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Vremea se menține frumoasă și

Dimineața La prânz Seara

îsi dau cu Protocolu-n
Olimpiada de fizicăHunedoara (M S.) - Cei mai buni elevi din țară la fizică se întâlnesc, începând de astăzi, la Hunedoara, unde vor participa la Olimpiada Națională de Fizică, /p.3

D
■ SMURD acuză Ambu
lanța că încalcă proto
colul de intervenție la 
accident.Orăștie (I.J.) - SMURD Orăștie acuză Serviciul de Ambulanță că nu respectă protocolul potrivit căruia ei

trebuie să fie înștiințați primii în caz de accident. Situația s-a repetat ieri dimineață. La accidentul de mașină soldat cu o persoană rănită, ce a avut loc în satul Spini, para- medicii și serviciul descarce- rare din cadrul SMURD Orăștie n-au găsit nici urmă de accident la locul semnalat.

Ulterior, cei sosiți la fața locului au fost informați că Serviciul Ambulanță a sosit primul la accident și a preluat victima pe care a transportat-o de urgență la Spitalul Județean Deva. „Accidentul ne-a fost semnalat la ora 4,20 și au fost solicitați para- medicii și serviciul descarce-

caprare. Ambele servicii s-au deplasat la fața locului însă al treilea a preluat cazul, adică Ambulanța. Consider că încă o dată protocolul a fost încălcat”, declară dr. Lucian Bîrlea, medic specialist medicină de urgență din cadrul Spitalului Orăștie, șef adjunct al serviciului SMURD. /p.3

Vin brățarile!Deva (T.S.) - Trei brățări dacice din aur - una din SUA și două 
II din Relgia. «-urmează -să fie aduse în România de autoritățile statului, a declarat, ieri, Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii și Cultelor. Brățara din SUA va fi răscumpărată contra unei sume de 50.000 de dolari, acesta fiind prețul cu care obiectul a p fost achiziționat de către cetățeanul american care o deține în prezent. Iorgulescu a mai spus • că există informații despre prezenta altor două brățări dacice în Belgia. „Suntem pe cale să le răscumpărăm, nu am primit însă actele de la Parchet. Vom avea în curând opt brățări dacice în România”, a mai spus Adrian Iorgulescu.

„Tineretul" 
se mută
Deva (IJ.) - Direcția 
Județeană de Tineret 
Hunedoara se va 
muta în cursul aces
tui an într-o locație 
nouă. După ce peste 
17 ani a funcționat 
într-o dădire închiri
ată aparținând CN 
„Decebal" Deva, 
instituția a primit 
spațiul care îi apar
ținea de drept: clă
direa Parva Curia din 
incinta Colegiului 
Pedagogic Deva. 
„Sediul va trebui re
novat, dar fără mo
dificări de fond pen
tru că e o clădire de 
patrimoniu. Intenția 
noastră este de a 
muta birourile aici, iar 
spațiul excedentar să- 
I folosim pentru 
tineri. Beciul îl vom 
transforma în club. 
Am semnat un pro
tocol cu ISJ pentru ca 
ei să funcționeze în 
locația noastră până 
la finalizarea con
strucției noului sediu 
al lor", declară Lor- 
incz Szell, director

■
i

Concert pentru Regele Mihai. Trupa de muzică medievala „Huniadi Can tores” i-a încântat pe mem brii Casei Regale prezenți la concertul desfășurat, a doua zi de Paști, pe terasa Castelului de la Săvârșin. 
/p.3 (Foto: CL)
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■ Doar hunedorenii 
care au venituri sub 100 
de lei pe cap de familie 
beneficiază de scutiri.Hunedoara (C.B.) ■ Câtorva cetățeni ai municipiului Hunedoara li s-au aprobat din partea Consiliului Local cererile privind acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri

și teren. Aceștia au beneficiat de- reduceri între 16,25 și 150 lei reprezentând sută la sută din impozitul pe clădire și teren datorat. Contribuabilii ale căror venituri nete sunt sub 99,99 lei pe membru de familie beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren, în proporție de 100%, iar contribuabilii ale căror venituri nete sunt între

100-135 lei pe membru de familie beneficiază de reducere a impozitului pe clădiri și teren în proporție de 50%. în cazul în care în cursul anului 2007, veniturile persoanei care a beneficiat de scutirea impozitului se modifică, aceasta are obligația de a încu- noștința, în termen de 5 zile, Serviciul Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei.
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Mai multe autorizații de construire 
în februarie au tos: eliberate 3.169 autorizații de construire 
pentru clădiri rezidențiale, mai mult cu 19,5% fagde 
ianuarie, și cu 53,1 %'față de februarie 2006.

- Creșteri pe regiuni de dezvoltate -

i

„Evenimente" de Paște NOU! NOU! NOU?Deva (M.T.) - Neatenția la volan și goana după cumpărături din preajma sărbătorilor de Paște au făcut ca un număr de șase persoane să fie rănite în urma accidentelor rutiere petrecute la sfârșitul săptămânii trecute, pe șoselele hunedorene. Un alt eveniment

neplăcut a avut loc în Vinerea Mare, când flăcările au mistuit aproximativ 40 de hectare de pășune, în comuna Boșo- rod. Aproximativ o sută de persoane, pompieri, localnici și pădurari s-au luptat mai bine de zece ore pentru a stinge flăcările, /p.3
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• Dovada. PC va trimite, săptămâna viitoare, la CNSAS, probe care arată că președintele Traian Băsescu a făcut poliție politică și va solicita acestei instituții să dea un verdict în acest caz, a anunțat, ieri, liderul PC Dan Voiculescu. El a precizat că va prezenta public dovezile, după ce Parlamentul votează pentru suspendarea acestuia din funcție.

Uraniu îmbogățit pe scară largă

Noi consultăriKiev (MF) - Președintele ucrainean Viktor Iușcenko a reluat ieri discuțiile cu adversarul său prorus, premierul Viktor Ianukovici, pe fondul crizei politice accentuate, declanșate de dizolvarea Parlamentului, din 2 aprilie: Coaliția de guvernământ respinge decizia prezidențială și a' sesizat Curtea Constituțională.
Avertizează 
kurziiAnkara (MF) - Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat pe kurzii din Irak asupra costului foarte ridicat pe care l-ar avea de plătit din cauza atitudinii ostile față de Turcia. Declarația lui Erdogan reprezintă un răspuns la remarcile lui Masoud Barzani, liderul regiunii autonome kurde din nordul Irakului, care, potrivit presei turce, a amenințat că se va implica în susținerea kurzilor din Turcia, în cazul în care autoritățile de la Ankara se vor opune revendicărilor kurde asupra orașului Kirkuk.

Recep Erdogan (Foto: epa)

George W. Bush 
(Foto: EPA)

Cere 
consens
Washington (MF)- Președintele SUA, George W. Bush, a susținut un discurs în care a vorbit despre importanța ajungerii la un consens privind politica imigrației. El a declarat, cu ocazia unei vizite la un punct de trecere a frontierei la Yuma, în statul Arizona, că au fost înregistrate progrese privind securizarea graniței, însă un număr mare de persoane continuă să treacă ilegal frontiera prin sud. Bush a subliniat că problema imigrației ilegale nu poate fi 
rezolvată decât prin tratarea corectă a imigranților, care prestează activități pe care cetățenii americani le evită. Potrivit lui, Congresul dominat de democrați tinde să ajungă la un acord în privința politicii în domeniul imigrației.

■ Iranul intenționează 
să instaleze 50.000 de 
centrifuge în uzina sa de 
la Natanz.Teheran (MF) ■ Iranul este hotărât să instaleze până la 50.000 de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului în uzina sa de la Natanz, a declarat ieri Gholam-Reza Aghazadeh, directorul agenției atomice iraniene, relatează agenția Irna, citată de AFP.„Obiectivul Republicii Islamice nu este numai instalarea a 3.000 de centrifuge în uzina de îmbogățire a uraniului de la Natanz, am planificat totul pentru a instala 50.000 de centrifuge”, a declarat Aghazadeh, vicepreședintele iranian și directorul Organizației iraniene pentru energie atomică (OIEA).Un alt oficial de la Teheran, Aii Larijani, lăsase să se înțeleagă, luni, că este vorba despre 3.000 de centrifuge.Gholam-Reza Aghazadeh a declarat, luni, că Iranul trece la îmbogățirea uraniului la nivel industrial, în timpul

Președintele Ahmadineajd a declarat că Iranul nu va permite mari
lor puteri să reducă ritmul programului său nuclear (Foto: epa)unei vizite la uzina de la Natanz, situată în centrul Iranului.
Producție de masăEl a adăugat că Iranul a început producția de masă a centrifugelor pentru îmbogățirea uraniului.„Ne-am adunat astăzi aici, pentru a celebra trecerea proiectului de îmbogățire a uraniului la un stadiu industrial”, a afirmat Aghazadeh, în fața asis

tenței reunite pentru Ziua iraniană a energiei nucleare.Anunțurile făcute luni reprezintă o sfidare la adresa comunității internaținale, după ce Consiliul de Securitate al ONU a cerut Iranului, în trei rezoluții, suspendarea activităților de îmbogățire a uraniului.Ziua iraniană a energiei atomice, sărbătorită pentru prima dată în acest an, marchează data la care Iranul

a reușit să îmbogățească uraniu la un nivel de 3,5 la sută, suficient pentru a produce combustibil atomic.Declarațiile lui Aghazadeh au fost făcute în față unui public format din oficiali ai regimului de la Teheran, ambasadori străini și ziariști. Ceremonia a fost deschisă cu intonarea imnului Republicii Islamice și recitarea unui verset din Coran.
Va rezista presiunilorPreședintele iranian, Mah- moud Ahmadineajd, a declarat, luni, într-un discurs susținut la uzina de îmbogățire a uraniului de la Natanz, că Iranul nu va permite marilor puteri să reducă ritmul programului său nuclear.El a adăugat că Iranul își va apăra „până la capăt” dreptul la energie nucleară.„Marea națiune care a fost un pionier al științelor în secolele trecute nu va permite unor mari puteri brutale să pună obstacole în calea progresului său grație influenței lor în comunitatea internațională”, a spus Ahmadine- jad.

în funcție de avizul

AtentcII. O mașină-capcană a explodat ieri, în apropierea unei universități din Bagdad, deflagrația ucigând cel puțin cinci irakieni și rănind peste zece.
(Foto: EPA)

■ Parlamentul ar putea 
decide săptămâna viitoa
re asupra suspendării din 
funcție a președintelui.București (MF) - Camera Deputaților și Senatului s-ar putea reuni săptămâna viitoare de două ori în ședință comună, o dată pe tema suspendării președintelui, iar a doua oră privind cererea șefului statului de organizare a unui referendum pentru introducerea votului uninominal.Anunțul a fost făcut, ieri, de secretarul Camerei Deputaților Ioan Muntean (PSD).Muntean a precizat că în această sptămână parlamentarii nu vor mai discuta în ședință reunită despre suspendarea președintelui țării, deoarece Curtea Constituțională nu a transmis în scris

la Parlament motivarea la avizul referitor la suspendarea șefului statului.întrebat ce se va întâmpla dacă reprezentanții Curții Constituționale vor trimite în această săptămână motivarea la avizul privind suspendarea președintelui Traian Băsescu, Ioan Muntena a răspuns că în acest caz trebuie să se respecte legea și să se întrunească cele două Camere legislative în 24 de ore de la primirea răspunsului Curții Constituționale, dar a precizat că din discuțiile purtate între conducerea Parlamentarului și cea a Curții se pare că punctul de vedere al acesteia nu va fi trimis în această săptămână forului legislativ.
AmânatăȘedința Birourilor Permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților, progra-

Curții
Amată pentru ieri, la ora 13.00, a fost amânată pentru că nu s-a primit avizul Curții Constituționale referitoare la suspendarea din funcție a șefului statului, informează Camera Deputaților.Curtea Constituțională a constatat, joi, cu majoritate de voturi, că propunerea de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu „se referă la acte și fapte de încălcare a Constituției, săvârșite în exercițiul mandatului care, prin conținutul și consecințele lor, nu pot fi calificate drept încălcări grave, de natură să determine suspendarea din funcție a Președintelui României, în sensul prevederilor art.95 alin.(l) din Constituție”, rămânând ca Parlamentul să se pronunțe asupra gravității faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcție.

