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Cerul va fi parțial senini. Vântul va 
sufla slab.

Varîcelă
Deva (C.P.) - în județul 

Hunedoara s-au înregis
trat, în fiecare din ulti- i 
mele trei săptămâni, câ
te 18-20 de noi cazuri de 
varicelă, numărul îmbol- i 
năvirilor crescând față i 

| de lunile anterioare, a i 
declarat dr. Sanda Câr- î 
ciumaru, medic epi- i 
demiolog. Cele mai mul
te cazuri s-au înregistrat 
în Valea Jiului, /p.3

Bombă la 
• Hunedoara

Hunedoara (M.T.) - O i 
| bombă de aviație din cel ț 
» de-al doilea război mon

dial a fost găsită ieri în 
incinta societății co
merciale „Mittal Steel”, 
Hunedoara. „Protecția i 
Civilă din cadrul ISU ; 
Hunedoara a intervenit i 
pentru ridicarea, trans
portul și depozitarea i 
unei bombe de aviație 
care a fost găsită la 
turnătoria din cadrul 
Mittal Steel”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al i 
ISU Hunedoara, lt. col. i 
Neculai Dorobăț. :

Premianții

Talentul 
le-a adus 
premii
Deva (C.B.) - Elevii 
Liceului de Muzică și 
Arte Plastice „Sigis
mund Toduță" din 
Deva, premianți la 
concursuri naționale 
și internaționale au 
intrat, de ieri, în po
sesia premiilor. După 
o amânare de 
aproape trei 
săptămâni, condu
cerea liceului a orga
nizat, în sfârșit, festiv
itatea de premiere în 
care câștigătorii au 
fost aplaudați de 
colegii lor. Vădit 
emoționați, cei mai 
mulți premianți au 
spus că nu se aștep
tau să câștige, /p.3

iși plătesc creditele
Deva (C.P.) - Hunedorenii nu dețin

restanțe foarte mari la plata creditelor ban
care, a declarat Gabriela

Pui, directorul BRD Sucur
sala Hunedoara. „Se știe 
bine faptul că județul 
Hunedoara trăiește din 
creditele de consum, însă 
chiar și așa nu avem 

înregistrați mulți 
restanțieri”, a precizat 
directorul BRD. /p.S

Să curgă berea
Interbrew România. al treilea jucător din piața autohtonă., 
a berii, a raportai pentru anul trecut un profit.brOL de 23,6 
■’îma'ieeuro.

Iepurașul aduce scumpiri
■ Masa de Paști va 
lăsa, și în acest an, 
hunedorenii cu 
portofelele goale.

Deva (H.A.) - Cea mai să
racă masă de Paști nu costă 
mai puțin de 80 de lei. Și asta, 
dacă mănâncă două persoane,

dar fără să se ghiftuiască. Ali
mentele specifice pentru masa 
tradițională de Paști s-au 
scumpit, ca de obicei, în preaj
ma sărbătorilor. Când afluența 
de cumpărători în magazine 
este mai mare, comercianții 
ridică prețurile. Prețul ouălor 
a sărit brusc, în piețe, de la 30 
la 50 de bani. Salata verde s-

a scumpit și ea, astfel că o 
salată a ajuns la un leu, când 
mai ieri se vindeau și câte trei 
bucăți în același preț. La fel și 
ceapa verde, care a crescut în 
aceleași proporții. Ca să nu 
mai vorbim de carnea de miel, 
al cărei preț provoacă multo
ra un gol în stomac, mai 
degrabă decât poftă de mân

care. Totuși, prețul unui kilo
gram de carne de miel a mai 
scăzut, de la 20 de lei, cu cât 
a apărut pe piață, la 17 lei. Și 
poate mai scade în zilele 
următoare. O tradiție, împru
mutată, e drept, spune că de 
pe masa de Paști nu poate lip
si ciolanul afumat, fiert, și cu 
hrean cu smântână, /p.3

Copiii de la Grădinița 
Școfii Generale “Lucian 
Blaga” din Deva au pri
mit ieri dulciuri și 
jucării, cadouri de la 
Iepuraș. (Foto: T. Mânu)
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- on milioane euro, cifra de afaceri -

Nu capitulează!
București (M.F.) - Noii 

miniștri vor depune azi 
jurământul în fața pre
ședintelui Băsescu, care 
a semnat decretul de 
numire. Președintele a 
declarat, ieri, într-un me
saj adresat românilor, că 
nu are motive să capitu
leze, apreciind că gestul 
l-ar dezonora.

Vor vacanță în Europa
■ Hunedorenii au decis 
să plece de Paști în Bul
garia datorită prețurilor 
mici practicate.

Hunedoara (C.B.) - Apropi
erea Sărbătorilor Pascale i-a 
determinat pe hunedoreni să 
caute din timp locuri pentru 
petrecerea sărbătorii de în
viere. Chiar dacă mulți pre

feră cadrul familial, dintre 
hunedorenii care vor să călă
torească, majoritatea preferă 
o vacanță în afara țării 
datorită serviciilor mai bune, 
în capul listei preferințelor se 
află stațiunile turistice din 
Bulgaria, urmate de cele din 
Grecia, Spania, Italia și Ci
pru. Bulgaria a urcat în top 
din 2006, surclasând Grecia, 
vedeta ultimilor 5 ani. /p.3
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• Dispăruți. 0 organizație umanitară 
franceză nu a mai primit vești de marți, 
de la doi dintre voluntarii săi, cetățeni 
francezi, și cele trei persoane care îi înso
țeau în Afganistan, a declarat ieri Ministe
rul Afacerilor Externe, care a precizat că 
va analiza cu atenție acest caz.

Contestați de societatea civilă

Negocierile, 
incerte

Bruxelles (MF) - Pre
ședintele Comisiei Euro
pene, Jose Manuel Du- 
rao Barroso, a declarat, 
ieri, că este încă prea 
devreme pentru a preci
za dacă și când va putea 
Uniunea Europeană să 
demareze negocierile 
pentru un parteneriat 
cu Rusia, blocate în ur
ma unei dispute pe tema 
cărnii poloneze.

Acuză SUA
de genocid

Havana (MF) - SUA 
reprezintă o amenințare 
similară unui „genocid” 
din cauza politicii sale 
energetice, a scris Fidel 
Castro, într-un articol 
publicat ieri. Articolul 
reiterează o serie de idei 
exprimate într-un arti
col publicat la 29 mar
tie în revista Granma, 
oficiosul regimului co
munist. „Ce e mai rău 
abia urmează: un nou
război pentru asigura
rea alimentării cu 
gaz metan și 
petrol care 
antrena spe
cia umană în 
Holocaustul 
final”, scrie 
Castro.

loan Talpeș
(Foto: FAN)

Sesizează 
Curtea 
București (MF) - Pre
ședintele Uniunii Po
pulare Social Crești
ne, loan Talpeș, a 
anunțat că va sesiza 
azi Curtea Constitu
țională în privința 
constituționalității 
noului Guvern. „S-a 
ajuns la una dintre 
cele mai spectaculoa
se situații din istoria 
politică a României. 
Călin Popescu Tări
ceanu nu mai poate 
fi nominalizat pre
mier, pentru că Ali
anța D.A. s-a rupt. 
Parlamentul a votat 
în 2004, un program 
politic al Alianței, iar 
ruperea acesteia lasă 
acum Guvernul fără 
program politic. Con
form Constituției, 
președintele trebuie 
să-l desemneze pre
mier pe președintele 
PSD, Mircea Geoană, 
pentru că sodal-de- 
mocrații sunt majori
tari în Parlament", a 
spus el.

■ Coaliția pentru o Gu
vernare Curată afirmă că 
7 dintre miniștri nu 
corespund criteriilor sale.

București (MF) - Coaliția 
pentru o Guvernare Curată 
(CGC) își exprimă îngrijora
rea că șapte membri din ac
tualul guvern Tăriceanu nu 
corespund criteriilor de inte
gritate agreate în anul 2004 
între Coaliția pentru un Par
lament Curat (CPC) și parti
dele din actuala coaliție gu
vernamentală, PNL și UDMR.

CGC prezintă motivele pen
tru care cei șapte miniștri nu 
corespund criteriilor.

Teodor Meleșcanu, minis
trul Apărării, a lucrat în di
plomația românească sub re
gimul comunist. Ofițerul de

3
securitate Liviu Turcu, care 
a fugit în Occident înainte de 
1989, a afirmat public că dl 
Meleșcanu a colaborat cu fos
ta Securitate și că i-ar fi sem
nat el însuși un ordin de mi
siune.

Marko Bela, ministru de 
stat, este anchetat de către 
DNA pentru un avans în va
loare de circa un miliard de 
lei vechi primit în contul u- 
nei opere literare viitoare de 
la un editor necunoscut în 
piața editorială și cu o exis
tență efemeră.

Anchetat de DIICOT

Zsolt Nagy, ministrul Co
municațiilor, va fi anchetat 
de DIICOT pentru relații pri
vilegiate cu consultanți stră
ini, cărora le-ar fi facilitat ac
cesul la informații clasificate

referitoare la privatizări stra
tegice.

Ludovic Orban, ministrul 
Transporturilor, a fost admi
nistrator la Rominserv, firmă 
membră a holdingului Rom- 
perol, al cărui principal acțio
nar este Dinu Patriciu. Orban 
a încercat recent, ca vicepri- 
mar al Capitalei, să treacă 
prin Consiliul Municipal o 
hotărâre favorabilă Rompe- 
trol, neagreată de membrii 
Consiliului.

Cristian David, ministrul 
Administrației și Internelor, 
a donat PNL în anul electoral 
2004 suma de 107 milioane lei 
vechi, veniturile sale, con
form declarației de avere, fi
ind însă în acel an de doar 
83 de milioane de lei.

Decebal Traian Remeș, mi
nistrul Agriculturii, este tra-

seist. El a făcut parte din 
PNL, PNȚCD, Partidul Con
servator și din mai multe ex
perimente politice.

Paul Păcuraru (PNL) a fost A 
pe lista neagră a CPC din^ 
2004. El este acționar la firma 
Eurocom, profilată pe copia
toare. în 1997-2000, firma sena
torului a recuperat creanțe de 
la firme la care Sidex avea 
datorii, recuperându-le în na
tură de la Combinat. Din da
tele Direcției generale a fi
nanțelor publice (DGFP) Ga
lați, rezultă că Eurocom a 
vândut în 1999-2000 sute de 
tone de benzen provenit din 
Sidex.

Noii miniștri ai Cabinetu
lui Călin Popescu Tăriceanu 
vor depune jurământul în fața 
președintelui Băsescu, azi, la 
ora 18.00.

Manifestație Circa 10.000 de sus
ținători ai taberei proruse au manifes
tat, ieri, Ia Kiev, pentru a cere demisia 
președintelui prooccidental Viktor Iuș- 
cenko, după decizia sa de a dizolva 
Parlamentul. (Foto: epaj
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Miron Beteg

Solidari
Mai mulți jurna
liști palestinieni 
din Ramallah, Fâ
șia Gaza, au prote
stat ieri în fața 
Consiliului Legisla
tiv Palestinian, 
manifestându-și so
lidaritatea cu core
spondentul BBC 
Alan Johnston 
răpit în această 
zonă. (Foto: EPA)

A anunțat eliberarea militarilor
■ Președintele iranian a 
anunțat grațierea și eli
berarea celor 15 militari 
britanici.

Teheran (MF) - Președintele 
iranian Mahmoud Ahmadine
jad a anunțat ieri, în cadrul

îi cer premierului Tony Blair să nu 
îi pedepsească, pentru că au accep

tat să spună adevărul

Mahmoud Ahmadinejad

unei conferințe de presă gra
țierea și eliberarea celor 15 
militari britanici capturați la 
23 martie.

Președintele iranian anun
țase, „insistând asupra drep
tului de a-i judeca al Iranului, 
că în numele profetului Isla
mului, aceștia vor fi grațiați 
și li se va oferi libertatea pen
tru poporul englez”.

Ahmadinejad consideră eli
berarea celor 15 militari bri
tanici drept „un dar oferit po
porului britanic”, cerând Lon
drei să nu îi sancționeze, pen
tru că au recunoscut pătrun
derea în apele teritoriale ira
niene.

Ahmadinejad și-a exprimat 
„tristețea” pentru pătrunde
rea militarilor britanici în a- 
pele teritoriale iraniene, sub
liniind că Londra nu a avut 
curajul necesar pentru a recu

noaște acest lucru.
Liderul iranian l-a medaliat 

pe comandantul echipajului 
care a intervenit pentru ares
tarea celor 15 britanici. Ma
rea Britanie a salutat, ieri, 
anunțul președintelui iranian.

Ahmadinejad consideră elibera
rea militarilor „un dar oferit po
porului britanic" (Foto: epa)

Incursiune în 
Fâșia Gaza

Gaza (MF) - O unitate a ar
matei israeliene a pătruns 
ieri în nordul Fâșiei Gaza, 
pentru prima dată de la în
cheierea armistițiului israe- 
liano-palestinian, la sfârșitul 
lui noiembrie, participând la^ 
un schimb de focuri cu acti-W 
viștii palestinieni, potrivit u- 
nor surse palestiniene de se
curitate. Incursiunea armatei 
israeliene s-a desfășurat în 
sectorul Beit Hanoun, a pre
cizat aceeași sursă, care a 
adăugat că operațiunea s-a 
soldat cu rănirea a doi pales
tinieni, dintre care unul a fost 
arestat.

Armata israeliană a confir- 
mat o incursiune în acest sec-fi 
tor în apropiere de bariera de ’ 
securitate, minimizând am
ploarea operațiunii. Unitatea 
s-a retras ulterior.

Armata israeliană a atacat 
la 28 martie, pentru prima da
tă de la încheierea armistițiu
lui, mai multe persoane sus
pectate că ar lansa rachetej® 
rănind cinci dintre ei. "

Israelul și-a suspendat ope
rațiunile militare din Fâșia 
Gaza, în conformitate cu un 
acord încheiat la 26 noiem
brie, în timp ce grupările ar
mate palestiniene trebuiau să 
stopeze atacurile și tirurile de 
rachetă asupra teritoriului 
statului evreu.

One-Party Show
■ mircnbeteg@yahoo.com

Dumnezeule, ce prilej să fii 
deștept! Prin Parlament a trecut, 
ca prin brânză, un Guvern care, 
aparent, nu avea o susținere mai 
mare decât o alianță calmuco- 
circhiză care și-ar fi propus să 
conducă Statele Unite. Și nu 
doar că a trecut, dar a și născut 
discuții aprinse despre posibilele 
trădări din sânul partidelor care 
anunțaseră că vor vota împotri
vă. Acum ar trebui să mă apuc 
să comentez, doct, declarația lui 
Emil Boc despre un prim-minis- 
tru impostor. Dar chiar nu cred 
că interesează pe cineva chestia 
asta, la cineva în seamă faptul 
că, vreme de doi ani, miniștrii 
pediști au lucrat cu Tăriceanu? 
Bine, rău, dar au lucrat. Bonsaii

șefului de la Interne nu s-au 
uscat în cabinetul ministerial, 
doamna Macovei a făcut balet 
juridic ori de câte ori se preves
tea un tzunami liberal, iar Radu 
Berceana a construit discursuri 
mai lungi și mai trainice decât 
autostrăzile din România. într-un 
Guvern condus de un impostor, 
și miniștrii nu pot fi decât impos
tori. Mai eu seamă că n-au ple
cat de bunăvoie, ci au fost înlă
turați.

