

16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0 dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Olga Delia Mateescu 

19®) Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Test de fidelitate
(divertisment) 

2130 Neveste de fotbaliști 
(divertisment) 

2230 Animat Planet
(divertisment) 

23®) Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport 

24:00 îngerii tăzbunării
ii (aventuri, SUA, 2002). 

Cu: Charlotte Avery, 
Nick Brading, Molly 

Culver, Rutger Hauer, 
Joanna Pacula, Amold 

Vosloo 
într-o epocă guvernată 

de tiranie și frică, răul 
profanează tot ce 
atinge. însă dragostea 

pură a unei femei, 
mamă, va reuși să-l 
învingă.

2®) Concurs interactiv 

3®) Vivere (s) 
4®) 9595 (r)

830 Cutia fantastică (s, r) 
9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 11:30 Lege și ordine (r) 
12:25 Decoratori la mâna a 
doua (doc. r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? 
1430 Cutia fantastică (s) 

; 15:00 împreună în Europa!

Emisiune în limba maghiară 
! 16:00 Jurnalul TVR (r) 1630

Tribuna partidelor parla
mentare 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Enigmele 
creierului (doc.) 1835 Lege și 
ordine (s) 19:25 0 lume nouă 
(doc. Fr.) 20:00 Arena leilor 

21:00 Ora de știri 22:10 Pro
ces de conștiință (partea I) 
(dramă, Italia, 2005) 24:00 

Marcă înregistrată 0:30 
Familia mea dementă (d. a.)

! 7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s). Cu: 
Topher Grace, Mila Kunis, 
Ashton Kutcher 12:00 Look 
who is winning 13:00 Țara lu' 
Papura Vouă (divertisment) (r) 
13:20 Look who is winning 
1430 Miezul problemei (r) 
1630 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado 1730 Națio
nala de bere 1830 Știri 20:00 
Film artistic 22:00 Miezul 
problemei 24:00 Cronici para
normale (s)

13:00 Monștrii lui Brady (s) 
13:30 Taz-Mania (s) 14:00 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 15:00 Entertainment News 

, 15:15 Terapie intensivă (r)
16:15 Entertainment News 

1630 Viața lângă Fran (r) 
17:00 Joari din Arcadia (s) 
18:00 Spitalul de urgență (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Dispăruți fără urmă (s) 

1 2130 Viața lângă Fran (s)
22:00 Lovitură imparabilă 
(acțiune) 24®) Prețul libertății

6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s) 11:30 Confesiuni cu 

Viviana Gibelli 1230 Cristina 
Show cu Penelope Cruz și 
Jaime Camil 13:30 Jurământul 
(s) 14:30 Iubire ca în filme (r) 
1530 Iubire de mamă (s, Me- 
xic/SUA, 2005) 1630 Duelul 
pasiunilor (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 19:30 Rebelde (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s, r) 
22:30 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006) 23:30 Jură
mântul (r) 030 Poveștiri 
adevărate (r)

-: ‘ ■’i
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7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 8:30 S.O.S. Sal- 
vați-mi casa (r) 10®) Al 7-lea 

cer (s,r) 11:0 ele RON1230 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Flăcările iubirii (dra
mă romantică, Germania, 
2003). Cu: Florentine Lahme, 
Angela Roy. R:: Michael 
Steinke 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți in N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 Camera de 
râs 20:00 Super Nanny 2130 
Ciao TV 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus
2330 Spaima șoselelor (r)

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 

Ganciu și Oana Frigescu 9.00 
Euromaxx (r) 930 Arta (r) 
10®) Totul despre casa mea 

10:30 Azi, mâine 11:00 Ne
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 12®)
Știri 1230 Teleshopping 13:05 
Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 1435 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jurnal 
european (r) 16®) Nașul. Talk
show cu Radu Moraro (r) 18®) 

6! Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20®) Film artis-
tic 22®) Nașul. Talk-show cu 

Radu Morare 24®) 6! Vine

presa! (r) 200 Nașii, (r)

11:15 Adevărul și alte irmdtri 
(comedie, Spania, 2004) 1230 

Cinema, cinema, cinema 13:15 

Hoț» de diamante (crimă, SUA 
20 1). 1450 Oaspete toweek- 

end (comedie, SUA 1995). 
16:40 Pe skatehosfrf (come 

die, SUA, 2003) 1825 Ana
conda 2: Goana după orhi
deea blestemată (horror, SUA

2004) . 20®) Academia 
D.EB5. (acțiune, SUA 2004). 

21:35 Edmond (acțiune, SUA
2005) 22:55 Celularul (acțiune, 

SUA 2004). 030 Hol. jeefia- 
mante (crimă, SUA 2004).

10:00 Realitatea de la 10:00 
1030 Deschide lumea 1320 
EU, România 1450 Realitatea 
bursieră 15®) Realitatea de la 

15:00 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei. Cu 

Răzvan Dumitrescu 20®) 
Realitatea de la 20:00 20®> 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:00 100%. Cu 
Robert Turcescu 23®) Ultima 
oră 24:00 Realitatea de la 

24:00

9:00 Automobile americane 

recondiționate 10®) Motoci
clete americane 11®) Mega- 
râzboaie cu fiare vechi 12®) 
Regii construcțiilor: Tunelul 
Gotthard din Elveția 13:00 
Curse și fiare vechi 14®) 
Brainiac 15®) Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16®) Curse 

17®) Automobile americane 
recondiționate 18®) Motoci
clete americane 19®) Vână
torii de mituri 20®) Mituri 
create de mâna omului 21 ®) 
Ora zero: Operațiunea Moarte 
Sigură 22®) Dosarele FBI 
2Î00 Rable și reparații 24®) 
Asedu la Moscova
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Deva (C.P.) - Acesta este un site despre copil ;l părinți, 
despre sarcină ;l naștere, Slte-ul mal conține Informații 
deosebit de utile pentru părinți în creșterea șl edu
carea copiilor. < <

Consultații cu programare
■ Pacienții trebuie să 
solicite programare la 
medicul specialist din 
Policlinica Deva.

Hannelore AcArnulesei

1 dolar american
1 gram aur

1 euro

Deva - Decizia a fost luată de conducerea spitalului din cauza îmbulzelii care se crea la ușile cabinetelor. Sute de oameni așteptau ore întregi și, nu de puține ori, ei plecau acasă fără a-și fi rezolvat problema, pentru că nu mai ajungeau să- primească bonuri de ordine. Cele mai aglomerate sunt cabinetele de oftal-

mologie, cardiologie și ortopedie. „Bolnavii vor fi programați și vor trebui să aștepte uneori o săptămână, două, sperăm să nu fie chiar trei, dar vor dispărea cozile din fața cabinetelor”, declară dr. Cornel Rusan, purtător de cuânt la Spitalul Județean din Deva. Pentru a prinde un bilet de ordine, bolnavii trebuiau să vină cu noaptea în cap. Cei care întârziau după ora 7 dimineața erau nevoiți să aștepte la coadă ore bune. „Trebuie să venim dimineața să luăm bonuri și dacă suntem veniți de la distanță... Nu ne programează decât 10

Pacienții aveau nevoie de bon de ordine (Foto: h.a.)oameni la control și așteptăm, ce să facem, dacă suntem bolnavi cu ochii...”, afirmă un bătrân venit tocmai de la Certej. „E nebuneală aici. Vii la spital, dimineața ești la lucru, la amiază zice să vii
dimineață la 7, că nu mai simt bonuri”, afirmă un alt bărbat din Vețel. La policlinica din Deva prestează servicii medicale 25 de medici. în 2006 s- au efectuat mai mult de 200 de mii de consultații.

Amplasarea aparatelor radar In data de
01.03.2007:_____________ ______________________
-DN 7: Vețel - lila - limita Jud. Arad:
-DN 68A: Dobra ■ limita jud. Timiș;
-DN 7: Slmerla - Drăștle - limită Jud. Alba:
-Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mlhal Eminescu.

Aleși, amprentați de poliție

TEUFOANK IfflU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apâ caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompier 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

■ Aleșii locali din 
orașul Petrila au fost 
chemați la poliție în 
ancheta hard-disk.

Petrila (M.S.) - Primarul, vi- ceprimarul și consilierii locali din orașul Petrila au fost amprentați de poliția locală după ce dintr-un calculator aflat în biroul juridic al primăriei a dispărut un hard-disk, „Am fost chemați la poliție. Nu m- am supărat pentru că poliția trebuie să-și facă datoria și să-l depisteze pe cel care a fu-

rat componenta de calculator”, a declarat primarul orașului Petrila, Ilie Păducel. El a menționat că unii aleși locali au fost „deranjați” de acțiunea oamenilor legii. Primarul din Petrila a depus o plângere la poliția locală, după ce, în urmă cu o lună, din calculatorul unui jurist al instituției a dispărut hard-disk-ul. Potrivit unor informații neconfirmate, pe hard-disk s-ar fi aflat mai multe fotografii compromițătoare din deplasările făcute în străinătate de mai mulți aleși locali din Petrila.

Valoarea hard-disk-ului este estimată la 150 lei.

Ilie Păducel

Grenada
Hunedoara (M.S.) - O grenadă defensivă de e- xercițiu a fost clescoperită ieri de muncitorii unei firme de salubritate în vecinătatea sediului BCR din municipiul Hunedoara. O echipă de polițiști a asigurat paza locului până la sosirea specialiștilor din cadrul ISU care au constatat că grenada nu prezintă un pericol. Obiectul a fost ridicat de specialiști și va fi distrus în condiții de siguranță.