Demonstrație.Mii de susținători al liderului ©petiției ucrai- niene Iulia Timoșenko au demonstrat ieri în centrul Kievului fluturând steagurile din perioada „Revoluției portocalii”, pe fondul crizei politice declanșate de dizolvarea Parlamentului.
(Foto: EPA)

Destrămarea, oficializată

Prima ședințăBucurești (MF) - Guvernul restructurat se va întâlni azi în prima ședință după votul Parlamentului, într-o nouă structură formată doar din reprezentanții PNL și UDMR.Guvernul restructurat a fost validat în Parlament în urmă cu o săptămână, iar decretul privind revocarea din funcție și numirea unor membri ai Cabinetului remaniat a fost semnat de președintele Traian Băsescu.Noul Executiv cuprinde 18 membri, inclusiv primul-ministru, ministrul de stat Marko Bela și ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, Mihai Voicu.Din Guvern fac parte doar reprezentanții PNL și UDMR, toți miniștri PD fiind revocați din funcție. Ceilalți reprezentanți ai democrațiilor în Executiv și-au dat demisia.
Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audrt al Tirajelor

București (MF) - Liderii PD au convocat, azi, Colegiul Director al partidului, pentru a oficializa destrămarea Alianței D.A. și pentru a începe demersurile inițierii unei noi strategii politice.Surse din PD au declarat că democrații au convocat, azi, Colegiul Director Național, pentru a analiza situația eliminării PD din Guvern de către liderul PNL, premierul Tăriceanu.„Colegiul Director va examina în detaliu consecințele scoaterii de la guvernare a PD la nivel central și local. în acest moment avem un guvern ilegitim, impus de un premier impostor printr-o lovitură de palat. Alianța PD s-a destrămat, iar acest lucru va oficializa Colegiul Director”, au spus sursele.Acestea au completat că, pentru a anula Alianța D.A. PNL-PD, democrații trebuie să convoace Consiliul Națio

nal de Coordonare al PD, singurul organism staturat care are dreptul să denunțe un protocol de alianță al partidului.Potrivit Statutului PD, „Consiliul Național de Coordonare aprobă și anulează alianțele politice, electorale și politica de coaliție parlamentară și/sau guvernamentală”, iar „Colegiul Director Național aprobă inițierea și punerea în practică de către Biroul Permanent Național a politicii de alianțe a partidului”.Sursele au mai precizat că, în ședința Colegiului Director de azi, se va discuta și despre inițierea viitoarei strategii politice a PD.PD a anunțat săptămâna trecută, după ce premierul a decis scoaterea democraților de la guvernare, că se va adresa tribunalului pentru ruperea Protocolului Alianței.

Marea Neagră, prior tarăBucurești (MF) - Germania, care deține președinția UE și care a lansat câteva priorități-cheie printre care și politica la Marea Neagră, ar fi dorit ca România să fi pus acest subiect pe agenda politică, a declarat, ieri, raportorul pentru România al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum„Noi (Germania - n.r.), ca președinție a Consiliului European, am emis câteva priorități-cheie, printre care și politica legată de Marea Neagră. Am fi dorit ca și România să fi pus pe agenda politică Marea Neagră. Acum trebuie dezvoltate câteva inițiative și așteptăm o strategie clară”, a spus Krichbaum, într-o conferință susținută la Ambasada Germaniei din

București.El a amintit că Marea Neagră a fost o temă politică susținută de președintele Traian Băsescu, „poate că și din cauza trecutului său profesional”.„Așteptăm o declarație a noului Guvern, vom vedea ce va conține aceasta”, a adăugat Krichbaum, re- ferindu-se la același subiect.Autoritățile din Germania, care în prezent deține președinția UE, au alocat o serie de fonduri pentru derularea unor proiecte în zona Mării Negre. România a organizat, în 2006, un forum destinat cooperării la Marea Neagră, iar președintele Traian Băsescu a susținut, în repetate rânduri, importanța economică și strategică a zonei.
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• Tarife. Firmele din industria alimentară vor plăti tarifele aferente controalelor Autorității Veterinare în funcție de durata• verificării, suma fixă pentru o oră de ! inspecție fiind de aproape 50 de lei, în condițiile în care controalele, de regulă b lunare, durează între o oră și opt ore.

J (C.P.)

Război
■ Protocolul semnat în 
cazul situațiilor de 
urgență dă întâietate 
SMURD.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informniedia.ro

SMURD - Ambulantă5

Statistica dă la 
tot poporul
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@in1ormmedia.ro

Orăștie - Conform protocolului încheiat între Autoritatea de Sănătate Publică, Serviciul de Ambulanță, SMURD și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, primii chemați în caz de acci-
Chestia asta cu statistica e tare de tot.

Spre exemplu, dacă Ion mănâncă 
astăzi două pâini, iar Gheorghe nu 
mănâncă nimic, statistic vorbind fiecare a 
mâncat o pâine. Mai ieri, un studiu efectu
at de o instituție specializată a ajuns la 
concluzia că fiecare român consumă zilnic 
impresionanta cantitate de... 126 de grame 
de carne! Adică vreo trei îmbucături de 
carne, de căciulă, zilnic. Un adevărat fes
tin! Excluzând, bineînțeles, masa de Paște 
și de Crăciun când românu1 de rând dă cu 
statistica de toți pereții, tragem concluzia 
că ideea de... să trăiți bine e valabilă doar 
pentru grupurile de interese.

Dr. Lucian Bîrlea (Foto: cl)

Cine ajunge primul: SMURD-ul sau Ambulanța?dent simt serviciile SMURD și cel de descarcerare. Fiindcă Serviciul Ambulanță a fost chemat primul în cazul accidentului care a avut loc ieri dimineață, la ora 4,20, în satul Spini, celelalte două servicii au găsit locul accidentului „curat”. „Din câte am

aflat Ambulanța a fost anunțată că a avut loc un accident colectiv. Când am ajuns noi la fața locului, parcă nu se întâmplase nimic. Acolo am aflat că a fost o singură victimă. Dr. Dan Magheru, directorul ASP Hunedoara, a insistat foarte

mult ca protocolul stabilit între noi să se respecte. Azi, acest protocol nu a fost încălcat”, declară dr. Lucian Bîrlea, medic specialist medicină de urgență din cadrul Spitalului Municipal Orăștie, șef adjunct al serviciului SMURD.Reprezentanții Ambulanței spun că este posibil ca acest gen de situații să existe, dar ele sunt cazuri izolate. „Am stabilit de comun acord cu cei de la 112 și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ca apelurile în caz de accident să se facă în paralel. Mai există mici neînțelegeri în sensul că ajungem noi la un accident primii, însă ele sunt rare și nesemnificative”, susține dr. Emil Stoica, șeful Serviciului Ambulanță Hunedoara.Conform SMURD, ei trebuie să ajungă la un accident în maximum 8 minute pentru zonele urbane și în 15 în cele rurale.

De aceea, pentru a nu încurca teoria 
cu practica se cuvine să analizăm 
un pic problema, în primul rând avem vreo 

patru milioane de pensionari care consumă 
carne atunci când își mușcă limba. Sau 
atunci când sunt înjurați prin tramvaie. 
Prin urmare, aici avem de-a face, zilnic, cu 
12 milioane de înghițituri în sec. Dacă mai 
adăugăm și cele două milioane de șomeri, 
mari amatori de verdețuri, putem trage 
imediat concluzia cine e Ion și cine e 
Gheorghe în țara asta.

Concert pentru Casa 
Regală de la Săvârșin Olimpicii de la fizică

iifiecare an de Alianța Evanghelică la Deva, s-a derulat în Ziua de Paște pe străzile municipiului. La marș au participat circa 800 de creștini, care au defilat purtând numele Domnului Iisus pe pancarde, alături de drapelul României. (Foto: cl>
, ................. ............ ..... ____ '

învierii”, organizat în

■ Huniadi Cantores au 
susținut primul concert 
din carieră la Castelul 
Regelui Mihai.Săvârșin (M.S.) - Trupa de muzică medievală „Huniadi Cantores” și-a făcut debutul în fața membrilor Casei Regale, într-un concert susținut, a doua zi de Paști, pe terasa Castelului de la Săvârșin. Mi- haela Galambos, Aranka Ta- kacs, Mircea Goian, Nistor Purcariu, Nicolae Szekely și Constantin Zgâmbău au reușit să impresioneze plăcut o asistență elevată și pretențioasă, în cadrul concertului, care

include 20 de piese scrise în perioada anilor 1400-1650, au fost prezentate și trei legende legate de Casteîul Corvinilor din Hunedoara, iar momentul a fost imortalizat de pictorul Constantin Zgâmbău. „Pentru noi a fost o experiență inedită, extraordinară, o probă de foc. Familia regală a fost impresionată de repertoriul nostru, de costumele și de instrumentele medievale”, afirma liderul grupului, Mircea Goian. Membrii trupei s-au întreținut, la final, cu familia regală, care a dorit să afle mai multe despre inediții menestreli veniți să le încânte auzul, tocmai de la Hunedoara.

Hunedoara (M.S.)Aproape 550 de elevi și o sută de profesori însoțitori, din toate județele țării, vor participa, începând de astăzi, la Olimpiada Națională de Fizică, programată să aibă loc în municipiul Hunedoara. Alte 50 de cadre didactice fac parte din comisia națională de propunere și corectare a subiectelor, a declarat inspectorul general școlar al județului Hunedoara, prof. Anișor Pârvu.Deschiderea oficială a olimpiadei este programată în această dimineață în sala

clubului „Siderurgistul” din Hunedoara. Tot astăzi, de la ora 11.00, va avea loc proba practică pentru elevii claselor VII-XII. Cunoștințele teoretice ale elevilor vor fi testate joi, de la ora 9.00. Organizatorii au mai pregătit pentru participanții la olimpiadă o vizită la Castelul Corvinilor .din Hunedoara și o excursie în Masivul Retezat.Premierea celor mai buni elevi participanți la acest concurs național va avea loc duminică, la ora 9.00, în curtea interioară a castelului din Hunedoara.
Accidente si incendii de sărbători

A

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.G. Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;

Goffee „Snack Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;

GM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara,

str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 

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

C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

■ Șase persoane au 
fost rănite în accidente 
rutiere și mai multe ha 
de teren au ars.

Mihaela Tămaș 
mihada.tanias@informmedia.roDeva - în vinerea dinaintea Paștelui pe șoselele hune- dorene s-au petrecut trei accidente de circulație soldate cu cinci răniți. Astfel, în jurul orei 08:40, într-o parcare dinDeva, conducătorul unui autoturism nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi, surprinzând și accidentând ușor un pieton. Al doilea accident s-a produs în Simeria, unde un conducător auto, în timp ce staționa, nu s-a asigurat la deschiderea portierei accidentând ușor un biciclist, care circula din spate. în aceeași zi, jurul orei 22:50, la intersecția străzilor Progresul și Florilor, din Hațeg, conducătorul unui autoturism Mercedes, Florin C., de 25 ani, din Hațeg, nu a semnalizat și nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stân

autoturismul Dacia Logan, condus regulamentar de Emanuel S., de 24 ani, din comuna Densuș, taximetrist, după care a părăsit locul accidentului, fiind depistat după aproximativ o oră. în urma impactului a rezultat rănirea gravă a lui Cristinel B., de 22 ani și ușoară a lui C.B., de 17 ani și Mihai I., de 22 ani, toți din Hațeg, pasageri în autoturismul Dacia Logan. Conducătorul autoturismului Mercedes se afla sub influ

ența băuturilor alcoolice, având o concentrație în aerul expirat de 0,05 mg/1.
Accident de PașteUn accident soldat cu un rănit s-a petrecut luni, în jurul orei 17:45, pe drumul peste Barajul Sîntămăria Orlea, unde conducătorul unui autoturism Dacia, Ironel C., de 21 ani, din comuna Râu de Mori, din cauza neatenției a trecut pe contrasens și a lovit un, autoturism Logan, condus re-

ga, intrând în coliziune cu în trei zile șase persoane au fost rănite în accidente rutiere

gulamentar de Gosmin D., de 24 ani, din comuna Sîntămăria Orlea. în urma impactului a rezultat avarierea ambelor mașini și rănirea ușoară a pasagerei din Logan, Mihaela M., de 25 ani, din Sîntămăria Orlea. în urma testului cu aparatul etilotest, Ironel C. avea o concentrație în aerul expirat de 0,75 mg/1. S-a mai stabilit că acesta nu poseda permis de conducere.
Incendiu în pădureTot vineri, peste o sută de pompieri, localnici și pădurari din comuna Boșorod au încercat să stingă flăcările care au cuprins aproximativ 40 de hectare de pășuni din localitatea hunedoreană Lun- cani. Pentru a ajunge la locul incendiului oamenii au parcurs aproximativ șase kilometri pe jos, prin pădure. Incendiul a fost lichidat abia a doua zi, în jurul orei 5.00.în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că localnicii dorind să curețe terenul, au dat foc vegetației uscate și pentru că a rămas nesupravegheat, flăcările s-au extins spre pădure.

Mai mulți bani pentru afacerea ta
Flexi Credit pentru IMM (81/1 W

)
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1814 - A avut loc abdicarea lui Napoleon I (foto), 
:arț a, fost exilat pe insula Elba.___________________
1987 - A murit, la 83 de ani, scriitorul american

rioară alegerilor

Erskine Caldwell („Drumul 
tutunului"). ______________
1945 - Soldații americani 
eliberează lagărul de concen- 
trare nazist de la Buchenwald.
1990 - Guvernul român a cerut 
Regelui Mihai să-și amâne vizita 
în România pentru o dată ulte-

'•
I

"• ■

1993 - A murit poetul orădean Horvâth Imre (n. 4 
nov. 1906).