Sau chiar credeți că mai inte
resează pe cineva părerea preșe
dintelui Băsescu, nimeni altul 
decât cel care, înainte de vot, a 
încercat să convingă Parlamentul 
că noul Guvern e o făcătură ru-
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șinoasă? Că n-ar trebui acceptat 
decât dacă PNL s-ar lua în Piața 
Victoriei de mână cu PSD pentru 
crearea unei „majorități la vede
re"? Credeți că mai e cineva pre
ocupat de gândirile și răs-gândi- 
rile Cotrocenilor, care vor și Gu
vern nou, și alegeri anticipate, și 
un șpriț, la capăt, că tot a venit 
primăvara? Pentru președinte to
tul e soluție imorală, România 
pare o rană deschisă pe care în
cearcă să o cauterizeze cu apa
ratul de sudură.

Ori bănuiți că mai e cineva 
preocupat de ofuscările presei 
pediste, care susține că al doilea 
cabinet Tăriceanu are un singur 
obiectiv, business-ul în grup 
(presa pedistă e anglofilă și an- 
glofonă, cuvântul afacere îi cau
zează la protocolul pupincuris- 
mului)? Am putea, astfel, discuta 
despre valoarea fostului ministru 
al învățământului, care a știut 
gestiona cel mai mare buget pe 
care l-a avut școala românească

4 k k 4 'k 4 4 :4 4 4 4 Kt V4 t 4 i l 4 4.-4 4 4 4 4 4 '4 >4 •< 4 4 4 4 4’4 4 4 4 -’4'4 4 4 -« 4 4 -4 4 4 4 -4 4 << 4 4 «< ■444 4 4 4 4 4 « <

în ultimii ani plângându-se că 
demnitarii unguri au mașini și 
mai șmechere decât cea pe care 
și-o cumpărase el, iar gazetarii 
de partid și de stat i-au plâns pe 
umeri, mai cu seamă cei cu 
accent de Dealul Feleacului. 
Doamna Macovei a ajuns în 
manualele de istorie, cu un citat 
al naibii de bine ales, dar a evi
tat sălile de tribunal, nu de alta, 
dar ați văzut vreo statuie care să 
se înghesuie cu plebea pe ace
leași bănci jegoase?

Mai ia cineva în seamă sinu
ciderea politică a PNL o dată cu 
acest one-party-show pe care-l 
reprezintă noul Guvern și ambi- 
țul lui Tăriceanu de-a demonstra 
că, totuși, se poate? în loc să-i 
lase pe pediști să guverneze, da
că tot erau convinși că au avut 
cei mai buni reprezentanți în 
Guvern, liberalii s-au hotărât să 
ia odată toată doza de cianură, 
după exemplul, mai vechi, dar 
grăitor, al țărăniștilor, l-au trans

format pe oamenii lui Boc în 
victime, pe Băsescu în vizionar 
și guvernarea într-un joc penibil 
de-a mila PSD. Toate astea nu 
contează într-o țară care, dacă 
n-ar merge de la sine, ar fi vai 
de mama ei! Eu m-am plictisit. 
Sunt convins că și dumneavostră. 
Doar UDMR nu se plictisește 
niciodată în România.

Un rus franțuzit a publicat un 
roman, nu grozav, cu titlul „Eta
jul bufonilor". O țarină se distra 
la nebunie căsătorind pitici, di
formi, gângavi, cu femei de tot 
frumoase. Avea o plăcere aparte 
să facă lucrul acesta. Cam așa 
arată și politica românească as
tăzi: o țară frumoasă s-a logodit, 
nimeni nu mai pricepe cum, cu 
niște diformi, g'ângavi, pitici. 
Schimbările politice se fac, toate, 
doar la etajul bufonilor.

***
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• ta Mte. în urma acțiunilor 
și controalelor efectuate în trasee, 
potipștit hunedoreni au aplicat 128 
amenzi a legea circulației, din care 46 la 
regsmul de viteză și au ridicat în vederea 
suspendării 11 permise de conducere. 
Valoarea amenzilor aplicate a fost de 1

| 15.677 lei. (M.T.)

• Hoț Un tânăr de 18 ani, din
Vulcan, Ștefan Z., a fost prins de polițiștii 
din localitate după ce a furat portmoneul 
lui Adrian M., de 17 ani, din localitate, în 
care se afla suma de 110 lei. Polițiștii au 
stabilit că fapta s-a petrecut pe timpul 
zilei, pe o stradă circulată din oraș, 
tânărul de 17 ani era băut. (M.T.)

De Paști, la Nisipurile de Aur
■ Hunedorenii au ales: 
Nisipurile de Aur, mai 
atrăgătoare decât 
nisipul românesc.

CĂLIN BlCĂZAN

calin.bica2an@inf0rmmedia.ro

Hunedoara - Hunedorenii 
consideră că serviciile în 
materie de turism oferite de 
străini sunt mult mai 
atrăgătoare decât cele găsite 
în țara noastră. Surprinzător 
sau nu, hunedorenii au ales 
Bulgaria ca fiind țara ideală 
în care poți petrece învierea 
Domnului, datorită raportului 
calitate-preț. “Pe listele noas
tre s-au înscris 25 de hune-

Pentru că 
să ne cunoașteți 
mai bine, vă dăm 
această posibili
tate, lunar, și sub 
forma unui con
curs destinat citi 
torilor de probă, 
în urma extra
gerii la concursul 
lunii martie, 
za Cornelia 
va citi, o lună, 
Cuvântul Liber 
GRATIS și se va 
putea bucura și 
de cei 50 
în joc. Fe

(Foto: M.

Fără utilități
.Brad (M.S.) - Un imo

bil al Bisericii Reformate 
din municipiul Brad, în 
care locuiesc câteva zeci 
de persoane beneficiare 
de ajutor social, a rămas 
fără energie electrică,, 
apă și alte utilități după 
ce a fost retrocedat 
parohiei din localitate. 
Imobilul a aparținut 
Primăriei Brad. Până la 
data retrocedării, clădi
rea avea destinație de 
locuințe sociale, iar 
autoritățile din Brad 
asigurau contractele de 
utilități, fapt care nu 
mai este permis de lege 
în condițiile actuale, a 
declarat primarul Florin 
Cazacu. „Oamenii sunt 
nemulțumiți pentru că 
nu au apă și energie 
electrică. Trebuie găsit 
un cadru legal pentru 
asigurarea utilităților. 
Mi se pare anormal ceea 
ce se întâmplă, mai ales 
acum, înainte de Sfintele 
Sărbători”, a spus pri
marul. Situația se află în 
atenția Parohiei Refor
mate, care va încerca să 
soluționeze problema, a 
declarat părintele paroh 
Lovasz Janos. Biserica 
Reformată va încheia 
contracte de o lună de 
zile pentru apă, energie 
și salubritate, cu spe
ranța că oamenii care 
trăiesc acolo vor achita 
facturile.

Se împru
mută
Deva (CP.) - Compa
nia farmaceutică 
Remedia Deva vrea 
să contracteze, în 
acest an, credite în 
valoare de două mi
lioane de euro, cel 
puțin unul dintre 
împrumuturi urmând 
să fie negociat cu 
Volksbank România. 
Decizia urmează să 
fie luată în cadrul 
AGA, stabilită pentru 
mijlocul lunii aprilie. 
Creditele urmează să 
fie garantate cu 
activele societății. în 
același timp, AGA va. 
discuta oportunitatea 
divizării companiei. 
Remedia Deva are ca 
activități principale 
distribuția și comer
cializarea medica
mentelor. Compania 
dispune de două 
depozite în Alba lulia 
și Târgu Mureș și o 
rețea proprie de circa 
40 de farmacii. Aria 
de acoperire a com
paniei în distribuția 
de medicamente ' 
include județele 
Hunedoara, Alba, 
Mureș, Sibiu, Cluj și 
Harghita. Principalul 
acționar al companiei 
este Tarus Valentin- 
Norbert, cu 85,7% 
din capitalul social al 
companiei.

Prețuri de... prețuri
Deva (H.A.) - Pentru a 

păstra această tradiție, hune
dorenii trebuie să dea 
aproape 20 de lei pe kilogra
mul de afumătură și cel puțin 
patru lei pentru un borcănel 
de hrean ras. Smântână, care 
s-a scumpit, se vinde în piață 
între trei și cinci lei borcanul, 
în supermarketuri se găsește 
și smântână vărsată, cu șapte 
și până la 10 lei kilogramul. 
Cine mai vrea și sarmale, tre
buie să se grăbească, mai ales 
dacă nu și-a pus, din vreme, 
varză la butoi. Pentru că 
întotdeauna în preajma sărbă
torilor prețul verzei murate

Talentele devene au fost premiate
■ Premianții la 
olimpiadele de desen 
au câștigat 2 medalii 
de aur și 10 de argint.

CĂLIN BlCĂZAN

calin.hica2an@inf0rmmedia.ro

Deva - Domeniile la care s- 
au luat premii au fost edu
cația civică, biologia, cultura 
generală și desenul. Cele mai 
importante performanțe au 
fost realizate în concursurile 
internaționale. La concursul 
Kindermuseum, desfășurat în 
Germania, elevii au câștigat

Primăvara aduce varicelă
■ în primele trei luni 
ale anului, 190 de 
hunedoreni s-au 
îmbolnăvit de varicelă.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Cele mai multe 
cazuri au fost raportate la 
copiii de până la nouă ani, 
dar au existat îmbolnăviri și 
în rândul adolescenților de 
liceu sau al persoanelor 
adulte cu vârste de 25-35 de 
ani. Statistica Autorității de 
Sănătate Publică Hunedoara

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți
Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 
Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
Hunedoara;
Coffee „Snack Savoya ". din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 
M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu nr. 1/4:
Cabinet medical doctor Miha'ache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Rain.ță. din Hunedoara, 
str Mihai Viteazul, nr 23. b-cc Dl. și cabinetul 10 
din Hunedoara, str George E"escu. nr. 24.
C M. Stomato'og’c ac-ctor V'as Cretina. din Hune
doara. str Geo-ge E-escu 24 cabinetul 6. Copiii mici sunt cei mai expuși 

riscului de îmbolnăvire

Constantin Meden Claudia Borca (Foto: cl)

doreni care au ales Bulgaria 
pentru vacanța de Paști. Ei au 
intrat deja în posesia biletului 
și urmează să plece”, spune 
Adrian Mîtcă, directorul agen
ției de turism Crisoldo Tur.

ajunge la sume astronomice. 
Carnea tocată se vinde cu 
șapte, maximum 10 lei kilo
gramul. Cât despre vopselele 
de ouă, acestea se găsesc prin 
magazine de la un leu până la 
patru sau chiar cinci lei 
plicul. Cele mai scumpe, însă, 
conțin și mănuși de protecție 
și soluție pentru luciu. O 
variantă mult mai ieftină o 
constituie tradiționalele coji 
de ceapă. Cei care nu doresc 
să își murdărească, însă, 
oalele, cu vopsele de ouă, pot 
să cumpere ouă gata vopsite, 
cu opt lei caserola de 10 
bucăți.

12 medalii la desen (două de 
aur și zece de argint). „Este 
al patrulea premiu pe care 1- 
am câștigat până acum și pot 
spune că a devenit obișnu
ință. în Germania am câștigat 
o medalie de aur și una de 
argint”, spune Angela Novă- 
cescu. „Sunt foarte fericită și 
emoționată pentru că am 
câștigat o medalie de argint 
în Germania. Am avut în con
curs un desen mic și nu m- 
am așteptat să câștig cu el”, 
afirmă Roxana Andreiaș.

Performanțe au fost rea
lizate și în cadrul Olimpiadei 
Francofoniei de Artă și Cul

arată că în luna ianuarie au 
fost înregistrate 30 de cazuri 
de varicelă, în februarie - 46, 
iar luna martie a fost vârful 
epidemiologie cu 114 cazuri, a 
declarat dr. Sanda Cârciu- 
maru. „Boala este dată de 
virusul varicelos, care dă 
Zona Zoster la adult. Boala 
nu este una severă, decât 
dacă se face la vârste mai 
înaintate. Ceea ce o face „spe
cială” este faptul că este o 
boală foarte contagioasă, de 
aceea bolnavul trebuie izolat 
2-3 săptămâni. Dacă nu se 
respectă acest termen, bol
navul contagios transmite 
boala celor din colectivitate. 
Cel vindecat rămâne un timp 
cu o stare de imunitate 
slăbită, fapt pentru care pot 
apărea și alte afecțiuni”, a 
mai precizat dr. Sanda Câr- 
ciumaru. Varicela debutează 
cu stări febrile, o stare ge
nerală alterată, după care 
apar primele erupții vezicu- 
lare, un fel de bășicuțe 
apoase, care prind, ulterior, 
cruste. Acestea nu trebuie 
rupte deoarece se poate pro
duce suprainfectarea ve
ziculelor cu stafilococi și ast
fel pot rămâne semne ineste
tice pe corp. Varicela este o 
boală ce apare in perioada 
lunilor decembrie-aprilie.

Pentru alții soarele arzător al 
Greciei este mult mai atră
gător decât Nisipurile de Aur 
ale Bulgariei. „Eu prefer 
cadrul familial, însă o călă
torie în Grecia ar fi ideală. E

Arest la standarde UE
Deva (M.T.) - Persoanele 

aflate ieri în arestul IPJ 
Hunedoara au fost transfe
rate în arestul Poliției 
Municipiului Deva, care a 
fost conceput la standardele 
Uniunii Europene. Astfel, 
noul spațiu de detenție al 
persoanelor reținute sau 
arestate preventiv adăpos
tește nouă camere de arest 
cu două, până la patru 
paturi. Fiecare cameră este 
prevăzută cu grupuri sa
nitare individuale în con

tură, acolo unde cel mai bun 
rezultat i-a aparținut Otiliei 
Bocaniciu care a câștigat 
medalia de argint. Alexandra 
Ștei, una din câștigătoarele 
medaliei de bronz, a spus că 
„în concurs au fost mulți 
copii talentați și nu m-am 
așteptat să obțin un rezultat 
atât de bun”.

Diplomă specială
Liceul de Muzică și Arte 

Plastice a primit o diplomă 
specială în urma unui con
curs desfășurat la Suceava.- 
Andrei Anghelina și Teodor 
Barbu, doi elevi înscriși laIepurașul desenează!