SIF2 2.8700 -4,33
Rubrică realizată de SVM IFB FIRMEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

TUMUCT1IBUISDK•

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acfi (%)

SNP 0.5900 -3,28
SIF1 3.0600 -3,77
BRD 22.2000 -5,53
BIOFARM 0.6800 -3,55
ANTIBIOTICE 1.8500 -4,15
TEL 46.4000 -3,93
ROMPETROL 0.1010 -4,72
SIF3 3.0700 -0,97
SIF5 3.1800 -3,93 i

SUDOKU

Minori cu dosare penale
Brad (T.S.) - Polițiștii Poliției Municipiului Brad cqțpetează în stare de reținere, pentru .-comiterea infracțiunilor de furt calificat, pe P.O. și V.L., ambii de 16 ani, din Brad, elevi, cu antecedente penale, despre care au stabilit că, în urmă cu două săptămâni, au pătruns în incinta barului aparținând unei societăți comerciale din Crișcior, de unde au sustras bunuri în valoare totală de 5.973,86 RON. în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că cei doi au pătruns

într-o anexă a barului prin fereastra unei uși de acces care nu avea sticlă, după Care, odată ajunși în bar, au sustras țigări, băuturi și bani. Bunurile au fost transportate în pungi din plastic la domiciliul unuia dintre ei, polițiștii reușind recuperarea unei mari părți din prejudiciul cauzat societății comerciale. Minorii nu sunt la prima abatere de acest fel. Din anul 2005, până în momentul de față, aceștia au fost cercetați în 57 de dosare penale pentru furt.

Succes de mărțișor
Deva (I.J.) - Printr-un proiect inițiat de elevii claselor a Il-a A și D de la Școala Generală „Andrei Mureșanu” din Deva, ieri a avut loc o expoziție inedită cu vânzare. „Copiii au creat singuri mărți- șoare și felicitări pentru 1

martie. Prin proiect s-a dorit dezvoltarea inițiativei la copii. Produsele create de ei s-au epuizat rapid. Banii obținuți vom décide împreună cum îi cheltuim. Probabil că vom face o excursie”, spunea Cori- na Oprițoiu, învățătoare.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

2 8 3
6 7 2
7 1 3 6

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

2 6 9 8
4 3 9

8 4 5

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

AVANSAȚI

i 1 5 7 8
8 2 7

5 9
4 1 9 5

1 3
9 3 2 8

4 8
3 1 4

7 6 9 2

Potrivit sondajului efectuat de INSOMAR, în perioada 15-20 februarie 2007, pe un eșantion de 1196 persoane, din 49 de localități urbane și 54 de localități rurale, eșantion reprezentativ pentru populația adultă din România, s-au evidențiat următoarele:
în situația în care toate partidele ar candida independent, fără a mai face alianțe între ele, dvs personal cu ce partid ațivota?

PD 
PSD

30%
21%Dacă duminica viitoare ar fi aleaeri Darlamentare. dvs. cu ce PNL 13%partid sau alianță politică ați vota? 

Alianța D A. PNL-PD
PNG 12%

41% PRM 8%
PSD 21% UDMR 7%PNG 11% PLD 3%PRIVI 8% PC 3%
UDMR 7% PPCD 1%
PLD 3% —PC 3% O' Biroul de Presă
Altul 2% Biroul PermanentPIN 1% EU Județean Hunedoara

COMUNICAT

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

2 5 7 3 8 1 4 9 6

1 8 4 9 7 6 2 5 3

9 3 6 2 4 5 8 7 1

3 4 8 6 5 9 7 1 2

7 2 9 4 1 3 5 6 8

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

8 9 3 5 6 4 1 2 7

4 1 2 8 9 7 6 3 5

Avansați

6 2 7 1 9 8 5 3 4

5 8 3 7 6 4 9 1 2

1 4 9 2 3 5 6 7 8

7 9 5 8 4 2 1 6 3

4 6 2 3 1 9 8 5 7

8 3 1 6 5 7 2 4 9

2 1 4 9 7 6 3 8 5

3 7 8 5 2 1 4 9 6

9 5 6 4 8 3 7 2 1

Organizația Județeană Hunedoara a Partidului Democrat aduce la cunoștința publică, în conformitate cu 
dispozițiile art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor elec

torale, că mandatarul financiar desemnat pentru campania electorală în vederea alegerilor locale parțiale pentru 
funcția de primar al municipiului Petroșani din data de 18 martie 2007 este domnul HOHOI LAPADAT, iar man
datarul financiar desemnat din partea Organizației Județene Hunedoara pentru campania electorală în vederea 

alegerilor pentru Parlamentul European din data de 13 mai 2007 este domnul GHELDIU VASILE.

Președinte BPJ PD Hunedoara, 
Gheorghe POGEA

(825601 ®
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1 MARTIE 2007 Mesaje de Mărțișor

Primăvara a venit / Ghiocelul s-a trezit / Și ieșind de sub zăpadă Z îți surâde- ncetișor / Pe un fir de Mărțișor! Este mesajul meu pentru toți prietenii, pentru toti cei pe care îi iubesc nespus, cărora le doresc multă dragoste și fericire, alături de mii de ghiocei!
Gabriela Cicioc,
Orăștie

Toate gândurile mele bune le doresc, de 1 Martie, tuturor prietenilor mei și cele mai bune mame din lume! Să fie micul mărțișcfr/^Prilej de bucurie/? Acum, când florile de gheată pier/ Și primăvara reînvie! Cu toată dragostea mea.
Cristina Popoviciu,
Orăștie

Pentru soția mea dragă, Manuela, cu multă dragoste! Firul roșu și cel alb/ împletit cu gingășie/ Vreau să lege și mai mult / Al nostru legământ. Nu se poate spune în câteva cuvinte tot ce îi poți dori celui mai drag om. Cred că ar trebui să-i scriu mii de versuri...
Gelu Șerbu,
Hunedoara

Când te gândești la cei dragi care sunt departe de tine, îți dorești să le trimiți, dacă s-ar putea, tot binele din lume! Mărțișor a venit și gândurile mele se îndreaptă către soțul meu și copii! Le doresc ca viața să le fie ca o primăvară, și mult, mult noroc în viață!
Anisia Rus,
Orăștie

4
*

în această zi vreau să transmit mesajul de Mărțișor nepoatei mele, Sonia Neagu, căreia îi doresc tot binele din lume, multă dragoste, iar viața să-i fie ea o primăvară frumoasă, plină de cele mai gingașe flori! Alătur acestor gânduri un simbolic buchet de ghiocei!
Octavian Sângeorzan,
Orăștie

De Mărțișor transmit tuturor celor dragi cele mai calde gânduri de bine și viața să le fie ca primăvara care se arată astăzi, cu primul gingaș ghiocel. Toate florile din lume să fie în această zi alături de voi și, începând cu 1 Martie să aveți doar noroc, bucurii și dragoste!
Ioan Bonta,
Orăștie

Astăzi, de Mărțișor, transmitem toată dragostea, mamei noastre dragi! Să-i fie viața ca o primăvară alături de toți cei dragi! Zileîe să-i fie senine ca cerul primăverii în ziua de 1 Martie, pline de bucurii și mereu să fie înconjurată de iubire și mii de zâmbete!
Alina, Daniela și Iulia Nicola Muntean, 
Orăștie

Soției mele dragi, Adina. Natura a împletit din flori și din raze de soare mărțișorul fericirii, pentru ca eu să ți-1 pot oferi azi împreună cu toată dragostea mea! Vreau ca vântul răcoros de martie să poarte cu el gândurile mele cele mai calde!
Florin Ștefan,
Pricaz

Toată dragostea din lume o doresc soției mele, Olivia, și fiului nostru Leonard, acum, când a apărut primul ghiocel! Toate florile primăverii așteaptă să le vedem împreună! Vă transmit, alături ‘de un mărțișor - simbol al primăverii - toate sărutările din lume!
loan Radu Zaponean, 
Orăștie.



5 j C* j fm'rTn'fFt r ¡r< * r « « « *•.*■»■■< •*• » x x *••*..* •«. V.W.XL • Baschet. în organizarea DSJ și a IȘJ, la '□^Liceul „Mihai Viteazul" Vulcan se desfășoară astăzi Etapa Județeană la Baschet Licee - Fete. Participă echipe de la Colegiul Național „Decebal" Deva, Liceul Teoretic „Traian" Deva, Liceul Teoretic Petroșani, Colegiul Național „Avram lancu" Brad și gazdele. (V.N.)
• Achiziții. Ieri, la FRF, Octavian Cojo- caru a înregistrat contractele celor șase achiziții făcute în această iarnă: Alexan-• dru Radu (Prefabricate Modelu), Bogdan Cristea (Inter Blaj), Cristian Loghin (U Cluj), Cristian Sălăjan (Retezatul Hațeg), Cătălin Cuc (Lotus Băile Felix), Andrei Marchiș (Poli II Tim.) (V.N.)