Prognoza pentru astăziîn general timp însorit. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 3°C.Prognoza pentru două zileJoi. în general timp însorit. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 3°C.Vineri. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 19°C. Minima va fi de 4°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ier. Mc. Antipa al Pergamului; Sf. Ier. Calinic de 
la Cernica, al Râmnicului.

Calendar Romano-Catolic_______ _____________
Ss. Sțanislau, ep.m.; Gemma Galgani, fc.

Calendar Greco-Catolic _______________
S. Antipa, ep.m.

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, Hil I « T
Energie electrică________________ _________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, zona Cantina Restaurant, 
cariera Zlaști;- Cârnești, Crișeni.
11.00-15.00 în Almașu Mic, Cristur, Peștiș, Peștișu 
Mic, Valea Banilor, Valea Nandrului, Josani, Nandru, 
Dumbrava, Cutln, Ciulpăz, Groși, Arăneș, Valea 
Arăneșului, Ulm, Cerbăl, Socet;
8.00-15.00 în Hărțăgani (parțial) și în localitățile 
Romoșel, Ciungu Mare, Curechiu, Sibișel, Poieni și 
Beriu.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, Str. Vișinilor;- Petrila, Str. 
Republicii: - Vulcan, Str. Pinului.

Gaz __________ _________ _________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

i

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Salată de legume coapte
Ingrediente: 4 vinete, 4 roșii, 4 ardei grași, sare, 
piper, ulei, 1/2 lămâie. ' '
Mod de preparare: Se coc vinetele, roșiile și ardeii 
pe o tablă. După ce se coc, se lasă la răcit și apoi se 
curăță de coajă. Se toacă vinetele, ardeii și roșiile se 
taie mărunt, se amestecă bine cu ulei. Se sărează și 
se piperează după gust și se pune și zeama de 
lămâie.

Soluția Integramel din numărul precedent: G - F - FIU - PAPARA - IP - OMLETA - 

U - OA - SC - URI - CG - ICRA - CEAS - REMF - U - LUNI - PR - COBRA - REA

- UED - UE - G - BAN - ROȘII - 0 - UZA - TEL - NAȘI - RUGA - BAROS - CITI

BerbecEvenimente neprevăzute vă determină să vă schimbați programul. S-ar putea să fiți nevoit să plecați într-o delegație în altă localitate.
TaurVă sfătuim să nu semnați acte oficiale și să amânați planurile referitoare la pornirea unei afaceri. Puteți avea satisfacții pe plan sentimental. a
GemeniS-ar putea să nu intrați nici azi în posesia unor bani pe care trebuia să-i primiți zilele trecute. Amânați călătoriile și stați cu partenerul.
RacSunteți cu capul în nori și s-ar putea să pierdeți din vedere probleme foarte importante. Vă recomandăm să nu începeți proiecte noi.
LeuS-ar putea să fiți indispus din cauza unui eșec în afaceri sau a unei discuții cu un prieten. Relațiile cu persoana iubită sunt bune.
FecioarăVă recomandăm să vă amânați vizitele planificate pentru azi. S-ar putea să nu decurgă întocmai cum ați dori. Evitați speculațiile.
BalanțăS-ar putea să aveți o neînțelegere cu persoana iubită și să plecați într-o excursie. Nu hotărâți nimic în privința relațiilor sentimentale.
ScorpionDimineață sunteți dezamăgit de un partener de afaceri în care ați avut încredere. Nu puneți la suflet! Sunteți energic și aveți șanse de reușită.
SăgetătorDimineață aveți o voință de fier și reușiți să rezolvați o problemă delicată la serviciu. Vă sfătuim, însă, să fiți atent cum vorbiți cu colegii. O

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie. Cuvântul Liber 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute In această perioadă, realizează 
o colecție și 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 
n cutate spedate Cuvântiâ tar, până to 19 aprite.

IN 2« APRILIE, CNVAMTVL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!

i
I

I

I
I
I

Nume.....

Prenume 

Adresa .
................................. Tel. 

Localitatea ...............

i
iI
I
i
i
ii

!
J Sunteți abonat la Cuvântul liber?
' DA □ NU □
■
i

hce»

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

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Castelul umblător al 

lui Howl (desen ani
mat)

11:00 Ne vedem la... TVR! 
Talk-show. Transmisi
une directă 

12:00 Garantat 100% (r) 
12:50 Arhiva de serviciu 
130 Nevastă-mea și copiii 

(s, comedie, SUA, 
2003). Cu: Damon 
Wayans, Tisha Camp- 
bell, George Gore II 

13:30 Desene animate: 
Club Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru... Europa 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne.

Patru Doamne se întâl
nesc să toace mărunt 
tot ceea ce, cu o zi în 
urmă a făcut deliciul 
presei.

18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Sub alt chip.
Două celebrități față în 
față cu decizii care le 
pot schimba viața.

21:20 Hello, Good-Byel 
Despărțiri și regăsiri 
copleșitoare în aero
port

21:50 Ochiul magic 
22:45 Jurnalul TVR 
23:15 Fără frontiere 
24S Viața ca-n filme (ep.

79, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

0' S Cea mai bună 
răzbunare (thriller, 
SUA, 1996). Cu: Carlos 
Alberto Riccelli, Fabian 
Carrillo. R.: James 
Becket

2:10 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo 

3:15 Sărutul lui luda (film, 
r)

455 Cetebrităție tinpdu 
tău (1 episod)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 
r)

10:15 Om sărac; om bogat 
E3 (reluare)

11:15 Walker, polițist texan 
3(s,r)

12:15 Emmerclale - Afaceri 
de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Charlie Hardwick

13:00 Știrile ProTv
13:30 Academia de poliție 

(r)
15:00 Walker, polițist texan 

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

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac; om bogat

Q (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu

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

2030 Academia de poliție
O (serial comedie, SUA 

1997).
în distribuție: 
Matt Borlenghi, Rod 
Crawford, Toby Proc- 
tor, Joe Flaherty

21:45 UEFA Champions 
League: Bayem 
Munchen - Milan 
(transmisiune în direct) 
- Știrile Pro Tv

2400 Rezumat Champions 
League

0:55 Omul care aduce 
cartea (reluare)

1:00 Știrile ProTv
2:00 UEFA Champions 

League: Bayem 
Munchen - Milan 
(reluare)

330 Rezumat Champions 
League (reluare)

430 Pro Motor (reluare)
530 Apropo Tv (reluare)
630 Emmierdale - Afaceri 

de famifie (reluare)

CapricornS-ar putea ca o întâlnire de afaceri să nu decurgă conform așteptărilor și să rămâneți cu un gust amar. Nu vă descurajați, totul va fi bine!
VărsătorChiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim să vă relaxați. Dimineață aveți de gând să cheltuiți o sumă importantă. Fiți mai prudent!
PeștiNu este momentul să începeți noi activități. S-ar putea să nu găsiți cele mai bune soluții și să aveți parte de o dezamăgire cu persoana iubită.

o

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

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

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

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Primii pași (s).

□ în distribuție: 
Bruce Winant, Kevin 
Connolly, Cathy Herd, 
Kevin Weisman 

1200 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Misiunea Casa 

(reluare)
1430 Din dragoste 

(divertisment) 
(reluare) 

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

• fad 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:30 Ziua judecății
(divertisment) 

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

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

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

24:00 Amenințare subterană 
»(thriller, SUA, 2000).

în distribuție: 
Ted McGinley, 
Ken Olandt, 
Roy Scheider. 
R.: Jean Pellerin

200 Concurs interactiv 
300 Observator

(reluare)
3:45Vivere
B(film serial)

9:20 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:35 Supravie
țuitorii dezastrelor (doc.) 
10:10 Ce copil minunat (film 
de familie) 11:35 Suflete 

i aproape de cer 12:00 Lege și 
ordine (r) 13:00 ABC... de ce? 
14:00 Lecția de... istorie. 
Povești de la palat (doc.) 
14:30 E-Forum 15:00 împre
ună în Europa 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 1630 Autostrada TVR. 
Magazin regional 18:00 Jur
nal regional 1830 Lege și 
ordine (s) 1925 Decoratori la 
mâna a doua (doc.) 20:00 
Bugetul meu. Prețul banilor 
2030 Bazar 21.00 Ora de știri 
22:10 Tommy (musical, SUA, 
1975) 0:05 Roar: legenda lui 
Conor (s) 1:00 Pescar hoinar 
(r) 1:30 Nicholas Nickleby 
(film, reluare)

8:00 Malcolm și Eddie (s) 900 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995). In distribuție: 
Frank Lloyd, Benjamin Shelfer, 
Allan Trautman 12:20 Look 
who is winning 1430 Miezul 
problemei (r) 1630 Bărbatul 
din vis (s). Cu: Daniela Âlvara- 
do, Râul Amundaray, Susana 
Benavides 1730 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mână, mamă! 
22:00 Miezul problemei 2400 
Cronici paranormale (s)

1330 Merrie Melodies Show

1230 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (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 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Iubire ca în filme (s) 
2130 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 2300 
Clona (s). Cu: Murilo Benlcio, 
Giovanna Antonelli 2400 Pri
zoniera (r) 1:00 Poveștiri 
adevărate (r) 200 Iubire ca în 
filme (r) 3:00 Poveștiri de 
noapte (r) 330 Rețeta de acasă 
(r) 3:45 Muzica de acasă 415 
Extravaganta Anastasia (s)

x s s ww■•» UwW»

730 Dragoste și putere (r) 
800 Sport cu Florentina 825 
Autoforum (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Numai dragostea 
(dramă, SUA 1998) 1625 Al 
7-lea cer (s) 1725 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1800 Focus 1930 
Camera de răs 2000 Cronica 
Cârcotașilor 2200 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 35) 2230 Focus 
Plus 23:30 Poliția în acțiune 
(r) 030 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 330 Mondenii (r) 
430 Chat TV

V. ****•*’*'♦'♦
r > -«T» - - f * *

10:00 Automotor 10:30 
Euromaxx 11:00 Ne pri
vește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu

06.30-07.00 Observator (r) ...
16.30-16.45 Știri locale

10:55 Ce-ai făcut? I (comedie, 
SUA, 2006). 1225 Fostele iu
bite ale iubitului meu (roman
tic, SUA, 2004). 14:10 Jocuri 
politice (thriller, Danemarca, 
2004). 1600 Dl și dna Smith 
(romantic, SUA 2005). 1800 
Armăsarii (comedie, Irlanda, 
2006). 1935 Din culise - Ha- 
rry Potter și Pocalul de Foc 
2&00 Harry Potter și Pocalul 
de Foc (aventuri, SUA 2005). 
22:35 Cămașa de torță (thri
ller, SUA 2005). 020 Fostele 
iubite ale iubitului meu (ro
mantic, SUA 2004).

9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11O0 
Deschide lumea 1200 Reali
tatea de la 12:00 13:20 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:0014:50 Realitatea bur
sieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1700 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18XX) Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:05 Realitatea 
zilei 21:50 Prima ediție 2200 
100% 23:00 Ultima oră 2400 
Realitatea de la 24:00

10:00 Vânătorii de mituri

(s) 14:00 Misterele planetei 
albastre (doc.) 15:00 En- 
tertainment News (r) 15:15 
Smallville (r) 16:15 Entertain- 
ment News (r) 1630 Spitalul; 
de urgență (s) 17:30 Jake, 
specialistul în relații (r) 1800 
Verdict: crimă! (s) 19:00 
Smallville (s) 20:00 Entertain- 
ment News 2020 Dr. Vegas 
(s) 2130 Jake, specialistul în 
relații (s) 2200 Adevăr pe
riculos (thriller) 2400 Mintea 
unui bărbat nsivat (s)

12:00 Știri 13:05 Briefing 
(r) 14:35 Lumea cărților 
15:35 Euromaxx (doc.) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! 
Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Un 
oaspete la cină (România, 
1987) 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! (relu
are) 2:00 Un oaspete la 
cină (România, 1987) 4:00 
Chat TV

11O0 Mașini pe alese 1200 
Acceleratorul de particule din 
Geneva 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Brainiac 
maniaci ai științei 1500 Cum 
se fabrică divere lucruri? 1 600
Curse 17:00 Constructorii de 
motociclete 1 &00 Motoddete
americane 1900 Vânători de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
divere lucruri? 2100 Everest 
2200 Radiografia ira deza
stru: Explozia din San Juan 
2300 Curse 2400 Cum se 
fabrică divere lucruri? 1O0 
Tunelul Gotthard din Elveția 
200 Curse
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www.bioproduct.ro
! DM (CP.) - Vizitatorii acestui site pot asculta arti

cole despre grădinărit, pot urmări prezentări de grădini, 
trucuri de bricolaj sau diferite activități practice legate 
de îngrijirea plantelor.

Au fost și au luat Lumină
VALUTAR BNR * 10.

