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Vremea se menține frumoasă, dar 
_ , răcoroasă dimineața.

Dimineața La prânz Seara

Spiritul civic devean: zero
Hunedoreanul 
lui Ferarri

Deva (I.J.) - Corneliu Birtok-Băneasă este un adevărat talent în mecanică încă de la cea mai fragedă vârstă. Unul din talentele sale este berfectionarea pieselor pentru orice tip de mașină pentru ca ele să dea randament optim. Astăzi, el este în atenția producătorului de mașini sport, Ferarri. /p.5

Din nou 
în arest
Deva (M.T.) - Liderul 
unuia din grupările 
infracționale cerce
tate în dosarul 
„Hidra" din Hune
doara, Andrei Raita, 
este cercetat pentru 
încălcarea interdic
țiilor impuse de 
procuror, ultraj con
tra bunelor moravuri 
și șantaj. în cursul 
nopții de joi spre 
vineri, Andrei Raita a 
fost prezentat Tri
bunalului Hunedoara, 
care a emis pe 
numele său mandat 
de arestare preven
tivă pentru 30 de 
zile. Conform 
declarațiilor comisaru
lui BCCO Alba lulia, 
Traian Berbeceanu, 
Raita Andrei ar fi 
provocat, luni și 
marți, scandaluri într- 
un local din munici
piul Hunedoara, 
unde ar fi pierdut la 
jocuri de noroc, o 
sumă mare de bani. 
Supărat că a pierdut 
banii, bărbatul l-a 
amenințat pe patro
nul localului și i-a 
cerut să-i înapoieze 
suma pierdută.

■ Cuvântul Liber a făcut 
un test pentru a evalua 
spiritul civic de care dau 
dovadă devenii.

Deva (C.B.) - Deși când vine vorba de critici la adresa autorităților locale devenii sunt primii, la demonstrarea

Colegul nostru aruncă pe jos o doză goală de suc. Nici o reacție din partea trecătorilor. Lipsa de atitudine a cetățenilor față de cei care fac mizerie explică, partial, de ce Deva nu a ajuns încă un oraș curat.
(Foto: Călin,Bicăzan>

Curentul se 
scumpește
| Deva (C.P.) - De mâine, prețul energiei electrice pentru populație va crește, în medie, cu 3,95%, întrucât producția s-a bazat în ultima parte din 2006 pe gaze, determinând majorarea costurilor, a declarat președintele ANRE, Nicolae Cpriș. El a precizat că o "ouă majorare a tarifelor nu va avea loc mai devreme de luna septembrie. Cea mai recentă majorare a tarifelor la energia electrică, cu 4,72%, a avut loc la 1 decembrie 2006.
Viața la azilul de noapte

Bani pentru haine la Primărie
Hunedoara (I.D.) - Iosif Tolvaly are 57 de ani. De două luni, este unul din „locatarii” adăpostului de noapte din Hunedoara. A fost găsit murdar, înfometat și cu hainele rupte. Adăpostul de noapte este singura lui casă. Și sper- anță... /p.3

CUVÂNTUL LIBER
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■ Pentru a putea intra 
în posesia banilor, anga- 
jații primăriei nu trebuie 
să piardă bonurile.

Deva (C.B.) - Angajatii primăriei Deva care fac parte din Sindicatul Liber al Funcționarilor Publici au primit în urma unei hotărâri în instanță prime pentru haine. Deși circulă zvonul că 

propriului spirit civic, cetățenii municipiului sunt cori- genti. Un mic test efectuat de ziarul nostru arată că devenii nu se implică deloc atunci când vine vorba de păstrarea curățeniei în orașul în care locuiesc. Povestea testului e următoarea: Mihai Oprișiu, unul din elevii aflati în prac- 

valoarea acestei prime se ridică la 700 de lei/lună, yiceprimarul loan Inișconi a infirmat această variantă și spune că în realitate cuantumul primei este mult mai redus. „Angajatii primăriei care fac parte din sindicat primesc 100 de lei/lună”. Dar pentru a intra în posesia lor, angajatii nu trebuie să rătăcească bonul care devine foarte valoros dacă pe el e 

tică la Cuvântul Liber a avut „misiunea” de a face mizerie în plină stradă, aruncând la întâmplare în zona centrală diferite ambalaje ale unor produse. Rezultatul? Nici unul dintre deveni nu l-a avertizat pe colegul nostru pentru mizeria făcută, cetățenii n-au făcut altceva decât să arunce 

imprimat faptul ca angajatul și-a cumpărat o haină. „Banii sunt dati doar în condițiile în care la sfârșitul trimestrului, cei care beneficiază de acest drept prezintă bonurile din magazin care demonstrează faptul că și-au cumpărat haine și nu altceva”. Astfel, angajatii primăriei trebuie să fie atenti ca pe bonul de la magazin să fie trecut articolul de îmbrăcăminte cumpărat. 

o privire scurtă după care fiecare și-a văzut de treabă, întrebați de ce nu au intervenit, unii deveni au reacționat într-un mod neplăcut și n- au stat la discuții. Alții au spus că aveau de gând să ridice ei mizeria făcută, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 
/p.3

Adio hidro
centrale!

Grădiștea (H.A.) - Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelu- lui Cioclovina, pe a cărui arie ar fi trebuit să se construiască trei dintre hidrocentralele de mică capacitate, au respins ieri proiectul „microhidro- centrale pe Strei”, /p.5

Printre cei mai buni din lume
Specialiștii români din domeniul IT&C se numără printre 
.e. mai buni din Iqme, după cum arată ponderea certifi
ca- cr obținute.

ponderea certificărilor in IT -

Tinerii și-au primit locuințele
■ La Hunedoara a fost 
aprobată lista cu cei 48 
de tineri care vor primi 
locuințe prin ANL.

Hunedoara (C.B.) - Consiliul local Hunedoara a aprobat lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Hunedoara, str. Cîmpului, bloc 6. Astfel, 48 de tineri au fost repartizați in apartamentele

ANL: 32 de apartamente cu două camere și 16 garsoniere. Contestațiile cu privire la lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, vor fi adresate primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Primarul va asigura solutionarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii. Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămâne definitivă, după rezolvarea eventualelor contestații.

Pentru simplu fapt că vă numărați printre abonații cotidianului Cuvân tul Liber, puteti să fiți răsfățat, lunar, cu premii. Abonatul Lunii MARTIE a desemnat Trifan Ioan din Ilia. Felicitări, domnule Trifan și vă așteptăm la redacție pentru a vă ridica premiul ce constă într-un wichmaker! (Foto:

mailto:cuvantul@informmedia.ro


sâmbătă. 31 martie 2007 CUV*®

• Vizita in doi. Ministrul britanic de Finanțe, Gordon Brown, cel mai probabil succesor al lui Tony Blair la conducerea Guvernului de la Londra, a efectuat o vi- zită-surpriză în Afganistan, alături de ministrul Apărării, Des Browne. Cei doi au sosit la Kandahar pentru întrevederi cu ofițerii britanici și liderii politici locali, dar și cu o parte dintre cei 6.300 de militari britanici mobilizați în Afganistan.

Cea mai
■ Blaga: Soluția, împă
carea PNL-PD, pentru că 
un Executiv al Alianței 
trece cu largă majoritate.

Craiova (MF) - Secretarul general al PD, Vasile Blaga, ala Craiova, că soluție ar fi o

bună soluție, împăcarea

Soluție greu 
de găsit

Washington (MF) - Secretarul american al A- părării, Robert Gates, a sugerat Congresului a- merican să găsească o soluție prin care să poată desființa închisoarea militară de la Guantanamo, precizând însă că orice astfel de mijloc trebuie să asigure încărcarea pe viață a unor deținuți. El a făcut apel la Casa Albă și Congresul american să dezbată această problemă. SUA au fost criticate în legătură cu detenția celor 385 de suspecți al-Qaida și talibani la baza Guantanamo din Cuba.
Neagă tot

Berlin (MF) - Ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier, a negat că s-ar fi a- flat la originea încarcerării unui cetățean german de origine turcă la centrul american de la Guantanamo, în Cuba. Frank-Walter Steinmeier a fost audiat pentru a doua oară de comisia parlamentară desemnată să ancheteze cooperarea autorităților germane cu Statele Unite după atentatele de la 11 septembrie. Șeful diplomației germane se confruntă numeroase critici, mai multece-să își j \

Nicolas Sarkozy
(Foto: EPA)

Sarkozy 
în fața lui 
Royal
Paris (MF) - Candi
datul forțelor de 
dreapta ia preziden

țialele din Franța, Ni
colas Sarkozy, ar câș
tiga cel de-al doilea 
tur de scrutin cu 
52% din voturi, față
de 48% cât ar obți
ne candidata socialis
tă Segolene Royal, 
potrivit unui sondaj 
CSA de ieri. Sarkozy 
a crescut două pro
cente față de sonda
jul precedent al CSA 
de săptămâna trecu
tă, care U credita cu 
50% din intențiile de 
vot, la egalitate cu 
Royal. în cazul pri
mului tur de scrutin, 
Sarkozy se menține 
la 26% din intențiile 
de vot, față de Sego
lene Royal, care pier
de 1,5 procente 
ajungând la 24,5%.

j Segolene Royal
(Foto: EPA)

prezinte MjjnHșEW: sdemisia.
Strategia, la Parlament

București (MF) - Strategia națională de apărare a ajuns, ieri, la Senat, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului Andrei Alexandru, aceasta urmând a parcurge pașii procedurali până la adoptarea sa în ambele Camere ale Parlamentului.Purtătorul de cuvânt al președintelui Senatului, Andrei Alexandru, a anunțat că strategia națională de apărare a ajuns la Parlament, fiind înregistrată la Biroul Permanent și urmează să fie dată în lucru, conform procedurilor parlamentare.Articolul 5 din Legea 473 /2004 privind planificarea apărării prevede că Strategia națională de apărare a României este documentul de bază care fundamentează planifi- carea apărării la nivel național. Conform actului normativ, președintele României, în termen de cel mult 6 luni de la data depunerii jurământului, prezintă Strategia națională de apărare Parlamentului, care o dezbate și o aprobă, prin hotărâre, în cadrul unei ședințe comune.Potrivit articolului 65 alin. 2 lit. f din Constituție, Camera Deputaților și Senatul lucrează în ședințe comune pentru aprobarea strategiei naționale de apărare a țării.CSAT a aprobat, în ședința de joi, Strategia națională de apărare, care urma a fi trimisă Parlamentului a doua zi.
Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit aJ Tirajelor
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declarat, teri, cea mai bună
Fie în Alianță, alături de PNL, 
fie în opoziție.
Din acest punct de 
vedere, altă alter
nativă pentru noi 
nu există.

Emil Boc........................................................... M împăcare între liberali și de- mocrați, pentru că un Executiv -al Alianței va trece cu o largă majoritate de Parlament, guvernarea de până a- cum fiind de succes.„Pot să vă garantez un lu-

cru și trebuie să fim expliciți: un guvern PD-PNL trece cu o largă majoritate în Parlament. Cei care încearcă să facă jocuri, adică PSD-ul, nu vor vota împotriva unui astfel de guvern, pentru că vor rămâne la jumătatea mandatelor din Parlament. PSD nu va vota împotriva unui guvern al Alianței”, a precizat Vasile Blaga.Secretarul general al PD a ținut să sublinieze: „Cred că cel mai bine ar fi o împăcare (între PNL și PD - n.r.), pentru că a fost o guvernare indiscutabil de succes”.Blaga a arătat că Protocolul Alianței conține soluțiile tuturor problemelor posibile dintre PNL și PD.
împreună sau separatLa rândul său, președintele PD, Emil Boc, a completat că Alianța „în drept există, deși în fapt sunt probleme”, dar că

Vasile Blaga este pentru împă
carea PNL-PD (Foto: EPA)PD are o poziție fără echivoc: „fie în Alianță, alături de PNL, fie în opoziție”. „Din a- cest punct de vedere, altă alternativă pentru noi nu există”, a spus Boc.„Suntem parteneri în Alianță, am rămas fideli principiilor acesteia și, în consecin

ță, ori în Alianță, ori vom rămâne fideli acelorași principii, dar de pe alte poziții, evident în opoziție. Premierul va stabili, în aceste condiții, pagi ticiparea noastră: Alianța saW (...) opoziția”, a mai spus Boc.Președintele Traian Băses- cu a declarat, joi, că, după ședința CSAT, i-a rugat pe liderii politici ca, indiferent care este soluția, să o adopte foarte rapid, pentru că situația actuală creează confuzia și a menționat că luarea deciziei ține de premier.Băsescu a precizat că, după ședința CSAT, i-a rugat pe oamenii politici membrii ai Consiliului, inclusiv pe pri- mul-ministru, să mai rămână și i-a rugat ca, indiferent care este soluția, să o adoopte foarte rapid.Președintele a declarat că oricum situația ar trebui rezolvată înainte de sărbătorile de Paște.
Valeriu Tu rea n, în locul Adrianei Săftoiu
■ Valeriu Turcan a fost 
numit purtător de 
cuvânt al președintelui 
României.

București (MF) - Fostul șef al Agenției de Strategii Guvernamentale, Valeriu Turcan, este noul purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale, în locul Adrianei Săftoiu, care a demisionat din funcție la începutul acestei săptămâni.
Președintele Traian Băsescu a semnat, ieri, decretul privind eliberarea din funcția de consilier prezidențial a A- drianei Săftoiu, începând cu 1 aprilie.Tot ieri, șeful statului a semnat și decizia de numirea a lui Valeriu Turcan în funcția de „consilier de stat la Departamentul Comunicare Publică / purtător de cuvânt al președintelui României”, informează un comunicat al Administrației Prezidențiale.Valeriu Turcan este soțul

Turcan a fost demis anul tre
cut de premier (Foto: fan)Ralucăi Turcan, care este în prezent membru PLD și care va candida la un post de vicepreședinte al acestui partid, la congresul care va avea loc sâmbătă.
Finul lui StolojanEl a fost președinte al A- genției de Strategii Guvernamentale, funcție din care a fost demis de către premierul Călin Popescu Tăriceanu la sfârșitul lui martie 2006. Tări

ceanu l-a demis pe Turcan, după ce i-a cerut acestuia să demisioneze și a refuzat.La acea vreme, un comunicat al Executivului anunța că activitatea Agenției nu a corespuns „necesităților de comunicare” ale Guvernului pe un set de politici publice promovate de la începerea mandatului, precum lupta împotriva corupției, integrarea europeană (cu componenta de comunicare externă și internă), a- plicarea cotei unice, combaterea evaziunii fiscale, recalcularea pensiilor, reforma în sănătate, reforma în educație.Turcan declara că demiterea sa din funcția de președinte al Agenției pentru Strategii Guvernamentale este determinată de divergențele apărute în relația cu „consilierul de taină al premierului”, Dorel Șandor, și nu de eventuale probleme de comunicare ale agenției.Soții Turcan au fost cununați de către fostul consilier prezidențial Theodor Stolojan.