De Iepuraș. Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copiilor 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 for
mat 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 Cuvân
tul Liber.
Premișrea va avea, loc în 6, aprilie, premiile constând în CADOURI SPECIFICE 
SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE. în 7 aprilie, Cuvântul Liber vă oglindește sentimentele 
primăvăratice într-o pagină specială, iar www.huon.ro vă ajută ca toate desenele voas
tre să prindă' culoarea primăverii. •

Nume........
Adresa .....
Localitatea 

REGULAMENT: Desenele și fotoqrafiile câștigătorilor vor fi incluse atât 
cât și pe portal. Informații suplimentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8306

cuvâ® MH

o țară care oferă servicii 
incomparabil mai bune decât 
România. Am văzut că în ulti
ma vreme prețurile au scăzut, 
ceea ce face oferta și mai ispi
titoare”, e de părere Constan
tin Meden. „întotdeauna voi 
alege să-mi petrec sărbătorile 
pascale în familie. Dacă ar fi 
să plec aș alege o țară 
creștină. Nu știu cum e Bul
garia, cert este că România a 
pierdut mult teren în materie 
de turism din cauza serviciilor 
proaste. E de înțeles că 
românii preferă să meargă în 
Bulgaria mai ales că distanța 
până acolo nu e mai mare 
decât cea până la Litoralul 
românesc”, afirmă Claudia 
Borca.

diții igienico-sanitare con
forme cu legislația euro
peană. Fiecare cameră de 
arest este prevăzută cu 
difuzoare pentru rpcepțio- 
narea programelor informa
tive, culturale și de diver
tisment. „Spațiul din cadrul : 
IPJ Hunedoara care a fost 
destinat arestului va fi : 
probabil reabilitat și îi vom i 
găsi altă destinație”, a ținut I 
să precizeze șeful IPJ Hune- j 
doara, comisarul-șef Alexan- i 
dru Drăghici Roșioru.

Medaliații de la olimpiade

secția de muzică, au câștigat 
două medalii pentru... artă 
plastică. Această performanță 
a stârnit admirația tuturor 
profesorilor și elevilor. Mari
ana Pleșea, coordonatorul 
celor doi elevi, afirmă despre 
ei că „sunt doi copii mici, 
deschizători de drumuri”.

Prenume
.............................. Tel. ..
Votez pentru felicitarea

co\c

mailto:calin.bica2an@inf0rmmedia.ro
mailto:calin.hica2an@inf0rmmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


LIBER

1900 - S-a născut actorul american Spencer Tracy 
;m 1967)._________________________ ________________
1908 - S-a născut actrița Bette Davis (foto) (m.

1989).____
1908 - S-a născut dirijorul austri
ac Herbert von Karajan (m.
1989).__________________ ________ _
1916 - S-a născut actorul Grego-
ry Peck (m. 2003).________________
1938 -^In urma ocupării Austriei

de către Germania, relațiile diplomatice dintre Româ-
ma și Austria au fost întrerupte.________
1976 - A murit multimiliardarul american Howard
Hughes (n. 1905).____ ___________________________
2003 - A murit poeta Mariana Marin (n. 1956).______
2005 - S-a stins din viață, la 89 de ani, Saul Bellow, 
unul dintre cei mai importanți scriitori americani ai 
secolului al XX-lea, laureat al Premiului Nobel pentru*  
Literatură și al premiului Pulitzer pentru roman în 
1976 („Herzog", „Humboldt's Gift", „Ravelstein").

"2° 8° 

minim î * ' j*,..  maxim

Cerul va fi parțial senin. Maxima termică 
va fi de 8 grade Celsius, iar minima de -2 
grade Celsius.

Prognoza pe două zile:
Vineri: Cerul va fi mai mult noros. Maxi

ma termică va fi de 14 grade Celsius, iar 
minima de 4 grade Celsius.

Sâmbătă: Cerul va fi parțial senin. Maxi
ma termică va fi de 21 grade Celsius, iar 
minima de 7 grade Celsius.

CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox
Cina cea de Taină; Sf. Mc. Claudiu și cei împreună cu 
dânsul; Sf Mc Teodul si Agatopod (Denia Evangheli- 
lor)

Calendar Romano-Catolic
Joia Sfântă (Cina Domnului) Sf. Vincențiu Ferrer, pr.

Calendar Greco-Catolic
Sfânta si Marea Joi (Spălarea picioarelor. Cina cea de 
taină). Ss Claudiu, Diodor. Victor, Victorin, Papiu și 
însoțitorii lor, m (+ sec III). Vecernia cu Lit S Vasile. 
Denia celor 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.

ÎNTRERUPERI APA, GAZ, CURENT

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8 00-15.00 Hărțăgani (parțial);
8 00-15.00 Romoșel, Ciungu Mare, Curechiu, Sibișel, 
Poieni, Beriu;
8 00-14.00 Hațeg, str Bazinele de apă, Hățăgel, Den- 
sus Stei, Criva, Poieni;
Vaiea Jiului
8.00-14.00 Petroșani, str. Aviatorilor, str. Coasta, str. 
Maleea; Petrila, str. Jiului, str. Parângului; Vulcan, str. 
Pinului

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă între orele: 
8.00-12.00 pe străzile Călugăreni, Barițiu și 6 Martie, 
din cauza unei avarii.

REȚETA ZILEI

Ciorbă de miel
Ingrediente: 800 g carne de miel, 2,5 I apă, 200 g 
morcovi, 100 g telina, 200 g ceapă, 100 g orez, 250 
g smântână, 30 g făină, 3 oua, 5 g sare de lămâie, 1 
egatura veraeata, 100 ml ulei, sare.
Mod de preparare: Carnea se spală și se taie bucăți 
potrivite, zarzavatul se taie cuburi, apoi se înăbușă în 
„ e-. Ceapa taiata maiunt se pune la fiert într-un vas 
cu apă și sare, adăugând zarzavatul și apoi carnea și 
crezul. Când carnea este fiartă, se adaugă ouăle 
oatute. smântână amestecată cu făina. Apoi se pune 
sare ;• sarea de lămâie dizolvată. Se servește cu 
verdeața.

Soluția Integramel din numărul precedent: T-O-D-D - CARDIOLOG - HAIN -
ERE - VINOVAT - N - CASEROLE - IA - IN - NOR - RS - ITI - O - ODIHNA - MS - 
INCANTA - TIC - TARLA - A - ES - RITM - CURȚI - MIEZ - FA - RB - NANI
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute în 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 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 19 aprilie

ÎN 20 APRILIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!

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

DA □ NU □

HOROSCOP

47

Berbec

Mari șanse de reușită într-o călătorie foarte scurtă, în interes 
de familie. Evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul 
de viață.

Taur

Este momentul să vă ocupați de problemele materiale. Azi 
aveți posibilitatea să le rezolvați. O să vi se propună o 
afacere.

Gemeni

Aveți multă energie și reușiți să finalizați tot ce V-ați pro
pus. S-ar putea să fiți promovat sau să vi se propună un 
nou loc de muncă.

Rac

Vă pregătiți pentru un eveniment important în familie, 
probabil o aniversare. Vă indispune o rudă din partea 
partenerului de viață.

Leu

Dimineață vă bucurați că un prieten reușește să vă înapoieze 
o datorie mai veche. Este o zi favorabilă planurilor de viitor, 
întâlnirilor.

Fecioară

După o perioadă mai proastă pe plan sentimental, se pare 
că norocul vă surâde din nou. Faceți cunoștință cu o per
soană deosebită.

Balanță

Relațiile cu cei din jur sunt excelente, mai ales în a doua 
parte a zilei. Sunt șanse să rezolvați o problemă legată de 
casă și partener.

Scorpion

Sunteți într-o formă intelectuală excelentă. Nu refuzați dia-
logul și să le împărtășiți celor apropiați experiența dum
neavoastră de viață.

Săgetător

Vă aflați în fața unei dileme sentimentale și sunteți nevoit
să luați o hotărâre. Aveți ocazia să puneți în aplicare pla
nuri mai vechi.

1

I

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și 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. 88G6. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Grădini de vis (doc., 

Anglia, 2005)
10:30 Trâsniții din Queens 

H(ep. 4, comedie, SUA, 
j 2002). Cu: Kevin

James
11:00 Repere sacre. Sfântul 

și Marele Mir. Transmi
siune directă

12:00 Misterele catedralelor
i S(doc„ SUA, 2000)

13:00 Nevastă-mea și copiii 
: ’ El(s, comedie, SUA, 
î 2003). Cu: Damon

Wayans, Tisha Camp
bell, George Gore II 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-searâ
18:45 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40 
i 19:00 Jurnalul TVR

; 20:20 Telecinemateca:
i f Deșertul tătarilor
j (dramă, Franța, 1976).
j Cu: Jacques Perrin, Vit

torio Gassman, Giu
liano Gemma, Philippe 
Noiret

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:15 Garantat 100%
24:00 Viața ca-n "filme (ep.

Ei 77 ultimul, comedie, 
SUA, 1990). Cu: Brian 
Benben, Denny Dillon. 
R.: David Crane, Marta 
Kauffman

0:35 Fata de miner (dramă, 
SUA, 1980). Cu: Sissy 
Spacek, Tommy Lee 
Jones, Beverly D'Ange
lo. R.: Michael Apted

2:45 Jurnalul TVR (r)
335 Indezirabilii (film, r) 
5:15 Careu de... Doamne 

(reluare)
600 Misterele catertaietor

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat 

0(r)
11:15 Walker, polițist texan 

B(s,r)
12:15 Emmeidale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv
13:30 Acaddmia de poliție (r) 
14:15 Walker, polițist texan 

g(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr.

15:15 Tânăr și neliniștit (s). 
raCu: Eric Braeden, 
^Joshua Morrow, Lau- 

reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman

16:15 lisus din Nazareth (ep.
^,3, dramă, Italia/Marea 
” Britanie, 1977). Cu: 

Robert Powell, Anne 
Bancroft

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

Vremea

20:30 Răzbunarea Dragonu
lui Negro (aventuri, 
Lituania/SUA, 2005). 
Cu: Mark Dymond, 
Clemency Burton-Hill, 
Bruce Payne. R.: Gerry 
Lively

22:15 La Bloc
23:00 Meseriașii
23:30 Știrile ProTv. Sport 

0J5 CSI: Miami (s, SUA, 
«2002). Cu: David Caru

so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba

1:10 Omul care aduce 
cartea (reluare)

1:15 Știrile ProTv 
2:15 CSI: Miami (s, r) 
300 Răzbunarea Dragonu

lui Negro (film, r)
430 lisus din Nazareth (r) 
630 Emmerdaie - Afaceri 
Bde fandie (r)

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

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

„1999). Cu: Sara 
HArmentano, Raffaella 

Berge, Giorgio Biavati 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Opt reguli simple 

(serial, comedie, SUA, 
H2003). Cu: Katey

Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martin 
Spanjers, James Gard
ner, Suzanne Pleshette 

1430 Ziua judecății (divertis
ment) (r)

16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:30 Test de fidelitate 
(divertisment)

22:00 Vocea inimii (serial, 
dramă, România, 

n2006). Cu: loan Isaiu, 
“"Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi

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

24:00 Mai bine nu se poate
(comedie/dramă, 
Statele Unite aie 
Americii, 1997). 
în distribuție: 
Jack Nicholson, 
Helen Hunt, Cuba 
Gooding Jr., Greg Kin- 
near. R.: James L. 
Brooks

2:45 Concurs 
interactiv

3:45 9595
•'reluare:

5:15 Vivere • reluare)

Capricorn

Vă sfătuim să țineți cont de părerile colegilor și, mai ales, 
de posibilitățile lor financiare. După-amiază aveți o discuție 
aprinsă cu o rudă.

Vărsător

Aveți o zi foarte încărcată, sunteți însă destul de energic 
pentru a face față problemelor. S-ar putea să întâmpinați 
câteva obstacole.

Pești

Se anunță schimbări importante în viața dumneavoastră, 
mai ales pe plan social și sentimental. Este o zi bună pen
tru afaceri.

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

fi

9:15 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:30 Decoratori 
la mâna a doua (doc. r) 10:00 
Tonomatul DP2 11.30 Lege și 
ordine (s) 1230 Bugetul meu 
(r) 13:00 ABC... de ce? 14:00 
Lumea de lângă noi (doc., 
Marea Britanie, 2005) 1430 
Tribuna partidelor parla
mentare 15:00 împreună în 
Europa! Emisiune în limba 
maghiară 16:00 Jurnalul TVR
(r) 16:30 Autostrada TVR. 
Magazin regional 18:00 Jurnal 
regional 1830 Lege și ordine
(s) 19:25 O lume nouă (doc. 
Fr.) 20:00 Arena leilor 21:00 
Ora de știri 22:10 Proces de 
conștiință (partea a Vl-a) 
(dramă, Italia, 2005) 24:00 
Roar: legenda lui Conor (s) 
1:00 Familia mea dementă (d. 
a.) 1:30 îți place Hitchcock? 
(film, r)

8:00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After ( 
film serial, SUA, 1995). în dis
tribuție: Frank Lloyd, Benjamin 
Shelfer, Allan Trautman 12:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (reluare) 
1630 Bărbatul din vis (film 
serial). în distribuție: Daniela 
Alvarado, Raul Amundaray, 
Susana Benavides 17:30 
Naționala de bere 18:30 Știri 
20:00 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 
Cronici paranormale (s)

930 Taz-Mania (s, r) 10:00 Spi
talul de urgență (r) 11:00 Ver
dict: crimă! (r) 12:00 Smallville
(r) 13:00 Fetițele Powerpuff (s)
1330 Taz-Mania (s) 14:00 Spi
talul de urgență (s) 15:00 Ver
dict: crimă! (s) 16:00 Jake, spe
cialistul în relații (r) 1630
Lumina din adâncuri (dramă/ 
acțiune, Germania) 19:00 
Smallville (s) 20:00 Entertain
ment News 2020 Schimbul trei
(s) 21:30 Jake, specialistul în
relații (s) 22:00 Onoare de
hoț (thriller. SUA 1998) 24:00 
Verdict: crimă! •$)

7:00 Duelul pasiunilor (r) 9:00 
Gitanas (s). Cu: Ana de la 
Reguera, Manolo Cardona, 
Dolores Heredia 10:00 
Culoarea păcatului (s) 1230 
Inocență furată (s) 1330 Jură
mântul (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
1530 Duelul pasiunilor (s) 
1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Zorro (s). 
2230 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s) 
24:00 Jurământul (r) 1:45 ; 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Rețeta de acasă (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

.U 
t

8:25 Casa noastră (r) 9:45 Al 
7-lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Când iubești 
(dramă romantică, Austria/ 
Germania, 2004) 16:25 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 20:00 S.O.S. 
Salvați-mi casa - sezon nou! 
21:00 Viceversa 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. (ep. 32) 2230 
Focus Plus 2330 Medium (ep. 
3, dramă, SUA, 2005) 030 
Focus (r) 1:30 Când iubești 
(film, r) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