1 euro____________________________________ 3,3447 lei
1 dolar american________________________ 2,4933 lei
1 gram aur 54,2522 lei

TRANXACTT1 BURSIERE

Societatea Preț variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5600 -1,75
SIF1 2.9000 1,75
BRD 21.4000 0
SIF5 3.3400 2,45
ANTIBIOTICE 1.8700 1,08
ROM PETROL 0.1030 0,98
BANCA TRANSILVANIA 1.0500 -0,94
TRANSELECTRICA 47.4000 0,42
BIOFARM 0.7150 0,70
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

■ Creștinii au sărbă
torit învierea Domnului. 
Mii de deveni au par
ticipat la slujbe.
Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@infcrmmedia.ro

Deva - O mulțime de credincioși deveni, ortodocși și catolici, au mers sâmbătă seară să ia Lumină și să se bucure de învierea lui Hris- tos. Sfintele Sărbători Pascale reprezintă ziua în care Hris- tos a înviat din mormânt și a biruit moartea. învierea Domnului este chiar esența credinței noastre. Tocmai de aceea, în noaptea învierii mii de credincioși au dorit să fie împreună cu Dumnezeu și s- au adunat pioși în fața Lui, pentru a mărturisi într-un glas că „Hristos a înviat!” Copii, tineri și vârstnici s-au strâns la toate bisericile, așteptând Miracolul învierii Domnului. Spațiile din jurul bisericilor au fost inundate de credincioșii veniți și luminate

HUNEDOARA
Farmacia „Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr.

L 33.©-» 748080. 
ț DEVA

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

Paștele la iarbă verde (Foto T. Mânu)

Amplasarea aparatelor radar în data de
11,04.2007:............................................... ........ ......... ...............
- DN 7: Vețel - llia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

r
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Studenții apreci
ază plecarea lui 
HărdăuPetroșani (C.B.) - Expulzat după remanierea guvernamentală, Mihail Hărdău, democratul care a păstorit învățământul pentru aproape doi ani, stârnește, în sfârșit, „bucurii" în județul Hunedoara. Studenții, în special, apreciază faptul că Hărdău nu se mai află în fruntea Ministerului Educației și Cercetării și spun că ministrul ar fi trebuit să aibă demnitatea să-și dea demisia mai demult, nu să aștepte ieșirea pe ușa din dos. „Domnul Hărdău ar fi trebuit să ia în considerare cererea Uniunii Naționale a Studenților din România de a- și prezenta demisia. Toate federațiile universitare au fost de acord că ministrul nu are competența necesară de a gestiona problemele învățământului. Modul în care Hărdău a condus a fost dezastruos, iar faptul că a plecat de la conducerea ministerului constituie un câștig”, afirmă Dacian Ciodaru. liderul studenților din Petroșani și proaspăt președinte al Fundației Județene de Tineret Hunedoara.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

8 2 6 3 4 1 7 9 5 9 4 8 6 2 1 7 3 5,
7 4 3 5 9 8 2 6 1 5 6 7 4 9 3 1 2 8
5 1 9 6 2 7 4 3 8 2 3 1 7 8 5 9 5 4
1 3 5 7 6 2 8 4 9 4 7 2 9 5 3 3 1 6 i
6 7 4 8 3 9 1 5 2 1 9 5 3 A 4 8 7 2
9 8 2 1 5 4 3 7 6 6 8 3 1 7 n 5 4 g

3 9 7 2 1 5 6 8 4 8 2 4 5 3 7 6 g 1 ■

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

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

începători Avansați Dacian Ciodaru

Noaptea de înviere (Foto: T. Mânu)
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de lumânările aprinse, purtate în mâini. Preoții i-au îndemnat pe credincioșii pre- zenți să se lepede de păcat și să-l primească pe Hristos în 

j

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Reseatch a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani.

Spre deosebire de alte produse similare. Pote-Mix întărește potența Ia bărbați pe termen lung, 
nu este un medicament ”'de eveniment”. La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții 
normale, în Ioc de una-două.

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

Punctele forte ale produsului
Produsul Pote-Mix poate fi administrat șt 

fumătorilor sau bolnavilor 'cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte 
secundare, poate 11 administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postînfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține mei un fel de hormoni. Se întrebuințează pe 
lângă un: mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai importanți ai 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, 
in termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în
acest fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra 
dimineața, la prânz,și seara, după mese, pe căi posibil cu apă minerală Iară acid carbonic. O cutie 
conțiac 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 
3 luni continuu.

Pentru mai multe informații accesat: silul oficial www.potemix.ro sau sunați ia numerele de 
telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețui unei cutii de Pote-Mix este 149 RO'N 
(1.490.000 lei) + taxe.poșlale,

In DEVA căutați în farmacia GAl l'.XICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43. parter

Acest produs este un supliment alimentar C ițiți eu atenție prospectul!

(H
K

29
5)

inimile lor. Astfel mulțimea a așteptat momentul sfânt, rostind împreună „Hristos a înviat” și rugându-se Domnului. Au așteptat să fie binecuvântați cu mir și să ia Paști. La finele slujbelor mii de lumânări ardeau pe marginea drumului, pe pământ, și peste tot se auzea salutul pascal al creștinilor: „Hristos a înviat!” - „Adevărat a înviat”. Tradițiile credincioșilor catolici nu sunt diferite de cele ale ortodocșilor, Paștele fiind sărbătorit tot cu ouă roșii, miel, pască și cozonac.
La iarbă verdeSute de hunedoreni au preferat să-și petreacă a doua zi de Paște la iarbă verde. Vremea caldă și ideea unui grătar în mijlocul naturii au fost principalul imbold care i- a făcut pe hunedoreni să „evadeze” din apartamente. 

Cele mai aglomerate zone au fost malul râului Strei și pădurea Bej an situată la marginea municipiului Deva. Hunedorenii au venit înarmați cu grătare, mititei, lăzi de bere și bineînțeles caseto- foane din care răzbăteau asurzitor ritmuri de... manele. „Am ieșit cu familia pentru că suntem cu toții liberi și este foarte frumos afară. Este primul grătar din acest an. Iar faptul că este și Paștele face ca totul să fie și mai frumos”, spune Ioan Cătană, din Deva. Am plecat împreună cu familia la Strei, spune Marian Moraru, din Simeria. „Știu că nu este vreme de baie, dar pe căldura asta era păcat să stăm în casă. Oricum, de mâine începem lucrul, iar o ieșire în mijlocul naturii ne va reîncărca bateriile. Și în plus, mai este și Paștele”, spune Marian.

V...

http://www.bioproduct.ro
mailto:sanda.bocaniciu@infcrmmedia.ro
http://www.potemix.ro
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„Iepurașul desenează,, 
la Cuvântul liber

PE SCOBT

• Concurs. Premianții concursului „Iepurașul desenează!", lansat de Paște de ~ „Cuvântul liber" și-au primit răsplata. în a- ceastă pagină, însă, ne-am propus să publicăm și câteva dintre cele mai frumoase desene participante la concurs. (S.B.)

Premianții concursului „Iepurașul a venit!"

„Iepurașul desenează!"Deva (S.B.) - De Iepuraș, „Cuvântul Liber” și www.huon.ro au oferit posibilitatea copiilor de la grădiniță precum și elevilor din clasele V-VIII să-și exprime bucuria Sfintelor sărbători de Paște prin desen. Toate desenele sosite la redacția noastră au trecut prin sistemul de vot pe site. Și nu au fost puține!... La redacție au sosit peste 200 de desene de Paște, care mai de care mai frumoase ce exprimau ideea de „iepuraș” prin diverse forme de expresie, specifice copiilor. în urma votului au fost desemnați câștigătorii: Premiul I - Cristina Voica - Școala „Andrei Șaguna” Deva (20,2%); Premiul II - Flavius Barbu - Grădinița Nr.4 Deva (15%); Premiul III - Andreea Bobora - Colegiul Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara (12,1%); Mențiuni - Denisa Toma - Grădinița Nr.4 Deva (8,4%) și Adina Tirinescu - Școala „Andrei Șaguna” Deva (7,1%). Premianții au sosit la sediul redacției „Cuvântul Liber” însoțiți de părinți și de dascălii îndrumători: educatoarea Daniela Iosif, institutor Gabriela Berbeceanu (Grădinița Nr.4 Deva) și profesoara Maria Brusturean (Școala „Andrei Șaguna” Deva), pentru festivitatea de premiere. »

Adma Tirinescu, d. a Vlll-a Șc. „A. Șaguna" Deva

Premiul I

Mențiune

Crisțina Voica d. a-VIII-a, Școala „A. Șaguna" Deva

Denisa Toma și Flavius Barbu, Grădinița Nr.4 Deva

Andreea Bobora, cl. a-IV-a, Colegiul „Emanoil Gojdu" Hunedoara

Lucian Irimia, d. a-V-a „A. Șaguna"

Premiul II

Premiul III (Foto: T. Mânu)

Patricia Petruț, cl. a-VI-a „A. Șaguna" Cătălin Roșa, cl. a-VIII-a „A. Șaguna"

lulia Iftimie, Grădinița Nr.4 Deva Silvia Pădurean, Grădinița Nr.4 Deva Florica Vitan, Grădinița Nr.3 Deva

http://www.huon.ro


CUVÂTO Daria "dă șah" performanței
SPORT

• Rușinos. Ilie Bălănescu, președintele executiv al echipei Jiul, care și-a dat demisia, a afirmat că va avea 0 discuție cu patronul Simota. „Actualul sezon com- petițional este cel mai negru de când sunt la această echipă, un an în care vom retrograda", a spus Bălănescu. (V.N.)
Rușine și dezastruDeva (V.N.) - Alin Simota, patronul clubului Jiul Petroșani, a declarat ieri că situația echipei pe care o păstorește este rușinoasă și dezastruoasă după înfrângerea din partida cu Unirea Urziceni. El a menționat că este sceptic în ceea ce privește îndeplinirea baremului de 25 de puncte până la finalul sezonului. „Ne aflăm într-o situație mai mult decât rușinoasă și dezastruoasă. Nu mai iau nici o măsură financiară pentru că Dumnezeu e sus și vede tot. Se va ocupa el de asta până la urmă. în acest moment, nu cred că vom reuși să facem baremul de 25 de puncte și probabil că următoarele deplasări vor fi tratate de jucători ca niște excursii. Sunt de aproape 7 ani în fotbal, dar nu am mai văzut așa ceva, ei niciodată nu sunt vinovați de nimic”, a spus Simota. De asemenea, el a menționat că a fost sur- \ prins de decizia președintelui executiv Ilie ' Bălănescu de a-și anunța demisia din funcție. „Nu am apucat să vorbesc cu el despre demisie. Nu am la cunoștință o demisie scrisă a acestuia”, a precizat Alțn Simota.

FOTBAL / UBA1

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 25 a: UTA - Poli lași 
0-0; Pandurii - Ceahlăul 1-0; FC Național - Farul 2-0;

L Jiul - Urziceni 0-1; FC Vaslui - Gloria 3-2; Poli Timișoara | 

f - Oțelul 1-0; U Craiova - CFR Cluj 0-1; FC Argeș - Rapid
1-2; Steaua - Dinamo 2-4L__________________________
Clasament _______________

■ "Micuța Kasparova" 
de la CS Comexim 
Lupeni începe din nou 
cursa după medalii.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marinut@informmedia.roPetroșani - Șahista Daria Vișănescu vrea să-și demonstreze talentul și în noul sezon competițional, după ce în 2006 a fost revelația anului, devenind sportiva numărul unu a județului Hunedoara la sporturi neolimpice și cea mai tânără maestră FIDE din țară. “Micuța Kasparova”, campioană națională și europeană și vicecampioană mondială la șah școlar în 2006, la categoria 10 ani, participă începând de azi la Campionatul Național de Șah de la Amara și are ca obiectiv câștigarea titlului la categoria 12 ani. Specialiștii
Profesioniști până la capătTimișoara (C.M.) - FC CIP Deva nu a făcut rabat de la obligațiile pe care le are în rol de campioană și lideră autoritară a Ligii I nici în ultima partidă a actualului sezon. Devenii au învins, sâmbătă, în deplasare, pe Poli Timișoara cu 3-0 (1-0), deși o înfrângere i-ar fi adus un adversar mai accesibil în prima etapă din play-off. „Am dat dovadă de profesionalism și am învins, chiar dacă ne- ar fi convenit mai mult să pierdem și să jucăm în play- off cu Informatica Timișoara nu din nou’cu Poli Timișoara care e o echipă mai bună”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP.Echipa deveană a încheiat astfel neînvinsă sezonul 2006-

Daria Vișănescu (Foto: T.Manu)consideră că șahista de la Comexim Lupeni pornește ca mare favorită a categoriei sale de vârstă, iar antrenorul său Gheorghe Scurhan susține că Daria e perfect pregătită pentru clasarea pe locul I. “Nu cred că Daria are rivală la acest campionat. E perfect pregătită și cred că va câștiga
2007 al Ligii I de futsal, înregistrând 25 de victorii și o remiză în cele 26 de etape ale campionatului, performanță cu care ocupă autoritar locul I în clasament. La Timișoara, golurile devenilor au fost marcate de Matei (min. 4), Șotârcă (min. 25) și Dobre (min. 30). Trebuie precizat că la acest ultim joc din sezonul regulat, FC CIP a avut la dispoziție doar șase jucători de câmp. „A fost un joc greu, întrucât Tomescu, Juverdean și Bârcean au fost învoiți pentru a-și petrece acasă Paștele, iar Gherman a fost accidentat. Oricum, am posedat mingea aproape 80 la sută din timpul de joc, iar Poli nu a avut decât 2-3 ocazii de gol”, afirma Gașpari. 