Românii au
votat contra

Bruxelles (MF) - Un număr de 319 eurodepu- tați au votat, joi, în favoarea adoptării unui raport care cere instituirea unei „suveranități supravegheate” a provinciei Kosovo, în timp ce 268 de membri ai PE, printre care și români, au respins documentul respectiv.Raportul reprezintă materializarea celui mai puternic sentiment în favoarea independenței a- doptat la nivelul UE, în pofida faptului că statele comunitare, alături de CE, rămân sceptice în privința acestei titulaturi. Votul din PE are loc la câteva zile după ce e- misarul ONU, Martti Ahtisaari, a propus acordarea unei „independențe supravegheate” provinciei Kosovo, în prezent administrată de ONU.

fl
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Dialog iraniano-britanic pentru soluționarea crizei
■ Londra și Teheranul 
dialoghează pentru 
soluționarea crizei mili
tarilor capturați în Golful 
Persic.

Londra/Teheran (MF) - Ambasada Iranului la Londra a anunțat, ieri, că Marea Bri- tanie este în contact cu Guvernul iranian pentru soluționarea crizei celor 15 militari britanici „într-o manieră reciproc acceptabilă”, informează Reuters.„Cele două guverne analizează și dezbat cazul împreună. Este clar că sunt examinate aspecte tehnice, legale și privind securitatea”, a comunicat ambasada iraniană.Consiliul de Securitate ONU a adoptat joi o declarație în care cere soluționarea rapidă a crizei. Problema militarilor capturați în Golful Persic a fost discutată ieri și de miniștrii europeni de Externe, reuniți în Germania.Ambasada Iranului a reiterat că Marea Britanie a încălcat mandatul Consiliului de
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Imagini cu militarii britanici capturați de Teheran la televiziunea 
iraniană (Foto: epa)Securitate prin implicarea acestui for în criza bilaterală, subliniind că militarii britanici se aflau în apele iraniene.
Fără terțiUn membru al Adunării Experților de la Teheran - structura religioasă subordonată liderului suprem iranian - a declarat, ieri, că nicio terță țară și nici Consiliul de Se

curitate ONU nu trebuie să se implice în criza militarilor britanici arestați.Clericul radical șiit Ahmad Khatami a subliniat in cursul predicii de vineri că problema este destul de clară, în condițiile in care două ambarcațiuni britanice aflate în apele teritoriale iraniene au fost oprite de Paza de Coastă, iar echipajele arestate.

„Marea Britanie este un a- gresor și Iranul l-a confruntat. în consecință, nicio altă țară, nici măcar Consiliul de Securitate ONU, nu are dreptul să se implice în această chestiune. Trebuie să fie con- știenți că orice ingerință va complica situația”, a spus clericul iranian.
La televizorTeleviziunea iraniană de limbă arabă a transmis ieri interviul unui al doilea marinar din cei 15 militari britanici, care recunoaște că echipa sa pătrunsese în apele iraniene.Televiziunea oficială Al- Alam a difuzat imagini înfățișând un militar care vorbește j în engleză și care declară căi „regretă profund că a intrat® în apele” iraniene.Aceeași televiziune difuzase, miercuri seară, imagini care înfățișează militarii britanici, printre care și singura femeie din echipă, Faye Turner, în vârstă de 26 de ani. care a recunoscut că a pătruns in apele iraniene.

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinul, Clara Pâs, 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Strofa, Calin Bicăzan • 
Fotoreporter Tratan Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnțari
Corectori: Aike Negru, _ufza Marino:
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• Expoziție de Florii. 0 expoziție de
* desene intitulată „Flori, soare, suflet" a fost deschisă ieri, în holul CT Energetic „Dragomir Hurmuzescu" Deva. Expoziția se dorește a fi o reflecție a simbolisticii renașterii naturii, închinată anotimpului primăverii, ațum, în ajunul sărbătorii creștine de Florii și a Paștelui. (S.B.)

•.Mariaj Fest*. Firmele expozante, prezente la Casa de Cultură din Deva, prezintă rochii pentru mirese, decorațiuni diverse pentru astfel de evenimente, servicii de fotografie. Expoziția este una cu vânzare. (M.l.)

Nu le pasă de mizeria străzii

in grădiniță
Deva (S.B.) - Finalizarea proiectului educațional „Pregătim un Paște luminos”, derulat la Grădinița P.P. nr. 4 Deva, este prilejul cu care, ieri, la sediul instituției (Deva, Piața Unirii, nr. 16), a avut loc evaluarea. La manifestarea pregătită de inițiatorii proiectului, Gabriela Berbeceanu, Mariana Constantinescu și dir. Smărăndița Poșta coordonator, au participat părinți, școlari și colegi ai cadrelor didactice implicate. Scenetele copiilor de grădiniță și din unele școli au redat, hn versuri, scene între Animale ale pădurii care se pregătesc să adune ouă să sărbătorească Paștele. Apoi au fost derulate mai multe ateliere de lucru în care copiii împreună cu părinții și invitații lor, au realizat diferite lucrări (pictură, deco- jsare de ouă, felicitări îfij )-www.huon.ro

„Fețele 
deșeurilor"
Deva (C.B.) - Asocia
ția „Teseract" din 
Deva organizează 
astăzi, 31.03.2007, 
cea de-a 11-a ediție 
a cafenelei de 
science fiction. Mani
festarea va avea loc 
la sediul Fundației 
pentru Tineret Hune
doara - Deva, strada 
Mihai Eminescu, nr. 
2, etaj 1, începând 
cu ora 18. Tema 
acestei ediții este 
„Fețele de diamant 
ale deșeurilor", Invi
tată la discuții va fi 
profesoara Carmina 
Buhoș. în cadrul a- 
cestui SF Cafe, vor a- 
vea loc discuții des
pre poluare, metode 
de reciclare a deșe- 
ruilor, precum și o 
prezentare multime
dia de machete reali
zate din deșeuri. A- 
ceste machete au 
fost create de către 
scriitorul Ovidiu Pet- 
cu. Acțiunea de sâm
bătă a fost organiza
tă de DJT Hunedoara

■ Devenii nu dau doi 
bani pe păstrarea 
curățeniei în orașul în 
care locuiesc.

CĂLIN Bicăzan
calln.bicazan@informmedla.ro

Deva - Testul efectuat de „Cuvântul Liber” pe cele mai circulate artere din oraș relevă un fapt dezamăgitor pentru spiritul civic devean: devenilor nu le pasă de cură

țenia din oraș. După ce, cu puțin timp în urmă, locatarii cartierelor municipiului îi criticau pe edilii locali că nu se implică pentru păstrarea curățeniei în Deva, acum se vede că nici cetățenii nu mișcă un deget pentru asta. Deși toți spun că este bine să păstrezi curățenia citadină, prea puțini o și păstrează cu adevărat. Devenii și-au spus părerile referitoare la acest subiect. „în primul rând, e o chestiune de bun-simț să nu

arunci pe stradă tot felul de ambalaje sau mizerii. Pentru asta există coșuri de gunoi. Școala trebuie să fie o continuare a educației de acasă și toți românii trebuie să conștientizeze că păstratul curățeniei este o noțiune elementară”, este de părere loan Fărcășan din Deva. Din păcate, nu toți devenii chestionați au fost amabili să răspundă la întrebări după momentul testului. Marea majoritate a devenilor au

băgat capul în pământ și și- au văzut mai departe de drum, lăsând pe altcineva să ridice mizeria, aspect care oricum nu-i privește, după spusele unora. „Nu vreau să vorbesc cu voi. Sunteți niște obraznici”, spune o cetățeană care nu a înțeles morala testului. Concluzia? Implicarea pentru păstrarea unui oraș curat trebuie să fie un obiectiv pentru autoritățile locale, dar și o datorie civică a cetățeanului.

Mihai se apropie de un grup de cetățeni Aruncă neglijent ambalajul și pleacă Cetățenii nu au nici o reacție

In patul de o noapte

Prezență bună la bursă
Hunedoara (I.J.) - Minibursa generală a locurilor de muncă a adus ieri, în agențiile AJOFM Hunedoara, peste 1000 de persoane. Pentru Bursă, cei 265 de angajatori prezenți ieri au oferit hunedorenilor 1.269 de locuri muncă vacante. Cele mai multe oferte au •ost înregistrate la Simeria - 320 și Deva - 211 din totalul general de 2.324 de locuri de muncă. „Prezența cea mai bună la bursă s-a înregistrat la Brad - 225 persoane și Petroșani - 165. Au fost încadrate pe loc 250 de persoane, astfel: Deva și Petroșani - câte 37, Brad - 30, Lupeni - 26, Vulcan - 24, Hunedoara - 20, Hațeg - 18, Orăștie și Călan câte - 17, Simeria - 16, Ilia - 8 persoane. Alte 395 de persoane au fost selectate de angajatori în vederea încadrării în muncă. Agenția va monitoriza în termen de 30 de zile în ce măsură aceste discuții s-au finalizat prin încheierea unor contracte individuale de muncă”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.Următoarea bursă a locurilor de muncă va fi organizată la 20 aprilie 2007.

■ Adăpostul de noapte 
din Hunedoara găz
duiește 20 de oameni 
ai străzii.

Hunedoara (I.D.) - Iosif Tol- valy a lucrat în combinat. Acum 5 ani, i-a murit soția. A fost detașat (5 ani, spune el, câteva luni, spune un fost coleg de serviciu) la Constanța. Cum, când s-a întors în Hunedoara, nu mai știe. Polițiștii comunitari l-au găsit, la începutul lui februarie, în zona spitalului. Murdar, înfometat, cu hainele rupte... L-au dus la spital. Apoi - fără acte, cu memoria tulburată - a a- juns la Adăpostul de noapte. A început să se întremeze, îi revin crâmpeie de memorie... „Am locuit cu soția și cu fiul meu vitreg într-un aparta

ment... După ce a murit soția, am plecat la Constanța. Pe urmă... au murit și părinții mei. Sunt înmormântați toți aici, în cimitirul reformat...” - încearcă să își adune cuvintele și amintirile. „Nu are pe nimeni - spune Jenica Brebe- niță, coordonatoarea centrului. După ce i-a murit soția, a... clacat. Am reușit să găsim un fost coleg, care ne-a dat mai multe detalii despre el. Așa am putut să începem recuperarea actelor, să-i refacem trecutul bucată cu bucată. După ce primim toate actele, va primi ajutor social de la primărie. încercăm să refacem cartea de muncă, pentru pensia pe care o așteaptă în octombrie...” Pentru Iosif Tol- valy, Adăpostul de noapte a fost salvarea. Altfel, probabil ar fi ajuns să fie găsit înghețat
Cetățile dacice - în Senat

Iosif Tolvaly încearcă să-și reconstituie amintirileîn vreun canal. „Vin seara, după ora 20, iar dimineața, pleacă. Vin murdari, bolnavi, fără acte. Le asigurăm două mese pe zi, condiții de spălat, le dăm haine de schimb. Le căutăm slujbe celor care pot munci, le căutăm actele. Până reușesc să se pupă pe picioare” - conchide d-na Brebeniță. Din 2005. de când a fost înființat adăpostul și până azi, i- au trecut pragul peste 100 de oameni. Adăpostul de noapte poate găzdui 20 de oameni ai

străzii, dar mai ales iarna, se adună aici mai mulți, majoritatea bărbați. Pentru fiecare, primăria alocă 5 lei pe zi pentru hrană, în total cheltuielile generale ridicându-se la 11 lei/zi. Completările necesare de îmbrăcăminte și așternuturi se fac din donații, Biserica penticostală având un a- port important. Sunt de vârste diferite, cu o fostă viață în spate, dar tuturor li se dă o șansă să o poată lua de la capăt.
Deva (M.S.) - Situația cetăților dacice din Munții Orăștiei va fi discutată săptămâna viitoare în Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Senatului, a anunțat ieri, la Deva, președintele comisiei,, senatorul Adrian Păunescu (PSD). „Ca să ieșim în Europa, trebuie să ne întoarcem spre noi înșine. Cetățile dacice trebuie să fie mândria noastră”, a afirmat senatorul Adrian Păunescu. El a menționat că situația situ- rilor arheologice din Munții

Orăștiei trebuie abordată printr-o discuție concretă, în urma căreia să fie întreprinse mai multe acțiuni de natură legislativă pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea interesului pentru cetățile dacice. Comisia pentru cultură a Senatului a primit un memoriu întocmit de Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara, în care este cuprinsă și ideea autorităților județene referitoare la transformarea perimetrului în care se află cetățile dacice într-un parc arheologic.
Expoziție de Paști, la muzeu

De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copi
ilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria 
primăverii și a serbării Sfintelor Sărbători Pascale printr-un desen (creație 
proprie). Desenele pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, 
B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro. Data-limită este 5 aprilie 2007, ora 
12:00!
Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 29 martie - 5 
aprilie, atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui talon apărut în 
perioada respectivă în Cuvântul Liber.
Premierea va avea loc în 6 aprilie,_ premiile constând în CADOURI SPECI
FICE SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE. în 7 aprilie, Cuvântul Liber vă oglindește 
sentimentele primăvăratice într-o pagină specială, iarwww.huon.ro vă ajută 
ca toate desenele voastre să prindă culoarea primăverii.