Jiul vrea neapărat Victorie!
■ Antrenorul „mine
rilor" spune că echipa 
sa este dezavantajată, 
dar nu poate comenta.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roDeva - Marin Tudorache, antrenorul Jiului, este nemulțumit de faptul că are la dispoziție doar două zile pentru a pregăti meciul cu Gloria Bistrița de vineri. El a declarat că oficialii echipei din Vale nu au dreptul să comenteze, a- vând statut de „albanezi”. Tudorache a precizat că echipa sa este dezavantajată, pentru că a disputat luni meciul cu Dinamo, iar LPF a programat vineri, de la ora 15.30, meciul cu Gloria Bistrița de pe teren propriu din cadrul etapei a XXI-a a Ligii I. „Doar două

Doar două zile de refacere Marin Tudorache (Foto: t. Mânu)zile de refacere avem la dispoziție după meciul cu Dinamo. Dar m-am obișnuit ca această echipă să fie o echipă dezavantajată, pentru că tot timpul a fost așa. Se pare că nu avem dreptul la comentarii. Să luăm și noi o poziție. Mergem doar pe burtă. Suntem la fel ca al

banezii. Sper ca, în ciuda faptului că suntem clar dezavantajați, să facem un meci bun și să obținem victoria”, a spus Tudorache. Tehnicianul a precizat că mijlocașul Adrian Dri- da nu va putea evolua în partida cu Gloria Bistrița, având piciorul in gips, revenirea lui

pe gazon fiind programată peste aproape patru săptămâni. „Drida este un jucător foarte important pentru echipă, la fel și Alin Lițu pe care îl aștept să-și reia antrenamentele cu noi, altfel riscă să rămână un jucător accidentat pe viață”, a spus Tudorache.
Liber la transferuriDeva (V.N.) - Recent, Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF a ridicat interdicția impusă echipei Jiul Petroșani de a mai face transferuri. Urmează astfel ca echipa să fie programată în campionat până când cazul Alexandru Bădoiu va fi rejudecat. „Putem să înregistrăm jucători și am fost asigurați că nu vom avea probleme cu programarea în campionat până cînd se va da odecizie finală în cazul banilor ceruți de U Craiova pentru transferul lui Bădoiu de la Jiul, la Poli Timișoara”, a precizat finanțatorul Jiului, Alin Simota. în aceste condiții, directorul sportiv al Jiului, George Boboc, va înregistra la Liga Profesionistă de Fotbal contractele a 10 jucători, printre ne și cele ale portarilor Ionuț Curcă și_ rin Olteanu.

Alin Simota

Karatiștii hunedoreni în top
■ Sportivii de la Daci- 
cus Orăștie și Heian 
Deva au dominat Cupa 
Banzai de la Arad.
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian,marinut@informmedia.roDeva - Talentul și seriozitatea în pregătire a kara- tiștilor hunedoreni au ieșit din nou la rampă cu ocazia ediției a 13-a a Cupei “Banzai” la karate shotokan, competiție internațională desfășurată la finalul săptămânii la Arad. Sportivii legitimați la CS Dacicus Hunedoara și CS Heian Deva s-au aflat în prim- planul întrecerii, cele două cluburi hunedorene ocupând locurile I și IV în clasamentul general pe medalii. Per

formanța este cu atât mai valoroasă cu cât concurența a fost puternică, la competiție luând parte peste 330 de sportivi de la 34 de cluburi din trei țări: România, Serbia Muntenegru și Slovenia.“Sportivii de la clubul nostru au cucerit 11 medalii de aur, nouă medalii de argint și șase medalii de bronz la individual, echipe, kata și kumite și s-au clasat astfel pe locul I în clasamentul general. Cei mai buni sportivi de la Dacicus urmează să participe la finalul acestei săptămâni la o altă competiție internațională, în Franța, la Nice, și ne dorim să avem rezultate la fel de bune”, afirma sensei Nico- lae Iordăchescu, președintele clubului Dacicus Orăștie. “Noi am obținut patru locuri

Multe medalii de aur și argint pentru hunedoreniI și câte două două locuri II și III. Pentru sportivii de la Heian Deva această com- Campionatul Național de la Timișoara și Campionatul European din Italia care vorpetiție nu a fost un moment , urma în luna aprilie’fepreciza de vârf de formă, ci doar o pensei JJarius Biii etapă pregătitoare pentru vlele^lubului HeiaffDeva.

■ 180 de minute în weekend + 180 de minute oricând,
în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni

■ 300 de minute naționale, valabile 6 luni

■ 100 de minute gratuite în rețea în prima lună

■ 100 de mesaje scrise +100 de mesaje scrise, în rețea, 
cu 1,5 euro/lună, 3 luni

■ 25 de minute naționale lunar, pe viață

■ abonament gratuit 3 luni

■ 50% reducere la Colecția de primăvară în Orange World pe wap

din care, poți să dăruiești unui prieten
50 de minute + 50 de mesaie scrise, în rețea

share

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

w.vw. orance.ro___________________________________
jjEțxte nu ndud TVA: ofertă valateâ tartă la 11 mat». pertu ^jcnanereui de 3 euro pe 2 ani; teetoaneîn imu stocului: 
oferta este vaaNă h București șjri yVțLi mov și ajdeșefe CAârașL Constanța. Dârnoovrta. Giuraiu, Goq, Hunedoara, 

Prahova și Tîntș. cete 100 de minute gcahirie se acortâ 3 acfcvarea upțkff# cu 1 fiO sau 80 ce minute in rețea; 
yețjrie teietoaneie Motoroia 16 șa toaa 5200 sun? vaiabâe pentru abcmsment de 1 an< cefeaite prețuri $ynt 
«uabte pertu abonament de 2 ar» orange"

(76220)

Motorul de căutare locuri de muncâ potrivit pentru tine ’

(o

Ești abonat 
CÎ? Fiecare 
lună din 2007 
îți aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 
martie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul 
unui

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pot participa angajații S.C. 
Inform Media S.R.L. și nici rudele 
acestora de gradele I și II. 
Extragerea se va face in 30 mar
tie, ora 12, în mod aleator, din 
baza de date a abonatilor CL. Toți 
cei care vor sa asiste sunt aștep
tați la redacție Relațn suplimenta
re la tel. 21 1275, iht. 8806.

RECLAME

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:marinut@informmedia.ro
w.vw._orance.ro
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• Condamnați. Curtea Supremă de 
Justiție din Columbia a condamnat doi 
suporteri la zece ani și patru luni de 
închisoare, pentru că au rănit, în mai 
2005, doi membri ai grupului lor de fani 
de la echipa Independiente. Magistratul 
Javier Zapata a respins recursul prezentat 
de avocații apărării, care susțineau că cei 
doi suporteri nu au luat parte la incident. 
Cei doi suporteri, Julio Trivino și Eduardo 
Bonilla, fuseseră condamnați inițial la 20 
de ani de închisoare.

Trei vedete la un med oma

A marcatBucurești (MF) ■ Ke- șeru a marcat pentru FC Nantes în meciul cu Sedan, scor 1-1, din sferturile de finală ale Cupei Franței, „canarii” reușind calificarea în urma loviturilor de departajare, scor 6-5.
Bătaie

București (MF) - Presa franceză scrie, mier- . curi, că o bătaie genera- : lă a izbucnit după meciul Sedan - FC Nantes, care a consemnat calificarea echipei lui Keșeru în semifinalele Cupei Franței.

Dorit 
la Real
Madrid (MF) - Pepe, 
jucător brazilian al 
echipei FC Porto, este 
dorit de Real Madrid 
începând din vară, a 
anunțat postul de 
radio Cadena Ser. 
Pepe, al cărui nume 
complet este Kleper 
Laveran Urna Ferrelra, 
este un fundaș solid 
(1,90 metri și 81 kg) 
în vârstă de 24 de 
ani, fiind dorit șl de 
Juventus sau Chelsea.

■ Beckham, Gerrard și 
Carragher la 50 de ani 
de la semnarea Tratatu
lui de la Roma.

Bruxelles (MF) ■ Jucătorii David Beckham (Real Madrid), Steven Gerrard și Ja- mie Carragher (Liverpool) se numără printre vedetele care ar putea juca într-un meci organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, care a pus bazele Uniunii Europene, informează AFP.
Pe 13 martie, 
la ManchesterUn meci de fotbal se va disputa pe 13 martie 2007, la Manchester, între o selecționată europeană și formația Manchester United, pentru a sărbători 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, în urma căruia a apărut Comunitatea Economică Europeană, precursoarea U- niunii Europene.
99...........................................
Cei trei fotbaliști au fost invitați să 

participe Ia eveoimeat

Organizatorii

• ...... ..........................."99Tot din martie 1957 datează și prima participare a echipei Manchester United în cupele europene.
Și alte staruriSelecționata europeană, din care vor mai face parte și jucătorii echipei Olympique Lyon, Eric Abldal și Gregory Coupet, va fi antrenată de Marcello Lippi, care a câștigat Cupa Mondială cu națis nala Italiei anul trecut.

15 milioane de euro, suma 
achiziționării Iul Timoșciuk.

(Foto: EPA)

Rămâne încă doi ani

in așteptareBucurești (MF) - Atacantul ecuadorian Darwin Caicedo se antrenează cu fosta sa echipă, Emelec, și, potrivit site-ului CRE, el nu știe când va reveni în România, unde a semnat cu Dinamo București.„Am un contract, impresarul mi-a spus că am fost înscris deja în competiția din Româ- I niaSite-ul menționat notează că prezența lui Caicedo la Emelec a liniștit pe toată lumea în contextul în care din Europa au sosit informații referitoare la o „dispariție” a ! jucătorului, criticat pentru indisciplina sa.Caicedo a afirmat că nu poate avansa o dată privind revenirea sa în România, însă susține că nu este preocupat de acest subiect, deoarece va avea oportunități de a juca la echipe din America de Sud.

■ Antrenorul echipei 
Manchester United, Alex 
Ferguson, nu are gân
duri de retragere.