fără probleme. De altfel, CN de la Amara reprezintă pentru noi o etapă de pregătire în vederea Campionatelor Mondiale de Șah Școlar care se vor desfășura în Grecia la o săptămână după naționale”, afirma Gheorghe Scurhan.
Sprijin de la FR ȘahMiza cea mare a campionatelor naționale de copii și juniori de la Amara este obținerea titlurilor de campioni naționali, performanță care implică obținerea dreptului de a reprezenta România la campionatele mondiale și europene. Se știe că fiecărei federații naționale participante la aceste turnee internaționale i se oferă gratuit de către organizatori cazare pentru câte un junior la fiecare categorie de vârstă, acest drept fiind transferat de Federația Română de Șah 

FUTSAL/LI6A I
.. .-cv’r.. .. IA

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 26-a, sâmbătă, 7 aprilie: Poli Timișoara
- FC CIP Deva 0-3; CSM Focșani - Metropolis București 9-2; Quasar Deva
- United Galați 6-5; Informatica Timișoara - Cosmos Pitești 3-0; AS Odor-
heiu - Clujana Cluj 9-2; Energo Craiova - FM Constanța 3-0; Athletic 
București - Moldocor 5-3. . ______________ _____ ______ _____
Clasamentul
1. FC CIP Deva 26 25 1 0 173-59 76
2. Enerqo Craiova 26 19 4 3 165-82 61
3. ACS Odorheiu 26 18 4 4 172-76 58
4. Athletic Buc. 26 18 2 6 125-73 56
5. FM Constanța 26 14 2 10 148-114 44
6. Clujana Cluj 26 13 3 10 136-114 42
7. Informatica Tm. 26 12 3 11 119-130 39
8. Poli Timișoara 26 11 3 11 114-99 37
9. CSM Focșani 26 9 3 14 86-107 30
10. Cosmos 26 8 1 17 80-133 25
11. Moldocor 26 6 3 17 77-130 21
12. United Galați 26 5 4 17 83-141 19
13. Quasar Deva 26 4 1 21 78-161 13
14. Metropolis Buc. 26 2 1 23 72-209 7
Locucile 1 -8 joacă în play-off după sistemul cel mai bun din trei meciuri ast-
fel: locul 1 - locul 8; locul 2 - locul 7; locul 3 - locul 6, locul 4 - locul 5.
Locurile 11-12 joacă meciuri de baraj CU locurile II din cele două s'erii ale
ligii secunde.
locurile 13 și 14 retrogradează în liga secundă.

primilor clasați în finalele naționale. Astfel clasarea pe unul din primele două locuri devine foarte importantă, echivalând cu o economie de circa 2000 lei noi pentru cei care doresc sa participe la mondiale sau europene.Anul acesta, pentru categoriile până la 12 ani, deci inclusiv pentru Daria, există și o miză suplimentară. Federația Română de Șah va lansa imediat după terminarea finalelor proiectul înființării unor centre regionale de excelență în care vor fi cooptați cei mai talentați juniori sub 12 ani, aceștia urmând a fi sprijiniți material și logistic în următoarea perioadă. „Daria va fi o excepție de la regulă, întrucât va continua să se pregătească individual de lă Petroșani, dar va fi sprijinită de FR Șah”, preciza antrenorul șahistei.

1. Dinamo
2. CFR Cluj
3. _Steaua
4. Rapid
5. Gloria
6. FC Vaslui
7. Poli Tim.
8. _0țeluL
9. Urziceni

25 19 5 1 48-14 62
25 16 4 5 46-26 52
25 13 8 4 45-18____ 47
25 13 8 4 44-19 47
25____13___ £ 8_33-24 43
25 10 8 7 32-34 38
25 ' 10 7 8 24-21 37

13

25 11 3 11 38-44 36
25 10 4 11 22-23____ 34

10. Polijași
H. Pandurii
12. Farul
13. UTA_____
14. U Craiova 25

8 9 8 29-29____ 33
9_ 5 JJ 19-25____ 32

25____ 6 10 9 24-26 28
7 7 11____________18-26

___________________________6 10 9 24-37 28
15. Ceahlăul 25 ____ £ 5 14 19-37
16. FC Argeș ___ 25 4 6 15 16-32 18
17. FC Național 25 4 6 15 19-40 18
18. Jiul 25 3 5 17 10-35

Olimpic la barajSimeria (C.M.) - Nou-promovata în liga secundă de futsal, Olimpic Simeria, a depășit chiar și cele mai optimiste așteptări ale suporterilor. Cu o etapă înainte de încheierea campionatului, Olimpic și-a asigurat locul secund în seria I și, implicit, dreptul de a juca meci de baraj pentru accederea în Liga I cu una dintre echipele de pe locurile 11-12 de pe prima scenă. Olimpic are un avans de cinci puncte față de echipa de pe locul 3, Futsal Club Arad, și nu mai poate fi ajunsă.
Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 29 
aprilie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul 
unui Numele

Prenumele

Fii Abonatul lunii 
Aprilie!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!

Adresa: Str.
Nr.____ Bl,

Localitatea

Sc.___ Ap.

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

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

Telefon POȘTA:
REGULAMENT: lad i-i ■ .•murs 
nu !’<}t nart'ciija ai •: i|.<i i 5 < 
1 '■ ■ MpcIm S.R.I l I ■

do fjradr-le i si II. I «1m
? ! ■ . i d» i.ț t’«i
r 1 ♦ ’ : • > dl nliM r»M
‘1 < •

DA □ vreau să primesc în fiecaje dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

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

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAT! LA "CUVÂNTUL 
L'BER SI NICI CITITORI DE PROBA. TALONUL NU IMPLICA NICI UN 
= E_ DE OBL'GATU FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI

• 1 lună=10,llei• 2 luni=202 lei• 3 luni= 303 lei• 6 luni= 60,6 lei• 12 luni=1212 lei

■ DISTRIBUȚIE 
PROPRIE:B» 1 lună=8,9 leiB» 2 luni- 17,8 leiB» 3 luni=25,9 lei

B» 6 luni= 48,9 lei
B* 12 luni=89,9 lei

i

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• j j-j * »» » » rit i i ’ă # • O » i i i• Rezultate NBA. Rezultate înregistrate în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA):New York - Detroit 83-91,Milwaukee - Orlando 94-117,San Antonio - Portland 112-96,Minnesota - Toronto 100-111,Dallas - L.A. Clippers 96-86,Denver - L.A. Lakers 115-111,Seattle - Houston 90-95,Goldentate - Utah 126-102.

Cristea vrea să bată Steaua

în comăBuzău (MF) - Voleibalistul Cristian Porum- bescug singurul supra- viețunor al accidentului prodifs în urmă cu o săptămână în județul Buzău, soldat cu trei morți, este în continuare în comă.
Crivoi câștigăChiasso (MF) - Tenis- manul Victor Crivoi s-a calificat în turul doi al turneului challenger de la Chiasso (Elveția).Crivoi l-a învins, cu scorul de 1-6, 6-4, 6-4, pe italianul Marco Crugno- la, beneficiar al unui wild-card.

Victor Crivoi (Foto: epa)

Victor Hănescu 
(Foto: EPA)

Frumoasă 
victorie
Houston (MF) - Te- nismanul Victor Hănescu s-a calificat în turul doi al turneului de la Houston, dotat cu premii în valoare totală de 416.000 de dolari.Hănescu l-a învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-4, pe olandezul Martin Verkerk.Pentru accederea în turul doi, Hănescu va primi 15 puncte ATP și un cec în valoare totală de 6.450 de dolari.

Eșarfe pentru transferuri. Mtinchen (MF) - Conducerea grupării TSV 1860 Munchen, din liga a doua din Germania, i-a îndemnat pe suporteri să cumpere eșarfe cu însemnele clubului, la prețul de 50 de euro bucata, pentru a putea aduna bani pe care să-i folosească în pauza competițio- nală din vară pentru a întări echipa.„Avem nevoie urgentă de bani. Nu avem altă posibilitate, trebuie să dăm dovadă de solidaritate”, a explicat directorul general al grupării din Munchen, Ștefan Ziffner, care speră ca în urma apelului făcut către suporteri clubul să strângă cel puțin un milion de euro. Ziffner a subliniat că jumătate din încasări vor fi folosite pe piața transferurilor și jumătate pentru consolidarea conturilor.

■ Fotbalistul Politehnicii 
Timișoara crede că astfel 
s-ar face uitate rezulta
tele obținute în campionat.Timișoara (MF) - Atacantul echipei Poli Timișoara, Andrei Cristea, a declarat că o victorie în meciul cu Steaua, din semifinalele Cupei României, ar face uitate rezultatele slabe din campionat, însă speră într-un succes și în partida cu Unirea Urziceni, din etapa a XXVI-a, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Nu va fi ușor„M-am uitat la Steaua - Di- namo și am fost surprins de rezultat. Nu mă interesează ce face Steaua, e problema 
>5.........................................

. 0 victorie cu Steaua ar șterge 
multe

Andrei Cristea...............................................................  M lor, nici n-am făcut un calcul și nu știu despre ce este vorba acolo. în avantajul lui Poli e să elimine Steaua și să bată la Urziceni, dar suntem con- știenți că nu ne va fi ușor. Dacă jucăm finala Cupei suntem aproape de îndeplinirea obiectivului. O victorie cu Steaua ar șterge mult din tot ce nu ne-a ieșit în acest campionat”, a declarat Cristea, transferat la Poli Timișoara de la gruparea din Bulevardul Ghencea.
S-au reunitJucătorii echipei Poli Timișoara s-au reunit, luni, la stadionul „Dan Păltinișanu”, după cele două zile libere

O vesta bună pentru iubitorii 
unuia dintre cei mai mari fotbaliști 
ai tuturor timpurilor (Foto: epa)

Frământări la Celta VigoMadrid (MF) - Antrenorul Fernando Vazquez a fost demis de la conducerea tehnică a formației Celta Vigo, unde este legitimat fundașul Ga- briel Tamaș, ca urmare a rezultatelor slabe din ultima perioadă, care au adus echipa pe un loc retrogradabil.„Real Club Celta anunță că Fernando Vazquez Pena nu mai este antrenorul echipei și
Justine Henin continuă să conducă în clasamentul WTA, mărindu-și la 606 puncte avansul față de următoarea clasată, jucătoarea rusă de tenis Maria Șarapova. Jucătoarea română Edina Gallovits a coborât o poziție și se află pe locul 106, cu 277,5 puncte. Următoarele jucătoare din România în această ierarhie sunt Raluca Ioana Olaru (locul 167, cu 173,25 de puncte), Simona Matei (locul 170, cu 168 de puncte) și Anda Perianu (locul 182, cu 158 de puncte) (Foto: EPA) Prezența lui Schweinsteiger la meciul Bayern - AC MHan, sub sem

nul întrebării (Foto: epa)

Au trecut vremurile în care Cristea îmbrăca tricoul Stelei. Acum are misiunea de a-și îngenunchia 
fosta formație (Foto: epa)primite de Paște, pentru a relua pregătirile pentru următoarele două partide, cu Unirea Urziceni, în deplasare, în campionat, și cu Steaua, în Cupa României.
De Paște, la BacăuCristea a petrecut sărbătorile alături de familie, la Bacău. „Âm petrecut sărbătorile de Paște în familie. Am avut timp și am dat puțin pe acasă, chiar dacă e distanță așa de mare. A fost frumos, dar a
Maradona ar putea fi externatBuenos Aires (MF ) - Fostul internațional argentinian Diego Maradona, spitalizat în urmă cu două săptămâni din cauîia unor probleme legate de consumul excesiv de alcool, ar putea fi externat din clinica Guemes în această săptămână.„Dacă totul merge bine, ar putea fi externat săptămâna viitoare”, a declarat în week- end-ul trecut directorul clinicii, Hector Pezzella.Pezzella a precizat că Maradona își petrece timpul odih- nindu-se, uitându-se la televizor și mergând prin camera sa, însoțit de personalul medical.