Deva (S.B., I.B.) - Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva a deschis, ieri, expoziția de icoane pe sticlă și carte veche intitulată „Incursiune artistică în spațiul creștin”, în clădirea „Magna Curia”, care va fi deschisă în martie - aprilie. Programul de vizitare este de marți până duminică, între orele 9.00 - 17.00. Icoanele pe sticlă prezentate în expoziție provin din vechile centre de iconari de la Nicula, Laz, Făgăraș, Lancrăm, Săliș- tea Sibiului, Maierii Albei Iulia și Țara Oltului. Tempo

ral, acestea se încardează în perioada sfârșitului secolului XIX și începutul secolului XX. Printre cele mai reprezentative icoane expuse, se regăsesc „Bunavestire” (Nicula, sec. XIX), „Maica Domnului cu pruncul” (Nicula, sec.XIX) ș.a. Prezentarea acestor icoane este întregită cu exemplarele de carte veche religioasă, mărturii prețioase ale culturii românești a sec. XVII - XIX. Printre cărțile prezentate în expoziție regăsindu-se „Cazania lui Varlaam” (Iași, 1643).
www huon.ro

REGULAMENT: Desenele și fotografiile câștigătorilor vor fi incluse atât In ziar, 
cât și pe portal. Informații suplimentare la tel.0254/ 211 275. int 8807
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1996 S a născut filosoful Ren* Descartes._________
1809 - S-a născut scriitorul rus Nikolai Gogol,_____
1855 - A murit, la 38 de ani, scriitoarea britanică 

Charlotte Bronte („Jane Eyre”). 
1891 - S-a născut poetul Ion Pll- 
lat.________________________________
1938 - Au fost desființate, printr- 
un decret regal, toate partidele 
politice___________________________
1926 - 5-a născut scriitorul brita

nic John Fowles („Soția locotenentului francez", 
„Magicianul")._________________________________________
1933 - S-a născut Nichita Stănescu. poet el ge- 
nerației '60 și academician postmortem (m. 1983), 
1935 - S-a născut actorul britanic Richard Chamber- 
lain. __________ _______
1971 - S-a născut actorul britanic Ewan McGregor 
(foto) („Războiul Stelelor").____________________________
1993 - A murit, la 28 de ani, actorul american Bran
don Lee („Corbul"), fiul lui Bruce Lee.

Prognoza pentru astăziCer parțial noros. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zileDuminică. Averse de ploaie. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 1°C.
Luni. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 14°C. Minima va fi de 1°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox ______
Sâmbăta învierii iui Lazăr; Sf. Ier. Mc. lapatie al Gan- 

grei.

Calendar Romano-Catolic__________________
Sf. Beniamin, diacon m.

Calendar Greco-Catolic__ ___
Sâmbăta S și dreptului Lazăr; S. Ipațiu, ep. m.

Întreruperi apă, gaz, curent i
Energie electrică _____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă. 
Luni, 2 aprilie, furnizarea energiei electrice va fi între
ruptă între orele:
8.00-15.00 în Hărțăgani (parțial), Băița (zona spre
Mănăstirea Băița);
8.00-14.00 în Hațeg, str. Nucilor.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Vișinilor, str. Coasta, str. 
Maleea; - Petrila, str. Aușelu - Lonea, str. Jiului, str. 
Parângului; - Vulcan, str. Pinului.

Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă. 
Luni, 2 aprilie, furnizarea gazului metan va fi întreruptă 
între orele:
9.00 - 15.00 în Deva, str. M. Eminescu BI.H, HI, C3 
sc E

Apă___________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile.nu va fi întreruptă.
Luni, 2 aprilie, furnizarea apei potabile va fi întreruptă 
între orele:
9.00-12.00 în localitatea Brad, pe conducta DN 500, 
care alimentează cu apă blocurile: A1, A3, Bl, B2, 
Dl. C1. C2, pentru repararea defectului accidental în 
dreptul blocului A2 de pe strada Libertății.

BEȚETA ZILEI

Sarmale de post
Ingrediente: 1 varză murată, 250 g nuci, 1 fir de 
praz, 2 legături pătrunjel, 100 g margarină, 1 mor
cov, 2 linguri pastă de roșii, 1 iiguriță boia dulce, 1 
i’nguriță ulei, sare, piper, cimbru.
Mod de preparare: se toacă nucile mărunt, prazul, 
verdeața, se rade morcovul, se bate margarina 
spumă, se amestecă toate acestea cu pasta de roșii, 
usturoiul și mirodeniile. Foile de varză se umplu cu 
această compoziție, sarmalele se pun la fiert 40 de 
minute apoi se așază pe un platou cu varză tocată.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integramel din numărul precedent: P - B - VAL - MARAMA - AS - LA - ISLIC

- BASTI - ATU - RAU - PRAF - ZI - RING - I - ORBI - ITE - TAIA - STA - RANGA - IF

- CAL - ALUNE - A - ICI - PAS - RG - UE - LES - BASMA - STAL

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Uber 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute Tn această perioadă, realizează 
o colecție $i trimite-o alături de talonul comple
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
li oitUe spedde CudnU fcer, până ti 19 aprife.

li m amhue, ovAim. ubsi 
TE YKEA CAșneATMI

Berbec _
Dimineața aflăți că trebuie să renunțați la o dHBtxte la 
interes personal ceea ce vă nemulțumește. Treceți cu cătai 
peste acest moment!

Taur ______ _
Aveți posibilitatea să vă apropiați mal mult de persoana 
iubită. Dacă se ivește ocazia să plecați îrtfr-o excursie, vă 
recomandăm să nu ezitați. Zi

taGemeni
în cursul dimineții primiți un cadou de care vă bucurați 
foarte mult. De asemenea, s-ar putea ca un grup de pri
eteni să vă invite la o petrecere.

Rac
Puteți să vă asumați noi responsabilități sau să începeți o 
activitate nouă. Seriozitatea $i farmecul dumneavoastră 
personal vă fac să străluciți în societate.

Leu
Deși sunteți foarte preocupat cu probleme personale, vă 
sfătuim să luați o mică pauză de relaxare. Acordați mal 
multă atenție relațiilor sentimentale!

Fecioară
Sunt șanse mari să se petreacă schimbări importante care 
vă vor oferi mari satisfacții. Aveți succes pe plan artistic 
datorită personalității puternice.

Balanță
Deși aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim să vă 
menajați sănătatea. încercați să vă odihniți! în casă faceți 
schimbări foarte importante.

Scorpion
Dimineața puteți începe o activitate artistică. De aseme
nea, s-ar putea să plecați într-o călătorie lungă care vă va 
aduce satisfacții neașteptate.

Săgetător
Este o zi bună pentru studiu. Traversați o perioadă dificilă 
pe plan financiar, dar perseverența și optimismul vă ajutâ 
să o depășiți mai ușor. ra-

50 RON Al CÂȘTIGAT!
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Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajafii Inform Media ș. nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr, 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:30 Cu Tippi în junii lumii 
(ep. 3, Franța)

8:00 La Zoo (doc. Aus- 
0tralia)

8:10 Desene animate. Cili) 
Disney (SUA)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Brtsy. Emisiune pen
tru copii

930 Joaca de-a poveștile. 
Pinocchio

10:00 Arca lui Noe 
1035 Misterele Universului 

(ep. 3, doc. SUA 
1997)

1130 Cinemaniadi 
12:00 Cartea europeană.

Club 27
12:35 0 vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

14:20 Idilă la Veneția (Iove
Ostory, Gemnania/ltalia)

16:00 Vile și palate celebre 
(doc. Italia)

1635 Parteneri de week-end 
17:05 La poliție sau la

El mănăstire (s, comedie, 
Franța, 2005)

18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Surprize, surprize...
HAnul 9... Partea I. 

Prezintă Andreea 
Marin Bănică

21:50 Jurnalul TVR 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Profesioniștii 

0:10 Aurel lui Ulee
Sil (dramă, SUA, 1997). 

în distribuție: Peter 
Fonda, Patricia 
Richardson 
R.: Victor Nunez

2:10 La poliție sau la 
0 mănăstire

(reluare)
3:00 Celebritățile timpului 
0tău (1 episod)

3:10 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

4:00 0 vedetă... populară 
(reluare)

5:15 Cinemaniacii
(reluare)

5:45 Profesioniștii
(reluare)

7:00 Prăjiturică
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

10:15 lisus din Nazareth
0 (serial, reluare) 

Dramă, Italia/Marea 
Britanie, 1977). Cu: 
Robert Powell, Anne 
Bancroft Laurence 
Olivier, Christopher 
Plummer. R.: Franco 
Zeffirelli

11:15 ProMotor
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League
13:00 Știrile ProTv
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo 

0(film serial, Statele 
Unite ale Americii, 
2005). 
în distribuție: 
Jennifer Love Hewitt, 
Aisha Tyler, David 
Conrad. R.: John Gray

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Mesagerul reginei II
1. (acțiune, Canada,

2001) . Cu: Gary 
Daniels, Eva Haber
mann, John Standing. 
R.: Darrell Roodt, Mark 
Roper

22:30 Infernul (acțiune, SUA, 
1999). Cu: Jean Claude 
Van Damme, Noriyuki 
Morita, Danny Trejo. 
R.: John G. Avildsen 

030 Igby - Băiat rău în 
Manhattan 
(dramă/comedie, SUA,
2002) . Cu: Kieran 
Culkin, Claire Danes, 
Jeff Goldblum, Susan 
Sarandon. R.: Burr 
Steers

2:15 Mesagerei reginei II
B(film, r)

3:45 Infernul (film, r) 
5:30 Pro Motor

(reluare)
630 Stilul Oana Cuzino

(reluare)

630 Odiseea (film, r)
830 în gura presei, cu

Mircea Badea. Revista 
presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Familia Grubb

0(film serial comedie, 
SUA, 2002). 
în distribuție: 
Dennis C. Alpert, 
Lance Arthur Smith, 
Randy Quaid. 
Regia: Matthew Dia
mond, Andrew Tsao 

11:00 Desene animate: Ani- 
max: Aventurile lui 
Jackie Chan

12:00 Desene animate: Jetix: 
Copiii de la 402; 
Prințesa Sissi

13:00 Știri 
13:15 Felicia 
14:00 Comedia animalelor

(s)
1430 V.I.P. (serial) 
1530 Folclorul contraatacă 

(divertisment)
1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

20:45 Fotbal în direct 
-Liga 1: Dinamo vs 
FC Vaslui

22:45 Solo (acțiune/SF, SUA, 
01997). Cu: Mario Van 

Peebles, Barry Corbin, 
Bill Sander, Adrien 
Brody. R.: Norberto 
Barba.
Solo este soldatul per
fect, o mașină de ucis, 
alcătuit din polimeri și 
cipuri de computer. Nu 
are familie, nu are pri
eteni, nici certificat de 
naștere. Secretul cel 
mai bine păstrat al 
guvernului, mașina 
care gândește.

0:45 Lege și ordine: Briga- 
0da specială (serial) 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator
3:45 Vivere (s) 
5:15 Desene animate: 

Jetix: Copiii de la 402 
6:15 Felicia (r)

Capricorn
S-ar putea ca înclinațiile artistice și dorința de a studia 
mai mult să vă aducă mari satisfacții pe plan profesional 
și sentimental. Mult succes!

Vărsător
Traversați o perioadă favorabilă din toate punctele de 
vedere și vă simțiți în stare să depășiți orice dificultate. Aveți 
ocazia să vă afirmați talentul.

Pești
Aveți ocazia să străluciți în societate. Vă puteți afirma pe 
plan artistic și intelectual. Faceți cunoștință cu o persoană 
mai în vârstă, care vă ajută.

ă'-

7:00 Pescar hoinar (r) 730 
Tradiție și meșteșug. Lăutarii 
(doc.) 8:00 încurcăturile lui 
Zack (s) 830 Megatehnicus 
900 Arta supraviețuirii (r) 930 
Natură și aventură (r) 10:00 
D'ale Iu' Mitică (r) 11:00 Are
na leilor (r) 1200 Natație 1400 
Miracole (s) 15:00 Via sacra 
1600 Bazar (r) 1630 Autostra
da TVR 18:00 Jurnal regional 
1830 Verdict: crimă! (s) 1930 
Mistere și mituri ale sec. al.XX- 
lea (doc.) 2000 Unitatea spe
cială 2 (s, SUA 2001)2100 0- 
ra de știri 22:10 Martorul tăcut 
(ep. 2, thriller, Anglia, 2005) 
23:10 Calea lui Cariito (dramă, 
SUA, 1993) 1:40 Muzică la 
maxim 2:40 Unitatea specială 
2 (s, r) 3:40 Verdict: crimă! (s, 
r) 435 Tradiție și meșteșug (r) 
5:00 Natură și aventură (r)

10:00 Dragul nostru Charly (s) 
11:00 Unhappily Ever After (s, 
SUA 1995) 1130 Agenția de 
turism 12:00 Ghem, set și 
meci (s) 13:00 Tibanu' 1330 
Pet Zone 14:00 Indonezia - 
Frumusețea sălbăticiei 15:30 
Fotbal Liga I Burger; Gloria 
Bistrița - UTA Arad 1730 Mal
colm și Eddie (s) 18:00 Baronii 
(s) 18:30 Știri Național TV 
20:00 Jara Iu1 Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Hocus 
Pocus (corn.) 22:15 lulius 
Cezar (istoric de aventură, 
coproducție, 2002)

10:00 Fetițele Powerpuff (r) 
10:30 Taz-Mania (r) 11:00 
Entertainment News (r) 11:15 
Descoperă România 11:45 
Entertainment News (r) 12:00 
Miss Litoral (film, r) 14:15 Fii 
pe fază! (r) 14:45 Smallville (r) 
15:45 Verdict: Crimă! (s) 16:45 
Pădureanca (dramă, România, 
1987) 19:00 Dragoste, sex și 
carieră (s) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Monk (s, ultimul 
ep.) 2130 Point Pleasant (s) 
22:30 Lege și fărădelege (s) 
23:00 Șoferul de taxi (acț.)