9:05 în căutarea Tărâmului de 
Nicăieri (dramă, Marea Bri
tanie, 2004) 10:45 Căutătorii 
de aur (comedie, SUA 2003) 
12:10 Un strop de roz (dramă, 
Canada, 2004) 13:40 Călătoria 
(aventuri, SUA, 1993) 15:05 
Urmașul Măștii (acțiune, SUA, 
2005) 16:40 Solstipul de iarnă 
(dramă, SUA, 2004) 18:10 
Două pupeze albe (comedie. 
SUA, 2004) 20:00 Ce-ai 
făcut?! (comedie, SUA 2006) 
2130 în căutarea Tărâmului 
de Nicăieri (dramă, Marea Bri
tanie, 2004) 23:10 De dragul 
aparențelor (comedie, SUA, 
2004)

9:00 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:20 EU, România 
15:00 Realitatea de la 15:00 
1520 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 22:00 1 00% 
23:00 Ultima oră 24.*00  Real
itatea de la 24:00

7:00 Matinal 710 10:00 Euro- 
maxx 1030 Cinema 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 13:05 Marș forțat. Cu 
George Mihalcea 1435 
Lumea cărților. Cu George 
15:35 Euroblitz: Jurnal euro
pean (r) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Castelul din Carpați (fantastic, 
România, 1981). Cu: Cornel 
Ciupercescu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! (r) 2:00 
Castelul din Carpați (fantastic. 
România, 1981)

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10XX) Vânătorii 
de mituri 11:00 Lexus LS400 
12:00 Construcții colosale: 
Vânătorii de diamante 13:00 
Confruntări și fiare vechi 14:00 
Brainiac: maniaci ai științei 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17:00 
Corvette C41800 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 20:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21OO Ora zero 
22:00 Dosarele FBI 2300 
Rable și reparații - SUA 24.00 
Cum se fabrică diverse lucnsi? 
100 Podul Woodrow Wilson 
din Washington DC
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Au credite multe, dar plătescl ti t*  « « «li

I www^hiseulbancar.ro
Dna ICPJ - Rortriul oferă informații din domeniul ban
car, ajutM utiKzatorul să se decidă asupra tipului de 
crede pe care I preferă ți de la ce bancă să-l contracteze. 
Sited «dude informații despre asigurări, depozite ban- 

I care, cântai etc.

1 dolar american
3,3373 lei

53,5157 lei1 gram aur
2,4992 lei

■ Hunedorenii nu 
dețin restanțe foarte 
mari la plata creditelor 
bancare contractate.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnforniniadla.ro

Deva - Bancherii discută, 
ca pe viitor, în evidențele 
Biroului de Credit să fie în
registrate doar acele persoane 
care au datorii ce depășesc un 
anumit nivel, suma urmând a 
fi stabilită, a declarat, la De
va, Viorel Ispas, responsabil 
în cadrul Direcției Comuni
care - Centrala BRD GSG Bu
curești. Aceasta pentru a eli
mina situațiile în care unele 
persoane apar ca rău-platnice 
pentru datorii de câțiva bani. 
Biroul de Credit s-ar putea să 
întocmească, dacă se va aviza

■ Hunedorenii pot să 
se înscrie în baza 
OMFM pentru un loc 
de muncă în Spania.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Oficiul pentru Mi- 
grația Forței de Muncă orga
nizează, până în data de 15 
mai, înscrierea în banca de 
date pentru persoanele care 
au meseria de vânzător pro
duse alimentare. Se pot pre
zenta persoanele care au vârs
ta cuprinsă între 20 și 45 de 
ani, dețin noțiuni de limba 
spaniolă, au minim un an ex
periență, imediat anterior 
anului 2007, și prezintă dispo

1 euro

- 4.M.2007

TRANZACȚII BURSIERI
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Socetatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (%)

favorabil, și un istoric al per
soanelor bune platnice. Aces
ta ar fi de folos atât băncilor 
comerciale, cât și solicitantu
lui de credit, care ar putea 
beneficia de credite cu do
bânzi avantajoase, fiind con
siderat un client cu un risc 
scăzut.

Oficialii băncii au precizat 
că introducerea creditelor fă
ră avans va fi în avantajul ti
nerilor care doresc să-și achi
ziționeze o locuință. Elimi
narea avansului nu va fi va
labilă pentru toată lumea, va
loarea acestuia va fi stabilită 
în funcție de veniturile pe 
care le are solicitantul de îm
prumut, însă o decizie clară 
se va lua în momentul în care 
normele bancare vor fi defi
nitivate. Tot de politica mon
etară viitoare a BNR va de
pinde și posibilitatea ca ro- 

Comercianți în Spania

SIF2 2.8900 1,05
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

SNP 0.5650 -0,88
SIF1 2.8200 1,08
BRD 21.1000 0
BIDFARM 0.7250 0,69
ANTIBIOTICE 1.8500 0
ROMPETROl 0.1030 0
SIF5 3.2000 1,91

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.

nibilitatea de a lucra cu ali
mentele, sfătuirea clienților, 
încărcarea manuală și trans
portul mărfii, aranjarea măr
fii în rafturi. OMFM nu per
cepe pentru înscriere taxe sau 
comisioane.

Persoanele care vor prezen
ta documente falsificate, fie 
prin ștergerea sau adăugarea 
în mod intenționat a unor 
date din cuprinsul înscrisului, 
fie prin contrafacerea între
gului înscris, la înregistrarea 
dosarului personal in banca 
de date a O.M.F.M., în scopul 
obținerii dreptului de a bene
ficia de un contract de muncă 
în străinătate vor fi denunțate 
organelor abilitate pentru 
cercetarea penală și pedep
sirea faptelor comise. Vor fi

întâlnire de „tineret"
4 4 4'4 4> 4 4 4'4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4~ 4 4 4 4 4 4'4 4 4 4 '

k Amplasarea aparatelor radar în data de
F 05.04.2007:____________________________

- DN 7: Ilia - Zam - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcla - Călan - Bretea Română;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str Horea ți 
Mihai Eminescu.

k-----------------------------------------------------------------------------------_--------------

Deva (C.B.) - Fundația Jude
țeană de Tineret Hunedoara 
organizează, pentru prima da
tă de când s-a stabilit noua 
conducere, o adunare generală 
la care vor trebui să participe 
câte doi reprezentanți din par
tea fiecărei asociații membre. 
„Pe ordinea de zi a întâlnirii 
se află discutarea și votarea 
modificărilor Regulamentului 
Intern de Organizare și FuncÎNCEPĂTORI

Acum puteți beneficia de cele 
mai noi filme, succese de box 
office, concerte electrizante, 
dar și cu conținut pentru 
adulți, prin noul serviciu Digi 
Film, un serviciu de tip Pay Per 
View, de la RCS & RDS! 
Utilizând acest serviciu, abon
atul are posibilitatea să aleagă 
un eveniment preferat (film, 
concert, eveniment live etc.), 
ce rulează la o oră convenabilă 
pentru el, pe care îl poate 
comanda și apoi viziona din 
fotoliul de acasă. Practic, servi
ciul este reprezentat printr-o 
listă: de evenimente care 
rulează după un program 
prestabilit, pe două canale 
dedicate. Programele ce 
rulează pe aceste canale pot fi 
consultate de către orice abon
at Digi TV Satelit, folosind 
funcția EPG (Ghid Electronic de 
Programe) sau accesând site-ul 
www.digitv.ro. Odată ales 
evenimentul, acesta poate fi 
comandai pnnțr-un simplu 
apei telefonic

Reguli:

ționare propuse, discutarea si
tuației ONG-urilor care nu dis
pun de acte conform RIOF, 
prezentarea unor concluzii a- 
supra activității Fundației în 
ultimul an, precum și luarea 
unor măsuri organizatorice 
pentru viitor”, a spus Dacian 
Ciodaru, președintele Funda
ției de Tineret. întâlnirea va 
avea loc în 21.04.2007, ora 13, 
la sediul Fundației.

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 ngureze 
s snguă 
'ifljtfJi atât pe 
'ăndune

cât ș pe 
aataaraete

Trior Tcxă 

3DGJT -kJdtc

Digi Film, cinematograful de acasă
Cinematograful de acasă

SoăuțiBe jocurflor dm numărul precedent
1 6 Q £ 
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începători Avansați

Un motiv în plus să fii abonat 
Digi TV
Imediat după ieșirea din cir
cuitul cinematografic și 
lansarea video/DVD, filmele 
intră în sistemul de vânzare 
Pay Per View.
Astfel, filmele care rulează în 
cinematografe acum vor avea 
premiera la Digi Film peste 
circa 6 luni.
Un al doilea atu este acela că 
poți beneficia de filmul prefer
at, la o calitate ireproșabilă a 
semnalului video șl cu un sunet 
de înaltă definiție-fidelitate, 
chiar la tine acasă.
Gomandă acum, pentru că 
este foarte simplu
Pentru început, Digi TV oferă o 
singură modalitate de 
achiziționare a acestor eveni
mente (filme, concerte etc.). 
Abonatul verifică programul 
Digi Film (fie prin EPG, fie pe 
site) și comandă filmul sau 
concertul dorit, apelând la tel. 
031/400.4004 Compania are 
în vedere în viitorul apropiat

Băncile vor să aibă cât mai mulți utilizatori de cârduri

Ji I .IED» 4 ’ T iii —4^'11 1 ■ -

mânii să beneficieze de pro
duse de creditare cu dobânzi 
mai mici decât cele practicate 
în prezent de băncile comer
ciale. O altă provocare pentru 
sectorul bancar din România

este considerată atragerea de 
clienți din mediul de afaceri, 
în special a celor care întoc
mesc proiecte de investiții cu 
finanțări din fonduri ale Uni
unii Europenei

- Copie B.l. sau C.l. cu Valabilitate de minim 6 luni;
- Copie pașaport cu valabilitate de minim 6 luni;
- Fișă personală (tipizat OMFM);
- C.V. în limba română (tipizat OMFM);
- Copie legalizată a certificatului de absolvire și/sau calificare;
- Copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile scrise);
- Certificat de sănătate (conform HGR nr. 850/2002);
- Cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale 
(termen de valabilitate 6 luni);
- Declarație pe proprie răspundere, legalizată notarial, din care să rezulte 
că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate;
- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de copii 
minori aflați în întreținerea acestuia, autentificată la notariat;
- Dovadă emisă de Serviciul Public pentru Asistență Specială/primar, din care 
să rezulte că solicitantul de locuri de muncă în străinătate a notificat aces
tora intenția de a lucra în străinătate;
- 2 fotografii tip pașaport

acceptate numai dosarele în 
care se prezintă toate docu
mentele, dosarul depus con
stituind primul pas în proce
sul de recrutare și plasare a

forței de muncă în străinătate, 
înscrierile se fac în interva
lul orar 9-16, la sediul OMFM 
din București, sectorul 1, str. 
Valter Mărăcineanu, nr. 1-3.

Mersul trenurilor
Deva (C.P.) - CFR Timi

șoara anunță modificări pe 
perioada Sărbătorilor de 
Paști și a vacanței școlare. 
Astfel au fost anulate, pen
tru data de 8.04., următoa
rele trenuri: IC 233/232, IC 
237/236, IC 235/238, IC 
231/234 Timișoara Nord- 
Cluj Napoca și retur; IC 525, 
IC 526 București Nord-Arad

introducerea și a altor 
modalități de comandă - 
online și prin SMS.
Câte butoane îți rezervi pe 
telecomandă
în prezent există două canale 
dedicate acestui tip de serviciu, 
dar o dată cu diversificarea 
paletei de evenimente se are în 
vedere' alocarea a cel puțin 4 
canale Digi Film,
Sisteme de siguranță pentru a 
proteja copiii de programele 
pentru adulți
Sistemul digital oferă posibili
tatea de a putea restricționa cu 
parolă accesul pentru orice 
canal din grila, de programe 
Digi TV. Mai mult de atât, prin 
intermediul funcției EPG se pot 
transmite informații legate de 
„age rating" (programe cu 
restricții de vârstă) pentru 
fiecare eveniment. Dacă abon
atul setează din meniul recep
torului ca programele cu 
restricții pentru o anumită 
vârsta să nu poată fi accesate 
decât cu parola. atund toate

și retur; R 811/814, R 817/ 
816, R 815/818, R 813/812 
Sibiu-Timișoara Nord și 
retur; R 839/830, R 838/837 
Petroșani-Cluj Napoca și 
retur. Unele trenuri perso
nale vor fi și ele anulate. 
Călătorii sunt rugați să soli
cite informații de la stațiile 
și agențiile de voiaj înainte 
de programarea călătoriei.

evenimentele cu „age rating" 
mai mic decât cel setat vor 
putea fi vizionate. Prin urmare, 
programele cu „age rating" 
mai mare vor avea nevoie de o 
parolă.
Super filme și concerte incen
diare la tarife excelente
Câteva din titlurile reprezenta
tive care pot fi vizionate în 
prezent prin Digi Film sunt 
„Superman Returns", „Final 
Destination 3", „Miami.Vice", 
„You, Me and Dupree”, „The 
Break-up", „American
Dreamz", „Lady in the Water", 
„The Mummy", „Gladiator", 
„Poseidon" etc., precum și 
concerte ca: Beyonce - Live in 
concert, Pavarotti - The Best is 
yet to Come- Sheryl Crow - 
Live in London, . Phil Collins - 
Live in Paris, Inxs - Live baby 
live, Zucchero - Live at the 
Royal Albert Hall, Marilyn 
Manson - God, Guns & 
Government și multe altele, 
în plus, tarifele sunt foarte 
avantajoase pentru orice tele
spectator: 3 sau 4 RON/pro- 
gram, tarif cu TVA indus.
Te așteptăm să descoperi 
lumea Digi Film!

hiseulbancar.ro
mailto:clara.pas@lnforniniadla.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
http://www.digitv.ro
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Scurtă. Trei drumuri spre zone cu 
potențial turistic din județ vor fi reabilitate 
în acest an. Lucrările vor fi încheiate în 
acest an pentru drumurile spre Straja, 
Râușor și Buceș. (M.S.)

Electrificare
Deva (M.S.) - Peste 

850 de gospodării din 
județ au fost cuprinse în 
programul de electrifi
care aprobat de Guvern 
pentru perioada 2007- 
2009. Racordarea la re
țeaua de energie elec
trică a celor 852 de gos
podării necesită fonduri 
de 6,7 milioane lei, din 
care 3,7 milioane lei pen
tru zona rurală. „Datele 
la zi indică un număr de 
934 gospodării față de 
cele 852 cuprinse în do
cumentația aferentă pro
gramului de Guvern. 
Actualizarea documen
tațiilor în baza datelor 
preluate de la fiecare ju
deț este prevăzută în 
program având ca ter
men luna iunie 2007, 
motiv pentru care voi 
solicita autorităților ju
dețene o reactualizare a 
numărului de gospodării 
care necesită racordarea 
la rețeaua de energie 
electrică”, a declarat 
Iuliu Winkler, președin
tele UDMR Hunedoara.