îi mulțumește pentru toată munca depusă”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al grupării spaniole.Vazquez antrena Celta Vigo din sezonul 2004-2005, după ce înainte mai trecuse pe la Va- lladolid, Rayo Vallecano, Las Palmas, Real Mallorca, Ovie- do și Compostela.După 29 de etape disputate din actuala ediție de campi-

, JWm
.' * * .'RHlUu''

trecut repede și acum ne gândim la meciurile cu Urziceni și Steaua. Iepurașul mi-a adus sănătate și fericire pentru că am câștigat vineri (n.r. -1-0 în meciul cu Oțelul Galați). Sperăm în continuare să ne aducă multă liniște la echipă și rezultate”, a punctat Cristea.
Oprea, fără cadouriPe de altă parte, un alt fotbalist, în speță atacantul Mir- cea Oprea este bucuros că Poli a reușit să obțină o primă

Doza de sedative administrate lui Maradona va fi micșorată progresiv pentru a-i permite să se alimenteze din nou pe cale orală.„Cea mai importantă va fi prima zi de după externare. Va trebui ca el să își dea seama de necesitatea de a urma un tratament pentru problema sa”, a adăugat Pezzella.Maradona, în vârstă de 46 de ani, retras din fotbalul profesionist din 1997, a fost spitalizat, la 28 martie, după ce a suferit o decompensare (ruptură a echilibrului organismului), provocată de excesul de alcool. Medicii de la clini
onat, Celta Vigo ocupă locul 18 în clasament, primul re- trogradabil, cu 27 de puncte (6 victorii, 9 remize și 14 înfrângeri).în ultimul meci disputat cu Fernando Vazquez ca antrenor, Celta Vigo a fost învinsă, cu scorul de 4-2, în deplasare, de formația Recreativo Huel- va, pentru care Laurențiu Roșu a înscris două goluri.
Incertitudini bavarezeMtînchen (MF) - Mijlocașii echipei Bayern Mtmchen, Bastian Schweinsteiger și Martin Demichelis, sunt in- cerți pentru meciul cu AC Milan, care va avea loc, astăzi, în manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.Schweinsteiger s-a accidentat la genunchi, sâmbătă, în etapa a XXVIU-a a campionatului Germaniei.Tehnicianul bavarez Hitz- 

victorie în 2007, după trei eșecuri și două remize. „Am fost acasă, la Alba Iulia, pen- tru două zile. Mie nu mi-a x adus nimic Iepurașul, dar băiețelul meu a primit o mulțime de dulciuri și jucării. Suntem fericiți că am reușit și noi o victorie în acest retur și ne dorim s-o ținem tot așa. Sperăm ca și suporterii să vină din nou la meciurile noastre în număr mare pentru că săptămâna trecută au fost cam puțini”, a subliniat Oprea. e 
ca Guemes au precizat că fostul internațional argentinian suferă de hepatită, din cauza consumului de alcool în exces.Fostul fotbalist a mai fost spitalizat anterior. în 2000, el fost internat într-un spital din ' Punta del Este pentru o criză cardiacă legată de consumul de droguri. A urmat apoi o cură de dezintoxicare în Cuba. în 2004, a suferit un accident cardiovascular, după care a plecat din nou în Cuba. Anul următor, el a fost operat la Bogota, unde i s-a făcut un by-pass gastric, intervenție destinată reducerii capacității de absorbție a stomacului.

Gruparea fotbalistului român 
Gabi Tamaș și-a demis antre
norul (Foto: EPA)

feld s-a arătat mai puțin optimist în ceea ce-1 privește pe Demichelis, care a suferit o întindere la o coapsă.Demichelis și Schweinsteiger au înscris cele două goluri ale victoriei formației Bayern la Hanovra, scor 2-1.Bayern Munchen și AC Milan se întâlnesc de la ora 21.45, într-un meci transmis de Pro TV. în tur, scorul a fost egal, 2-2.
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Vând ap. 2 camere (03)

:mo
• contrai parter, pretaDii birou, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță; nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0744/930114. (5/10.04)

• zona Mcolae Bălcescu, etaj 3, balcon închis, 
»contorizăriat, amenajat complet, ST 47 mp, 

parchet preț 95.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, balcon 
închis, parchet gresie + faianță ST 54 mp, repar
titoare, Bălcescu, preț 1,150 mld. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, amenajat, mobilat la 
comandă et 3, Aleea Armatei, ST 47 mp, preț 950 
mit negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, etaj 
intemediar, b-dul Decebal, preț 145.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec., amenajat contorizâri, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• semidec., gresie, faianță gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)
• 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, contorizâri, 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. 
231300; 0740/317.314. (Ă9)

• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizâri, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)

, • dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231300. (A9) 
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788'158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
07887158,483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
07887040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, mrxSficat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788058483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613,366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

parte» a unei corpanatii internatlmtale 
mass-media care (latine poziția de 
lider în publicarea de ziare și servicii 
Internei în vestul Austriei, în nord- 
«stu.1 Ungariei, cât șl l.n județele 
Bihor, Timiș. Caraș-Severln, 
Hunedoara, Arad și 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? Angajează-te ca

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

(contract prestări servicii)
Cerințe:• Abilitați de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactat i ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
0720/499570, 211275, int. 8008

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, 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. (A91

Vând ap. 3 camere (05)
• semidecomandate,fără îmbunătățiri, Micro 7, 
Hunedoara, preț negociabil. Tel. 0727/339272. (T)
• semidecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță balcon 
închis, zona Gojdu, preț 147.000 ron, 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 termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200,232809. 
(A4)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane. 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloț, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Bnad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AlO)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, etaj 2, zonă centrală, 2 
balcoane, 2 băi, boxa, garaj pentru 2 mașini, 
centrală termică ST 120 mp, preț 92.500 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• In 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 Carpațl, etaj l„dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând case, vile (13)

• casă D+P+l, în Deva, construcție nouă 
suprafață construită 700 mp, pretabilă 
pentru sediu firmă • bancă ■ pensiune ■ 
grădiniță de copii. Pentru detalii vizitați 
www.casasuper.home.ro, Tel. 0766/935328. 
(12/27.03)

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

• Deva, 3 camere decomandate, hol mare 
pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, 300 mp teren, 
canalizare, apă, gaz, curent, 82.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, teren 250 mp, 
preț 90.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• In Deva, 3 camere, baie, bucătărie, curte + 
grădină 900 mp, zonă bună preț 410.000 ron, tel. 
0745/639022.726/316796. (Al)
• 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, pretabi I firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugărem, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• in 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)
• In sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală 
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 fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366,. 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (AlO)
• 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, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, 2 țamere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(AlO)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (AlO)
• 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. (AlO)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (AlO)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0789/040.490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

• unjent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• și garaj, scară interioară 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopane, 150 mp, amenajat 
-incidental. R5.000 euro. tel. 0727/564004. (Al)

• dec, 2 băi (gresie, faianța), hol central, CT, etaj
1. zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. fA9)

Pentru detalii suplimentare, vizitați
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• casă bătrânească grădină șură mare, nouă 
în satul Bobâlna, comuna Rapolt. Relații la tel. 
0254/216869, dună ora 20. (4/10.041

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Avram lancu, etaj 4, parchet, 
baie, gresie, faianță contorizări, 22 mp plus 
cotă pod, ocupabilă imediat, preț 17.500 
euro, negociabil. Nu sunt intermediar. Tel. 
0722/242340. (1/6.04)

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, balcon 
închis cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
convertor gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandateă contorizată parchet, gresie, 
faianță totul nou, zona Piață, preț 105.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al) ’

• 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, baie și bucătărie mari, zonă ultracen
trală ocupabilă în 24 de ore de la semnarea 
contractului, preț 84.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări. parchet ocupabilă 
imediat preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zonă centrată 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 Dacia, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizâri, 
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. (AlO)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• extravilan, zona aeroport Săulești, 3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sântandrei zona 
Bărcea 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 DN7 lOOm, zona sere 9000 mp, 20 euro 
mp^ 1800 mp, 30 euro mp, zona sere. TeL 
0720/888994.(2/34)4)

• grădină in Brad, str. Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații latei. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• intravilan 4600 mp la șosea asfaltată apă gaz, 
canalizare la poartă; nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0729/055585,0254/212803, după ora 20. (T)
• tn Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004 (Al)
• Deva, zona Ion Creangă, ST 710 mp, are și o 
construcție mai veche, între case, apă, gaz, 
canalizare, preț 100 euro/mp, tel. 0726/710903. 
(Al)
• intravilan la șosea, în Cristur, ST 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 Bejan, 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 și preturi, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan tn Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan, Deva, zona Zăvoi, 5-2600 
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)
• parcelă teren între 550-800 mp,zonăde 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. (AlO)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjem, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (AlO)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (AlO)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA. preț atractiv, tel. 
0254/613366.0788'040.490. (A10;

Cinematograful dumneavoastră de acasă.

Atenție, începe filmul*

• casă mobiată utilată 3 camere, 
bucătărie, baie, fosă septică beci, curte și 
grădină 1150 mp, anexe, localitatea Batiz. 
TeL 0744/930114. (5/1004)

Cele mat noi filme și concerte ajung mai 
ușor direct la dumneavoastră acasă. Digi TV 
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 
laO3: 400 400-4.

(85593)
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• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (AlO)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AlO)
• Brad, 1 na, zona B, intravilan, preț atractiv, tel., 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (AlO)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (AlO)

Cumpăr teren (22)
• Shectareintravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

vând spații comerciale (25)

• 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)
• 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 comerciali 
(26)

• in Deva, zonă centrală S-60 mp, oter preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490, U788/158.483. (AlO)

Imobile chirii (29)

• casă in Deva D+P+l, construcție nouă 
suprafață 700 mp, pretabilă pentru sediu 
firmă bancă pensiune, grădiniță de copii. 
Pentru detalii vizitați www.casa
super.home.ro. Tel. 0766/935328. (12/27.03)

• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Devă mobilat, 
contorizăriat, 150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră mobilată și utilată, centrală 
termică preț 150 euro, tel. 0740/210780. (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)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
amenajat modern, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobilat, zona Spar - 
piață cu centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltuieli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, 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 camere, ultracentral contorizat. reparti
toare. decomandat. et3. mootat preț 150 
euroriiră. TeL 0751'560741 A~

• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=35 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 oreț 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 Lic. 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/lună, tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidentaL 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg, teL 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajai S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel 
231.800; 0740/317314. (A9)
• hală, S-500 mp, H-35 m, amenajata (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317314. (A9)

romimo.ro
Imobile schimb (30)

• apartament 3 camere semidecomandate, 
parter cu apartament 3 ■ 4 camere decoman
date, etaje superioare, Hunedoara. Tel. 
0720/930292,0746/157109, seara, orele 20-22. CT)

Auto străine (37)

• vând, In Deva. MercedesSprinter310Dmixt6 
locuri plus marfă 2900 cmc, lung și înalt, af 1999, 
neînmatriculat. Tel. 0745/096675. (T)
• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2001,80.000 km, 
cu carte service, recent adus, impecabil, preț 
4200 euro, negociabil. Tel.0723/455092. CT)

Microbuze. Dube (38)

best .ro
• vând, in Deva, autoutilitară Dacia papuc 1305, 
af 1996. covergă din fibră de sticlă stare tehnică 
ireproșabilă Tel. 0745/096675. (T)
• vând, ki Deva, autoutilitară Peugeot Boxer, af 
octombrie 2OQ3. 2,2 HDi, lung și înalt, înmatri
culat ianuarie 2007, consum 9%, negociabil. Tel, 
0745/096675. CT)
• vând, In Deva, autoutilitară Renault Trafic 
benzinar, 1410 cmc, af 1988, alimentare GPL, 
stare tehnică bună Tel. 0745/096675. (T)
• vând, In Deva, microbuz Peugeot 8+1 locuri, 
Diesel, 2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare 
tehnică bună preț cenvenabil. Tel. 0745/096675. 
CT)

Mobilier și interioare (47)

• vând comodă veche de peste 100 de ani, preț 
negociabil. Tel. 0742/153699. CT)
• vând dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T)

Electrocasnice (56)

• vând fcigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă centrală Bosch tiraj normal tel 0746- 
0S3955.m

RECLAME
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^FARMACEUTICA REMEDIA S,A 
Companie farmaceutică, cu sediul 

in Deva str. Dorobanților nr 43, 
y angajează contabil cu studii superi- § 

oare pentru biroul contabilitate din 
Deva, cu minim 2 ani experiență în 

donieniid financiar contabil.
( \’ si scrisoarea de intenție 
se depun la sediul societății 
sau prin fax la nr. 220197 
până la data de 13.04.2007 .

A

Â
y

SC SALUPAN SRL 
angajează: 

șofer categoria CInformații la adresa: Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 118. Telefon: 0254/216.139
(88200) |

SC. SATELIT S R L
ÎNCHIRIAZĂ SPAȚIU

fostul magazin 
DEVASAT-SHOP

Deva. Str Avra?I!Kjl
....................................................................

ANUNȚ LICITAȚIE
HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ALEXCOM SRL 
-în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 
15, jud. Hunedoara, vinde la licitație publică:
- Corp principal de producție, platforme betonate și teren 
aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației 
este de 170.500 RON+TVA.
Licitația va avea loc în data de 11.05.2007, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau 
chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254- 
206241.