5:00 Povestiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Duelul 
pasiunilor (r) 9:00 Un medic în 
familie (s). Cu: Lino Banfi, 
Giulio Scarpati, Lunetta 
Savinio, Rosanna Banfi 11:00 
SOS, viața meal (s) 1330 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 1530 Duelul pasi
unilor (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 1830 Betty cea 
urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz
co, Jorge Enrique Abello 1930 
Rebelde (s). Cu: Anahi, Ninel 
Conde 2030 O scrisoare pen
tru tine (divertisment) 23:15 O 
lume a fiarelor (s) 1:15 
Jurământul (r)

730 Desene animate 8:00 
Quizzit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
9:30 Sport, dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Camera de râs 13:15 
Interviurile Cristinei Jopescu 
14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:15 Nuntă în 48 de ore (r) 
16:30 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 1930 Mondenii 
(r) 20:00 Megastar - live 
24:00 Intrusul (western, SUA, 
2002). Cu: Timothy Daly, Nao
mi Watts, Keith Carradine 
2:00 Aventun în Beverly Hills 
(film erotic)

10:00 La limită. Autoshow 
1030 Pop X Port (doc.) 11:00 
Campionatul național de fot
bal în sală: Cosmos Pitești - 
Quasar Deva. Transmisiune în 
direct 12:30 Documentar Cin
ema 13:00 Fan X 14:00 Des
tinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 1430 Pa
sul Fortunei (r) 16:00 Esentze 
17:00 High Life (r) 18.-00 Brie
fing. Retrospectiva săptămâni 
19:00 Salutări de la Agigea 
20:15 Pădurea Netxină 
(dramă, România, 1982). Clc 
Ion Besoiu, Nicolae Praida. fL 
Nicolae Corjos 2230 Direct in 
pat 23:00 Trenul vieții (r)

06.30-07.00 Observator (r) 
16.30-16.45 Știri locale ‘H* 

aci-

• ' . J:'1 *■■■■■>■, 4,*'

9:10 La trapez (dramă, Lu
xemburg, 2005). 10:50 Patru 
prietene și o pereche de blugi 
(comedie, SUA 2005). 12:45 
Spanglish (romantic, SUA
2004) . 14:55 Fete rele (come
die, SUA 2004). 1630 Aven
turile lui Sharkboy și Lavagirf 
(ațqiune, SUA, 2005). 18:05 
Miss Agent Secret 2: înarmată 
și seducătoare (comedie, SUA
2005) . 20:00 Insula (acțiune, 
SUA 2005). 22:15 Alibiul 
(comedie, SUA 2005)23:45 
Tae Guk Gi - Frăția războiului 
(acțiune. Coreea de Sud, 2004).

10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:10 
Tănase și Dinescu (talk-show) 
(r) 13:10 Money Express 1520 
Fabrica 16:30 3 x 3 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:05 3 
x 3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Jurnal sport 19:15 
Ediție specială 20:10 Euro- 
sceptici, 21 dX) Realitatea de la 
21:00 22:00 Realitatea de la 
22:00 2230 Părerea mea 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Jurnal de mare audiență 
24:00 Realitatea de la 24:00

8£0 Regii construcțiilor Aca
demia de Științe 930 Mașini 
pe alese: Corvette C4 10Î00 

Curse 11:00 Motociclete 
americane 1230 Cum se fa
brică dhrerse lucruri? 13:00 
Curte p fiare vechi 14tfX) Regii 
construcțiilor Academia de 
Științe ISaOO Vânătorii de 
mituri IGA) Brainiac 17:00 
Cim se Hrică tfiwrse luaiii? 
18D0 btoria mențălor 19c00 
Automotrie americane recon
diționate 20c00 Tu alegi azi! 
23:00 Vieți puse in balanță 
24dX) La un pas de moarte: 
Avalanșă în Alaska 1XM) 
Fenomene stranii



untniLmn

www.traditii.rn
Deva (C.P.) - Partalul include informații legate de 
însemnătatea Sărbătorilor Pascale, făcând referire la 
celebrarea șl tradițiile de Florii.

în baza de date a lui Ferarri
O COM VALUTAS BNR • 30.03.2007

Societatea ®ț Variație
închidere (lei/acț) (%)

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

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

SNP 0.5700 0
SIF1 2.8400 -2,07
BRD 21.1000 -0,47
BIOFARM 0.7200 0
ANTIBIOTICE 1.8600 0,54
ROMPETROL 0.0970 1,04
SIF5 3.1800 -0,93
SIF2 2.9200 1,04
Rubrică realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, 
221277.

bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

MRIMCB KtnVKID

■ Un devean a inven
tat filtre performante 
pentru mașini ajun
gând în atenția Ferarri.

|NA jURCONE_______________________________
lna.jurcone@informmedla.ro

Deva - Pasiunea pentru perfecționarea tuturor pieselor auto pentru orice tip de mașină a început pentru Cor- neliu Birtok-Băneasă încă de la opt ani. Necazul său cel mare a fost că nu avea acasă o mașină personală la care să poată lucra. „Pasiunea mea a început cu bicicletele și acolo am avut primele invenții. îmi place ca fiecare piesă mecanică ce îmi cade în mână să o perfecționez. Am urmat școala profesională de mecanici. Am ajuns la olimpiada de mecanică pe țară unde la proba practică am reușit să asamblez o pompă de injecție în 12 minute. Următorul timp, cel al locului II, l-a asamblat în 40 de minute”, spune Corneliu. Rezultatele deosebite în mecanică i-au adus, la 17 ani, titlul de Cetățean de onoare a

Corneliu Birtok-Băneasă așteaptă afirmarea internațională (Foto: tmunicipiului Deva, singurul obținut în alt domeniu decât sportul. De șase ani, a început să inventeze filtre de aer. Modelele de urmat în viață sunt pentru tânăr Henry Ford, Ettori Bugatti și Enzo Ferarri. La doar 29 de ani, are o participare activă la zeci de sesiuni de comunicări științifice unde a demostrat func

ționalitatea celor 10 categorii de filtre de aer create la cele mai performante standarde.„Legislația actuală nu-mi permite să pot obține o licență de manufacturier. Aceasta pentru că obținerea brevetelor de invenție pentru cele peste 80 de modele create de mine ar însemna sute de mii de lei. în activitatea mea, plec de la

ideea că performanța și fi ționalitatea dau designul n elului”, adaugă Corneliu tok - Băneasă. Invențiile : sunt deja cunoscute la Fera unul din cei mai mari ț ducători de mașini sport lume, care îl au pe Corne în baza lor de date. De e până la afirmarea inter țională nu mai e decât un j

Amplasarea aparatelor radar în data de
31.03.2007:____________
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea RomânÂ;
- DN 7: Ilia - Zam - Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar în data de 
01.04.2007: __________________________
- DN 66: Băcia-Călan;
- DN 7: Ilia - Burjuc - Zam;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Fără microhidrocentrale în Parc
■ Singura cale de 
atacare pe care o mai 
au inițiatorii proiectului 
este o contestație
Hannelore AcârnuleseiProiectul pentru cele opt microhidrocentrale de pe râul Strei a fost respins din nou de Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, pe a cărui arie ar fi trebuit să se construiască trei dintre hidrocentralele de mică capacitate. Motivația celor de la parc este cât se poate de simplă.„Pentru parcul nostru, râul Strei și "afluenții săi reprezintă un obiectiv strategic pentru conservarea mediului.

Diminuarea debitului râului afectează biodiversitatea și peisajul zonei”, declară Mi- haela Ionescu, directorul Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, care mai spune că proiectul nu mai are ce modificări să suporte pentru a-i convinge. Pur și simplu nu se doresc aceste microhidrocentrale pe aria parcului, iar argumentele sunt destule.Proiectul se află la cel deal doilea aviz negativ, primul primindu-1 de la administrația parcului anul trecut. Proiectul a fost respins și de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române. „Deși primul proiect, respins anul trecut, prevedea opt microhidrocentrale,

dintre care trei pe aria rezervației naturale de la Grădiștea, în cel de-al doilea proiect au rămas doar șapte, renunțându-se la una de pe aria parcului, de aceea sperăm că, de data aceasta, proiectul va primi aviz pozitiv”, afirma Sergiu Mihuț, evaluatorul angajat de beneficiar, înainte de cunoaște rezultatul final al negocierilor. Celelalte cinci microhidrocentrale au fost proiectate pe aria Geo- parcului Dinozaurilor de la Hațeg. Singura cale de atac care le-a mai rămas beneficiarilor ar fi contestația.„Nu mai au ce să schimbe la proiect. Acesta a fost respins în totalitate. Inițiatorii pot depune Contestație, pentra a ataca decizia noas- Sergiu Mihuțtră”, precizează Mihaela I nescu.
Incubator de un milion de dolari

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.
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■ Prăbușită economic 
la închiderea minei, 
comuna Teliuc are 
șanse să renască.
lULIA BălAȘU

Teliucu Inferior - închiderea minei Teliuc a lăsat pe drumuri sute de persoane. Singura alternativă la situația gravă din punct de vedere social a fost deschiderea unui incubator de afaceri care să pună lucrurile în mișcare. Inițiativa aparține Guvernului României în colaborare cu ANDZM, Gruppo Soges Spa. Centrul de Afaceri este componentă a programului „Spri

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

9 28451736
176938524
4 3 5 6 7 2 8 9 1
259314678
783:596412
614287953
8 6 7.1 2 9 3 4 5
541763289
3 9 2 8 4 5 :~1 6 7

începători

157269438 
389741652 
642853197 
874195263 
96 1 32 7584 
523684719
23641 89 75
7 1 5:9 3 2 8 4 6 
498576321

Avansați

Programe pentru IMM-uri Fabrici pentru fermieriDeva (C.P.) - Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Timișoara anunță că programele de susținere a sectorului IMM au devenit operaționale. Trebuie precizat faptul că înregistrarea dosarelor pentru a- ceste programe se va face după 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. înregistrarea 

jin pentru întreprinzători și Managementul Centrelor de Afaceri” finanțat de Guvernul României și Banca Mondială, coordonat de Ministerul Economiei și Comerțului și implementat de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere.„Costurile incubatorului se ridică la peste un milion de dolari, în acest moment centrul are un grad de ocupare de 48,9%, iar capacitatea optimă, de 80-90%, tinde să se atingă la sfârșitul anului. Guvernul va mai susține Centrul pe o perioadă de trei ani, până când fiecare întreprinzător va putea să fie stăpân pe propiile forțe”, declară 
dosarelor, pentru județul Hunedoara se va face la sediul OTIMMC Timișoara. Informații suplimentare despre aceste programe de finanțare se pot solicita la ANIMMC - Centrul Teritorial de Instruire, Consultanță și Informare Deva din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a județului Hunedoara, tel. 212924, str. 1 Decembrie, nr. 23.

S-a deschis incubatorulAna Zsok, manager CA Teliuc.Afacerile care se derulează în acest moment sunt de confecții textile, blănărie - pielărie, manufactură porțelan, serigrafie și mic mobilier.
Deva (C.P.) - Producătorilor agricoli din județul Hunedoara le vor fi prezentate astăzi câteva modele de fabrici de capacitate mică destinate procesării cărnii și laptelui. Acestea sunt produse de o firmă din Slovacia, iar partenerul român este Agro- mec Deva care va asigura montajul și service-ul instalațiilor. Seminarul de prezentare va avea loc, cu începere de la ora 11, în sala de ședințe

Administrație
Deva (C.P.) - De la 1 aprilie, în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara, va funcționa Administrația pentru Contribuabilii Mijlocii. Aceasta va administra 200 de contribuabili cu domiciliul fiscal în județ care au înregistrat o cifră de afaceri, raportată în situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2005, cuprinsă între 10 și 70 de milioane de lei sau se a- flă în procedură de insol- vențâ și au creanțe fiscale mai mari de 3 milioane de lei.

a Direcției Sanitar - Veterinare din Deva.Reprezentanții DADR Hunedoara au precizat că producătorii slovaci sunt dispuși să asigure, pentru cei interesați de achiziționarea unei astfel de fabrici, deplasarea în Slovacia pentru a vizita o astfel de instalație, care, spre exemplu, în cazul procesării laptelui are nevoie de o cantitate minimă de 1000 de litri pe zi.

http://www.traditii.rn
mailto:lna.jurcone@informmedla.ro
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j v nțji nunul a iii jpaina. wivii ivi viiic v.u 1000 de oferte de locuri de muncă din
De la
■ Absolvent al școlii 

. partea angajatorilor spanioli în domeniul ' agricol. Activitatea desfășurată este de ' recoltat legume/fructe, iar contractele sunt pentru perioade cuprinse între 6 și 9 luni. Femeile între 18-45 ani se pot înscrie pe tot parcursul lunii aprilie. (I.J.)
• Medical-ortopedie. OMFM face prese- lecție pentru Germania de lucrători oaspeți (contractele sunt pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitate de prelungire cu încă 6 luni) până la 20 aprilie. Se pot opta domeniile construcții mașini - frezor, 40 de ani și medical-ortopedie, strungar, maxim 40 de ani (I.J.)

La muncă în Polonia
București (I.J.) - Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă (OMFM) a primit oferte din partea angajatorilor din Polonia pentru 120 de locuri de muncă în meseria de sudor MAG (sudură carcase autobuze). Contractele oferite sunt pentru o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire, iar salariul va fi de 507,70 euro brut/lună. Se vor mai oferi: un bonus lunar de până la 30% din salariu, 150% bonus pentru orele suplimentare efectuate în timpul zilei și 200% pentru cele efectuate noaptea sau în zilele libere. Cazarea și transportul la locul de muncă sunt suportate de angajator. Pentru a putea participa la înscrierea în baza de date, efectuată până la 27 aprilie, persoanele interesate trebuie să aibă vârsta de maxim 45 ani, să fi absolvit școala profesională - atestare sudură MAG și să cunoască la un nivel suficient limba engleză sau poloneză.Documentele necesare sunt: copie Bl sau CI, copie pașaport, fișa personală, CV, copie legalizată a certificatului de absolvire și a cărții de muncă, certificat de sănătate, cazier judiciar, declarație legalizată din care să rezulte că nu beneficiază de pensie de invaliditate, declarație notarială din care să rezulte numărul de minori în întreținere, dovadă din care să rezulte că a notificat autorităților intenția de a lucra în străinătate și două fotografii tip pașaport.

postliceale de învățători, 
un bărbat din Călan a 
devenit instructor auto.

|NA JlIRCONE_______________________________
lna.jurconetlnformmedia.ro

Călan - Meseria pe care a practicat-o cea mai mare perioadă a vieții a fost cea de metrolog. Marian Șopterean o apreciază ca fiind cea care i-a plăcut cel mai mult și câre i- a adus cele mai mari satisfacții personale.„Din nefericire, de acolo am ieșit la „pensie” odată cu ordonanța. Am lucrat la Combinatul Siderurgic Călan și am fost ultima tranșă de disponibilizări care a mai obținut banii din ordonanță la timp. Colegii mei încă se află în procese pentru a-și câștiga drepturile. în paralel, însă, am lucrat ca învățător la o școală din Călan. A trebuit să investesc banii într-o afacere
Desfac mașina bucăți
■ Practica din școala 
profesională este cea 
care va naște viitorii 
specialiști în mecanică.