Roma (MF) - Tehnicianul Alex Ferguson vrea să rămână încă doi ani la Manchester United, respingând o eventuală retragere, informează cotidianul Gazzetta dello Sport, citat de AFP.Scoțianul, în vârstă de 65 de ani, și-a anunțat retragerea în 2002, însă apoi s-a răzgândit. începând din 2002, au e- xistat foarte multe speculații

Românul nu găsește explicații 
pentru situația echipei sale

(Foto: EPA)

(Foto: Eleste în continuare o „marcă înregistrată", atrăgând atenția tuturorComponența finală a echipei europene va fi dezvăluită într-o conferință de presă ce va avea loc pe 12 martie, la Bruxelles, și la care vor par- gbipa președintele^SJflfsiei Europene, Jose Mantiei Bar-
Transfer ce face istorie

București (MF) - Căpitanul echipei Șahtior Donețk, Anatoli Timoșciuk, s-a transferat la formația rusă Zenit Sankt Petersburg, el semnând un contract pe patru sezoane pentru suma de 15 milioane de euro, acesta fiind cel mai mare transfer în care sunt implicate două grupări din fosta URSS.Mijlocașul în vârstă de 27 
în privința viitorului antrenorului scoțian, însă Ferguson, care își prelungește contractul pe câte un sezon, a anunțat că nu va renunța la funcție în viitorul apropiat.„Nu există nici cea mai mică șansă, cel puțin în următorii doi ani”, a răspuns el unei întrebări adresate de un reporter de la Gazzetta dello Sport, privind renunțarea la postul de antrenor la Manchester United.„După cum știți, am decis să plec în 2002, iar apoi am regretat. Faptul că mi-am schimbat părerea m-a entuzi
Lui Tamaș nu-i vine

Celta Vigo (MF) - Fundașul Gabriel Tamaș a declarat că este incredibil ceea ce se întâmplă la Celta Vigo, având în vedere că această echipă are jucători foarte buni și nu merită locul 16 pe care îl ocupă în prezent în clasamentul campionatului Spaniei. „Când am ajuns aici, am văzut o echipă incredibilă, cu jucători foarte buni și sincer locul 

roso, noul președinte al UEFA, Michel Platini, și fosta legendă a clubului Manchester United, Sir Bobby Charlton. celălalt a Comunității derală Germană, Belgia, Olan- pene a Energiei Atomice. ..
de ani a devenit cel mai scump transfer din istoria campionatului Rusiei, el urmând să câștige un salariu de 2,5 milioane de euro anual.„Pot realiza multe la Zenit. Faptul că echipa este antrenată de Dick Advocaat a jucat un rol considerabil în alegerea mea. Acest transfer este bun pentru club, dar și pentru mine. Vreau să mulțu
asmat. Retragerea mai poate aștepta”, a explicat Ferguson.Numele cel mai des menționat pentru a prelua pe Manchester United în locul lui Ferguson este cel al fostului selecționer al Italiei, Marcello Lippi, care a renunțat la funcție după victoria de la Cupa Mondială din 2006. Eventualitatea numirii lui Lippi a fost mereu primită cu aprobare de Ferguson. „Orice proprietar al unui club ambițios care caută un antrenor ar trebui să-l pună pe Lippi în fruntea listei. Este un tehnician excelent”, & adăugat Ferguson.
ocupat în clasament nu este meritat, dar cred că vom urca. Ceea ce se întâmplă, cu acești jucători, este realmente incredibil, pentru că sunt foarte buni și acesta nu este locul nostru”, a spus Tamaș.Fundașul român a recunoscut că Celta a comis o serie de „greșeli” în meciul cu Racing Santander, care au costat-o egalarea, după ce a condus cu 

da și Luxemburg sunt țări care au semnat, pe 25 mart 1957, două tratate, unul pi vind -înființarea Comunităi Economice Europene (CE.E) 

mesc clubului Șahtior penti toți anii petrecuți aici și pr ședintelui Rinat Ahmetf pentru că nu s-a opus plecă,, mele”, a spus Timoșciuk.Timoșciuk a evoluat noi sezoane la Șahtior, înscriir 34 de goluri în 324 de meciu: din campionat. El a câștigi de trei ori Cupa Ucrainei : tot de trei ori campionati Ucrainei.

Ferguson va conduce formați, 
engleză și în viitorul apropiat

(Foto: EPÄ

să creadă2-0. „în fotbal nu îți iese totu bine, există greșeli dar ast< este situația. Noi am greșit ș ne-au dat două goluri, dar ni știu ce ni se întâmplă pe terer propriu. Acasă jucăm bine, dai nu reușim să înscriem și dacie o facem, apoi primim goluri Cred că ne lipsește norocul sai nu știu ce... Cel mai bun me dicament este să fim liniștiți” a comentat Tamaș. i



MICĂ PUBLICITATE /9joi, 1 martie 2007
Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră la parter, 8 mp, lângă Baroul de 
avocați, și hală și construcție parțial finalizată, 
lângă RAR. Tel. 0723/514133. CD

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, cartier Dacia, etaj 1, renovat total, ușă 
metalică, termopane, merită văzut, preț 75.000 
lei. Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, zona Gojdu, etaj 4, centrală termică, 
țgrchet, preț 130.000 lei. Tel. .0744/896777,

/ V266720.(T)
•-Jeva, zona pieței, și garsonieră etaj 4; vând 
mobilă bucătărie, aragaz, frigider, hotă, 
chiuvetă, încorporate (sigilată - Italia). Tel. 
0729/415623.0)
• parter, balcon închis, parchet, centrală 
termică, 54 mp, preț 110.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/212570.0)
• urgent, confort 1, zona Miorița Deva, 
contorizări apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. 
O)
• decomandate, gresie + faianță, st 55 mp, 
balcon închis, termopane, et. 3, zona Romstal, 
preț 45,000 euro, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, et. 3, 
Bulevardul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță, et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Minervlui, dec, centrală termică, gresie, 
faianță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă 
nouă preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec, centrală 
termică balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță preț 100.000 RON. tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, dreuft, centrală termică izolat, preț 
130.000 RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec, CT. 
două holuri, preț 85.000 RON. tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet, 
:sie, faianță preț 106.000 RON, tel. 

u/45/367893. (A2)
• dec, parchet, faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Co'rvin, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• arcuit gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona ultracentral, cu balcon, bine 
întreținut, contorizări, preț 130.000 ron nego
ciabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente cu 2 camere, la parter, ideale 
pt spațiu comercial, 50 mp, zona piață ambele 

' '"'Centrală termică bucătărie modificată, 
, thet, ocupabile in 48 ore, preț 155.000 ron, 
neg, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• 60 mp, decomandate, zona Romtelecom, 
parchet, gresie, faianță bucătărie mare, debara 
cămară hol central, fără modificări, preț 140.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• foarte avantajos, 60 mp, zona Eminescu, etaj 
bun, modificări, bucătărie mare, cu balcon mare 
închis, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• centrală termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje. 
Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• contorizări, parchet repartitoare, balcon. 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• dea, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet, lului Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896. 
0751/573684. (A5)
• balcon închis, beci, parchet contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron. neg., tel. 
0745/786578. (A8)
■ zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane. parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dea, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopart, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg., tel. 0740/317.314. 
(A9)
• dea, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!
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• dea, etaj 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800, (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
■ Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, rmxMcat, termopane, zona oraș nou. 
preț atractiv, tei. 0254/613366. 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modlflcate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• exclus parter, în Deva, zona Dacia, Aleea 
Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316796. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere în Deva, 
zona Scărișoară Crișului, Eminescu, indiferent 
de etaj, se oferă preț bun, plata imediat, cu sau 
fără amenajări, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)

• agent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere deco
mandate, în Deva zona Gojdu, Decebal, 
Kogălniceanu, piață se oferă preț bun, plata 
imediat, cu sau fără amenajări, tel. 6730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, bucătărie și baie, parter, în
Rapoltu Mare, lângă Primărie, preț 25.000 lei. Tel. 
264003. (T)
• decomandate, centrală termică termopane, 
gresie + faianță totul nou, st 90 mp, balcon 
închis, zona Progresul, preț 1,780 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Al)

• Deva, zonă bună et. 1, balcon, centrală 
termică parchet îmbunătățit, preț 154,000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• agent zona I. Corvin, etaj 1,2 bă, băcon, 
garaj, boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări modeme, centrală termică 
termopane, gresie, faianță 2 băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg, tel. 0740/013971. (A2)

• dea, hol central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică amenajat 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)

Tarifa valabile In rețele fixe

Tarifa cu TVA inclus. Tarifele operatorului public sunt conforme cu lista completă a tarifelor valabilă din 1 septembrie 0DDB

Sună gratuit la numărul 0800-88-1688 și dacă te înregistrezi acum primești o oră de 
convorbiri gratis In Spania, Italia, Germania sau Ungaria. Continuă cu noi și formând codul 
1688 înaintea numărului apelat poți economisi, în funcție de destinație, cu până la 70% !

VREI O ORA GRATIS
SPRE SPANIA, ITALIA, GERMANIA SAU UNGARIA?