(88732)

—

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
•••

TRIDENT IMPEX
DOMENIU

MAGAZIONER
ANGAJEAZA

! ' 7
(74540)

I

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele. § 

vânzări calculatoare, s 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD-FISC AL-sunati la 230449 sau 211446 _______________________________  _______ »____

CfMTRUl or AFACFR1

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de: 
Administrator pesiune turistică și 

agrotu riști că
• Manager în turism

Înscrieri zilnic, intre orele 9-16, 
până la data de: 26.04.2007

Adresa contact: Deva, Udul 22 Decembrie Nr. 37 A

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

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

• vând cățel rasa Yorkshire Terrier mini și 
Fox Terrier pentru companie șl show. Tel. 
0721/998716,0748/093440.(1/23.03)

• caut cățelușă Bichon Maltez pentru 
împerechere. Tel. 220653. (T)

• cumpăr acțiuni Caslal Deva. TeL
074& 549490.(4/314)3) 

• vând uși și geamuri din demolare, prețuri 
negociabile. Tel. 711063,072^/455092. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut îngrijitoare pentru o bătrânică din Deva, 
zona pieței, program 7 ■ 16, salariu 500 lei. Tel. 
216914.(T)

Prestări servicii (72)

• abordată, tnmport zilnic, Ieftin, persoane 
Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portugalia, 
Anglia și Franța, la destinație, cu mașini 
comode, dlmatizate, modeme. Tel. 0740/ 
218237,072^500804,0765/455835.  (17/1203)

• Bau hipică Arehla organizează cursuri 
de călărie cu cal de rasă șl asletență de 
îpeclalHate In condiții profesionale, pentru 
toate vârstele. Informații șl programări la 
tel 0726/325218.(8'64)3)

j
• mâ ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• HouIII Călătoriți ieftin șl 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)
• Sodetata 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. (1/4.04)

pentru desfacere, posesor 
permis auto, cunoscător de limbă maghiară sau 
germani Relații la tel. 0744/575494,0744/603649. 
(1/10.04)
• SC Guler Corn Imex SRL angajează 
conducători auto profesioniști, posesori atestat 
CV-urile se depun la secretariatul societății. 
Relații la tel. 0254/219751, 0254/213141, 
0723/800830.(3/10.04)
• Sodetato comercială din Sibiu angajează 
meseriași cu experiență în construcții: zidari, 
dulgheri; oferim cazare și pachet salarial moți- 
vânt Tel. 0730/007717. (5/4.04)
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Simeria, 3 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• montator, reglor, depanator aparataj electric, 
Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mundtor comtnictor bârne, chirpici, piatră, 
Lupeni, 2 posturi, data limită 15.04., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalHIcat in agricultură, Călan, 5 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalHIcat în agricultură, Simeria, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalHIcatîn mine și cariere, Deva, 1 
post, data limită 30.04., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalHIcatîn mine și cariere, Hune
doara, 1 post, data limită 20.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mundtor necalHIcat în silvicultură, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalHIcat In silvicultură, Petroșani, 
4 posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncHor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Deva, 10 posturi, data limită 
30.04., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.

contactațl-ne la sediul CJ^iS. Hunedoara-Deva,

SC HABITAT 
CONSTRUCT 

SRL, 
antreprenor în construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare și interioare,

• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 6 posturi, data 
limită 30.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
o muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Condiții:
angajează munci
tori calificați si 

> > 

necaiificati

Salariu atractiv, 
seriozitate, respect. 

CV-urile se trimit la fax: 
234385, sau 232392.

Informații suplimentare la 
tel. 0744.570005. 

8873!

• muncitor mczMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 5 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ mundtor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 1 post data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor Modificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor iwcaHflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 8 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor nacaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 4 posturi, data 
limită 27.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor McalHIott la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 8 posturi, data 
limită 20.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mmdtor necaMcat la demolări dărfri 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 10 posbri, dda 
limită 1504. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMcat la demolări dădri. 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 26.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necaMcat la demolări dărfiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 poshzi, 
data limită 15.04. Tel. 213244. orele 9 -16.

• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.

I

- societate în reorganizare judiciară - organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICA, în data de 
18.04.2007, ora 12.00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, a următoarelor 
bunuri imobile:
1. IMOBIL corp D în suprafață de 173,82 mp, parter și teren aferent (61.081 RON +TVA).
2. IMOBIL corp A+C+E situat în zona mărginașă a incintei fabricii, cu deschidere la strada V. Babeș, 
în suprafață desfășurată de 1053,48 mp, parter + etaj 1 și teren aferent (438.003 RON +TVA).
3. GARAJ (IMOBIL corp B) în suprafață de 217,6 mp, parter și teren aferent (78.500 RON +TVA).
4. CENTRALA TERMICĂ în suprafață de 706,45 mp, parter și teren aferent (247.811 RON +TVA).
5. CLĂDIRE MAGAZIE (electricieni șl tâmplari) în suprafață de 919,39 mp, parter și teren aferent 
(154.057 RON +TVA).
6. MAGAZIE PIESE SCHIMB în suprafață desfășurată de 644,27 mp, demisol + parter și teren aferent 
(213.496 RON +TVA).
7. CLĂDIRE ANEXĂ situată în incinta fabricii cu o suprafață desfășurată de 1.206,83 mp, parter+ etaj 
î și teren aferent (517:877+ RON +TVA).
8. BARACĂ METALICĂ Șl PVC în suprafață de 680,48 mp, parter și teren aferent (32.295 RON 
+TVA).
9. ATELIER MECANIC în suprafață de 395,95 mp, parter și teren aferent (168.312 RON +TVA).
10. CLĂDIRE DE PRODUCȚIE pentru: confecții blană, magazie materiale, depozit plel brute șl teren 
aferent în suprafață utilă de 2956 mp (553.000 RON+TVA).
11. Clădire fabrică veche în suprafață de 1.047,8 mp, P + 1 și teren aferent (573.440 RON + T.V.A)
12. Clădire P + 1 în suprafață de 228 mp, P + 1 și teren aferent (226.400 RON + T.V.A)
13. Hală înnobilare în suprafață de 4.784 mp, P + 1 și teren aferent (672.240 RON + T.V.A)
14. Clădire P + 2în suprafață de 865 mp, P + 2 și teren aferent (316.640 RON + T.V.A.)
15. Clădire Pompe: corpul de clădire compus din casă pompe, magazie decantor și magazin nr. 2 
cu o suprafață desfășurată de 446 mp (D+P) și corpul compus din remiză PSI în suprafață de 264,24 
mp P și teren aferent (216.560 RON + T.V.A.)
16. Sediu administrativ în suprafață de 1021,93 mp, P + 2 și teren aferent (903.520 RON + T.V.A)
17. Magazin Favior 1 în suprafață de 256 mp, D+P și teren aferent (174.645 RON + T.V.A)
18. Hală confecții în suprafață desfășurată de 2.050,16 mp, P+1, și teren aferent (769.600 RON 
+TVA)
19. Atelier confecții în suprafață de 200,07 mp, parter și teren aferent (203.000 RON +TVA) 
Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru care se licitează. s

Caietul de sarcini și orice fel de informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul societății din I 
Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud Hunedoara și la telefon 0724-256676.

DREPTURI' ■ II OBLIBAptie ASIGURApLOR IN CADRUL 
SISHMULdl DE ASIGURĂRI SOCIALE Dl SMAWI

ToJ cetățenii români se bucuri le prevadrelle legale privind organizarea șl funcționarea sistemului de asigurări da sânltele 
cu condiția respectării unor obligații care de altfel se regăsesc In orice sistem de asigurări, fie el de stat sau privat. Mergând dup* “ 
dictonul .BOALA NU ȚINE CONT DE VÂRSTA" trebuie să conștientizam că asigurările de sănătate deși sunt obligatorii sun , 
foarte utile. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede foarte dar care sunt persoanele aslgmtn ta 
sistemul de asigurări sociale de sănătate precum șl drepturile șl obligațiile acestora pentru a putea beneficia de servicii medcate. -

Dintre cele mal Importante drepturi ale asigurațllor amintim pe cele mal Importante cum ar fi:
- dreptul de a alege furnizorul de servicii medicale șl casa de asigurări de sănătate la cate să se asigure;

- dreptul de a fl înscriși pe lista unul medic de familie pe care II solicită; dreptul de a beneficia de servIeH măricele, merii»-/
mente, materiale sanitare șl dispozitive medicale; ' ' J

- dreptul de a efectua controale profilactice;
- dreptul de a beneficia de servicii medicale de urgență, de asistență stomatologică, de îngrijiri medicale la domlcBu;
- dreptul la Informație tn cazul tratamentelor medicale, precum șl de concedii șl Indemnizații în condițiile legi.
Pentru a putea însă beneflda de drepturi se Impune șl atribuirea unor obligații ale asigurațllor față de sistemul de arigwM 

de sănătate, cum ar fl:
- să se tacite pe lista unul medic de familie șl să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modlfldrl ta stana tor de 

sănăieft;

- să se prezinte la convoaiele profilactice șl periodice stabilite prin contractul-cadru;
- să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie șl casa de asigurări asupra modlfldrfior 

modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați:

- să achite contribuția EataiMă fondului;
■ să prezinte furnizori* de servidl medicele documentele justificative care atestă raEtstoo do asigurat

Asigurările de sănătate sunt obligatorii șl funcționează ca un sistem unitar. Conform togriepei ta rigoare aveți 
depunerii declarațiilor precum șl plata contribuției de sănătate.

■3*

N

legate de stetemul de «HmIm dg sini
)rie. nr. 16 sau la ar. deteMan 0254/219260.

BOROMIR PAN SA. HUNEDOARA
anga’iează^ygentircomeKcraiii

Facilități: I

-Permis de conducere Salariu atractiv
-Experiența în vânzări -Bonuri de masa

CV- urile se depun la sediul soeielății situată in Hunedoara, 
str. \lihai \ itea:u nr.l \au prin fax.la nr. (1254 " 13.241 «TeLZFaa: >254 213111; E-a»Hi aoaater^aaftxj»
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v Holcim Familia notar public Orșa Ana mulțumește tuturor acelora care i-au fost alături în greaua încercare priciră nuită de pierderea celei care a fost mamă, bunică și străbunică
hdrăznete vi

La început, am construit bazele. Am creat produse și am .lansat 
servicii pentru cele mai exigente așteptări. Am creat o echipă 
puternică de profesioniști dedicați/Am investit în tehnologie 

pentru a fi cu un pas înaintea oricărei inovații.
Dar ne-arri rezervat și timpul necesar pentru a asculta planurile 
tale de viitor. A venit'timpul să le clădim împreună!

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

www.holdm.ro

Stația de betoane Timișoara
Proces de producție automatizat 
Servicii de livrare și pompare 
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0256 / 246 210

line18

021/208 20 00

(77919)

MARIȘMARIAîn vârstă de 85 de ani.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• topograf, Deva. 2 posturi, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• topograf, Lupeni, 1 post, data limită 13.04., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 14.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.04.
Tel. 213244, orele 9-16.

■ • vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 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, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător Orăștie, 1 post, data limită 30.04, Tel. 
213244, orele 9-16.
• vopsitor industrial, Deva, 1 post, data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor industrial, Deva, 1 post, data limită 
24.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-pietrar, Lupeni, 1 post, data limită 13.04., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

(2/10.04)

• zldar-pletrar, Vulcan, 3 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-restaurator, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hațeg, 1 post, data 
limită 27.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16,
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.04., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 15.04. TeL 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Petroșani, 15 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Simeria, 2 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.

■ .W'OLA DE LOCURI DE

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara - Deva

nundtor modificat la întreținere drumuri, 
'—^sele, poduri, baraje, Deva, 5 posturi, data 

(imită 19.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg. 3 posturi, data 
(imită 27.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244. orele 9 -16.
• muncitor necaliflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 15 posturi, 
data limită 15,04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 19 posturi, data 
urnită 13.04, perioadă determinată. Tel. 213244,

* we9-16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni. 5 posturi, data 
limită 15.04., perioadă determinată. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 15.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor, Deva, 3 posturi, data limită 19.04. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• muncitor plantați amenajai zonă verde. 
Călan, 21 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.04., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Ic&« Uniunea Civică Solidari- 
ti, angajează prin selecției

* Dlnctor pentru reprezen
tanțele locale șl județene ale 
Uniunii Civice Solidaritatea
■ Directori matmld 
pentru reprezentanțele lo
cale
•Jurnaliștipentru redacțiile 
locale ale cotidianului na
țional „Foița Civică", în curs 
ae apariție, sub auspiciile 
Uniunii Civice Solidaritatea.

Studii medii sau superioareSeriozitate, capacitate de efort, abilități de comunicare. Retribuții: 300 - 3000 RON Trimiteți CV, copii de pe actele de studii și de pe Cartea de Identitate pe adresa: Uniunea Civică Solidaritatea, Str. Retortei, nr.38, sector 1, București, fax 021.648.45.74 sau e-mail: uc_solidari- tatea@yahoo.com.
(89088) '
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HERAL CONSULT IPURL, cu sediul în Orăștie, 
str. N. Bălcescu, nr.42, jud. Hunedoara, în calitate de 
lichidator judiciar al SC BIHAR1A TUR SA cu sediul în Șoimuș, 
Baza de Agrement, str. Basarabiei, nr. 256, jud. Hunedoara, 
înregistrată la O.R.C. Hunedoara sub nr. J20/792/1996, CUI 
R 8698511, referitor la organizarea licitației publice din data 
de 13.04.2007, ora 12.00, anunță faptul că din motive de 
sănătate reprezentantul societății de lichidare, practician în 
insolvență, dl. Radu Herlea, nu se poate prezenta la termenul 
mai sus-menționat.
în aceste condiții, licitația publică se va amâna pentru data de 

20.04.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.
<89086:

SC CARPATCEMENT HOLDING SA -
PUNCT DE LUCRU DEVA

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS

MICROBUZ marca FORD TRANSIT 12
- an fabricație 1998

- capacitate cilindrică: 2496 cmc

- km la bord: 613284

- Culoare albastru
- Preț de pornire: 14 316 lei (inclusiv TVA)

Licitația va avea loc în data de 16.04.2007 la sediul punctului de lucru 
Deva din Chișcădaga, str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara, la ora 10. 