Cel mai 
frumos 
ou pictat 
Hunedoara (LD.) - 
Miercuri la prânz s-a 
desfășurat, la inițiati
va organizației de 
femei a PD, cșa de-a 
doua ediție a concur
sului de pictură pe 
ouă „Cel mai frumos 
ou pictat". Au partici
pat reprezentanții 
claselor l-IV de la 
Școlile Generale nr.
1, 2, 6, 7, 4, 8 și 9 
din municipiu. Cel 
mai frumos "ou pic
tat” a fost considerat 
cel al Roxanei Romi- 
ladin, clasa a 2-a, de 
la Școala Nr. 9.

M W V

Fara 
posturi
Deva (M.S.) - Mem
bri ai PSD Hunedoara 
nu vor ocupa posturi 
de conducere în insti
tuțiile deconcentrate 
ale statului, a 
declarat ieri președin
tele filialei județene, 
Victor Vaida. El și-a 
exprimat speranța că 
după remanierea gu
vernamentală lucru
rile în administrația 
publică locală se vor 
îmbunătăți, iar primă
riile vor primi susți
neri financiare „în 
mod echilibrat" și în 
funcție de nevoile re
ale ale comunităților.

Dispar
■ După 15 ani de 
restricții, locuitorii din 
Ghelari vor beneficia 
de apă non-stop.

Ghelari (M.S.) - Cei peste 
2000 de locuitori ai comunei 
Ghelari vor intra, de 
săptămâna viitoare, într-o 
stare de normalitate în ceea 
ce privește furnizarea perma
nentă a apei potabile. 
Aproape 15 ani de zile, apa a 
fost furnizată la program, 
două zile pe săptămână, la cel 
mai ridicat preț din țară. 
„Lucrările la noua rețea de 
alimentare cu apă au durat 
doi ani și au costat 30 de mi-

loan Bulbucan (Foto: CL)

Un hunedorean în atenția Ferrari

eră pentru că au depășit viteza legală 
pe drumurile publice. Polițiștii au mai 
reținut 11 permise de conducere, dintre 
care unul pentru consum de alcool.

(Foto: Traian Mânu)
k_________ ' _____________________ A

Deva (M.S.) - Un tânăr 
devean a inventat filtre per
formante de aer pentru 
mașini și a ajuns în atenția 
Ferarri. Pasiunea pentru per
fecționarea tuturor pieselor 
auto pentru orice tip de 
mașină a început pentru Cor- 
neliu Birtok-Băneasă încă de 
la opt ani.

Iulian C.: Ești super-tare! 
Mă întreb ce m-aș face dacă 
nu ai fi tu ca să-mi întreții 
bătrânul Opel. Faptul că-1 
tratezi cu mănuși, la propriu 
și la figurat, cred că îl sensi
bilizează și îl face să 
funcționeze încă foarte bine. 
Aștept cu nerăbdare să 
montăm filtrul ce-1 ai în lucru 
și atunci să te ții, frate! Eu îți 
doresc să ajungi acolo unde 
îți este locul, dar numai cu 
condiția să uiți de vechii 
clienți.

Copilașii deveni își exprimă 
iubirea pentru păsări

Deva (C.B.) - Elevii clasei I, secția mu
zică, din cadrul Liceului de Muzică și Arte 
Plastice „Sigismund Toduță” din Deva, au 
ieșit în natură pentru a duce la îndeplinire 
proiectul „Natura și prietenii săi - prietenii 
păsărelelor”. Elevii au avut misiunea de a 
instala în arborii din jurul școlii căsuțe de 
diferite dimensiuni cu scopul de a atrage . 
păsărelele. „Prin această acțiune vrem să 
arătăm cât de mult iubim natura și ani
malele. în interiorul fiecărei căsuțe copiii 
au pus mâncare pentru a hrăni păsările. La 
anul vom planta câte un pomișor în 
grădinița din fața clasei”, spune Mariana 
Pleșea, coordonatorul micuților.

La datorie, 
de Paște

Deva (M.T.) - în zilele de 
Paște, în apropierea fiecărui 
lăcaș de cult hunedorean vor 
fi desfășurate dispozitive de 
pază, formate din polițiști și 
jandarmi. „Pe întreaga peri
oadă, în localitățile din județ 
vor fi patrule cu activitate 
continuă, în vederea pre
venirii manifestărilor antiso
ciale. Această acțiune este 
motivată în primul rând de 
aglomerație”, a declarat șeful 
IPJ Hunedoara, comisar-șef 
Alexandru Drăghici Roșioru. 
Polițiștii vor lua legătura cu 
toți organizatorii manifestă
rilor cultural-religioase, pen
tru stabilirea unor măsuri 
comune de preîntâmpinare a 
actelor de dezordine. „De alt
fel, de Paște, polițiștii vor gira 
prin prezența lor siguranța 
cetățenilor. Dată fiind aglo
merația deosebită din această 
perioadă, nu trebuie să exclu
dem și prezența in rândul 
cetățenilor pașnici a unor 
indivizi certați cu legea, dați 
in urmărire generală pentru 
săvârșirea unor fapte penale”, 
a mai tinut să nrecizeze corni-

restricțiile la apă

Lucrări la Ghelari (Foto C_

liarde lei vechi. Acum apa se 
aduce din zona comunei 
Bunila, de la o distanță de 12 
kilometri, prin cădere liberă, 
până la stația de potabilizare, 
de unde va fi pompată în 
rețea. Prețul unui metru cub 
de apă va fi de 17.500 lei 
vechi”, a precizat primarul 
comunei Ghelari, loan Bul
bucan.

Aniela: Omul potrivit, la 
locul potrivit! Așa mecanic 
bun ca și Corneli, așa inven
tator pasionat nu am întâlnit 
și nici nu o să mai întâlnesc, 
sunt foarte sigură. Am avut 
ocazia să văd cum lucrează, 
cum repară și, credeți-mă, 
nicio piesă nu trece neobser
vată. Are dăruire și este 
foarte deștept.

***

Marius C: Felicitări dr. 
BBC. Nu știam eu de ce, de 
câte ori trec prin Deva, mă 
depășesc toate mașinile! Feli
citări și mult succes. Ești o 
dovadă că pasiunea și munca 
pot realiza lucruri foarte mari.

***
Alin: Baftă în continuare! 

Deși nu te cunosc, nu pot 
decât să-ți doresc multe suc
cese în continuare.

/Xi niște tilmiilețcs trăsnet cu tine prietenii tâi? Ai primit niște 
filmulețe haioase maitl? E«>ti frumos/frumoasă vrei sa no
arați prmtr nr» filna vilcț V ți un cont pf? 7/%riclz?oX-O._
(curnplet^nd formularul) apoi npluadeazâ -ți filmulețcle în peri- 
oada 5 martie - 5 apriîie Tragerea la sorți din 6 aprilie te poate de— 
semn-a câștigătorul unui OVO playerl O sa vezi ca ma» exista

Proiectul autorităților 
locale mai include acum și 
schimbarea totală a rețelelor 
de distribuție, având în 
vedere că pierderile sunt 
apreciate la 30 la sută. 
„Rețeaua veche a fost schim
bată în proporție de 80 la 
sută, dar pierderile sunt 
mari. în funcție de fondurile 
disponibile, lucrările vor

Paul C.: Există și oameni 
adevărați... Mă bucură nespus 
gândul că, în sfârșit, este 
băgat în seamă și Corneliu. 
Era și cazul. Corneliu... îl 
cunosc de o viață... a fost un 
copil căruia i s-au tăiat ari
pile de multe ori, dar a dove
dit că nu poate fi ușor de
moralizat. Din acel copil a 
ajuns cetățean de onoare al 
orașului... și apoi i s-au tăiat 
aripile. Rugămintea mea este 
să nu permitem, acum, când 
i se va oferi o șansă unică în 
viață, ca să i se taie, din nou, 
aripile.

***
Corneliu Birtok-Băneasă: 

Vă mulțumesc mult! Mă simt 
onorat vizavi de comentari
ile dumneavoastră și nu am 
să dezamăgesc cu nimic din 
ceea ce mi-am propus a crea!!! 

începe anul acesta”, a pre
cizat primarul din Ghelari.

Vechea rețea de alimentare 
cu apă din comuna Ghelari 
datează din timpul Imperiului 
Austro-Ungat. Din cauza 
galeriilor de mină săpate care 
se află pe sub comună, pânea 
de apă freatică a coborât 
foarte jos și a făcut imposibilă 
folosirea fântânilor din zonă-

Corneliu Birtok-Băneasă

Am crezut și cred, în conti
nuare, că „Puterea minții cre- 
ative=emblema originalității, 
designul performanței, per
fecțiunea creației”.



• Rugby. Știința Petroșani a suportat o 
nouă înfrângere. De această dată 
umilința a venit de la Rulmentul Bârlad. 
Moldovenii s-au impus pe teren propriu 
cu scorul de 60-6. De acum este clar 
pentru toată lumea că petroșănenii vor 
juca de la anul în eșalonul secund. (V.N.)

• Arbitri. Partida dintre Jiul Petroșani și 
Unirea Urziceni, care se va desfășura 
vineri, de la ora 14.45, va fi arbitrată de 
Sorin Corpodean la centru, ajutat de 
Marcel Savaniu și Sorin Caia. Observatori 
sunt Viorel Boiț, Aron Huzu. (V.N.)

Eliminați din Cupă

„Șahiștii" de la Jiul Petroșani
■ loan Sdrobiș a spus 
că așteaptă mai mult 
de la jucători pentru 
realizarea baremului.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedja.ro

Deva - loan Sdrobiș, ma
nagerul general al „miner
ilor”, a declarat că are la Jiul 
Petroșani „o echipă de șa
hiști” și că așteaptă mai mult 
de la jucători în meciul cu 
Unirea Urziceni, programat 
vineri, în etapa a XXV-a a 
Ligii I. Acest lucru, întrucât 
problemele de lot cauzate de 
accidentări au fost depășite. 
Singurul fotbalist din lotul 
Jiului care ar putea lipsi la 
meciul de vineri este Mihai 
Lungan, care acuză dureri la 
o gleznă. „Am aici o echipă 
de șahiști, care a câștigat trei

La Jiul treburile merg tot mai greu (Foto: Traian Mânu)

meciuri și a făcut o remiză. 
Acum însă am pretenții mai 
mari de la jucători, pentru că 
nu ne mai confruntăm cu 
eptorse, întinderi și mai știu 
eu ce. Este bine că s-a înțeles 
faptul că nu jucăm în liga a 

patra, la Lonea. unde o rană 
se pansează și trece de la 
sine. Suntem în Liga I și 
avem de îndeplinit un ba
rem”, a spus Sdrobiș.

Managerul general a sub
liniat apoi că nu a existat

niciun conflict între el și fot
balistul Alin Paleacu. După 
cum se știe, acesta și mijlo
cașul Marian Pâcleșan ar fi 
fost acuzați de Sdrobiș că nu 
și-ar fi apărat corect șansele 
în meciurile de campionat cu 
Poli Iași și CFR Cluj. „Am 
discutat cu el între patru ochi 
să lămurim orice suspiciune 
și i-am explicat că nu am 
nimic cu el. Pe mine mă 
interesează ca jucătorii să-și 
facă.datoria”, a spus Sdrobiș. 
înaintea meciului de mâine, 
Jiul ocupă locul 18, ultimul în 
clasamentul Ligii I, cu 14 
puncte, 13 mai puține decât 
UTA Arad, formație aflată pe 
locul 14, ultimul neretrogra- 
dabil. De asemenea, formația 
din Petroșani are cu 11 
puncte mai puțin decât 
baremul minim ce trebuie 
realizat în Liga I, de 25 de 
puncte.

Deva (V.N.) - Quasar Deva a fost elimi
nată din optimile de finală a Cupei 
României la Futsal, după ce a pierdut cu 
scorul de 2-7 pe teren propriu partida dispu

tată cu Athletic București. 
Este adevărat, bucureștenii 
constituie una dintre cele 
mai solide echipe din Liga I 
de Futsal, cu pretenții la un 
loc din fruntea clasamentu
lui, dar nici jocul devenilor 
nu s-a ridicat decât în puține

momente la nivelul cerut de o asemenea

Marius Sîrbu

competiție. Doar prima parte a meciului a 
fost mai echilibrată, la pauză scorul fiind 
de 1-2, cei de la Athletic marcând de două 
ori în poarta gazdelor și o dată în propria 
poartă. „Noi am abordat Cupa cu încredere 
și credeam că vom reuși să producem o 
surpriză, dar nu a fost așa. Lipsa de con
centrare și de experiență au dus la ratarea 
a foarte multe ocazii. De asemenea, slaba 
omogenitate a echipei a dus la pierderea

t aCestui meci și nu nuițai” - a declarat Ma
rius Sîrbu, antrenorul celor de la Quasar.

S-au „jucau cu timișorenii
■ FC CIP Deva s-a cali
ficat în sferturile de 
finală a Cupei 
României la Futsal.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - După un parcurs exe- 
celent în Liga I de Futsal, 
unde se situează detașat pe 
locul I, FC Cip Deva nu prea 
are adversari nici în Cupa 
României. Spunem acest 
lucru, întrucât ieri la 
Timișoara, devenii au câștigat 
ușor în optimile de finală par
tida disputată cu Informatica. 
Scorul final a fost de 7-2 pen
tru deveni. Până la pauză FC

FC CIP vrea și Cupa (Foto: cl)

CIP a marcat de două ori prin 
Matei, în minutul 11, și 
Săncuță, cinci minute mai 
târziu, și a condus cu 2-0.

Repriza a doua a fost mai 
clar dominată de campionii

României la Futsal, reușind să 
înscrie Tomescu, de două ori, 
Lupu, Șotîrcă și Bîrcean. 
Gazdele au reușit și ele să 
înscrie de două ori. Așadar un 
7-2 pentru FC CIP, după un joc 
la discreția devenilor.

„Am întâlnit astăzi o echipă 
modestă, care nu ne-a pus nici 
un fel de problemă. Sperăm ca 
și în continuare să ne facem 
jocul și să câștigăm, pentru că 
obiectivul nostru în acest an 
este câștigarea Campionatului 
și a Cupei. în întrecere au 
rămas echipe puternice, dar 
eu cred că avem forța și expe
riența necesare să ne îndepli
nim acest obiectiv” - a decla
rat după meci Karoly Gașpa- 
ry, antrenorul devenilor.