DESTINAȚIA
OPERATORUL

PUBLIC turoniKa REDUCERE
DE TELEFONIE FIXĂ

INTERJUDEȚEAN
[ÎN PERIOADA DE VÂRF] 6 4,6 24%
CĂTRE REȚELE MOBILE

(ORANGE. VODAFONE] 16 12,97 20%
INTERNAȚIONAL*

SPANIA 
ITALIA 

GERMANIA 
UNGARIA

26,4
EUROCENȚI/ MINUT

7,7
EUROCENȚI/ MINUT

70%

■ RLĂH.ȘTi DOAR CAT VORBEȘTI (FĂRĂ ABONAMENT SUPLIMENTAR SAU ALTE TAXE)
■ SERVICIUL ESTE. DISPONIBIL PE TOT TERITORIUL TĂRII ^jEUfonîka

N________________________________________________________ >
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• dac, grata faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mid, neg, tel 0742/290024,232060. (A3)
• dac, 1 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parcneț laminat, i oincat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ohrtt tarta bună zona Școala Gen. Nr.6, etaj 
1, contorlzări, igienizat total, ocupabil Imediat, 
preț 88.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
a cu sufrageria șl bucătărie modificate, centrală 
termică, termopane, balcon, parchet, gresie, 
faianță, amenajat șl Igienizat recent, zona 
Decebal, preț 160.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,232808. (A4)
• In btaurito noi, decomandate, 2 băl, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, zona 
Emlnescu, preț negociabil, sau la schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• dec, etil 3, contorlzări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
odrouH, «tal 1, contorlzări, balcon închis, 
parchet, Kogălnlceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
•tal L 2 balcoane, vedere In 2 părți, 
contorlzări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)

• zona hnpăratd Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorlzări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, telefon 

0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  ,(A10)
• Brad, zonă centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol/ pivniță, 
grădină, zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483; (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)

ÎMPREUNA in afaceri

(74538)

Phonn 0254-772366,0744707144
TEL/FAX 0254-770561, E-maU: tridenthateggyahoo-corn

EXECUTA $1 MONTEAZĂ
• TâmpUrie AL-PVC cu geam termopan 
•Arcade fl uși glisante
•Plase țânțari • Jaluzele verticale

S.C. DEPOALM S.R.L. Deva
DN 7 - Intrarea dinspre Arad 

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

BLOCURI CERAMICE POROTHERM
Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.

(76609)

COLMACO covoare (’¡Mlădie
DEVA

IM. 1 Decembrie 20 A 
(centrul vechi ) 
0254.212.215

Luni-Vineri 10.00-18.00
Sâmbătă 10.00-13.00

OFI-RTE SPECKLE !’•

DEPOZIT MAGAZIN
CEVA STR C A ROSETTl Nr. 2 { CEANGAî) Tel 227 329

• DOAR 2 LEI COSTA ORICE PRODUS DE 
lă'BRĂCÂM IKTE SECON D-HAND

• MOCHETA IMPORT BELGIA PESTE 2Ü MODELE
PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI MP.

9
 Centrul de Afaceri MAȘTER

Organizează cursuri de:

■ Administrator pesiune turistică și 
Bgroturistică

• Manager in turism
înscrieri zilnic. între orele 9-16,

¡Bi llalÑ până la data de: 20.03.2007

Decw,“’r,eSä

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

ITALIA (VERONA) - marți,joi,sâmbătă 
Informații telefon: 0257-254 440 

(81220)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in Dwa, zonele: Minerului, Emlnescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu, 135.000 ronpănă la 
230.000 ron, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 

. p- 14)

Vând ap. 4 camere (07)

• aamldtcoinuxtatti «tal 4. zona Goldu, cosibl- 
lltate mansardare, preț 160.000 lei, negociabil. 
Tel, 0727/266720,0744^96777. (T)

• docomandato, zona Progresul, et 3/4, balcon 
mare, 2 băl, centrală termică parchet, st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semtac, paietei, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld„ neg., 
0742/290024,232060, (A3)
• doc, CT, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică, termopan peste tot, 
parchet, 2 băl amenalate, 2 balcoane, fără 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandata, zona Progresului, etaj Interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băl preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandata, stal 2, zona Emlnescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit Ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• ol 1, dec,, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
■ doc, ota) 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• etal L contorlzări, balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• tn Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garai sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• B-dul L Manlu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
llvlng, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0748/253413, 
206003. (A7)
• pa Carpațl etaj 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. O746/779MI (MO
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (AS)
• dec, 2 băl (gresie, faianță), hol central, CT, etaj
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09»
• urgent Deva, scară Interioară amenajat occi
dental, centrală termică garai, 150 mp, deosebit 
95.000 euro negociabil, tel. 0722-564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

vând case, vile (13)
• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• Deva, Gh. Lazăr, nr. 26,2 camere de 6/6 m, 
bucătărie, hol, baie, cămară terasă boxă 
pivniță magazie, garaj, curte, grădină 750 mp, 
negociabil. Tel. 260526. (T)
• sau schimb casă în Deva 4 camere, garaj, 
curte, grădină încălzire centrală cu apartament 
3 ■ 4 camere, în Deva plus diferență exclus Inter
mediari. Tel. 219588 (T)
• In Deva 4 camere, hol, bucătărie, baie, 
centrală termică termopane, sc 240 mp, teren 
800 mp, garaj, zonă ultracentrală ideal mediu pt 
firmă preț 210.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva 3 camere, hol mare, baie, bucătărie, 
boxă garaj, apă gaz, canalizare, curte betonată 
preț 81.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• 3 camera, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro. 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

Dr ari maior □
Firma: SX. LISA DRÄXLMAIER AUTOPART ROMANIA S.RX,

• P+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona Emlnescu, mai Jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil Imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona ImlnHcu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Câlugâranl 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Bhnaria, p+M, s=190 mp, la parter: llvlng, 
bucătărie, bale, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băl 2 dreslm ermopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• construcția BON, P+M, llvlng, bucătărie, 2 băl, 
3 dormitoare, terasă garai, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcții MB0, P+E, llvlng, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• InSânUialm, 5 camere, bale, bucătărie, llvlng, 
terasă construcție relativ nouă, ,CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• urgant, In Deva, zonă centrală 3 camere, bale- 
bucătărle-hol-terasă, încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 231800, 
0740/317.314. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băl, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz șl pe lemne), garaj, 
anexe, ST=800 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, tn Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST =600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• Brad șl 2 ha teren, zona Dealu Mare, VălIșoara, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0786/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, 300 mp, lingă 
Primărie, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad 2 camere, grădină 4 ha teren, str.

• Brad vând casă 5 camere, ânexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, telefon 

0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad HĂ grădină șl 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366,0788/040.490. 
(Aló)

• Brad vând casă cu 5 camere, llvlng, anexe, 
garai, zonă centrală încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad 4 camere, 2700 mp teren, com. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366,

.B8/U40.49U.U78H/lhn.«vl.(AlU,

Cumpăr casă (14)
• urgMrt, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)

Vând case la țară (17)

• 2 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică pe lemne, parchet gresie, faianță 
termopane, toate condițiile, anexe, livezi, 
pădure, la 12 km de Geoaglu, preț 37.000 
euro, negociabil. Tel. 0728/735828. (6/26.02)

• 2 camere, grădină 800 mp și teren 2700 mp, în 
Sarmizegetusa, sau schimb cu garsonieră în 
Deva; nu sunt agenție. Tel. 0722/461536. (T)
• casă In Bretea Mureșană zonă centrală teren 
agricol și grădină. Tel. 0729/118007,0726/701240. 
CD
• casă In satul Bretea Mureșană teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

Alege CL pentru anunțul táu

Punct de lucru Hunedoara; FubricA producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme;
Descrierea companiei:

J Domeniu] de activitate; producerea de cablaje electrice șl 
clemente de interior pentru Industria auto 

J Client: BMW
' Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODUCȚIE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA ȘI LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerințe:
-minim 8 clase
-conștlinciozitute. seriozitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muncii

Responsabilități:
- efectuarea de operații specifice, la standarde de ¡naltă calitate;
■ îndeplinirea normei în unitatea de timp necesară;
- respectarea întocmai a Regulamentului de Ordine Interioară;
■ munca !il echipă șl orientarea spre client;

PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN 
CV LA ADRESA: HUNEDOARA, B-DUL TRAIAN, NR. 1».

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

TEL. <»254/207733 sau 0354/403733
FAX. 0254/207721 sau 0354/403721 (81454)

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă f 
pentru Deva

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;

• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

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

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

(32135?

• casă In satul Tâmpa, comuna Băcla, 3 
camere, bucătărie, baie, anexe, curte șl 
grădină mare, preț 130.000 lei. Tel. 
0254/234107,0726/390037. (6/23.02)

• casă In Târnăvița, comuna Brănișca, sau 
schimb cu apartament 2 camere, în Deva, preț 
negociabil. Tel, 0746/058490,222076. CD
• la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 80.000 euro, 
tel n7?7/kS4nn- (al)

Vând garsoniere (19)

• Simeria, zonă ultracentrală 27 mp, 
balcon închis, proaspăt zugrăvită ușă 
metalică preț 51.900 lei. Tel. 0722/281322. 
(8/27.02)

• samldec, superamenajatt, zona Gojdu, preț 
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• semidec, contorizări, et. 1, zona luliu Maniu, 
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
• o cameră baie, termopan, parchet, faianță 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp,, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dada, et 4, semidec, s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• urgent, zemldec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent remidec, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, et. Intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
e 1 cameră zona Dorobanți, decomandate, 40 
mp. cu centrală termică boxă la demisol, 
parchet, gresie, faianță se dă mobilat și utilat 
preț 120.000 ron negociabil, tel 0730/474275, 
0746/535095. (A4)

• zona Boldii, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet ocupabilă 
imediat, - urgent - preț 68.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, decomandate, etaj bun, suportă 
modificări, bloc de cărămidă 30 mp, contorizări, 
gaz 2 focuri, apometre, parchet preț 76J00 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută preț 
31.500 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• doc, apometre, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• doc, compusă din hol, cameră bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță parchet contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• de lux, complet mobilată și utilată totul nou 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată. 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684.  (A5)

• In Dada, parter, dec, parchet gresie, faianță 
ușă metalică, contorizări, preț 6L500 lei neg, teL 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnescu, etaj 3, semidec, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 6&000 lei, 
0745/163445,206003. (A7) S0
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62000 le, neg, tel 
0745/164633,206003. (A7)

------------------------------------------- \ 
Vă preocupă sănătatea dumneavoastră 

și a celorlalți?
Sunteți adepții unui stil de viață normai? 