Sorin Izdrescu

Deva - Școala profesională de arte și meserii la Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva (SAM) este integrată în structura de învățământ aproape ca liceul. Diferențierea dintre cele două o fac studiile și perioada de practică. Una din tehnicile prin care se învață cel mai bine meserie este dezmembrarea mașinilor, învățăceii de la SAM se ocupă în special de cele radiate din circulație. „Piesele obținute

la volan

La comandă dublă, Marian Șoptereancare să-mi ofere și satisfacție și pâinea de toate zilele. Așa am ajuns instructor de școală de șoferi”, spune Marian Șopterean. Câteva sute de elevi deja au absolvit cursurile sale și toți au deja carnet de șofer. Noua meserie, de instructor, o practică deja de șapte ani.
din dezmembrare sunt trans- poratate la centrele de colectare a fierului vechi și sunt declarate la poliție pentru a se evita orice fraudă în domeniu”, declară Romulus Bra- nea, maistru mecanic la Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva.
Calificare din școalăîn programa școalară sunt prevăzute un număr de 30 de ore de practică săptămânal, respectiv șase ore pe zi, un timp suficient pentru ca elevii să deprindă îndemânare în domeniile electric și mecanic. „Recompensa” după anii de studii în școala profesională se materializează într-o diplomă de angajare

„Este o meserie care necesită foarte multă răbdare. Trebuie să mă ridic sau să mă cobor la nivelul fiecărui elev. Trebuie să folosesc mulți termeni tehnici pe care trebuie să-i explic pentru cei care nu- i cunosc. îmi place să lucrez cu oamenii foarte mult și de aceea aștept satisfacțiile mate- 

Elevii "feliază" mărunt autovehicolul (Foto: Traian Mainivel II, permis de conducere și diplomă pentru muncitor calificat. „SAM este considerată de maiștri ca fiind piatra de temelie în domeniile mecanic și electric pentru 

(Foto: Călin Bicăzanjriale mai târziu”, este de părere bărbatul. Marian Șopterean crede că meseria de instructor nu o va practica toată viața: „Există întotdeauna loc de mai bine pentru toată lumea și este posibil ca, în viitor, să mă reprofilez, dar încă nu m-am gândit ce anume voi face. Este timp!" 

orice profesionist”, spune* Ioan Simina, inginer electric la colegiul devean. „Mi se pare locul cel mai potrivit pentru oricine dorește sâ devină un meseriaș.
Asaclația Franța

________ angajează________

animatori socio-educativi
în cadrul unul proiect educativ pentru tineri francezi în dificultate, 

cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.
Criterii de selecție:

■ Formare profesională în domeniul educației

• Experiență semnificativă în domeniul educației

• Cunoscător al limbii franceze (scris și vorbit)

• Permis de conducere
Cererile de angajare se depun la sediul Asociației Umanitare 

Renaître România, din Orăștie, Str. Pricazului, Creșa Spitalului.
(87076)

' angajează

_________Coordonator șantier_________
Cerințe:
- studii superioare
- experiență în domeniu
- disponibilitate la program prelungit
- disponibilitate la deplasare
Se oferă:
- mașină de serviciu
- telefon mobil
- cazare pentru deplasare
- pachet salarial motivant

___________ Maistru șantier ________
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- experiență în domeniu
- disponibilitate la program prelungit
- disponibilitate la deplasare
Se oferă:
- mașină pe timpul deplasărilor
- telefon mobil
- cazare pentru deplasare
- pachet salarial motivant

_________ Operator calcuiator_________
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- obligatoriu cunoașterea limbii engleze
- disponibilitate la program prelungit
Se oferă:
- telefon mobil
- posibilitate promovare
- pachet saianal motivant 87079

Angajăm lucrători comerciali
» 

pentru chioșcuri de distribuție a presei.Salariu cu carte de muncă între 
650-1500 ron/lună în funcție de vânzări. Franciz.acu investiție inițială 0 
și taxa lunară de doar 89 euro. Tot ce-ți trebuie este să ai 5 mp, cu 
autorizațiile necesare, iar noi îți amplasăm un chioșc modern, complet ffi 
utilat, îți oferim consultanță gratuită și aprovizionare zilnică. ®

IMIiEJ H®NED©A1U. Piața Gării, nf.2, Deva, 
021318.7000/01, int: 198,323,0744.352292,0754.099.939

Q QUASAR
INDUSTRIES

o votnparic pxon.cx u> comiaul dezvoltare, din domeniu! producției și distnhu(k*i tic nnxiuK din tâmpla ie PVC fi 
' aluminiu

ANGAJEAZĂ
LĂCĂTUȘ MOMTATOR TA.MPLĂRIE PVC

Cerințe:
- Iteiill «ata iawSw 
Divniciliul subil in orașul Deva.

• Uispimibifrta-v la propun ^lungM;
- Permis de emlucere categoria B valahih
- cin domeniul îâmpiâriej PVCsauahwnm cmetihiieunavnwj;

JepitoumWaiM penau R0K &
trim&pâkdurza i' (85868)

Se oferă:
• IWnliwa de a lucra însr-o echipă iârM mim medii» mUm, profesional și talmă dezvțta;
- Pachet de beneficii motivant și in accn! cu pcr\*nv.nlele ftdfaie;
- Vftjajurecu carte de mutk â:

Cerințe:

Conducător auto TIR
- salariu în funcție de realizări

- permis categoriile B, C, E

- atestat

- experiență în domeniu

- vârsta între 25 - 35 ani

Se oferă:
- telefon mobil

Conducător auto dis
tribuție
Mecanic utilaje
Mecanic întreținere uti
laje
Muncitori necalificați

ANUNȚ
SoSo 1Ll> .ck) U

Angajează:
1) TINERI cu pregătire profesională sau liceală pentru a fi calificați 

dnstruițl) î montarea accesoriilor la ferestre și uși din lemn stratificat 
SE OFERĂ:
- Salarizare foarte bună în funcție de performanțe
- Tichete de masă
- Asistență socială
- Condiții de muncă foarte bune

2) FEMEIE DE SERVICIU
CERINȚE:
- Persoană dinamică, motivată și responsabilă.
SE OFERĂ:
- salariu atractiv
- tichete de masă

CV-urile se depun la sediul societății din Hunedoara, str. Buituri, nr.43, 
sau la fax: 0254/713.384, 0254/710.900. Informații suplimentare la serj
ul societății sau la telefoanele 0254/713.384, 0254/710.900.

Numai persoanele selectate vor fi contactate.

HYPERMARKET TRIDENT
Angajează;

• Recepționer marfă
• Casiere
• Agenți pază
• Stivuitorist
• Lucrători comerciali
• Manipulau!*

CV-urile se depun la Biroul de informații din 

incinta Hypermarke trident sau se trimit Ia 
numărul de fax 0254/235741. I

Informații suplimentare la telefon: 0254/235740.

ACI E lOC' t -„sRtRE 'A_£gșgromiob.ro
ROBIM. WOOM. DE UKUMOE

lna.jurconetlnformmedia.ro
romiob.ro
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Se datină scaunul lui Marin!

• Golgheteri. După evoluțiile foartebune din ultimele partide. Carmen Cartaș de la Cetate Deva, ocupă în prezent loculcinci, între cele mai bune marcatoare dinLiga Națională Feminină de Handbal. Ea are marcate 177 de goluri. Renata Tătă- ran, tot de la Cetate, este pe locul 9, cu 141 de goluri marcate. (V.N.)
Retur cu derby

■ Managerul general 
de la Jiul Petroșani l-a 
amenințat pe antrenor 
că îl va înlocui.
Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@in1armmedia.ro

Deva - Se pare că divergențele dintre tehnicienii de la Jiul au ajuns la un moment critic. Spunem acest lucru întrucât, între loan Sdro- biș, recent înscăunatul manager general, și Marin Tudo- rache, antrenorul echipei, s- a ajuns la amenințări. „Tudo- rache este în continuare antrenorul principal, dar el trebuie să mi se subordoneze

pentru că de asta am venit aici. Dacă echipa era pe locul 5, cu siguranță nu m-ar mai fi chemat nimeni. Cu Tudo- rache la.timonă, Jiul trebuia să fie la finalul turului pe locului 8, dar sunt la retrogradare. Eu i-aș spune lui Tudo- rache să lase criza de orgoliu la o parte și să începem să facem treabă, că avem destul de muncă la această echipă, în caz contrar voi aduce un alt antrenor pentru că eu nu am timp de certuri”, a declarat Sdrobiș. De asemenea, el a mai afirmat că echipa nu va avea un preparator fizic până la vară. „S-a renunțat la serviciile lui Lucian Păun pentru că nu mi se pare nor-
între tehnicienii de la jiul a intrat dihonia (Foto cuDeva (V.N.) - Duminică, începe returul Ligii a IV-a la fotbal. Și nu oricum, ci cu derby-ul dintre CFR Marmosim Simeria și Retezatul Hațeg, două echipe care au ridicat nivelul fotbalistic al acestui eșalon. Cu prilejul acestui meci, simerienii vor sărbători retragerea din activitate a lui Puiu Purdea, omul care, între anii 60 - 70, a fost căpitanul echipei de fotbal a ceferiștilor din Simeria. Returul Ligii a IV-a începe cu o echipă mai puțin. Este vorba de Constructorul Hunedoara, echipă care s-a retras după ce Victor Leu nu mai susține financiar echipa. Chestiunea este că Asociația Județeană de Fotbal nu a fost anunțată de acest demers.

Returul Ligii a IV-a începe cu o echipă mai puțin

- 6

BETUB CU DEBUT

Liqa a IV-a / Golgheteri
1. Marius Mișca - CS Minerul Aninoasa - 14 qoluri
2. Daniel Dăscălescu - CFR Marmosim - 10 qoluri
3. Eduard Kutifaldy - Constructorul - 8 qoluri
4. Alin CîrStea - AS Aqrocompany - 7 qoluri

Ciprian Socaci - Victoria Călan - 7 qoluri
Mario Barbati - CFR Marmosim - 7 goluri

5. Cristian Corobea - Victoria Călan
Teodor Ocnean - CFR Marmosim - 6 qoluri

6. Andrei Bozeșan - Victoria Călan - 5 qoluri
Claudiu Lupea ■ Agrocompany - 5 goluri

DțelHl galați - Hal Patroțani

Palmares: 9 5 3 1 18-4
Acasă: 42 1110-2
Primul meci: 0-0 la Petroșani, la 18 octombrie 1986
Scor maxim: 7-0 la Galați, în 1997
Singura victorie a petroșănenilor la Galați: 1-0 în 1996
Ultimul meci jucat la Galați: 0-0 la 16 octombrie 2005
Arbitri: Marius Avram - Ionel Popa, Mihai Iliescu - Aurelian Bogaciu 
Observatori: Octavian Goga, Cornel iu Sorescu

mal să avem atâția jucători accidentați înaintea unui meci”.Să mai spunem că antrenorul echipei Oțelul Galați, adversara de sâmbătă a „minerilor”, Petre Grigoraș, nu a putut participa la conferința de presă programată ieri, deoarece în timp ce îi aștepta pe

jurnaliști să vină în sală, a suferit un puseu de tensiune. Antrenorul secund Marian Dinu, care i-a ținut locul lui Grigoraș, a afirmat că partida cu Jiul poate fi comparată cu cea dintre România și Luxemburg, deoarece echipa din Vale este ocupanta ultimului loc.
Noroc cu juniorul Silviu Boloș
■ Mureșul putea face 
scor cu Sparta, însă a 
avut un singur om 
inspirat la finalizare.

Deva (C.M.) - Ocupanta locului secund în Liga a IlI-a, seria a V-a, Mureșul Deva, s- a impus mai clar decât se aștepta antrenorul Gică Barbu în partida cu Sparta Mediaș, disputată ieri, pe stadionul „Cetate”, în cadrul etapei a 22- a. Jocul Mureșului n-a strălucit, însă Sparta, de care tehnicianul devean se cam temea, s-a limitat la a fi o echipă harnică, muncitoare, organizată, dar modestă. Astfel, scorul putea fi mai mare dacă devenii Bițiș, Szemely și Lintaru erau mai inspirați și concentrați în faza de finalizare. Singurul care a dovedit însă că

Devenii au dominat categoric partida (Foto: T. Mânu)are stofă de marcator a fost juniorul Silviu Boloș, care a înscris ambele goluri ale întâlnirii. La primul, Boloș a scăpat singur cu portarul după o lansare pe culoar a lui Bițiș și a arătat că are sânge rece, șutând plasat la colțul lung. Al doilea gol a fost unul foarte

spectaculos, Boloș șutând în vinclu de la 18-19 metri lateral, după ce și-a scos din joc adversarul direct printr-o preluare inspirată. în urma acestei victorii, Mureșul rămâne în cursa pentru promovare, dar tot la șase puncte în urma liderei, Arieșul Turda.

Mai puțină 
rușineDeva (V.N.) - Dacia Orăștie a mai spălat puțin rușinea de acum o săptămână, când a pierdut pe teren propriu cu ultima clasată a clasamentului. Orăștienii au reușit un 1 - 1 la SSP Cluj Napoca. Pe un teren extrem de greu, pe care antrenorul de la Dacia, Constantin Nenu, l-a categorisit „n-am văzut în viața mea așa ceva”, fotbaliștii de la Orăștie au reușit să egaleze în minutul 80, după care nu au mai cedat pînă la sfârșitul partidei. „Punctul înseamnă o gură de oxigen pentru noi” - a mai spus tehnicianul.

CUVÂNTUL LIBER TE RĂSFAȚA!

REGULAMENT:
La acest concurs nu pot participa angajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și II.
Premiul nu se poate preschimba in hani!

Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

TALON DE PARTICIPARE

Telefon

Nume:: _ 
Prenume: 
Adresa: _

Thermal Hotel Gara*** din Fiizesqyarmat - 
Ungaria oferă

pentru câștigătorul concursului din 
cotidianul nostru și pentru perechea sa. Răsfățul 
înseamnă terapii de mișcare, tratamente de cos
metică corporală, masaj, băi etc. Premiul
include cazare și demi-pensiune pe durata unui 
sfârșit de săptămână.

Căutați, decupați și asamblați componentele 
puzzle, publicate în perioada 28 martie - 3 aprilie 
2007 în paginile cotidianului Cuvântul Liber și trim- 
iteți-le pe adresa redacției Cuvântul Liber: Deva, B- 
dul 22 Decembrie, nr. 37A sau depuneți-le în cuti
ile speciale Cuvântul Liber!