Acord
Deva (V.N.) - Cornel 

Resmeriță, președintele 
de onoare al echipei 
Minerul Lupeni, din Liga 
a Il-a, a declarat ieri că 
a ajuns la un acord cu 
oficialii clubului Jiul pen
tru a juca pe stadionul 
din Petroșani în cazul în 
care ar promova în pri
mul eșalon. „Se va rezol
va această problemă. Noi 
ne gândim la promovare 
chiar dacă nu avem o 
susținere financiară foar
te importantă. Stadionul 
nu ar fi o problemă, din 
moment ce putem juca la 
Petroșani”, a spus preșe
dintele. :

la-ți orice opțiune cu 180 de minute în rețea și timp de 6 luni 
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Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim 
o lună și participă la concurs cu copia după chitanță până în 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să 
petrecem sărbătorile în familia Cuvântul Liber!
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Rijkaard, cel mai 
bun antrenor
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• Campioană, la închisoare. O thailan- 
deză, închisă pentru trafic de droguri, Siri- 
porn Taweesuk, a câștigat titlul mondial 
la categoria semimuscă, versiunea WBC, 
în urma unui meci de box organizat într-o 
închisoare din Bangkok, ceea ce ar putea 
să o ajute să obțină o eliberare antici
pată.

La final
Milano (MF) - Wilb 

Sagnol s-a accidentat ic 
genunchiul drept în tim
pul meciului cu AC Mi
lan și ar putea rata 
întreg sezonul acestui 
campionat, medicii spu
nând că e nevoie de o 
operație.

Fără Ullrich
Berlin (MF) - Echipa 

austriacă de ciclism 
Volksbank a anunțat, 
mărfi, că renunță, până 
la noi ordine, la a-1 an
gaja pe fostul rutier ger
man Jan Ullrich în func
ția de consilier, după ce 
implicarea sa în aface
rea de dopaj sangvin 
Puerto a fost confirma
tă.

Mutu (Foto: EPA)

Telefoane 
ascultate
Milano (MF) - Ata
cantul echipei AC 
Fiorentina, Adrian 
Mutu, a avut tele
fonul ascultat și a 
fost filat de detectivi 
particulari în perioada 
când a jucat la for
mația Intemazionale 
Milano, a declarat 
Emanuele Cipriani, 
directorul firmei de 
investigații Polis 
d'lstinto, citat de 
cotidianul Gazzetta 
dello Sport.
Alături de Mutu au 
mai fost urmăriți sâr
bul Vladimir Jugovici, 
brazilianul Ronaldo, 
arbitrul Massimo De 
Santis și italianul 
Christian Vieri.

■ Tehnicianul Barce
lonei a luat premiul pe 
anul 2006, chiar pe 
„Câmp Nou".

Barcelona (MF) - Tehnicia
nul olandez al echipei FC Bar
celona, Frank Rijkaard, a pri
mit, din partea Federației 
Internaționale de Istorie și 
Statistică a Fotbalului (IFFHS), 
premiul pentru cel mai bun 
antrenor al anului 2006, a 
anunțat cotidianul Marca.

Distincția i-a fost înmânată 
lui Rijkaard chiar la stadio
nul Camp Nou, în prezența 
celorlalți membri ai staff-ului 
tehnic al Barcelonei.

IFFHS anunțase încă din 8 
ianuarie că Rijkaard a fost 
desemnat cel mai bun antre
nor din 2006, fiind urmat de 
tehnicianul Juande Ramos, de 
la FC Sevilla, însă ceremonia

Portarul Rensing, alături de Podolski și Van Buyten, se bucură 
pentru egalul de la Milano (Foto: epa)

„Să rămânem prudenți"
Interes la Steaua - Dinamo

București (MF) - Aproximativ 300 de 
suporteri steîiști au așteptat, miercuri la 
prânz, deschiderea caselor de bilete pentru 
a-și procura tichete în vederea meciului cu 
Dinamo, programat, sâmbătă, de la ora 
19.00, pe stadionul din Bulevardul Ghencea, 
în cadrul etapei a XXV-a a Ligii I.

Peste 50 de fani erau prezenți la case 
chiar și cu o oră înainte de deschiderea 
caselor programată pentru ora 12.00. Cu 
toate acestea, vânzarea tichetele a început 
cu un sfert de oră, înainte de ora stabilită 
de organizatori. Chiar și după ce cozile s-au 
diminuat, suporterii au venit în continuare 
către casele de bilete.

Boloni, în Emirate
București (MF) - Tehnicianul Ladislau 

Boloni a ajuns la un acord cu conducerea 
clubului Al Nasr pentru a pregăti în 
următoarele două luni formația din Emi
ratele Arabe Unite.

Eindhoven (MF) - Antreno
rul echipei Liverpool, Rafael 
Benitez, a declarat că victoria 
cu scorul de 3-0 din meciul cu 
PSV Eindhoven, din prima 
manșă a sferturilor Ligii 
Campionilor, este un rezultat 
foarte bun, însă a avertizat că 
în retur este nevoie de pru
dență și concentrare maximă.

„Am fost bine organizați și 
am profitat de erorile adver
sarului. Este, evident, un re
zultat foarte bun, care ne 
așază într-o postură favora
bilă. Dar trebuie să rămânem

Directorul formației Al Nasr, Rashid Mar- 
zouq, a declarat că acordul vizează perioada 
rămasă până la încheierea sezonului, 
urmând ca ulterior acesta să fie prelungit. 
„Este adevărat că ne-am înțeles pentru două 
luni, dar contractul va fi înnoit, dacă rezul

Roland Koeman (Foto: epa)

tatele vor fi bune și vom reuși să ieșim din

Fără speranțe
Eindhoven (MF) - An

trenorul echipei PSV 
Eindhoven, R. Koeman, 
consideră că înfrângerea 
cu scorul de 3-0, suferită 
în meciul cu Liverpool, 
din prima manșă a sfer
turilor Ligii Campio
nilor, nu lasă nici o spe
ranță formației sale în 
vederea partidei retur.

„Este un rezultat re
gretabil, care nu ne lasă 
nici o speranță in vede
rea meciului retur. Li
verpool traversează o pe
rioadă bună, iar noi i-am 
întreținut-o” - a spus Koe
man. 

de înmânare a premiului a 
fost amânată. înainte de a pri
mi premiul, Rijkaard a cerut 
ca pe scenă să fie prezenți și 
ceilalți membri ai staff-ului 
tehnic al campioanei en-titre 
a Spaniei, Eusebio Sacristan, 
Johan Neeskens, Juan Carlos 
Unzue, Paco Seirullo și Albert 
Roca. „Lucrăm în echipă, de 
aceea dedic premiul colegilor 
de la club”, a spus Rijkaard.

în 2006, Frank Rijkaard a 
câștigat cu FC Barcelona atât 
campionatul Spaniei, cât și 
Liga Campionilor.

în cadrul ceremoniei pri
vate, fundașul mexican al e- 
chipei FC Barcelona, Rafael 
Marquez, a fost premiat în 
calitate de ocupant al locului 
trei în topul celor mai popu
lari fotbaliști, realizat în ur
ma voturilor acordate de vi
zitatorii site-ului IFFHS. Ocu
pantul locului doi în același 

prudenți, în ciuda celor trei 
goluri avans, va trebui să 
rămânem foarte concentrați 
în retur. Traversăm o perioa
dă bună, spre deosebire de 
PSV, și probabil asta explică 
avansul de trei goluri pe care 
l-am luat”, a spus Benitez.

Liverpool s-a impus cu 
scorul de 3-0, în deplasare, în 
fața formației PSV Eindho
ven, în prima manșă, a sfer
turilor de finală ale Ligii 
Campionilor. Meciul retur se 
va disputa la 11 aprilie, în 
Anglia.

n istorie.
ucătorul echipei 
os Angeles Lakers, 
obe Bryant, a

Frank Rijkaard a fost 
premiat pe merit, 
după ce a câștigat 
Liga Campionilor și 
campionatul Spaniei

(Foto: EPA)

„Am făcut un meci mare"
Milano (MF) - Antrenorul 

Ottmar Hitzfeld a declarat că 
echipa Bayern Munchen a 
reușit „un meci mare” în fața 
formației AC Milan, marți, în 
sferturile de finală ale Ligii 
Campionilor, reușind să con
troleze jocul în cea mai mare 
parte a timpului, însă crede 
că returul va fi unul foarte 
dificil.

„Nu am făcut un meci me
diocru, ci un meci mare, reu
șind, timp de 70 de minute, 
să-i controlăm pe cei de la AC 

Rafael Benitez (Foto: epa)

clasament, brazilianul Ronal
dinho, nu a fost prezent, din 
cauza unei stări febrile care 
l-a împiedicat și să se ant
reneze, astfel că premiul său 
a fost ridicat de antrenorul 
Frank Rijkaard.

Milan. Italienii au fost supe
riori în prima repriză, dar 
portarul Rensing ne-a salvat. 
în final, am reușit să accele- 
ram, datorită celor două 
schimbări din atac și să ju
căm la capacitate maximă”, 
a spus Hitzfeld.

Bayem Munchen a încheiat 
la egalitate, scor 2-2, meciul 
susținut, marți seară, în depla
sare, în fața formației AC Mi
lan, în prima manșă a sfer
turilor Ligii Campionilor, după 
ce a fost condusă cu 1-0 și 2-1.p» 

r

Meritam victoria
Milano (MF) - Antre

norul Carlo Ancelotti a 
declarat că AC Milan ar 
fi meritat victoria în 
meciul cu Bayern Mun
chen, scor 2-2.

„Meritam să câștigăm, 
dar am primit două go
luri norocoase. Jucându-ne 
șansa, cu un ritm bun și 
cu presiune, avem posi
bilitatea să obținem cali
ficarea la Munchen. Tre
buie și putem să o fa
cem”, a spus Ancelotti.

devenit, marți 
seară, cel mai tânăr 
baschetbalist care a 

19.000 de 
uncte în carieră, 
n liga profesionistă 
ord-americană 

:nba). 
Bryant, care a 
nscris 39 de puncte 

în partida pe care 
akers a pierdut-o 
e teren propriu, 

scor 105-111, cu for- 
ația Denver 
uggets, a depășit 

recordul deținut de 
ichael Jordan, 
obe Bryant a 

eușit să depășească 
ranița celor 19.000 

de puncte la vârsta 
e 28 de ani și 223 
e zile, doborând 
ecordul deținut de 
ordan, care reușise 
ceastă performanță 
a 29 de ani și 62 de 

zile.
(Foto: EPA)

I



Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate. fără îmbunătățiri. Micro 7.
Hunedoara, preț negociabil. Tel. 0727/339272. (T)

. • amaporetanJ,etajZ2băi,80mp,încălzire 
centrală pereți izolați, geamuri termopan,

I dotări, complet mobilat, preț 80.000 euro, 
negociabil. Tel. 0720/545757. (6/3.04)
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• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet, 80 mp, zona Gojdu, preț 147.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, etaj intermediar, b-dul. 
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)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 
1, 2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termică, 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, baia (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. 231800. (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei. îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788 040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490^ 

0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490:0788/158.483. (A10)

• Brad, 2 terase inchise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cinematograful dumneavoastră de acasă.

Atenție, începe
Cele rnai noi filme și concerte ajung mai 
ușor direct la dumneavoastră acasă. DigiTV 
Satelit vă oferă prin serviciul Digi Film cele 
mai de succes filme din 2005 și 2006, 24/24 
de ore, 7 zile din 7. Pentru comenzi sunați 
laOîl 400 4004.

Pentru detalii suplimentare, vizitați 
www.digitv.ro.

(85593)

Vând ap. 2 camere (03)

• amenajat, centrală termică, parter, cartier 
Dacia, suprafață 35 mp, preț 80.000 lei. Tel. 
0726/641312. (T)
• Deva, Dada, bl. 12, ap. 2, parter. Tel. 
0723/288282. (Ț)
• decomandate, balcon 10 m, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță 55 mp, etaj 3, zona Udo, 
vedere bulevard, pret'145.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• zonă centrală Deva, etaj 1, parchet, 52 mp, 
centrală termică balcon închis, preț 134.000 lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, contorizări, balcon, etaj 1,

> zona M. Eminescu, preț 100.000 lei. Tel. 
X 0745/639022,0726/316796. (Al)

• semidec, amenajat, contorizări, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• semidec., greșie, faianță gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)
• 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)

" • urgent, apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, unul tip logie, 
bine întreținut, contorizări, vedere la bulevard, 
fără modificări, igienizat, preț 42.000 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, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg., tel. 231.800. (Ă9)

• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luricoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366.0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
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 ap. 3 camere (06)

• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9) ■

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Deva, zonă bună etaj 3 din 4, 
centralâtermică hol central mare, balcon mare 
închis, 2 băi, preț 52.000 »uro. Tel, 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane.garaj, boxă sub bloc, etaj 2, împăratul 
Traian, preț ÎQO.OOO euro. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, hol central, 2 băi, balcon închis, 
centralâtermică etaj 3, optional și garaj din bea. 
preț 52.000 euro. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• în Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut preț 85.000 euro. tel. 0745/253413, 
206003. ;A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7) '

• dec, 2 băi (greșie, faianță), hol central. CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

• zona 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)
• zona 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 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, baie, terasă, curte, grădină, 
st=500 mp, preta bil firmă preț 340.000 euro. neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugărenî, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• în 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=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• în 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 în Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală 
garaj, 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 fânaturi, 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 Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, sprat. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănesti, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (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'. (A10)

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (Â10)

• Brad, cu curte, garaj (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. 
0254/613.366,0788/040.490.0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp. curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

Vând case la țară (17)

rsmimo rd
• casă în Vețel, 3 corpuri, grădină, garaj, apă 
gaz, tv cablu, curent trifazic, parchet, gresie, 
faianță sau schimb cu apartament 2 camere. Tel. 
0744/999094. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, luflu Maniu, gresie, faianță 
mobilier bucătărie și debara la comandă 
contorizări, 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)
• Deva, vedere spre Lido, balcon mare. 32 mp, 
contorizări, etaj intermediar, preț 80.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• plus garaj, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică, 
termopan, scară interioară, 150 mp, amenajat 
occidental, preț 95.000 euro. Tel. 0722/564004. 
(Al)

Vând case, vile (13)

• casă in Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă, dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/186996. (4/4.04)

• casă in Deva, zonă bună 3 camere mari, hol 
mare pătrat, bucătărie, baie, boxă garaj, 300 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent, preț 82,000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• casă, cute și grădină 1600 mp, Deva, str. 
Horia, nr. 124. Tel. 0726/586386. (3/30.03)

• casă 3 camere, baie, bucătărie, curte 900 mp, 
zonă bună Deva, preț 410.000 lei. Tel. 
0745/639022.0726/316796. (Al)

Numele
Prenumele________________________
Adresa: Str._______________________
Nr.___ Bl.__________ Sc.___ Ap.____
Localitatea_______________________
Telefon-___________________________
DA LI vreau să primesc in fiecare dimineață. 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus. 
cotidianul Cuvântul liber.

u» J DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
> . prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.
“ I

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber Iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