Vă doriți o afacere de succes?
LJFE-CARE vă invită marți, 6 martie, ara 
17.00, la Restaurantul HEAVEN să âHafi

cum vă îmbogățiți viața NATURAL

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Condiții:
experiență minimă in domeniu
cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 
prezență plăcută 
abilități de comunicare și rciaționare.

CV-urile se depun la sediul Hotelului W1EN,
Calea Zarandului nr.55 sau se trimit pe fax 233 331, 
email Georgiana@>hotelwien.ro. până la data de 
02.03.20(17.

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internetîn vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Corector
pentru punctul de lucru din Deva

Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara,
cu sediul In Deva, str. C.A. Rosettl, nr. 9, anunți pentru data de 20.03.2007, ora 10

CONCURS
Pwtni «otMTM smri mt da BIOLOG

Condițiile de participare la concurs, tematica $1 bibliografia, precum șl alte 
relații se pot obține la sediul unității sau la tel. 211773, 215740, 230699.

(82150)

e kt centru, dec, etaj 3, fără îmbunătățiri liber, 
preț 86.000 lei, neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, tona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
o zona Dada, 1 cameră, bale, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 
(A8)

• Brad • Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, 04 ha + pădure pentru construcție, case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșului, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
178 -I58.W3. (Alt"

Condiții:

• absolvenți de liceu cu diplomă de 

bacalaureat și experiență în mass-media;.
• cunoștințe operare PC (Word, Excel, Microsoft

Outlook);
• abilități comunicare și muncă în echipă;

• seriozitate și disponibilitate la program de lucru 

fexibil;

• cunoașterea limbii engleze (constituie avantaj).

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:
Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz®informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

Bijuterii (54)
• vând 350 g argint cu 1 leu/gramul, cizme, 
pantofi și sandale de seară, noi, toc înalt, nr. 38
25 lei fiecare. Tel. 0721/148802. a)

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic, 4 sertare, nou, preț 500 
lei, negociabil. Tel. 220696. (T)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
preț 230 lei, negociabil. T el. 213355. (T)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, cada fontă centrală Bosch tiraj normal. 
Tel. 0746/053955. (T)
• vând vitrină frigorifică orizontală pentru 
mezeluri, preț 300 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cățelușă Foxterier, vârsta 16 luni. Tel. 
226521.(T)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă preț negociabil. Tel. 
0254/215795.(T)
• vând urgent și convenabil pianină marca 
Ceaikovski, stare foarte bună. Deva, tel. 
0751/224104,0354/105708. (T)

Altele (61)

• lâdhB macaricl fină Lupen. < oostri as 
limită 3Ohl TeL 213244. orele 9-16

• Ucâfe^nmntMr. Hunedoara. 3 postiri. Sta 
limită 22.01, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 -16
• lâcâtuș-montator, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.03., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• pompier zpedaBst Deva, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara. 1 
post, data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• pregătitor plai* încălțăminte, Hunedoara. 5 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• preparator ta concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• primltor-dlitribultor materiale și scule, Hune
doara, 1 post, data limită 20.03., perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 1 post data limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• referent de special itate administrația publ ică 
Deva, 9 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• referent de specialitate geolog, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• reprezentant comercial, Deva, 1 post, data 
limită 19.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar responsabil de agenție, Deva, 1 post, 
data limită 12.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Lupeni, 1 post, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16,
• lortator produse, Hunedoară 3 posturi, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9-16.

o zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• det, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zona Daclă preț 21.000 
euro, neg., tel. 231800,0740/317314. (A9)
• Brad, vând garsoniere, conf, 1, zona peste 
Luncoi, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490, O^/lha.«. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

J. foarte urgent garsonieră în Deva, zona: Dacia, 

Gojdu, Progresu, Decebal, se oferă preț bun, de 
la 60.000 ron, până la 100.000 ron, plata Imediat, 
cu sau fără amenalărl, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dec, zona Zamflrescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• pâMto Brad, Intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301298 0723/225228 CD
• Intravtan, toate facilitățile, îngrădit pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 15800 lei. 
Informații Leșnic, nr. 122. CD
• intravilan zona.Zăvoi; st?400 mp, 1 mp=50 

euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Untuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, teren Intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024. 
232060.(A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona

•
 Bărsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060.

(A3)
• tem Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună ideal pt investiție, construțle 
casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideală 
pentru investiție, parcelare, construcție casă, 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 43 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688 (A5)
• st»17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• intravilan, st=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• HravBan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravâan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan in Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț 80 euro, tel. 212.141, 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)

Cumpăr teren (22)
• 9 hectare Intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)
• cavou nou 2 locuri, Orăștie, cimitirul vechi; 
vănd ușă nouă, din lemn de tel, cu toc; schimb, 
în Deva apartament 3 camere cu 4 camere. Tel. 
J2 232 iCD

• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Patroni, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633.(A7)
• zona Llc Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• amenajat, S=434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se ppate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Imobile schimb (30)
Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, atr. Viorele, bL 5, suprafață 
IN mp, amenalat, apă gaz, centrală 
■hkI, uși șl fonstn tarmopan, preț 

dah Tel (74VB9UM. (13/27.02)

• garsonieră, confort 1, zona Teatru Hunedoara, 
cu apartament 2 ■ 3 camere, exclus Micro 5/2,6, 
7, ofer diferență Tel. 0726/219741,0726/042363. 
(T)

Auto românești (36)

• intravilan Deva, zona Dorobanți, S-2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă titre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agrirnl 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158481 (A10)
• Brad, pâMre fag , 6 ha, zona Blăjeni, preț 
negodabiL telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158481 (A10)
• Brad, U ha teren, la DN 1 la 5 km de Metro ■ 
Ploiești, preț atractiv, telefon 0254/613366, 
07884040490.0W15B4S. (A10)
• Braț ttaha 22 ari. pe șoseaua Brad- 
Crișdor, lângă sedu OGA. tnț atractiv, telefon 
0254/513368 078«««. (A1O)
• Brad, MB mp pt construcție viă in sat 
Dudești (Dota Marți mf taractiv. telefon 
0254513366 JTBMHOÂiAMI

• Deva, 12 mp, parter, amenajat cu intrare 
stradă funcționabil, ocupabll Imediat, 28000 
euro, tel. 0722/564004 (Al)
• hM de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024 232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024 232060. (A3)
• zona Mârișd, st 24 mp, toate facilitățile, gruo 
sanitar, preț 15400 euro, tel. 0745/186578 (A8)
• îngâni, Devă 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare stradă, funcționabil, ocupabil imediat 
28000 euro, tel. 0722/564004 (Al)
• 49 mp, Deva zonă centrală preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/116796. (Al)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In deva, zonă centrală S=60 mp, ofer preț bun, 
tel.231.8on. 212.141. (A91

Vând alte imobile (27)

• spațiu amenajat ca firmă și casă în 
construcție pe spațiu, 1118 mp, central, 
Certeju de Sus, preț 20.000 euro, negociabil. 
Relații tel. 0744/599521. (4/26.02)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
025 (613366,0788/040.490,0788/158483 'A10)

Imobile chirii (29)
• caut pentni închiriat spațiu de depozitare, 
minim 300 mp, cu acces pentru TIR, în Deva sau 
Hunedoara. Tel. 0744/181677.

• ofer spre închiriere apartament 2 
camere, nemobilat, zona Gojdu, preț 100 
euro. Tel. 0745/566306, 0745/592877. 
(5/26.02)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată în G1 
Dacia preț 280 lei/lună Tel. 0745/253413. CD
• ofer spre închiriere, în zona Casei de cultură 
Deva spațiu pentru producție, comerț, servicii 
(parter), birouri (etaj), st 160 mp. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T)
• Deva, 20 mp, zona Piață 250 euro/lună, tel. 
0722/564004 (Al)
• st 95 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)
• garsonieră Deva complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camera Deva complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere,
mobilat aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3) |
• garsonieră dec, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Bejan, s=7C mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Mtad Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• zona BâlceKM nou. s=30 mp, amenajat, 
termopane pește tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg, tel. 0745/163445. 
(A7)

• vând „Frumoasa americană", lardna 
utili 3 tom, cu prelată ITP la zț stare 
perfectă de funcționare. Tel. 0721/239364, 
744664.(10/274)2)

• vând /dezmembrez autoipedaRzată 
RAM 10215, sarcinii utilă 8 tone, stare 
perfectăje^lonare. T< 072V229W.