Data limită de trimitere a plicurilor (data poștei) 
este 6 aprilie 2007.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 13 
aprilie 2007, ora 14, la sediul redacției.

Numele câștigătorului va fi publicat în ediția de 
luni, 16 aprilie 2007, a ziarului Cuvântul Liber.
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PE SCOUT• S-au îmbolnăvit. Meciul FCM Câmpina - Petrolul Ploiești, din etapa a XXII-a a seriei I a Ligii a ll-a la fotbal, a fost amânat, deoarece șapte jucători ai formației din Câmpina sunt internați în spital cu diagnosticul gastroenterocolită acută.
Gala Sportului Mondial 2007
■ Printre invitații la 
evenimentul de luni sunt 
românii Nadia Comăneci 
și Ilie Năstase.

Nominalizările pentru 
acest an sunt 
următoarele:

Amânări
Atena (MF) - Guvernul elen a decis ca toate meciurile din sporturile de echipă din Grecia sa fie suspendate până la 13 aprilie ca urmare a decesului unui suporter, joi, în timpul unor altercații între grupuri rivale de huligani.

S-a... acci
dentat

București (MF) - Fostul internațional Gheor- ghe Popescu a suferit o ruptură de menise în timp ce urca pe scările apartamentului său, după mai multe ore de fitness, și’va fi operat în Germania, la jumătatea lunii aprilie.

Gică Popescu (Foto: FAN)

Yamada (Foto: era)

Barcelona (MF) - Trupa britanică Sugababes va cânta la Gala Laureus World Sports Awards 2007, care va avea loc la 2 aprilie, la Palatul Sânt Jordi din Barcelona, și unde și-au anunțat prezența și Nadia Comăneci și Ilie Năstase.Gala de luni va fi prezentată, ca și anul trecut, de actorul Cuba Gooding Jr., câștigător al unui premiu Oscar pentru rolul din filmul Jerry Magui- r,. re. Printre

Sportivul anului: Fernando Alonso (Spania) - Formula 1; Fabio Cannavaro (Italia) - fotbal; Roger Federer (Elveția) - tenis: Asafa Powell (Jamaica) - atletism; Michael Schumacher (Germania) - Formula 1; Tiger Woods (SUA) - golf.
Sportiva anului: Justine Henin (Belgia) - tenis; Elena Isinbayeva (Rusia) - atle-

nia) - natație; Mia Xiaoxu (China, 18 ani) - fotbal.
Cea mai spectaculoasă 

revenire: Drew Brees (SUA) - fotbal amer- ican; Ben Curtis (SUA) - golf; Roy Jones Jr. (SUA) - box; Mia-

A leșinat
Melbourne (MF) - 
Sportiva japoneză 
Sachiko Yamada a 
leșinat, vineri, fiind 
victimă a unei hiper- 
ventilații (accelerarea 
respirației), după ce a 
evoluat în seriile 
probei de 800 metri 
liber, la C.M. de 
Natație de la Mel
bourne.
Sachiko Yamada s-a 
prăbușit la pământ, 
după ce abia a reușit 
să iasă din bazin. 
Spectatorii s-au grăbit 
să o ajute și au 
văzut-o părăsind Rod 
Laver Arena pe un 
scaun cu rotile, în 
timp ce își ștergea 
fața cu un prosop.

Jucătorul de golf 
Tiger Woods poate 
deveni cel mai bun 
sportiv al planetei

(Foto: EPA)

actorii

Agenți de jucători
București (MF) - Foștii fotbaliști ai echipei FC Național, Cătălin Liță și Marian Savu, au absolvit examenul pentru obținerea licenței de agent de jucători, sesiunea martie 2007, împreună cu alte opt persoane, se arată într-un comunicat al FRF.La examen au participat 15 candidați, dintre care doar 10 au promovat. Aceștia sunt: Elisabeta Gherghișan, Marian Savu, Lau- rențiu Neaga, Ionuț Chirilă, Anamaria Dumitrescu, Victor Butean, Andrei Cătălin Ciobanu, Ionuț Angheluță, Gheorghe Mârzenco și Cătălin Liță.

III Ulp. Sportivele BiWaBeta SSMafa 
și Daniela Dodean (foto) s-au calificat, 
vineri, în sferturile de finală ale probei 
de simplu feminin din cadrul Cam
pionatelor Europene de tenis de masă 
de la Belgrad, după ce le-au eliminat pe 
croata Tamara Boros, respectiv pe 
unguroaica Krisztina Toth. (Foto: epa)

care și-au mai anunțat prezența la Barcelona se află Morgan Freeman, Eva Longoria, Kyle MacLachlan sau Elisha Cuthbert, dar și modelul Valeria Mazza sau dansatorul Joaquin Cortes.Europa Press anunță că este prevăzută prezența a numeroase personalități ale sportului mondial între care: Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Boris Becker, Serghei Bubka, Bobby Charlton, Sebastian Coe, Mark Spitz, Nadia Comăneci, Julius Erving, Eelena Isinbaeva, Monica Se
les, Ilie Năstase și Alberto Tomba.

tism; Carolina Kluft (Suedia) - atletism; Laure Manaudou (Franța) - natație; Amelie Mauresmo (Franța) - tenis; Maria Șarapova (Rusia) - tenis.
Echipa anului: All Blacks (Noua Zeelandă) - rugby, FC Barcelona (Spania) - fotbal; echipa europeană Rider Cup - golf; naționala Italiei - fotbal; Renault (Franța) - Formula 1; naționala Spaniei - baschet.
Revelația anului: Xavier Carter (SUA, 20 ani) - atletism; naționala Ghanei - fotbal; Lewis Hamilton (Marea Britanie, 22 ani) - Formula 1; Amelie Mauresmo (Franța) - tenis; Britta Steffen (Germa-

h mi Heat (SUA) - baschet; Serena Williams (SUA) - tenis; Zinedine Zidane (Franța) - fotbal.Un număr de 1.068 ziariști sportivi din 128 de țări au făcut parte din Juriul de Selecție Laureus, care a stabilit lista sportivilor^ nominalizați la toate cateV- goriile, urmând ca votul decisiv să fie acordat de membrii Laureus World Sports Academy, printre care se numără și Nadia Comăneci și Ilie k Năstase. ■k Anul gătorii mânui i E; Federercroată Janica Kostelici?
câști- tenis-trecut, au fost elvețian Roger și schioar^j ' »» . .(j*<

Ryan Lochte și bucuria doborârii recordului mondial (Foto: epa)

■ înotătorul american a 
reușit cea mai bună per
formanță în proba de 
200 m spate.

Melbourne (MF) - Rezultate înregistrate în cele cinci finale disputate, vineri, în cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Melbourne;Proba de 200 metri spate a fost câștigată de americanul Ryan Lochte (un minut, 54 de secunde și 32 de sutimi), care a stabilit și un record mondial. Vechiul record era deținut de conaționalul său Aaron Peirsol, 1:54.44, și' fusese stabilit la 19 august 2006, în Statele Unite ale Americi. Lochte a fost urmat de Peirsol (1:54.80) și de austriacul Markus Rogan (1:56.02).Ștafeta de 4x200 metri liber a Statelor Unite ale Americii, formată din Michael Phelps, Ryan Lochte, Klete Keller și Peter Vanderkaay, a câștigat titlul mondial, cu timpul de șapte minute, trei secunde și 24 de sutimi, reușind Să stabilească și un record mondial.

Vechiul record, 7:04.66, era deținut de ștafeta Australiei și fusese stabilit la 27 iulie 2006, la Fukuoka. Locurile 2 și 3 au fost ocupate de ștafetele Australiei (7:10.05) și Canadei (7:10.70).Sportiva australiană Lisbeth Lenton a câștigat proba de 100 metri liber, cu timpul de 53 de secunde și 40 de* sutimi, fiind urmată de olandeza Marleen Veldhuis (53.70) și de germanca Britta Steffen (53.74).Australianca Leisel Jones a

câștigat proba de 200 metri bras, cu timpul de două minute, 21 de secunde și 84 de sutimi, fiind urmată de britanica Kirsty Balfour și de americanca Megan Jendrick, ambele înregistrate cu timpul de două minute, 25 de secunde și 94 de sutimi.Finala probei de 200 metri bras a fost câștigată de japonezul Kosuke Kitajima (2:09.80), urmat de australianul Brenton Rickard (2:10.99) și de italianul Loris Facci (2:11.03).

Florea, la J.O.Melbourne (MF) - Sportivul Răzvan Florea a ocupat, vineri, locul cinci în proba de 200 metrispate din cadrul Cam- pionatelor Mondiale deNatație de la Melbourne.Florea a înregistrat timpul de un minut, 57 de secunde și 31 sutimi. Sportivul constănțean este singurul român participant într-o finală la C.M. de la Melbournepână în acest moment.Răzvan Florea, care în serii și-a asigurat baremul pentru participarea la JO-2008, de la Beijing, a plecat în finală de pe culoarul al doilea, cu al cincilea timp.

Răzvan Florea (Foto: epa)

Surpriză
Melbourne (MF) - Campioana mondială en-titre, - naționala de polo a Serbiei, a fost învinsă în semifinalele C.M. de la Melbourne, de reprezentativa Croației, cu scorul de 10-7, în surpriza finalului de competiție din Australia.Specialiștii mondiali, dar și casele de pariuri, au mizat pe o finală între Serbia și Ungaria, sârbii fiind favoriți.

Dorinei Munteanu (Foto: fan)

D. Munteanu pune presiune x
Pitești (MF) - Antrenorul- tur cu acest arbitru la meciul -jucător al echipei FC Argeș, Dorinei Munteanu, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că se îndoiește de capacitatea arbitrului Marius Martiș de a conduce fără probleme partida cu formația Farul Constanța.„Față de arbitrul Martiș am dubii foarte mari. Când am aflat că el ne va arbitra la Constanța am vrut să-l recuzăm, însă era prea târziu. Mă îndoiesc că se va ridica la nivelul jocului. Este bine știut conflictul care l-am avut în

CFR Cluj - FC Vaslui, când ne-a dezavantajat în mod evident. Sunt șapte-opt președinți de cluburi care vor să scotă echipele de pe teren datorită arbitrajelor, pe cinci dintre ei îi cunosc chiar eu. Asta înseamnă că în arbitrajul românesc sunt mari probleme. Delegarea lui Martiș la acest meci important este cel puțin ciudată, deoarece în cele 23 de etape de până acum acesta nu a mai condus vreun meci al Argeșului”, a spus Munteanu.
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• gresie, faianță balcon închis, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654. 
(A2)

• etaj 1, decomandate, 60 mp, zona Liceul Auto, 
vedere pe 2 părți, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie modificată amenajat și igien
izat, ocupabil imediat, preț 164.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

NOU! NOU! NOU!

GaRFS’t MWT» aiRQtn MteHUMEf LAMINAI 1 ffiffi
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U^f METALICE <•,» ItOM/MP g
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Dacia, bl. 12, ap. 2, parter. Tel. 
0723/288282. (T)

• decomandate, balcon 10 m, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță 55 mp, etaj 3, zona Lido, 
vedere bulevard, preț 145.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

• zonă centrală Deva, etaj 1, parchet, 52 mp, 
centrală termică balcon închis, preț 134.000 lei.

PI 'ZI. 0726/710903. (Al)

• decomandate, etaj 2, centrală termică 
balcon închis, în Centrul civic Hunedoara. 
Tel. 0720/440661,0740/058333. (10/26.03)

• semidecomandate, contorizări, balcon, etaj 1, 
zona M. Eminescu, preț 100.000 lei. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec, amenajat, contorizări, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• semidec., gresie, faianță gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)

• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, unul tip logie, 
bine întreținut, contorizări, vedere la bulevard, 
fără modificări, igienizat, preț42.000 euro, nego
ciabil, tel. 0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, preț 113.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• 58 mp, semidecomandate, zona Trident, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
bucătărie mare, cămară, modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță geam la baie, preț 137.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• cu intrări separate, 54 mp, str. Zamfirescu, 
balcon mare, centrală termică parchet, 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, zona Decebal - piață, 
etaj intermediar, cu vedere la bulevard, balcon 
pe toată suprafața, fără modificări, centrală 
termică parchet, ocupabil imediat, posibil și 
investiție, închiriere, preț 145.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță 
modificări la bucătărie, preț 138.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)'

• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zonă 
bună ideale pt. spațiu comercial sau de locuit, 
50 mp fiecare, cu centrală termică, bucătărie 
modificată, parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 euro, neg., tel. 0740/535095. (A4)

• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231800. (A9)

• dec, camere cu parchet CT. termopane, bala 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa. Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317314. (A9)
■ Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A1O)

•' El îți aduce niște premii speciale! Câștigă în 6
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p Numele____________________________
J Prenumele_________________________
J Adresa: Str.________________________
J Nr.___ Bl.__________ Sc.___ Ap.____
J Localitatea_________________________
F Telefon_____________________________
■ DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
i GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus,
■ cotidianul Cuvântul liber

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

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA CUVÂNTUL 
LIBER SI NICI CITITORI DE PROBA. TALONUL NU IMPLICA NICI UN
FEL DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI

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

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

POȘTA: J• 1 lună=10,Uei !• 21uni=20,21ei E•31uni=30,31ei 1• 61uni=60,61ei J• 12 luni=1212 lei [
D [RIBUnE

PROPRIE:• 1 lunâ=8,9 lei •21uni= 17,8 lei• 31uni=25,91ei [•61uni=48,91ei |« 121uni=89,91ei
Depune talonul in cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC 
Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru informații suplimentare sunați la 
0254/211275, int. 8806, persoană de contact Magdalena Șerban. ZEE sms

FIESTA NORA
PENTRU

CASA TA i . x—J L_ /

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul: VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hunedoara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALITATE.• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ INVESTIȚIE pentru viitorul [ui și al familiei.• Toți clienții care CUMPĂRA prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.U • Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: pDEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter. gTel./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro

MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

CONOJKS RKXAME

http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro


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

angajează

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

E-mail: roland.vinkler@informmedia.ro
(83179)

• Brad, semidecomandate, amenajat modern,
preț negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termoparte, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap2 camere (04)

romimo.ro
• urgent, In Deva, plata imediat. Tel. 215212. 
(Al)
• In orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
breț la vedere, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

-SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI 

-SUPRAVEGHERE VIDEO
-INSTALARE - SERVICE ■ PROIECTARE

BĂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE, VILE, CASE, ETC
SOCIETATE LICENȚIATĂ DE INSPECTORATUL
GENERAL AL PQLIJL1EJ

in deva

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de: 
Administrator pensiune turistică și 
agroturistică

■ Manager în turism 
înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până la data de: 31.03.2007a.asnBB

Adresa contact: Deva, Bdui 22 Decembrie Nr. 37 A 
Te4VF„; 9&4 »BU1; E-ma»: mașterișoftx.ro

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

Vând ap. 3 camere (05)
e apartament In Deva cu boxă și garaj. Relații la 
tel. 0727/072152. (T)

e urgent, mobilat, modificări interioare, 
fără balcon, etaj 4, zona Sala Sporturilor, 
preț 100.000 lei, negociabil. Tel. 0721/421955. 
(5/26.03)

e semidecomandat!, centrală termică, 
termopane, balcon închis, gresie, faianță 
parchet. 80 mp, zona Gojdu, preț 147.000 lei, 
negociabil. Tel, 0742/019418. (Al)

o decomandate, etaj intermediar, b-dui. 
Decebal, cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 180.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• O Decemcne. opțxrai și cu garaj, etaj L 
2 ba. 3 balcoane. 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• zona Dorobanț decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită, preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317.314. (A9)

• 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, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/1Ș8.483. (A10)
• Brad, 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
e Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
e Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec, sau semidec,, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, centrau termică 2 băi, 90 mp, 
balcon închis, zona Bejan, preț 52.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/055313. (T)
• decomandate, Deva, zonă bună, etaj 3 din 4, 
centrală termică, hol central mare, balcon mare 
închis, 2 băi, preț 52.000 euro. Tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, centrau termică, 2 băi, 2 
balcoane, garaj, boxă sub bloc, etaj 2, împăratul 
Traian, preț 100.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, hol central, 2 băi, balcon închis, 
centrală termică, etaj 3, opțional și garai din bea, 

preț 52.000 euro. Tel, 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
o In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)

o Mul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe CaroațL etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/31731--. »)

Vând ap. 5,6 camere (09)
2 băi, 2 balcoane, centrală termică 

termopan, scară interioară 150 mp, amenajat 
ocodental preț 9ț-MC einx TeL 0722/56*004 
(Al)

Vând case, vile (13)
• cari to Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)

• cui In Deva, zonă bună 3 camere mari, hol 
mare pătrat, bucătărie, bale, boxă garaj, 300 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent preț 82.000 

.euro. Tel. 0722/564004 (Al)

• caiă 1 camere, baie, bucătărie, curte 900 mp, 
zonă bună Deva, preț 410.000 lei. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• ioni Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• ioni Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 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 Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st—500 mp, pretabi I firmă, preț 340.000 euro, neg., 

tel. 0745/164633. (A7)

SC REPARAȚII 
SIDERURGICE SA

Cu sediul îri Călan, Str. Fuma- 
listului, nr. 17/G.

Reg. Comerțului: 
J2Q/201/1998, CUI: 
R010381050

Capital Social: 1.020.337,50 
RON

TelTfax: 0254/731890
CONVOACĂ A.GA. în data 

/ de 11.04.2007, ora 09.00, cu 
următoarea ordine de zi.

1. Aprobarea situațiilor 
financiare anuale pe anul 2006;

2. Aprobarea B.V.C. pe anul 
2007;

3. Aprobarea modificărilor de 
statut;

4. Probleme organizatorice;
5. Diverse.

(87438)

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE:
Al - Prima Invest
A2 - Garant
Consulting
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason
A9 - Elitte 
A1O - Liliacul 
Multicom

• zona rMoșlrani, 2 eorpwi, încălzire cu CT. 
curte mică st=211 mp. preț 420.000 lei neg, tei. 
0749/268830. (A7)
• hi Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=80C mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală, 
garai, curte, piscină, preț neg, tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 

Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)

• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040,490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Cri șei o r, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (AM)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garai (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483'. (A10)

• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.4911 'I788/158.4R1. (A10)

Cumpăr casă (14)
• caaă cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat Tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• cabană nouă la cheie, 24 mp, terasă; asigur 
demontat transport și montaj inclus în preț, 
2700 euro negociabil, Tel. 0720/545242. (T)

Vând case la țară (17)
• cad In Bretea Mureșanâ la 18 km de Deva, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• cai iependtoțe, fântână în curte, pomi fruc
tiferi, 1000 mp gradină pământ în câmp, 1 ha 
pădure, un cazan țuică preț negociabil. Tel. 
227149. (T)

Vând garsoniere (19)

• Diva, lullu Maniu, gresie, faianță, 
mobilier bucătărie și debara la comandă 
contorizărl, repartitoare, parchet, balcon 
închis, lavabil, preț 80.000 lei, negociabil, 
merită văzută. Tel. 0722/742865. (10/29.03)

• Deva, b-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță renovată, 
convector gaz, preț 67.000 lei, fix. Tel. 
0722/564004. (Al)
• decomandate, balcon închis, termopane, 
parchet, gresie, faianță repartitoare, 40 mp, 
zona Decebal, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber" 
instalate în următoarele puncte:

Deva;
1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăstie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Hia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoaglu-Șat ■ Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)
Slntuhalm nr. 25 ~

m 
Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

• Deva, vedere sore zaczr —are. a, -c. 
contonzar. et. fermeca'. ore- 9L00C e.Ta. 
0726/710903. (Al;
• semidecomandate, conttrizM bucătărie și 
hol, mobilier la comandă balcon închis, zona 
gării, preț 80.000 lei, negociabil. Tel.0740/210780. 
(Al)
• 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, baie și bucătărie mari, zonă ultracen
trală, ocupabilă în 24 de ore de la semnarea 
contractului, preț 84.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zonă centrală bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, contorizări, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61300 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. Q254/613.366, 0788/040.490, 
078^^.48’ A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
indiferent de etaj sau amenajări, ofertă de preț 
la vedere, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând terenuri (21)

romimo.ro
• 16.000 mp, intravilan, toate utilitățile, 380 V, 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7, între Simeria veche și Orăștie, preț 
35 euro mp. Tel. 0751/037480,0721/560918. (T)
• 2200 mp, fs 25 m, în drum spre Almaș, preț 7 
euro mp. Tel. 0721/228446. (T)

• 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi, 
în zonă de agrement, Deva, Str. Alunului. Tel. 
227242. (T)
• grădină In Brad, str. Decebal, 600 mp, intrav
ilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)

o Intravilan, 3600 mp; la DN 7, Săntandrel, fs 36 
m. Tel. 0744/409692.
• Intravilan, cu acces din C.A. Rosseti și Calea 
Zarandulul, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilitățile, 
gaz, curent, apă, canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. (T)
• loc de casă Hunedoara. Hășdat, 3500 mp, fs 
21 m. apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. 
(T)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp parcela, fs 22 m, utilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan In Cristur, la șosea, 1800 mp, fs 18 m, 
preț 30 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
e In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)

e zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
e zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) 

e urgent, Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Lună, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483: (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

• tad. U na rarer, a Dă L a 5 nt se Wsrra 
BcseșE. orer atrart». *. OOT33K. 
G788WC49CL 07B8/1SME. 'A1E
• Brad, ittiriai 22 an. pe șcsea.a ftad- 
Crișaor. lângă sedU OG*, preț rtraO». M 
0254/613368 OT8MML«. DUO
• Brad, 1000 mp pt construcție «Bă in s*l 
Dudești (Dealul Mare), pre( atractiv. teL 
0254/613366,0788/340A90. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces ia 
șosea, certificat de urbanism, preț negociaM. 
tel. 0254/613366, 0788/040490, 078&T5B481 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție cd|fi 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, (RJ 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)
• S ha teren intravilan, la șosea, Deva sau
Simeria, plata imediat. Tel. 215212. (Al

Vând spații comerciale (25)
• Deva, Mul Decebal, zona piață 45 mp, preț 
150.000 lei. Tel. 215212. (Al)

• hală In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg, tel. 
0745/511.776,0723/619.177, (A9)

• urgent hală In Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
e Imobil In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• urgent, în Deva, la bulevard cu vad comercial, 
50 ■ 120 mp, plata Imediat Tel. 0745/202448. (T)
• în Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tei; 0740/317.314. (A9

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/04u.490.0788/158483. (A10) .

Imobile chirii (29)

• ofer de închiriat, In Timișoara In zona 
stadion Dan PâWntoan, apartament 4 
camera, moMat, etaj t, sir. Dr. A. Ptamsscu, 
nr. 12L TeL 0721/519180,224292, după ora 
18(1/264»)

e SC Orion Comlmpex SRL Brad închiriază 
hală Industrială situată b Brad, Str. Moților, 
nr. 44,700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942066.(10/103)

o ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
Deva, Bdui lullu Maniu, decomandate, mobilat șl 
contorlzat, preț 150 euro/lună Tel. 0722/564004 
(T)
o ofer spn închiriere apartament e camere, 
Deva, Boul lullu Maniu, decomandate, mobilat, 
aragaz, frigider, tv color, centrală termică 
pentru străini, preț 200 euro/lună TeL 
0722/564004. (T)
e ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună Tel. 
215212. (Al)

e ofer spre închiriere apartament 2 cameijtffe 
Deva, mobilat, contorizări, preț 150 euro/lurNr^ 
Tel. 215212. (T)
o ofer spreînchiriere spațiu comercial, Deva,95 
mp, la stradă preț 15 euro mp, negociabil. TeL 
215212. (Al)

romimo ro
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parte a tinpi corporal ti internaționale 
nussmerlia care deține poziția de 
lider tn publicarea de ziare și servicii 
Internet tn vestul Austriei, In. nord 
estul Ungariei, cât și în județele 
Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

• vând animale Chinchilla pereche sau familie 
de 3+1, preț negociabil. Tel. 0749/068781. (T)
• vând vacă 8 ani, iapă 15 ani. Tel. 236168. (T)

Instrumente muzicale (60)

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus față de salariul tău, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca

* distribuitor de presă
pentru Deva și Hunedoara

(contract prestări servicii)
Cerințe:
• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

• vând pian cu coadă preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)

• cumpăr acțiuni, Casial Deva. Tel, 
0748/549490. (4/3143)

Pierderi (62)
• pierdut certificat înmatriculare al SC Doina SA 
Deva, seria A nr. 226582/12.05.95, eliberat de 
Camera de Comerț și Industrie Hunedoara. Se 
declară nul. (1/30.03)

Mulțumiri (68)

Oferim:

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

Dacâ oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
0720/499570, 211275, int. 8808.

• Creșa Deva (Gojdu) mulțumește UPC și 
domnului director Liviu Ciurez pentru spon
sorizarea instalării unei rețele CATV și un 
abonament lunar, pentru unitatea noastră. Vă 
mulțumim. (7/26.03)

Matrimoniale (69)
• tânâr italian din Napoli, 28/1,75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă, 
domnișoară în vederea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto și nr. tel. la OP1, 
CP 178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085,

Prestări servicii (72)
• vatMitnt 2 camere decomandate, zona 
Decenal - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrala termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 eiro/lunâ, și similar, zona 1 Decembrie - 
Cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• raartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
amenajat modern, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere, nemobilat, zona Spar - 
piață, cu centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță cu cheltueli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• aa Idan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
kx, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 

călduri. preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745^53413. (A7)

■ mi centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• raia Mad Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)

• raia Mfcd Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, 
apă gaz. curent, canalizare, pretabil producție, 

. depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003.

r
7)

zona Ulcerai nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar.+130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lie. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

• 2 camere, dec., contorizări integrale, 
lamenajat, mobilat și utilat integral (inclusiv TV 
Bblor, mașină automată), zona Bălcesu Deva 200 

euro/lună tel. 0740/317314. (A9)

• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimenta tel. 
231300; 0740/317314. (A9)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300; 0740/317314. (A9)

Moto-velo (41)
• vând motor Aprilia RS 125, af 1997, Kit Polini, 
tobă Arrow sport, carburator sport, cauciucuri 
noi, preț 2300 euro. Tel. 0726/703331. (T)

Garaje (43)

• închiriez garaj - hală, 60 mp, pentru 
depozit sau alte activități, Str. Plevnei, 
intrare și ieșire DN, preț 220 euro/lună, 
negociabil. Tel. 0722/307325. (2/26.03)

• ofer spre închiriere garaj sub bloc, zona
Astoria-Eminescu, preț 50 euro/lună Tel. 
0721/262970.(T)

Mobilier și interioare (47)

• vând dormitor sculptat, deosebit, cu 
oglinzi de cristal, set canapele piele Italia 
TeL 0720/948386. (4/1333)

■ vând mobiâ dormitor formată din dulap 
cu 2 uși, vitrină toaletă masă cu 4 scaune 
și o canapea extensibilă preț 1000 lei. Tel. 
0721/544308.(7/26.03)

• vând dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând urgent AMD Athlon 2200+, 768 DDR, 
FX5200 128/128 DDR, 160 GB, cooler dublu, Lan, 
DVD+RW, 4 USB, DELL 19 inch, birou, boxe 5.1, 
preț 1450 lei. Tel. 0740/085289. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând scânduri, fereastră în 2 canate, nouă 
1,20/1,30 m, vană de tablă zincată deșeuri de 
scânduri (pentru foc), piatră de construcție, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)

Auto românești (36)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. (T)

• vând legeni uacia 1310, aT 1991, acte la zi, în 
stare bună de funcționare, casetofon, alarmă 
închidere centralizată preț negociabil. Tel. 
0724/012735. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Auto străine (37)
• vând Hat Punto 12 i. benzină af 2000, preț 
5400 euro, negociabil. Tel. 0722/260046. CT)
• vând VW Golf 3 Variant, motor 1,9 Diesel, af 
1996, preț 4800 euro, negociabil. Tel. 0726/703331. 
(T)

• cumpăr miei, plata pe loc. Tel. 0788/ 
941271. (4/28.03)

• vând 2 cai buni de lucru, preț negociabil. 
Tel. 0788/259173.(^27.03)

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al Societății Cooperative Mureșul 
Dava Deva, convoacă Adunarea generală a membrilor coo
peratori pentru data de 17.04.2007, ora 12, la sala Casina 
Deva. Informații se pot obține la sediul societății din Str. 1 
Decembrie, nr. 19.