• 1 lună=10,llei
• 21uni=2021ei
• 31uni= 30,3 lei
• 61uni=60,61ei
• 12 luni=121,2 lei

DISTRIBUȚIE 
PROPRIE:

• 1 lună=8,9 lei
• 21uni= 17,8 lei
• 31uni=25,91ei
• 61uni=48,91ei
• 12 luni=89,9 lei

http://www.digitv.ro
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Oferta Valabila In Perioada 
2 - 22 Auriile 2007.

in Limita Stocului Disuonlbil

cu magazin materiale de construcții, în Deva, str. M. 
Eminescu, nr.82, vinde:

- Policarbonat de: - 6 mm 2 S clar și bronz 8,3 Euro/mp 
+ TVA

- 8 mm 2 S clar și bronz 9,3 Euro/mp + TVA
10 mm 2 S clar și bronz 10,3 Euro/mp + TVA
- Profil aluminiu pentru montaj 6 m L 1.5 Euro/ml 

cheder și șurub inclus
- Sistem termoizolant polistiren 180.00 mc

Telefoane: 0254/217.433 și 0722/319.442

(88266)

Suntem nr. 1 
în județul 

Hunedoara
LIBER

TRIDENT IMPEX SRL HATECT
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DOMENIU TÂMPLÂRIE ALUMINIU PVC
ANGAJEAZĂ 

MAGAZIONER
...tt

■SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI 

-SUPRAVEGHERE VIDEO
-INSTALARE - SERVICE - PROIECTARE

BĂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE. VILE, CASE, ETC

SOCIE'IATE LICENȚIATĂ DE LNSPLVIQRAIUL
<junt kal allfolii:u-«I

Tel. 0723/606.668 0742/928.162
Fax. 0254/224.199 E mail staff expertgyahoo.com

BFBjtBFBa t3,” 
siampuCJd '

0 2 5 - DEVA
0254/213510 

0354 / 811583 
stamprod@rdslink.ro

imprimerie textile
Tricouri,Transfer termic digital 

Poze - Imagini 
Grafica - Sigle

i Echipament de lucru si sportiv

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele,§ 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunațî la 230449 sau 211446

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agroturistică

• Manager în turism
-T" 133 fa r3 înscrieri zilnic, intre orele 9-16.

până la data de: 26.04.2007
Adresa contact: Deva, Bdul 22 ITr r i iliula Nr. 37 A
Ivi .'Fax: 0254 218111; E-nutU: .

isaEnzzamzEann 

____________angajează____________  
animatori sodo-educativi 

In cadrul unui 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 deDun la sediul Asociației Umanitare Renaître 
România, din Orăștie, Str. Pricazului, Creșa Spitalului.

(87076)
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Administratorul S.C. CRIȘBUȘ S.A. BRAD 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
pentru data de 23.04.2007, ora 10.00, la sediul din Brad, 
nr. 67, jud. Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea raportului administratorului 
privind activitatea pe anul 2006.

2. Analiza și aprobarea bilanțului contabil și a 
contului de profit și pierderi pe anul 2006.

3. Analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori 
cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de 
profit și pierderi la 31.12.2006.

4. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și chel
tuieli pe anul 2007.

5. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generală nu va fi statu

tară se va desfășura o nouă Adunare generală în ziua de 
24,04.2007, la aceeași oră și în același loc.

• semidecomandate, contorizări, bucătărie și 
hol, mobilier la comandă, balcen închis, zona 
gării, preț 80.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
• 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, baie și bucătărie mari, zcnă ultracen
trală, ocupabilă in 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, barter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușa metalică contorizări, preț61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emtaatcu, etaj 3. semidec- laminat 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei. nea. te;. 
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. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

ramimtLro

(884S3)

• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând terenuri (21)
• 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)

I • 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi. 
' în zonă de agrement, Deva, Str. Alunului. Tel. 

227242. (T)
• grădină în Brad, str. Decebal, 600 mp. intra- 

I vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
i 0723/301296,0723/225229. (T)

• loc de casă Hunedoara - Hâșdat 3500 mp, fs 21
1 m, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț
I 35.000 euro. Tel. 0723/005657.0747/191372. (T)

CAUCIUCUL
DEVA 

SOCIETATE 
COOPERATIVĂ, 
anunță Adunarea 

Generală a membrilor 
fondatori pentru data 

de 20 aprilie 2007, 
ora 10.00.

(88398)
• 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)

£d isillul de Administrație al Farmaceutica Re gd ȘA. 
cu sediul în Deva, județul Hunedoara, convoacă în conformitate cu 
Legea 31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la data de 08.05 2007, ora 16, la sediul punctului de 
lucru din București strada Octavian, nr. 42. în cazul în care adunarea 
nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convo
care este la data de 09.05.2007, în același loc și la aceeași oră.

La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 16,04,2007.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va 
fi următoarea:

1. Aprobarea oportunității divizării societății Farmaceutica 
Remedia S.A. în conformitate cu prevederile art. 250 indice 1 litera 
a) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

2. împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea 
proiectului de divizare, în conformitate cu propunerile din materi
alele AGEA.

3. împuternicirea Consiliului de Administrație de a contracta 
credite bancare pe parcursul anului 2007, în sumă maximă de 
2.000.000 euro, credite ce vor fi garantate cu activele societății 
(bunuri imobile și mobile). Cel puțin unul dintre aceste credite în 
valoare de maxim 2.000.000 euro va fi contractat cu Volksbank 
România S.A.

4. împuternicirea Consiliului de Administrație de a decide cu 
privire la constituirea garanțiilor solicitate de către bănci și la 
persoana care va negocia și va semna contractele de credit, toate 
contractele de garanție, precum și orice act accesoriu contractelor 
de credit.

5. Aprobarea unui nou contract de societate.
Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare, 

stabilită conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind 
piața de capital, pentru Adunarea Generală Extraordinară să fie 
25.05.2007.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la 
sediul societății începând cu data de 02.05.2007, între orele 10-16.

Formularele de procură speciale pot fi obținute de la sediul 
societății începând cu data de 02.05.2007 Procurile speciale vor fi 
depuse ia sediul soaetăța până pe data de 04.05.2007 ora 16.00.

Președinte Consiliu de AdmfNstrație
Vaientn Niorbert Țăruș

parte a unei corporații intemattonale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în ncrd-eatul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Oara*-  
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerinfe:

• 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 intr-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)

• extravlan, zona aeroport Săulești, 3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sârtandrei zona 

I Bârcea 2300 mp; 5000 mp, preț 10 euro mp,
DN7 Sântandrei 8000 mp intravilan 50 euro 
mp, front.DN 200 m. 2300 mp 100 euro mp, 
front DN7100 m, zona sere 9000 mp, 20 euro 
mp,; 1600 mp, 30 euro mp, zona sere. Tel. 
0720/888994.(2/3.04)

• teren, zona Zăvoi, 460 mp, utilități în zonă, preț
40 euro mp. Tel. 0744/999094. (T)
• intravilan Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp parcela, fs 22 m, utilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel, 0722/564004. (Al)

• intravilan în Cristur, la șosea, 1800 mp, fs 18 m, 
preț 30 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)

• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• zona Molan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)

• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl 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)

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

SC Instalații Gevis SA cu sediul în Deva, Str. Ardealului, 
nr. 1, județul Hunedoara convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACpONARILOR

în data de 16.05.2007. ora 14, la sediul societății, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Modificarea formei juridice a societății comerciale Instalații Gevis SA 
în societate cu răspundere limitată

2. Cesiunea celor 630 părți sociale, reprezentând 7% din capitalul social, 
deținute de acționarul Voinea Răzvan

3. Modificarea structurii capitalului social
4. Adoptarea noului act constitutiv
5. Diverse
Dacă la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, Adunarea 

Generală Ordinară se va întruni la a doua convocare în data de 17.05.2007, 
ora 14, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(88549)

Administratorul unic al SC INSTALAȚII CEVIS SA cu 
sediul în Deva, Str. Ardealului, nr. 1, județul Hunedoara, convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR

în data de 16.05.2007, ora 11, la sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al administratorului unic pe anul 2006
2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2006
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contulqi de profit și pierderi pe 
anul 2006
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007
5. Diverse

Dacă la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, 
Adunarea Generală Ordinară se va întruni la a doua convocare în 
data de 17.05.2007, ora 12, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(88549)

SC SALUPAN SRL 
angajează:

- șofer categoria C
Informații la adresa: Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 118.
Telefon: 0254/216.139

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

r

(88200) |

Alege CL pentru anunțul tău

expertgyahoo.com
mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
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BANCA TRANSILVANIA caută pentru:

Sucursala DEVA

Șef Serviciu Analiză Credite Persoane Juridice
k - piesa centrală a Grupului Financiar BANCA

TRANSILVANIA
- management internațional
- acționar principal 15% BERD
- premiată a revistei EUROMONEY „Cea mai 
inovatoare bancă în România" 2004
- emitent transparent la Bursa de Valori București
- peste 300 de unități în toată țara
- vizează calitatea și excelența bancară
- servicii și produse dedicate persoanelor fizice și 
juridice
- peste 500 de bănici corespondente în întreaga 
lume
- flexibilitate
- concept puternic de „client service"

Pentru a obține acest post trebuie să ai:

- studii superioare economice
- experiență de minim 2 ani în activitatea de 
creditarea persoanelor juridice
- cunoștințe aprofundate de contabilitate
- abilități excelente de comunicare și 
negociere
- spirit de echipă, dinamism, orientare către 
client
- felxibil, analitic, meticulos, atenție la detalii
- cunoștințe foarte bune de utilizare a 
calculatorului
- experiența în coordonarea unei echipe 
constituie un avantaj

Dacă îmdeplinești aceste condiții, noi îți oferim: posibilitatea de a lucra într-o bancă foarte dinamică și flexibilă cu 
orientare către client, preocupată de furnizarea unor servicii de calitate, având în același timp respect și grijă pentru angajați.

La Banca Transilvania vei găsi un mediu dinamic și competitiv cu management modern și experimentat. Vei putea face 
parte dintr-o echipă tânără, motivată și determinată. Performanțele tale vor fi recunoscute și apreciate și vei avea oportunități 
de dezvoltare a carierei.

Depune CV și scrisoare de intenție până la data de
la adresa de e-mail: 14.04.2007

BANCA TRANSILVANIA recrutare@banca transilvania.ro
* Vor fi contactați doar acei candidați ale căror cv-uri au fost 

................. 1 11 ■.. ....'1 -- ---------------— considerate corespunzătoare posturilor vacante

parte a unei corporații internaționale 
m aas-media care deține poziția de 
lider in publicarea de ziare $1 servicii 
Internet îg vestul Austriei, In nord- 
estul Ungariei, cât ai In județele 
Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad șl Sa tu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazâ-te ca

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara 

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

• 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. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (AID)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10).
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșului. preț 
negociabil, tel. 0254/613366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Oferim:

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

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

(32135)

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 Intr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber" 
instalate în următoarele puncte:

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

Orăștle - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum; i

□la - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat ■ Casa de cultură

Hi oara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chizid);
8. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) _
tttntiihnlm nr. 25 §

S 
Anunțurile de mică publici
tate aunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

ev*  *

• execut lucrări de foraj pentru puțuri de apă 
cu instalație automată, pentru persoane fizice 
sau juridice. Informații Deva, tel. 0744/560830. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în; 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța. Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604, (87919)
• Societate comercială execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță parchet clasic și mela- 
minat. Oferim seriozitate și prețuri avantajoase! 
Sunați la tel. 0724/492920,0746/977869. (1/404)
• transport mobilă cu auto acoperit de 1,2 to și
14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

)bt(

(88552)

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

Vând spații comerciale (25)
• Deva, b-dul 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 în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul 
Multicom

• 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 comercial* * 
(26)

• în Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Imobile chirii (29)

romimo.ro
• închiriez cabană de vacanță pe Râul Mare 
Retezat, toate facilitățile. Informații tel. 
0744/508318. (T)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere în 
Deva, nemobilat, renovat complet, ultracentral, 
etaj intermediar, preț 200 euro/lună. Tel. 
0722/595226. (T)
• ofer spre închiriere spațiu tip vilă, 32 mp. 
termopan, centrală, grup sanitar, pentru sediu 
firmă, birou, cabinet, în spatele Băncii Transil
vania, 400 euro/lună 0723/227569. CD
• spațiu 100 mp plus 35 pentru magazin, dotat 
cu toate utilitățile, pentru depozit producție, i 
comerț, spațiu comercial, acces auto. Tel. I 
227903. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat, contorizări, preț 150 euro/lună. 
Tel. 215212.CD
• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva, 95 
mp, la stradă preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
215212. (Al)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună și similar, zona 1 Decembrie • 
Cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4) I

• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balconmare, 
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)
• zona Belan, s-70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane. CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ tamere, ultracentral, contorizat. reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)

SC BIOCLIMICA SRL
angajează

pentru laboratorul din Deva, jud. Hunedoara

- doctor, medicina de laborator
- chimist
- biolog

Ceijnțe:
- Minim 1 an experiență în domeniu
- Cunoștințe operare calculator
- Cunoștințe de limba engleză/franceză constituie un avantaj
- CV-ul poate fi trimis la fax: 0254.219860.

(88560)

Măicuța Paraschiva, binecuvântată de Domnul Nostru Isus 
Hristos cu harul ei divin pentru a ajuta oamenii necăjiți, vă ajută 
să vă depășiți problemele, lată cateva din minunile făcute de 
Măicuța Paraschiva:
Mă numesc Vasile și sunt din Brad, am 36 de ani, am umblat prin 

diferite părți, dar majoritatea oamenilor pe care i-am contactat 
miau spus că am cununiile legate, auzind de maica Paraschiva și 
de minunile făcute de dânsa, am contactat-o și eu, și în scurt, 
timp ruqâciunile și masluriîe dânsei, m-au ajutat, acum sunt 
căsătorit. Domnul să-i dea putere de muncă și mii de mulțumiri. 
Sunt Doina din Deva, mii de mulțumiri Măicuței Paraschiva! 

Aveam soțul alcoolic și nu mai aveam liniște în casa. Auzind de la 
foarte multe persoane că Măicuța Paraschiva a ajutat pe multă 
lume, am apelat și eu la dânsa ș? am făcut tot ce m-a învățat 
dânsa și viciul alcoolului a dspărut din casa mea, iar soțul meu s- 
a liniștit.
Adrian din Simeria ne spune ocvestea lui: de la o vreme se 

întâmpla parcă ceva cu mea *iimjc  nu mai mergea cum 
trebuie, am aflat că cineva a plb un b'estem pe familia mea, am 
apelat ia măicuța Parasctwa ș dârsa m-a alungai farmecele și 
blestemele din famiiie ș m-a adus srxx «n casă și fericire. 
Mulțumesc pentru tot măruțe sa
Măicuța Paraschiva poate _irmătoareie ca2uri: poate

îndepărta blestemele, Eresu, ascresa amete«'<e, dureri de cap, 
aduce spor jn atacer, oameni ce sj~*  oestemaț; de soarta, 
neir țetegeme ii famie. beta aeregaT-de • etc.
Nu siați pe gbwâii. sr»-o a urnMc 0^.946 77

88059

Decese (75)

Familia Ștefan anunță cu durere încetarea din viață a 
celui care a fost

ȘTEFAN PETRU
înmormântarea va avea loc în 6 aprilie, ora 13, de la 
domiciliul din localitatea Lunca, nr. 112.