• <M Deda 1310. af 1992. stare de 
funcționare bună preț negociabil. Tel. 
0721/856802.(3/234)2)

Auto străine (37)

• vând Matiz, toata extrasele, af 2002, 
6LOOO km, preț 4500 ewo, negociaba. Tel 
0708/045115(3/21JB)

• vând Peugeot 309, af 1988,1786 cmc, 5 
uși, gri-metalizat, stare foarte bună cau
ciucuri și telescoape noi, baterie în 
garanție. Tel. 0723/541417, 0254/610192 
Brad. (5/2802)

• vând Renault Laguna II, af 2001, motor 1,9 DCi, 
extrase fulL 105.000 km, toate taxele plătite lăzi, 
ireproșabil. Tel. 0723/270348 (T)
• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2001, recent 
adus, 60.000 km, impecabil, 4400 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092,711063. (T)
• vând Renault Twingo, geamuri, oglinzi, faruri
electrice, servo, ESP, ABS, 4 airbag, preț 13.500 
lei. Tel. 0745/075867. (T) . >
• vând Trabant 601S, multe piese de schimb. 
Tel. 0254/231129,0254/214319. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară Crtroen C25, D 1400, 
sarcină utilă letone, stare de funcționare. 
TeL 0721/239364,744664. (10/274)2)

• vând, în Deva, autoutilitară Dacia papuc 1305, 
af 1996, covergă din fibră sticlă, stare tehnică 
ireproșabilă. Tel. 0745/096675. (D
• vând, în Deva, autoutilitare Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003,2,2 HDi, lung și înalt, înmatri
culat ianuarie 2007, consum 9%, preț 13.500 euro, 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autospecială furgon izoterm frig 
DAF Euro 3, af 2004, capacitate 25 tom, 
sarcină utilă 123 tom, stare perfectă 
licență transport internațional, preț nego
ciabil. TeL 0744/561244. (13/274)2)

• ofer spre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara pentru transport materiale de 
construcții, mlniexcavator 3,5 tone, cupe și 
picon. Tel. 0748/932411,0788/831918 (T)
• vând banc de lucru pentru tămplărie, 410/83 
cm, și 2 vane Inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri flecare. Tel. 0745/096675. (T)
• vând cadre de disc în tlranți, 2 calorifere din 
tablă dimensiuni 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 
264161. (T)
• vând, In Deva, mașină pentru produs sifon 
prin pulverizare, de mare capacitate (indus
trială), cu bazin Inox, preț 350 euro, negociabil. 
Tel. 0745/096675. (T)
• vând mlnlgenerator de acetllenă și trusă 
sudură șl tăiere oxlacetllenică preț 550 lei. Tel. 
0254/231750. (T)
• vând motor de tractor U 650, circular cu trans
misie la priza tractorului, mori de măcinat 
cereale boabe șl ștluleți, mori de despuiat 
porumb. Tel. 0720/421588 282779, după ora 16.
(T)

• vând cazan pentru făcut țuică Tei. 
0254/218172, zilnic, după ora 18 (T)
• vând covor persan Cisnădie, 2,5/3,5 m; butoi 
țuică 200 litri folosit o singură dată mașină de 
cusut ileana, ladă frigorifică 4 sertare, țiglă. Tel. 
0745/704813. CD
• vând pavilion apicol, nou, înmatriculat, veri
ficat, roți duble, vârtej, capacitate 51 familii, 
faguri clădiți în magazii, 6000 lei. Tel. 
0254/231129,0254/214319. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Curta Letiția. Se declară nul. (4/28.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Simedroi Andrei loan. Se declară nul. (1/2802)
• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția SC Avls 
Collection SRL Mintia, Județul Hunedoara, 
Romania ■ nr. 1. Se declară nulă. (9/2802)
• pierdut ștampilă rotundă cu Inscripția SC Avls 
Com ■ Romania ■ nr. 1. Se declară nulă. (8/2802)

Solicitări servicii (71)

• vând slaM tămplărie, motor 5,5 kw, 3000 
ture, forjă Tel. 0726/730213. (15/27.02)

• caut femele curată serioasă sănătoasă, 
45-55 de anL fără obâgadL pentru Ing^lrea 
unul copil de 9 luni, în Deva, permanent, 
Ofer cameră separată masă, remunerație 
negociabilă. TeL 0723/33149B, 0723/9B0535, 
0254021038 (9/2602)

• vând samânâtoare cartofi pentru tractoare 15 
■ 20 CP și pluguri noi șl second-hand pentru trac
toare 15 ■ 65 CP. Tel. 731494. (T)

• caut femei* serioasă pentru îngrijirea unul 
copil de 8 ani, fără alte activități, casnică Tel. 
0726/523833. a)

• sortator produse, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• spălător vehicule, Brad, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• zudor In mediu protector, Călan, 7 posturi, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 • 16
• zudor In mediu protector, Deva, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• zudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zudor manual cu arc electric, Orăștie, 1 post, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• zudor manual cu arc electric, Petroșani, 10 
posturi, data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zudor manual cu flacără de gaze, Orăștie, 1 
post, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șef tfepozll Hunedoară 1 post, data limită 
20.03., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■18
• șef dlsMct, centru, ocol silvic, Orăștie, 2 
posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• șef ofldu, serviciu, secție, redacție, Hune
doara 1 post, data limită 30.04., perioadă deter- 
minată. Tel. 213244, orele 9-16.

Mobilier și interioare (47)
• dteap, bBHtotacâ mare, bibliotecă mică 4 
fotolii. 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/861438 CD
• regent șl foarte convenabil canapea exten
sibila pentru 2 persoane, stare foarte bună 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707.(T)
• vând 2 uși cu toc, 50 lei bucata, geam dublu, cu 
toc, 30 lei, 16 geamuri simple fără toc, 10 lei 
bucata. Tel. 0723/455092,711063. (T)
■ vând IMotacâ pentru tineret cu canapea-pat 
înglobată și fotoliu-pat, 2 uși intrare din stejar 
masiv, ferestre din lemn fără tocuri, cu geam, 
rolete tei. Tel. 0744/379840. (T)
• vând moblâ second-hand, mochete, combi nă 
frigorifică 4 sertare, mașină automată tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
preț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808, 
0724/643045. CD
• vând mobilă veche, aragaz nou Bosch; prelată 
cu schelet metalic în Suprafață de 60 mp. Tel. 
0723/514133,235570. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând stație amplificare, stație amplificare 
auto, fax, copiator HP cu jet cerneală, deck 
Onkyo și airbag Opel Astra 1, boxe Sony. Tel. 
0723/455092,711063. CD

Calculatoare si accesorii__ ’

• vând monitor alb-negru 15 inch, stare foarte 
bună de funcționare, preț 60 lei, negociabil. TeL 
220956. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând bile (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea4,5 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 4,5 
m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă cu toc, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr hărți vechi, gravuri și litografii, cărți 
ce le conțin - cu realizări de dinainte de 1900, 
cutii muzicale, flașnete, gramofoane funcționale 
sau reparabile. Tel. 0744/382832. (T)
• vând goblenul „Carmen” înrămat, dimensiuni 
30/20 cm, preț 500 lei. Tel. 228748 zilnic. (T)

Societate Comercială din Brad, de producție și distribuție

Angajează urgent agenți comerciali
Cerințe minime:
- disponibilitate pentru program prelungit;
- experiență minimă 1 an;
- domiciliul stabil in zona Bradului. 
Pachet salariat motivant.

Relații la telefonul 0749/169739. CV-urile se trimit prin fax la
nr. 0254/613550. (82U8)

Prestări servicii (72)
• Creșa Gojdu Deva, Al. Viitorului, nr. 5 (lângă 
Crucea Roșie) face înscrieri copil 1 ■ 4 ani; 
program zi ■ 4 ron; săptămânal • 4,9 ron. Tel. 
230250, orele 6-16. (1/23.02)
• mamăa2copii. mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 0723/499284,224182. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm șofer cat. B, C, cu atestat (analize 
medicale necesare) pentru distribuție marfă. 
Tel. 0741/203720; CV la fax 0261/769215. (82193)
• angajăm șoferi cu categoriile C și D. Relații la 
tel. 0254/231394, 0788/005452, 0720/545757. 
(7/27.02)
• angajez vânzătoare pentru magazin, locali
tatea Holdea, nr. 1 (lângă stația CFR); preferabil 
din Deva, Simeria, Dobra. Relații la adresă 
(6/28.02)
• Asociația de Proprietari nr. 93 Deva, I. Maniu, 
bl. F, parter, angajează administrater ■ atestat și 
cenzor, specialitatea financiar • contabilă CV 
până în 7 martie 2007. Tel. 0745/510216. (7/28.02)
• caut asociat, pensionar, să iubească 
grădinăritul, animalele, pescuitul, perioada 
aprilie ■ octombrie 2007. Tel. 282004 orele 18-20. 
(3/28.02)
• SC Asilva Green SRL Dobra, str. Oborului, nr. 
42, angajează 2 ingineri forestieri. Informații la 
sediul societății, până în 10 martie 2007. Tel. 
0254/283464. (2/28.02)
• societate comercială angajează montatori 
tămplărie pvc. Relații la tel. 0724/524803. 
(7/23.02)
• lăcătuș macanic de întreținere și reparații, 
Hunedoara, 1 post, data limita 20.03.Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș macanic de întreținere și reparații, 
Hunedoara. 5 posturi, data limită 20.03., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș macanic. Deva, 4 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanic. Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 14.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș macanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• lăcătuș macanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 6.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanic, Hunedoara, 23 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș macanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș macanic, Lupeni, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș macanic, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 3.03, Tel. 213244, orele 9 -16.

orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autoturisme și camionete. Deva, 5 
posturi, data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autoturism* șl camionete, Hațeg, 4 
posturi, data limită 8.03., 3 ani vechime. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autoturizm* șl camionete, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autoturism» si camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar manual ajustor-montator, Petroșani. 
10 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• tâmplar manual, artizanal. Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16,
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• tâmplar mecanic la frezat și găurit, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar universal. Brad. 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar imlvarsal, Brad, 3 posturi, data limită 
31.03, Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician de echipamente tv, Deva, 1 post, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician electromecanic Hunedoara, 45 
posturi, data limită30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician electromecanic Hunedoara, 81 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician proiectant construcții, Hunedoara, 1 
post, data limită 22.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician radoelectronist, Orăștie, 1 post, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician silvic cercetare, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• termisttratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• topitor tontă și neferoase, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• topograf, Deva, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ topograf, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244. orele 9-16.