Pot participa persoane fizice și juridice cu condiția achitării înartte de 
începerea licitației: a taxei de participare: 300 lei:
- garanția de participare: 1432 lei
la casieria punctului de lucru Deva din Chișcădaga sau in contai 
R035INGB000151338921 deschis la ING Bank Bucureșt.
informații suplimentare la telefon 0254/237002 0254/^206514.

3s5e£

• muncitor spălare și curățire cisterne, Orăștie. 
80 posturi, data limită 16.04. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• muncitor spălare și curățire cisterne, Simeria, 
17 posturi, data limită30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg,
1 post, data limită 15.04. cunoștințe PC. Tel. 
213244, orele 9 -16,
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, asta :mită 26.04, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator eiect-o-ic și -ețete, Hune- 
doa-a. 1 cost, oata 'imită 16.04. Tel. 213244. orele 
9 -16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 5.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerica. Hunedoa-a, 2 posturi, oata limită 
30.04.. Derioaoă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• operator răsudtor fire, Deva, 30 posturi, data 
limită 5.05. Tel. 213244. orele 9-16.
• ospătar, Deva, i post, data limită 19.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.04., seri
ozitate. oerioadă determinată. Tel. 213244, orele 
9-16.
• patiser, Deva, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244. orele 9-16.
• patiser, Hunedoara. 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser, Orăștie. 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pașnic, Hunedoara. 1 post, data limită 28.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Petroșani, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• portar, Hunedoara, 5posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara; 7 
posturi, data limită30.06.Tel. 213244, orele 9-16.'
• referent specialitate administrația publică, 
Hunedoara, 1 post, data limită 25.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• referent specialitate administrația publică, 
Hunedoara, 14 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• revizor contabil, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele s 16.
• sortator produse, Petroșani, 13 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Deva, 1 post, data limită 
16.04. Tel. 213244. orele 9-16.
• strungar la mașini de prelucrat în coordonate, 
Hațeg, 1 post, data limită 27.04., perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• subinginer construcții civile, industriale și 
agricole, Hunedoara. 3 posturi, data limită 30.04., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor. Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04.. 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 14.04. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată. 
Tel, 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Petroșani, 1 
post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autobuz, Hațeg, 1 post, data limită 20.04., 
atestat profesional. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.

• tâmplar manual, artizanal, Deva, 2 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar manual, artizanal, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar mecanic la frezat și găurit, Hune
doara. 9 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată T el. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal Lupeni, 1 post, data limită 
15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• tehnician constructor, Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante 
funcții publice de execuție de:

- 2 posturi CONSILIER ds, I, grad SUPERIOR
Concursul se susține la sediul Instituției, în data de 10.05.2007 
la ora 14 proba scrisă, iar în data de 11.05.2007 la ora 14.30 
interviul.
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la 
data apariției anunțului în Monitorul Oficial partea a IIl-a.
Bibliografia și relații suplimentare se pot obține de la avizierul 
instituției, site-ul www.cjashd.ro, de la Serviciul Resurse Umane 
sau la telefonul 219280 - interior 113, 106.

(88015)

în mod natural contra ejaculării precoce
în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru 

rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția 
erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, 
o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge 
satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până 
acum de nici un produs farmaceutic.

Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată priii produse farmaceutice care au 
ca scop mărirea potentei, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție 
sexuală a bărbaților și se manifestă în.principal la bărbați 
cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care 
tratează ejacularea prematură definesc această problemă 
ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei 
doi parteneri sexuali.

La începutul unei relații ejacularea prematură este 
cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație 
exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare: Inhibitori 
pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra 
depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
secundare pe termen lung asociate cu. aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, 
dar pot: fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu 
menționăm cheltuielile intense ale unui astfel de tratament, 
care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol 
financiar. 60 tic i'upsuk coiiliu ejaculai ii premahire

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat 
dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate 
susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele 
cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia, extractul de 
fruc te de Cistanche, Vitamina B6, Acidul folie.

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat in felul următor: 1-2 
comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un 
rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe 
informații accesați silui www.premairol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0742- 141 071 sau 
0742 -141 072. Prețul unei cutii de Prematrol este 1 79 RON (1.790.000 lei) + taxepoștale.

în DEVA câutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului. Bl. 43, parter

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!
188294)
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http://www.holdm.ro
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http://www.cjashd.ro
http://www.premairol.ro
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Johansson, cea mai sexy 
femeie din lume• Internet trei ore. China impune o limită de trei ore pentru minori în ceea ce privește jocurile video online. Regimul comunist chinez, îngrijorat de fenomenul dependenței de Internet, care atinge un număr de 2,5 mii. de persoane în China, a emis un document, de reglementare a activităților jocurilor video online. (MF)

îmbrăcați în costume popu- zonei Zakopane, din sudul au participat la a noua Competiție a Oului de Paște. (Foto: epa)

■ Actrița Scarlett 
Johansson a fost aleasă 
femeia cu cel mai atrac
tiv corp din lume.Los Angeles (MF) - Actrița, în vârstă de 22 de ani, care a jucat în „Rătăciți printre cuvinte” și „Dulcele sărut al Daliei”, are, potrivit celor 5.000 de cititoare care au participat la sondaj, cel mai sexy corp din lume. Editorul revistei a spus despre actriță că „îmbină stilul vechii școli hollywoodiene cu curbe care rivalizează cu cele ale lui Marilyn Monroe”, în timp ce regizorul Woody Allen a declarat despre ea că este „criminal de sexy”. Johansson a reușit să surclaseze frumuseți

AcuzațiiLondra (MF) - Actrița Liz Hurley și soțul acesteia, miliardarul indian Arun Nayar, au fost acuzați de insultarea credințelor ritualice și religioase în timpul nunții lor indiene și riscă o pedeapsă de până la trei ani de închisoare. Ceremonia nupțială fastuoasă care a avut loc în o- rașul Rajastha, luna trecută, a încălcat o serie de reguli ale ritualului hindus. Experții spun că este foarte puțin probabil ea cei doi să ajungă la închisoare.
„Rocky Balboa"Los Angeles (MF) - O scenă din „Rocky Balboa” a primit titlul de cel mai bun moment sportiv al tuturor timpurilor într-un top realizat de fanii filmelor de gen. Scena în care Rocky Balboa, interpretat de Syl- vester Stallone, îl face knock out pe rivalul său Apollo Creed, în filmul „Rocky II” (1979) a primit titlul de cel mai bun moment sportiv al tuturor timpurilor. Pe locul al doilea s-a plasat filmul „Karate Kid” (1984).

Bruce Lee

Bruce Lee, 
omagiat 
Beijing (MF) - După 
ce Comitetul Interna
țional Olimpic a 
refuzat prezența 
Kung Fu la Jocurile 
Olimpice de la Bei
jing, din 2008, China 
a decis să onoreze 
artele marțiale prin 
difuzarea unei serii 
televizate despre 
Bruce Lee, o legendă 
în domeniu. Televi
ziunea centrală chi
neză a început deja 
filmările pentru seri
alul de televiziune 
„Legenda lui Bruce 
Lee", o superpro
ducție din 40 de epi
soade, al cărei buget 
se va ridica la 50 de 
milioane de yuani 
(6,4 milioane de 
dolari). Bruce Lee a 
murit în 1973, la 
două luni de la 
lansarea în Statele 
Unite a celui mai 
important film al său, 
„Intrarea dragonu
lui".

Vrea o Scoție independentăLondra (MF) - Actorul scoțian Sean Connery, care în prezent locuiește în Bahamas, a declarat că se va întoarce în țara natală, după aproape 50 de ani de exil, doar dacă Scoția va deveni stat independent. Fostul erou al filmelor de acțiune din seria

Sean Connery (Foto: epa)

Cântă pentru salvarea Terrei
■ Madonna și Red Hot 
Chilii Peppers vor cânta 
la concertele „Live 
Earth".Londra (MF) - Madonna și Red Hot Chilii Peppers se numără printre numele mari care vor cânta la seria de concerte simultane intitulată „Live Earth”, destinată atragerii atenției asupra amenințării reprezentate de încălzirea globală.Concertul la care sunt așteptați să cânte Madonna și Red Hot Chili Peppers va a- vea loc pe stadionul Wembley din Londra. Alături de aceștia vor cânta Keane, Razorlight, Snow Patrol, Beastie Boys, Black Eyed Peas și veterani
Formula sandvișului

Ursulețul polar Knut, din grădina zoologică din Berlin, așteaptă în zadar ca din degetul îngrijitorului să iasă | lapte. (Foto: EPA);.............     J
Ceainic la licitațieLondra (MF) - Un ceainic chinezesc care a aparținut reginei Elisabeta I a Marii Britanii a fost vândut la o licitație organizată de casa Sotheby's din Hong Kong pentru suma de 1.079.000 lire sterline (1,58 de milioane de euro). Regina i-a oferit ceainicul, una dintre primele piese de porțelan imperial aduse în Marea Britanie, capelanului său, episcopul de Worcester, Henry Parry, pe patul de moarte, în 1603.Ceainicul „Wucai” montat în argint aparține dinastiei Ming și este decorat cu păsări și piersici din email.Piesa din porțelan a fost evaluată la suma de 785.000 de lire sterline.

■ Formula sandvișului 
perfect trebuie să ia în 
calcul temperatura și 
timpul de coacere.Londra (MF) - Aceasta este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători britanici de la Universitatea din Leeds.Sandvișul perfect conține două sau trei feliuțe de șuncă,

Scarlett Johannson (Foto: epa)răvășitoare, precum starul din „Sin City”, Jessica Alba, în vârstă de 26 de ani, care s-a plasat pe locul al doilea în acest top, și top modelul cel mai bine plătit în lume la ara actuală, braziliancă Gisele Bundchen, care s-a situat pe a treia poziție.
„James Bond” a părăsit Scoția la sfârșitul anilor '50 și locuiește în prezent în Bahamas, dar urmărește foarte a- tent situația politică a țării sale natale și speră că aceasta va deveni un stat independent. Partidul Național Scoțian (SNP) a promis că va organiza, în următorii trei ani, un referendum privind independența Scoției dacă va câștiga alegerile pentru parlamentul scoțian. Implicarea sa în politică a atras multe critici pentru că nu locuiește permanent în Scoția. O parte din presă este de părere că, în 1997, guvernul laburist l-a împiedicat pe actor să obțină titlul de cavaler din cauza activității caritabile depuse în beneficiul SNP.

Madonna în timpul unui concert (Foto: EPA)ai muzicii precum Genesis și Duran Duran.Evenimentul muzical din Londra va fi unul din cele șapte concerte care vor avea loc simultan în lume în cadrul campaniei SOS (Save Our Selves) de luptă împotri-
3prăjite pe grătarul încins în prealabil, timp de 7 minute, la temperatura de 240' de grade Celsius.Șunca trebuie plasată între două felii de pâine de calitate superioară, cu o grosime de 1 - 2 centimetri.Fanii acestui fel de mâncare nu au aflat însă răspunsurile la câteva întrebări la fel de importante: metoda perfectă de aplicare a sosului, tipul

va încălzirii globale inițiată de fostul vicepreședinte american Al Gore. Peste 100 de trupe vor cânta la aceste concerte care vor avea loc în Japonia, Brazilia, Statele Unite, Shanghai (China), Jo- hannesburg (Africa de Sud) și 
perfectperfect de sos pentru acest sandviș (de roșii, maioneză etc.), băutura cu care se însoțește (ceai, cafea etc.). Nu este pentru prima dată când cercetătorii calculează formule pentru lucruri cotidiene.Cercetătorul Len Fisher, de la Universitatea din Bristol, a descoperit formula biscuitului de ciocolată perfect pentru a fi înmuiat într-o ceașcă de cafea.

Sydney (Australia). Organizatorii se așteaptă ca peste 2 miliarde de persoane să urmărească acest eveniment, posturile de televiziune, ±a radio și pe Internet.„Prin atragerea unei audiențe de miliarde de oameni sperăm că vom putea lansa o campanie globală, oferind tuturor uneltele de care au nevoie pentru a rezolva problema crizei reprezentată de încălzirea globală. Totuși, corporațiile jd guvernele sunt cele care trebuie să devină lideri globali prin luarea unor decizii care să stopeze încălzirea globală”, a spus Al Gore. Profiturile rezultate din aceste concerte vor fi donate unei fundații care luptă împotriva încălzirii globale. r

!

Jelle Cleymans a tăiat ; ieri un tort înainte de { începerea primei zi de ■ repetiții la muzicalul „Kuifje - De Zonnetem- pel (The sun temple)”, în Deume. ■
(Foto: EPA) j