(87366)

S.C. RIDROCONSTRUCȚIA S.A. - Sucursala 
Mul Mara Retezat, cu sediul în Deva, Aleea Florilor, 
bloc 15, parter, anunță intenția de autorizare a activităților cu 
bnpoct asupra mediului ce se desfășoară la punctul de lucru 
JHatfcma tehnologică Plopi", localitatea Plopi, comuna Bretea 
Romflnă, județul Hunedoara.

K311)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia și Franța, la destinație, cu 
mașini comode, climatizate, moderne. Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• Salina Deva funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71 D. Relații șl programări la tel. 
0721/061404. (4/22.03)
• transport mobilă cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701.(T)
• execut lucrări de foraj pentru puțuri de apă cu 
instalație automatizată pentru persoane fizice 
sau juridice. Tel. 0744/560830. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• caut menajere și necalificați, tractoriști, 
pentru muncă în Italia; transport gratuit! Tel. 
0727/578428,0752/923577. (7/29.03)

• firmă de comunicații, internet, marketing, 
caută 15 operatoare telefon, full time, chiar fără 
experiență; este indispensabilă cunoașterea 
limbii italiene. Informații și programări interviu 
la tel. 211266,0723/243663. (8/20.03)

• societate comercială angajează urgent 
persoană autorizată pentru efectuarea instruc» 
tajului de protecția muncii în construcții. Relații 
la tel. 0722/319442. (11/29.03)

• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru cofetărie. Relații la tel. 0722/275410. 
(2/28.03)
• Societate comercială cu sediul în Satu Mare 
angajează electromecanic, cu domiciliul stabil 
în Deva, pentru montarea aparatelor de service 
auto pe zona județelor învecinate. Se asigură 
auto și telefon mobil. CV la fax nr. 0361/411082. 
(86707)

Vinzi
Cumperi 
închiriezi

Schimbi

Cauți

• agent comercial. Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent de asigurare, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de turism, Deva, 1 post, data limită 
14.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de turism, Petroșani, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 28 posturi, 
data limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață Hunedoara, 1 
post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist Brad, 2 posturi, 
data limită 20.04, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist Deva, 1 post, data 
limită 29.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent social Petri la, 1 post, data limită 10.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva, 1 post, data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara, 2 posturi, data limită 
13.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara, 2 posturi, data limită 
28.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barmani știe,2posturi,datalimită5.04.Tel. 
213244, orele 9'-16.

• bibliotecar Deva 1 post, data limită 9.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar Hunedoara 3 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar mntv» îl, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar Călan, 2 posturi, data limită30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.04, seri
ozitate, perioadă determinau. Tel. 213244, orele 
9-16.
• bucăți iști l post, data limită 3.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• călcătoreasă lenjerie Deva 1 post, data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
■ cameristă hotel Orăștie, 1 post data limită 
7.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier Hațeg, 1 post data limită 14.04, 
persoană cu nandicap. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• caut menalere și necalificați, tractoriști, 
pentru muncă în Italia transport gratuit! Tel. 
0727/578428,0752/923577. (7/29.03)
• dontolitor transelor carne, Călan, 1 post data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dontoMor transator came, Călan, 9 posturi, 
data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ckcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 15.04 Tel. 213244 orele 9 • 16.
• coafor, Huwdoara, 2 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244 orele 9-16
• coafor, Skrnria. 1 post data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara 9 posturi, data limită 27.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confecționer asamblor articole din textile
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

Comemorări (76)

Soția Florica și fiica Lucia anunță cu durere în suflete 
împlinirea a 5 ani de la decesul dragului lor soț și tată

CRIȘAN DAVID
și-L roagă pe bunul Dumnezeu să-i facă parte de 
odihnă veșnică.

Alege CL pentru anunțul tău

• confecționer asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecționer asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confecționer asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 42 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier administrația publică Hunedoara, 6 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• consilier juridic Vulcan, 2 posturi, data limită 
6.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier juridic, Lupeni, 1 post, data limită 
1.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist Deva, 1 post, data limită 21.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consultant plasamente valori mobiliare 
Vulcan, 5 posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contabil Orâstle. 2 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• contabl șef Deva 1 post, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

• contabl șef Hunedoara 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor Lupeni, 30 posturi, data limită 29.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16

• croitor ștanțator piese încălțăminte Hune
doara 6 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusâtor piese din piele.și înlocuitori Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04, Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ drector Instituție publică și asimilați Hune
doara, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• drector tehnic Hunedoara 1 post, data limită 
5.04 Tel. 213244, orele 9-16.
■ dulgher Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva 2 posturi, data limită 15.04. Tei. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Hațeg, 4 posturi, data limită 5.04 Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgher Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Orăștie, 10 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Vulcan, 4 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto Orăștie, 1 post, data limită 
6.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara 1 post, data limită 30.04, perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara 4 posturi, data limita 10.04, perioadă 
determinată Tel. 213244 orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații Petroșani,
5 posturi, data limita 2.05. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• electrician de mină Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician montări și reparații linii electrice 
aeriene Deva, 3 posturi, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electromecanic auto Orăștie, 1 post, data 
limită 6.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• faianțar Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

(7/28.03)
• femeie de serviciu Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244. orele 9-16.
• fierar betonist Hunedoara, 1 post, data limită 
21.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• fierar betonist Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar betonist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar betonist, Orăștie, 10 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• frezor la mașini roți dințate, Orăștie, 3 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• frize», Hunedoara, 1 post, data limită30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• gatelist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Petrila 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• infirmieră Brad, 1 post, data limită 20.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• Inginer construcții civile, industriale și agricole 
Deva 1 post, data limită 10.04, construcții. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 4 posturi, data limită 30.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• Inginer constructor instalații, Hunedoara 2 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva 1 post, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer Industria alimentară Brad, 1 post data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer minier, Hunedoara 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de protecție civilă Hunedoara, 1 
post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inspector de reintegrare socială și supraveg
here Brad, 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Hunedoara 13 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Vulcan, 1 post, data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• Inspector protecția muncii, Hunedoara 1 post 
data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inspector protecție socială Vulcan, 1 post, 
data limită 6.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

■ Inspector resurse umane Hunedoara 2 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inspector specialitate inginer construcții 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instalator apâ, canal Hunedoara 1 post, data 
limită 29.04. Tel. 213244, orele 9 • 16

• încărcător descârcâtor, Hațeg, 15 posturi, data 
limită 15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Brad, 1 post, data limită 20.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• îngrijitor clădiri. Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
20.04, perioadă determiantă. Tel. 213244, orele 9 
■16.
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La filmări, meduza ucigașă
• Manevră. Trei astronauți au părăsit temporar Stația Spațială Internațională pentru deplasarea unei navete Soyuz, care servește drept capsulă de salvare, dintr-un modul în altul. Operațiunea a avut ca obiectiv eliberarea modulului unde va sosi, în aprilie, o navetă Soyouz TMA-10.

OIUȘ Producătorul german de jucării „Hermann Teddy Bear” aprezentat trei variante de ursuleț de pluș, dedicate zilei de naștere a PapeiBenedict XVI. (Foto: EPA)

■ Filmările la o produc
ție cu Kate Hudson au 
fost întrerupte din cauza 
unei meduze ucigașe.

Sydney (MF) - Actrița Kate Hudson a trebuit să anuleze turnarea ultimei scene din filmul „Fool's Gold”, un film de aventuri, după ce s-au descoperit în apa golfului Hervey, în Queensland, exemplare de meduză irukandji.„Un expert în biologie marină din echipa noastră, care s-a ocupat de securitatea filmărilor, a descoperit această meduză”, a spus Fiona Sear- son, purtător de cuvânt din partea companiei de producție. „Din acest motiv am renunțat la filmările în apă. Este o problemă mai puțin obișnuită, cu care nu ne-am mai confruntat înainte. Acest lucru se întâmplă, fără îndoială, doar în Aus-
Ouă cu dia
manteLondra (MF),- Magazinul de lux Harrod's, proprietate a miliardarului Mohamed al-Fayed, a scos la vânzare, ieri, ouă de Paști în valoare de 1 milion de lire sterline bucata (1,47 milioane de euro), ornate cu câte 100 de diamante. Oul de un milion de lire sterline este în realitate doar o jumătate de ou, realizat din ciocolată neagră belgiană și decorat cu câte o sută de,diamante în formă de pară.
Vindecată 
miraculos
, Aix-en-Provence (MF) - Sora Marie Simon-Pierre, o călugăriță franceză a confirmat, ieri, pentru prima dată în fața presei, că a fost vindecată de maladia Parkinson în mod miraculos de către papa loan Paul al Il-lea, după moartea acestuia. „Sunt vindecată, este opera lui Dumnezeu prin intermediul lui loan Paul al n- lea”, a spus călugărița.

Wahlberg (Foto epa)

Statuia lui lisus, din ciocolată
New York (MF) - O galerie de artă din New York, Statele Unite, a stârnit mânia unui grup american de catolici după ce a anunțat decizia de a expune o statuie a lui lisus Gristos realizată din ciocolată cu lapte. Statuia cu înălțimea de 1,80 metri, intitulată „My

î Joacă 
| într-un SF

Los Angeles (MF) -
Actorul american
Mark Wahlberg va 
avea rolul principal în 

; următorul film al lui
i Night Shyamalan C,A1
; șaselea simț"), 
i filmările urmând să 
i înceapă în august, 
i într-o poveste care 

amintește de 
î „Semne", film regizat 
ș tot de Shyamalan, 
i Wahlberg va juca 
: rolul unui tată care 

încearcă să-și prote
jeze familia de o ca- 

i tastrofă naturală care 
i amenință umani- 
i tatea. Filmul se va 

numi „The Happen
ing" și va fi distribuit 

i de studiourile Fox.

Sculptura (Foto: FAN)

Hărțuită de presa britanică

SdlieCJ3. o femelă de râs, a născut doi pui, Castanuela și Camarina, la rezervația naturală Donana in Huelva, din sudul Spaniei. (Foto: epa>
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■ Kate Middleton, iubita 
prințului William, a 
depus o plângere contra 
presei britanice.

Londra (MF) - Kate Middleton, iubita prințului William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a depus o plângere pentru hărțuire contra presei, după publicarea unei fotografii a ei în ediția de joi a unui tabloid, a anunțat organismul britanic pentru reglementarea presei 
(PCC).„Press Complaints Commission (PCC) a primit o plângere formală din partea lui Kate Middleton, potrivit căreia o fotografie a ei apărută în (ediția de joi a) "Daily Mirror

Regina se sinucide
Londra (MF) - Elisabeta a Il-a a Marii Britanii s-a alăturat personalităților ironizate în serialul animat de televiziune „South Park”, într-un episod șocant în care regina se sinucide cu o armă de foc, informează The Sun. Regina este prezentată punând la cale un. complot de recucerire a Americii. în momentul în care eșuează, regina alege să se sinucidă. Serialul animat „South Park” este creat de Matt Stone și Trey Parker și urmărește aventurile a patru copii din micul oraș montan cu același nume din statul Colorado, folosindu-le ca pretext pentru satire acide la adresa societății, stilului de viață, tabuurilor și evenimentelor din Statele Unite. Serialul este celebru pentru utilizarea parodiei și a umorului negru și pentru atacarea deschisă, provocatoare și fără menajamente a unor subiecte controversate.

Unul dintre afișe (Foto: FAN)

Irukandji (Foto: epa)tralia”, a adăugat aceasta. Fiona Searson a mai indicat că această întârziere nu va afecta lansarea filmului, programată pentru începutul anului viitor, și că scena va fi filmată în alt loc.Meduza irukandji, moale și translucidă, are dimensiunea unui ac de cusut dar are filamente lungi de aproximativ 30 de centimetri care conțin una dintre cele mai otrăvitoare substanțe din lumea animală, au indicat specialiștii.
Sweet Lord”, este o reprezentare a lui lisus răstignit pe cruce. Sculptura, realizată de artistul Cosimo Cavallaro, va fi expusă începând de luni la Lab Gallery din Manhattan, un cartier select din New York.Liga catolică, cea mai mare organizație pentru apărarea drepturilor civile ale catolicilor din SUA, a mai criticat și perioada aleasă pentru deschiderea acestei expoziții. Asociația a cerut ca galeria și hotelul unde se află aceasta să fie boicotate.Artistul a utilizat 90 de kilograme de ciocolată. Sculptura, în mod neobișnuit, îl reprezintă pe lisus fără veșminte.

lyjirror.co.u
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HAKAMMINT COMPLAINT

Kate Middleton în Daily Mirror,a fost obținută în urma hărțuirii, fapt ce constituie o violare a clauzei 4 din codul etic”, a indicat PCC într-un comunicat. „Imixtiunea în
Imagini ale unei femei torturate

Los Angeles (MF) - Asociația cinematografiei americane (MPAA) a anunțat că a sancționat un film de groază promovat de producător prin intermediul unui afiș care arăta imagini ale unei femei torturate, măsură fără precedent, justificată prin „violarea flagrantă a procedurilor”.Motion Picture Association of America (MPAA), organizație care reprezintă intere

ediția online (Foto: epa)viața privată a clientei mele și hărțuirea la care a fost supusă simt pe deplin demonstrate de evenimentele din’ ultimele șapte zile”, a scris avocatul lui 
sele marilor studiouri de la* Hollywood, se ocupă de eliberarea vizelor de distribuție a filmelor în Statele Unite și de catalogarea producțiilor în funcție de publicul vizat. „MPAA a decis să suspende timp de o lună procesul de atribuire a vizei de distribuție a filmului «Captivity», produs de compania After Dark”, a precizat MPAA într-un comunicat.

Middleton într-o scrisoare publicată de Daily Telegraph. .în ianuarie, avocații lui Mi. ddleton, au lansat „un ultim avertisment” redactorilor-șefi ai jurnalelor britanice responsabili de publicarea unor fotografii cu aceasta.Cu câteva zile înainte, prințul William declarase că dorește „mai mult ca orice... ca paparazzi să înceteze să o hărțuiască” pe Middleton, prin intermediul unui purtător de cuvânt din partea Clarence House, reședința oficială a prințului Charles, tatăl acestuia. Dezlănțuirea presei îi amintește prințului William de momente neplăcute: paparazzi au fost unul dintre motivele pentru care mama sa și-a găsit sfârșitul.

Egiptenii privesc copia vasului suedez „Gothenburg”, care a plecat din China și se îndreaptă spre portul Alexandria. VasulI călătorește prin lume pentru a promova cul-| tura poporului suedez.
(Foto: EPA)