PRIMĂRIA VEȚEL
ANUNȚ

Locu de depunere a cererilor de către cetățenii comunitari ta 
iffîderea alegerilor pentru Parlamentul European ce m n orga
niza ta comuna Vețel, ta data de 13 mal 2001, s-a staillll la 
sediul Primăriei comunei Vețel, strada M. iminesci; nr. III. 
jud. Hunedoara, la secretarul comunei Vețel, zilnic, între Otele 
§.@0-0.00.
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Stare de alertă pe Stromboli
• Omagiată. Elizabeth Taylor a fost omagiată cu ocazia împlinirii a 75 de ani de o mare organizație americană care luptă împotriva maladiei SIDA, pentru munca pe care a depus-o celebra actriță pentru atragerea atenției opiniei publice asupra acestei pandemii.

A căzut brațul macaralei (Foto: epa)

Roma (MF) - Insula Stromboli din sudul Italiei a fost plasată, marți, în stare de alertă, după reluarea activității vulcanice în zonă și deschiderea a două falii prin care lava a ieșit la suprafață, a anunțat protecția civilă. Vulcanul Stromboli, unul dintre cei mai activi din Europa, a făcut obiectul unei monitorizări atente în ultimele zile, după ce specialiștii au constatat o creștere a parametrilor activității acestuia.Protecția civilă a anunțat, marți, „creșterea importantă” a activității vulcanului și a decis să activeze preventiv
Omorâți de o macaraMoscova (MF) - Brațul unei macarale turn a căzut, marți dimineață, pe un bloc de apartamente din nordul orașului Sankt Petersburg, accidentul soldându-se cu moartea a trei persoane și rănirea altor două. O femeie de 65 de ani, un copil de 18 luni și un bărbat neidentificat au murit în acest accident. Locatarii au fost evacuați pentru că macaraua a cauzat daune extinse ultimelor trei etaje și a produs în structura clădirii o fisură care se întinde de la acoperiș până la nivelul celui de-al șaptelea etaj. Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută.

La opt ani, 90
■ Un copil de opt ani 
care cântărește 90 de 
kilograme ar putea fi 
luat din familia sa.

Au murit trei pasageri

Dezhu- 
mare
Landa (MF) - Spe
cialiștii britanici au 
cerut deshumarea lui 
Sir Mark Sykes, un 
politician mort în 
1919 în urma con
tractării gripei spaniole, 
similară celei aviare, în 
speranța că vor des
coperi un tratament 
pentru neutralizarea 
vrusuiui H5N1.

Gore, 
„ipocrit" 
Washington (MF) - Al 
Gore, care a realizat 
documentarul „An 
Inconvenient Truth", 
un film despre 
încălzirea globală e 
acuzat de „ipocrizie". 
Centrul pentru Studii 
Politice din Tennessee 
argumentează că 
Gore are o vilă al cărei 
consum lunar de elec
tricitate depășește 
consumul mediu anu
al al locuințelor din 
Statele Unite.

Londra (MF) - Părinții unui copil de opt ani din Marea Bri- tanie, care cântărește aproape 90 de kilograme, adică de patru ori greutatea unui copil normal, riscă să își piardă drepturile părintești, copilul putând fi dat în grija serviciilor

(Foto: EPA)

Au deraiat de 
la vântBețjing (MF) - Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața ieri, în urma deraierii a zece vagoane ale unui tren, din cauza rafalelor puternice de vânt, la circa 120 de kilometri de Uru- mqi, capitala provinciei Xinjiang. Doi pasageri au fost răniți grav, iar alți 32 au suferit leziuni ușoare, precizează China Nouă. Trenul tocmai părăsise gara Turpan, situată la circa 200 de kilometri sud-est de Urumqi. Accidentul s-a petrecut într-o zonă muntoasă, renumită pentru condițiile sale meteorologice extreme.

Connor cu mama lui (Foto: epa)

Aplaudat la scenă deschisă
■ Daniel Radcliffe a fost 
aplaudat de critici la 
debutul pe scena de 
teatru londoneză.

Derby, un pui de cangur care a fost abandonat de mama sa, este ținut la Szeged Game Park într-un buzunar care ține loc de marsupiu. (Foto: epa)

Londra (MF) - Actorul britanic Daniel Radcliffe, devenit celebru cu rolul tânărului vrăjitor „Harry Potter”, a debutat pe scena de teatru londoneză într-un rol foarte controversat, care implică scene de nuditate.Jurnalele britanice au salutat, ieri, interpretarea actorului în vârstă de 17 ani care, potrivit Daily Mail, l-a „lăsat în urmă pe Harry Potter” și, potrivit Times, dovedește că este un „actor sigur pe el”. A știut să fie „convingător” în ceea ce este „cel mai bun rol

Și vaca face... ouăLondra (MF) - Unul din zece copii cu vârste între opt și 15 ani, din Marea Bri- tanie, nu știu de la ce animale provin alimentele de bază pe care le mâncă în fiecare zi, precum ouăle, brânza sau iaurtul, scrie Daily Mirror, citând un studiu realizat de publicația Diary Farmers of Britain. Doi din zece copii nu știu din ce se face iaurtul, iar opt la sută nu își dau seama că burgerii cu carne de vacă (beefburger) sunt făcuți...cu came de vacă. în cazul copiilor de la țară, doar trei procente dintre aceștia nu știu aceste lucruri. Două procente dintre copiii de la oraș cred că vacile fac ouă, insă toți 
cod iii știu că lantele vine de la vacă.

Jody „Babydol" Gibson (Foto: epa)

Vulcanul Stromboli (Foto: epa)planul de alertă. Cei 400 de locuitori ai insulei, care are o suprafață de 12 kilometri pătrați, au fost sfătuiți să evite zona de coastă, fiind posibilă formarea unui val uriaș ca urmare a scurgerii lavei în mare.
de kilograme sociale. Connor McCreaddie se spală și se îmbracă cu greutate, lipsește regulat de la școală din cauza stării sale de sănătate și este victima batjocurii colegilor săi. „Copiii își bat joc de noi din cauza greutății. Asta ne îmbolnăvește, criticile și cuvintele urâte care vin tot timpul din partea oamenilor”, a spus Connor într-un reportaj televizat.Reprezentanții serviciilor pentru protecția copilului din Nord Tyneside (nordul Angliei) se vor întâlni, marți, pentru a discuta acest caz, iar copilul ar putea fi retras din familie.La Crăciun, băiatul cântărea o sută de kilograme. Mama acestuia, Nicola McKeown (35 ani), a apelat la ajutorul unui nutriționist și în două luni el a reușit să slăbească zece kilograme. însă serviciile sociale trebuie să evalueze dacă eforturile pentru a-1 face să slăbească sunt suficiente. Băiatul fură sau ascunde mâncarea.

Daniel Radcliffe în piesa de teatru „Equus" (Foto: FAN)de teatru pentru un adolescent”, titrează The Independent. Sala l-a aplaudat îndelung, marți seara, la premiera 
Clienți pe listaLos Angeles (MF)- Actorul Bruce Willis, producătorul Don Simpson și sultanul din Brunei se numără printre celebritățile de pe lista de clienți a unei proxenete care în anii '90 conducea o rețea internațională de prostituate și care își va lansa autobiografia în câteva zile. Jody „Babydol” Gibson, care a stat 22 de luni în închisoare pentru proxenetism, spune că Bruce Willis este doar unul

piesei „Equus”, de Peter Shaf- fer, în care Radcliffe joacă rolul dificil al lui Alan Strâng, un tânăr obsedat sexual de cai. 
unei proxenete dintre numeroșii bărbați bo- gați și celebri pe care îi amintește în autobiografia sa. Numele nu au fost făcute publice în documentele procesului care a avut loc în 2000.Un avocat al lui Willis a declarat pentru Los Angeles Times că actorul nu a vorbit niciodată cu Gibson și că povestea este „inventată”. Gibson a condus o rețea de aproximativ 300 de prostituate. 

Presa britanică a stârnit discuții despre faptul că Daniel Radcliffe joacă în câteva scene >. de nuditate, fapt care a atras ’ curiozitatea fanelor, care au asediat, după spectacol, ieșirea artiștilor de la teatrul Gielgud. „Nu există momente de voyeurism”, a indicat Daily Mail. La spectacol au participat celebrități precum actorul Christian Slater și cântărețul Bob Geldof venit cu fiica sa, Pixie, în vârstă de 16 ani, care â mărturisit că este o fană a lui Radcliffe.Radcliffe a ținut să precizeze că nu a acceptat rolul pentru a se distanța de personajul „Potter”, care l-a făcut celebru și bogat: „Am făcut-o pentru că sunt de părere că este o piesă de teatru i importantă”.

Rezervorul extern (Foto: epa)

Grindina încurcă 
NASAWashington (MF) - Lansarea navetei Atlantis, prevăzută pentru 15 martie, a fost amânată cu mai multe săptămâni după ce rezervorul extern al vehiculului spațial staționat pe rampa de lansare a fost afectat de o grindină puternică, a anunțat NASA.Wayne Hale, responsabilul programului navetei Atlantis, a declarat că trebuie făcute reparații la rezervorul extern. NASA a precizat că este posibil ca grindina să fi afectat și aripile navetei Atlantis.