• zona Micul Dallas, hală S=1CC mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)

• zona Bălcescu 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, 
amenajat, mobilat și utilat integral (inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/luna, tel. 0740/317.314. (A9)

• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
nretabil 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. 
231.800; 0740/317.314. (A9)

• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei. 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Auto românești (36) Matrimoniale (69)
■ vând Dada 1300, taxe la zi, preț 2500 lei și Aro 
10, excelent pentru agricultură 4x4, stare foarte 
bună Tel. 227903. (T)
• vând urgent Dacia 1310, af 1991, acte la zi, în 
stare buna de funcționare, casetofon, alarmă, 
închidere centralizată, preț negociabil. Tel. 
0724/012735. (T)

Auto străine (37)
• vând Daewoo Cielo Executiv, af 2002, vopsea 
originală, metalizat, unic proprietar, 43.000 km, 
cu factură și carte service, ireproșabil, preț 5450 
euro. Tel. 0751/861056. (T)
• vând Ford Focus af 2004, luna ianuarie, motor 
1B TD motorină euro 3, toate taxele lăzi, extrase 
full extra, 58.000 km, carte service. Tel. 
0744/125690. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 650, plug, grapă disc, împreună 
sau separat, preț negociabil. Tel. 244711. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând comodă veche de peste 100 de ani, preț 
negociabil. Tel. 0742/153699. (T)
• vând dulap 2 uși, vitrină iadă, canapea, ladă 
frigorifică și birou, preț negociabil. Tel. 
0745/084177 sau 228922. (T)
■ vând dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T)

Televizoare (48)
• vând tv color marca Panasonic, diag 72 cm, 
preț 250 euro. Tel. 235153. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Electrocasnice (56)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. (T)

• vând mașină de cusut electrică, marca
Luci nik, 36 operații, preț 250 euro. Tel. 235153. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 20 familii de albine. Tel. 260806, 
0723/197182. (1/2.04)

Altele (61)
• cumpăr lăzi plastic, cantități nelimitate, plata 
pe loc. Tel. 0723/301857. (D

• cumpăr acțiuni, Caslal Deva. Tel. 
0748/549490.(4/31.03)

• vând țuică de prună calitate excepțională 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil în funcție de cantitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)
• pierdut poliță RCA 000103120/18.12.2006, pe 
numele Stan loan. Se declară nulă (2/4.04)

• tânăr 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 șl nr. tel. la OP1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)

• caut fenMte pentru îngrijit femeie 
bolnavă slabă la domiciliu, timp de 8 
ore/zi; ofer 400 ■ 500 lei lunar. Informații la 
tel. 0723/301858 Sau 0726/771028 (5/2.04)

Prestări servicii (72)

• abordata!, tramport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugaliă Anglia și Franța, la destinație, 
cu mașini comode, climatizate, moderne. 
Tel. 0748/218237,0726/500804,0765/455835. 
(17/12.03)

• vând tablou pe pânză făcut la sfârșitul sec. 18,
Diana la scăldat și betonieră Tel. 0743/132742. CD

•NMFtAl feAlKrfeV. IA <03*1 Ut

• angajăm șoferi, categoriile D și C pentru TIR, 
cu experiență în domeniu. Relații la tel. 
0254/231394.(3/4.04)
• angajez electricieni autorizați Renel și munci
tori necalificați. Tel. 0765/931662. (2/404)

• Societate comercială din Sibiu angajează 
meseriași cu experiență în construcții: zidari, 
dulgheri; oferim cazare și pachet salarial moți- 
vânt. Tel. 0730/007717. (5/4.04)
• sudor manual cu flacără de gaze, Petroșani, 1 
post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Deva, 1 post, data limită 14.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
■ vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită
16.04. Tel. 213244, orele 9-16. ’

• vânzător,.Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Orăștfe, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16

• vopsitor industrial, Deva, 1 post, data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Hunedoara, 1 post, data limită 15.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16

• zidar pietrar, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

I • zidar pietrar, Vulcan, 3 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16
• zidar rosar tencuitor, Deva. 2 posturi, data 

I limită 10.04, calificat. Tel. 213244, orele 9 -16
• zidar rosar tencuitor, Deva, 2 posturi, data 

I limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor, Hțeg. 5 posturi, data 
limită 5.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• vopsitor industrial. Deva. 1 post, data limită 
244)4. Tel 213244, orele 9-16

transilvania.ro
romimo.ro
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• Scad riscul. Femeile care fac tratament 
hormonal imediat după instalarea 
perioadei de menopauză prezintă mai 
puține riscuri de a se îmbolnăvi de boli 
cardiace față de femeile care încep mai 
târziu o astfel de terapie, potrivit unui 
studiu publicat în Journal of the American 
Medical Association.

O amenințare pentru monumente

Jurnal video pe YouTube
Londra (MF) - Top modelul Kate Moss și 

iubitul acesteia, Pete Doherty, solistul trupei 
Babyshambles, realizează un jurnal video în 
care își prezintă viața personală. Cei doi au 
înregistrat numeroase momente din viața 
lor particulară și plănuiesc să includă aceste 
clipuri video într-un documentar „boem”. O 
sursă apropiată cuplului a declarat: „Ei sunt 
de părere că este un lucru romantic și cool, 
ceva ce ar fi făcut John Lennon și Yoko 
Ono”. „în realitate este un lucru mai jenant, 
care seamănă cu (reality show-ul lui) Jordan 
și Peter Andre”, a adăugat aceeași sursă. 
Jordan și Peter Andre surit campioni ai jur
nalelor video intime, cu pelicule precum 
„Când Jordan l-a întâlnit pe Peter”. Aceeași 
sursă este de părere că Moss ar trebui să fie 
foarte atentă cu aceste înregistrări video, 
pentru că apare în unele posturi jenante.

Regina cere 
raport

Londra (MF) - Regina 
Elisabeta a Il-a a Marii 
Britanii a cerut pentru 
prima dată efectuarea 
unui raport de audit 
asupra emisiilor de gaze 
cu efect de seră generate 
de cele trei reședințe re
gale, pentru a afla ce 
îmbunătățiri pot fi adu
se pentru reducerea po
luării. Inițiativa reginei 
se înscrie în linia des
chisă de prințul Charles, 
fiul cel mare al reginei.

O cheamă 
Metallica

Stockholm (MF) - Un 
cuplu care și-a numit 
fiica Metallica, după 
numele celebrei trupe 
rock, a fost dat în jude
cată de autoritățile fis
cale suedeze pe motiv că 
prenumele este „nepo
trivit” pentru o per
soană. Potrivit legis
lației suedeze, numele și 
prenumele unei per
soane trebuie aprobate 
de autorități înainte de 
a fi folosite.

Papa (Foto: EPA)

■ Concerte din turneul 
„Red Piano" al lui Elton 
John vor fi susținute 
lângă monumente.

Londra (MF) - Planurile cân
tărețului britanic Elton John 
de a susține două concerte în 
piața San Marco din Veneția, 
Italia, au fost calificate drept 
„iresponsabile” de autorități, 
care se tem că monumentele 
celebrului oraș ar putea fi afec
tate, informează telegraph.co.uk

Concertele, programate pe 5 
și 6 iunie, fac parte din turneul 
„Red Piano”. Veteranul muzi
cii pop a anunțat că, tot în 
cadrul acestui turneu, va sus
ține concerte la Palatul Ver
sailles și la poarta Branden
burg din Berlin. Uji purtător 
de cuvânt al administrației 
orașului Veneția a declarat că 
mai există obstacole și că nu 
s-a luat nici o decizie finală în 
legătură cu aceste concerte.

„Am luat în calcul monu
mentele orașului”, a spus aces
ta. „Concertul, ca oricare alt 
eveniment care are loc în piața 
San Marco, trebuie să fie orga-

Consum record de brânză

Carte des
pre lisus 
Roma (MF) - O carte 
despre lisus scrisă de 
papa Benedict al XVI- 
lea va fi lansată simul
tan în librării din Italia, 
Germania și Polonia 
pe 16 aprilie, dată la 
care suveranul pontif 
german sărbătorește 
împlinirea a 80 de ani, 
a anunțat ieri, Vati
canul. în Italia, Corriere 
della Sera a publicat 
deja două pagini de 
extrase din cel de-al 
șaptelea capitol al 
cărții, care poartă titlul 
„lisus din Nazareth", 
în Germania, săptă
mânalul Die Zeiț a 
publicat arte extrase 
din cele zece capitole 
ale cărții. Cartea con
stituie primul volum 
dintr-o lucrare mai 
amplă.

Berne (MF) - Elvețienii au 
consumat anul trecut o canti
tate record de 153.075 de tone 
de brânză, adică în medie 20 de 
kilograme pe locuitor, rela
tează AFP, citând Organizația 
de brânzeturi din Elveția.

Pe locul întâi în preferințele 
elvețienilor se află mozarella, 
aceasta fiind consumată în 
medie 2,35 de kilograme pe 
locuitor. Ea este urmată în top
ul preferințelor de gruyere 
(1,68 de kilograme) și raclette 
(1,35 de kilograme).

A prizat cenușa tatălui său
■ Keith Richards de la 
Rolling Stones a declarat 
că a prizat cenușa tatălui 
cu puțină cocaină.

Londra (MF) - Keith Ri
chards, chitaristul trupei Ro
lling Stones este cunoscut pen
tru faptul că a fost un mare 
consumator de substanțe in
terzise. „Chestia cea mai stra
nie pe care am încercat vreo
dată să o prizez? Pe tata, l-am 
prizat pe tata!”, a declarat 
Richards pentru revista bri
tanică New Musical Express 
(NME).

„A fost incinerat și nu am 
putut să mă abțin să nu 
amestec cenușa cu puțină 
cocaină”, a povestit celebrul 
chitarist. „Tata n-ar fi dat doi

Pietsch și Elmo sunt doi pui de
suricate, care s-au născut la grădina 
zoologică din Magdeburg, Germania.

(Foto: EPA)

va avea loc la 1 iulie, pe stadionul Wembley 
din Londra, în ziua în care aceasta ar fi 
împlinit 46 de ani. Prinții Harry și William, 

prinț”, realizat pentru prima ediție a operei 
lui Antoine de Saint-Exupery, publicată în 
1943, a fost descoperit în Japonia, a declarat 
nepotul scriitorului francez. Nepotul scri
itorului, Franșois d'Agey, în vârstă de 81 de 
ani, a venit personal la Tokyo pentru a ve
rifica acest desen. Desenul prezintă un om 
de afaceri așezat pe planeta sa, numărând 
stelele care par că i-ar aparține. Acuarela 
poartă semnătura autorului. Desenul ar va
lora 7.500 de euro, potrivit presei japoneze.

serie de cântece acompaniate 
de lăută compuse de John 
Dowland (1563 - 1626), care se

„Judas” vor fi arse de 
Paște în Mexico City, 
folosind focuri de arti
ficii. (Foto: EPA)

Elton John în’ concert (Foto: epa)

nizat potrivit cererilor consili
ului și autorității regionale”, 
a mai spus acesta.

Criticii se tem că se va repe
ta ceea ce s-a întâmplat la con
certul trupei Pink Floyd, în 
1989, care a atras 200.000 de 
spectatori în zonă. Toaletele 
publice au fost insuficiente, iar 
administrația orașului a avut 
nevoie de trei zile pentru a fece 
curățenie. „Este un lucru ire
sponsabil să încurajezi prezen
ța unei mulțimi atât de mare 
de oameni în piață”, a spus 
același purtător de cuvânt.

Aproape 80 la sută din brân- 
zeturile consumate reprzintă 
brânzeturi elevețiene. Brânza 
proaspătă precum brânza albă, 
caș sau mozarella s-a consumat 
în proporție de 32,3 la sută, iar 
brânza păstoasă semi-dură pre
cum gruyere sau emmentaler 
reprezintă 18 la sută din con
sum.

Din 2001, consumul de brân
ză este în continuă creștere în 
Elveția, țară care numără 
aproape șapte milioane de 
locuitori.

Keith Richards de la Rolling Stones

bani pe asta”, a adăugat 
Richards. Keith Richards, al 
cărui tată, Bert, a murit în 
2002, la vârsta de 84 de ani, este 
celebru pentru faptul că a fost

O stea pe Walk of Fame
Los Angeles (MF) - Actrița 

Halle Berry, prima femeie de 
culoare care a câștigat un pre
miu Oșcar pentru rol princi
pal, a devenit cea de-a 2.333-a 
personalitate care a primit o 
stea pe celebrul „bulevard al 
gloriei” de la Hollywood, în 
fața Kodak Theatre. Halle 
P/uer-vXASVcir 5hx" xfhîtxC'ia’nna, 
„Ecce Cor Meum”, o piesă pen
tru cor și orchestră. Cele două 
staruri concurează la categoria

multă vreme consumator de 
droguri, încă de când trupa 
Rolling Stones a cunoscut suc
cesul mondial în anii '60. 
Rolling Stones va concerta pe 

actorul Samuel L. Jackson. în 
2006, Berry a fost nominalizată 
la premiile Emmy și Globul de 
Aur pentru rolul din „Ochii lor 
îl urmăreau pe Dumnezeu” și 
a fost producător executiv pen
tru „Lackawanna Blues”. Pen
tru rolul din „Puterea 
Dragostei” a primit un premiu 
Qerrm, \mxLl'tSxdaA’;eaa+xa,fost 
do Villazon și corul britanic 
The Sixteen au fost nominali
zați la câte două categorii.

Stadionul Național „Lia Mano- 
liu” pe 17 iulie, în cadri'i 
turneului mondial „A Bigg 
Bang Tom’”. Biletele la concert, 
puse în vânzare la magazinul 
Diverta Star Brașov, au adus 
încasări de peste 7.000 RON în 
doar două ore de la punerea 
lor în vânzare, potrivit șefului 
de tură al magazinului, Ion 
Chelaru.

„Nu vă pot spune exact câte 
bilete s-au vândut pentru că nu 
am avut timp să le numărăm, 
dar încasările au fost de peste 
70 milioane lei (7.000 RON) în 
doar două ore de la punerea 
lor în vânzare. Este cam la fel 
cum s-a întâmplat cu concertul 
Depeche Mode. Atunci, biletele 
s-au vîndut în mai puțin de o 
săptămână”, a declarat Ion 
Ghelaru.

Judas Tradiționalele 
figurine denumite
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