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Criminal la 78 de ani
Judecată pentru SMURDDeva (M.S.) - Asociația Salvital, care seocupă cu dotarea serviciului SMURD Hunedoara, este decisă să dea în judecată firma de leasing prin care au fost achiziționate ambulanțele folosite pentru intervențiile medicale, apreciind că societatea în cauză nu respectă clauzele din contract, /p.6

■ Un bătrân de 78 de 
ani și-a strangulat soția 
cu un cablu, după care 
și-a pregătit moartea.Deva (M.T.) - Povestea terifiantă s-a petrecut ieri, în Deva, când Ștefan Pacu, de 78 de ani, și-a ucis soția, de 64 de

ani, după care a intenționat să se sinucidă. A fost însă găsit la timp de polițiști, care au fost chemați de unul din cei doi fii ai victimei. Acesta a trecut întâmplător pe la părinții săi, iar când a intrat în casă, și-a găsit mama moartă, în cărucior, lângă geamul de la bucătărie. Polițiștii nu au

reușit deocamdată să stabilească cu exactitate motivul pentru care bărbatul a recurs la acest gest. Vecinii spun că victima, soția lui Ștefan, s-a îmbolnăvit în urmă cu aproximativ cinci-șase ani și de atunci a rămas imobilizată, fiind nevoită să-și petreacă zilele într-un cărucior cu

rotile. Bătrânul obișnuia să mai bea și în ultima perioadă se comporta destul de ciudat. La fața locului s-au deplasat polițiști, procurori criminaliști și medici legiști care au preluat cadavrul și l-au transportat la morgă, unde în urma autopsiei vor putea stabili cauzele morții femeii, /p.5

Ceasul rău... 
pisica neagrăDeva (T.S.) - Deochiul, pisica neagră și „neno- rocosul” număr 13 continuă să “sperie” o parte dintre hunedoreni indi- ^rent de statutul profe- IRonal sau- social. Mai mult, în ultimul timp a avut loc un adevărat import al unor superstiții de la alte popoare. Sărutul sub vâsc de la americani, clopoțeii feng shui de la chipezi și terapiile ayurveda de la indieni. Psihologul bina Iordan susține că Superstițioșii sunt oameni cărora le displace nesiguranța, așa că se agață de tot felul de misticisme cu ajutorul cărora vor să învingă incertitudinea. “Astfel, •încercând să alunge ghinionul, sfârșesc prin a face ritualuri ciudate pentru cei din jurul lor. Avantajul este însă acela că ritualul respectiv le generează o sugestie .pozitivă, fapt care îi face să privească ziua de mâine cu optimism”, este de părere psihologul. /p.3

Viața fără 
impozit Hunedoara (C B.) - 
Scutită de Consiliul 
Local de la plata 
impozitului pentru 
teren și clădire, o 
femeie din Hune
doara are în conti
nuare mari probleme 
financiare. Ajutorul 
social de sub 100 de 
lei pe lună nu o 
poate ajuta pe Ținea 
Pelin să ducă o viață 
lipsită de griji alături 
de nepoțica ei și nici 
să-și repare imobilul 
în care a început să 
plouă, /p.3

LămurireMiami (MF) - Un tri
bunal din Bahamas a 
stabilit în urma anali
zelor ADN că tatăl 
biologic al fetiței 
Annei Nicole Smith 
este fotograful Larry 
Birkhead, fost prieten 
al starletei. Anne a 
spus că fetița sa este 
fiica partenerului său 
de viață, avocatul 
Howard Stern. Stern 
a acceptat rezultatele 
testului de paterni
tate. /p.12

Crește numărul înnoptărilor 
înnoptărilejn ștrpeturite (ie țfirwe Hfrisfică ta jirinute două 
•Wau fost în creștere cu 1,4% fată de aceeași perioadă 
din 2006

Popasuri 
turistice

1 - w

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva va adăposti, în perioada 11-30 aprilie, o expoziție de reptile vii. Exponatele exotice provin din cele mai diverse țări și continente. Expoziția poate fi vizitată, zilnic, între orele 9-17. 
/p.3 (Foto: CL)
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Politica tulbură apele și-n sport
■ Mai multe cluburi 
acuză CJ Hunedoara că 
a alocat bani sportului 
pe criterii politice.Deva (C.M.) - Războiul de pe scena politică dintre partidele fostei Alianțe D.A. „faultează” și activitatea sportivă. Politicienii prezenți ieri la bilanțul Direcției pentru Sport

a Județului Hunedoara ca reprezentanți ai autorităților locale au lansat atacuri la adresa adversarilor sub pretextul apărării intereselor sportului. „Duelul electoral” s- a declanșat după ce mai multe cluburi și asociații sportive și- au exprimat nemulțumirea față de modul de alocare a banilor pentru sport de către Consiliul Județean Hune

doara. Dorin Păran și Petre Mărginean, cei doi vicepreședinți ai GJ Hunedoara prezenți la ședință, au avut poziții radical diferite în privința sprijinului CJ față de sport. Iar Ioan Inișconi, vice- primarul Devei, a fost și mai dur, afirmând că criteriile CJ Hunedoara la împărțirea bugetului pentru sport au fost „pătate politic”, /p.7
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„Big Brother" la giratoriuDeva (M.S.) - Lucrările mari de investiții din municipiul Deva vor fi supravegheate on-line, cu ajutorul unor camere video amplasate în zona șantierelor, activitatea putând fi monitorizată, la fiecare secundă, pe orice calculator legat la Internet.

Conducerea Primăriei Municipiului Deva afirmă că măsura a fost adoptată pentru ca locuitorii orașului să poată urmări, la orice oră, ceea ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc sub formă de taxe și impozite la bugetul local, /p.6
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• Sancțiune. Liderul grupului PD din 
Camera Deputațllor, Cristian Rădulescu, a 
declarat, miercuri, că vicepreședintele 
Agenției Naționale de Protecție a Mediu
lui, Vasile Bran, membru PD, va fi 
sancționat, mergând până la excluderea 
lui din partid, pentru afirmațiile privind 
rămânerea sa pe post șl după trecerea 
democraților în opoziție. (MF)

Nehotărâți
București (MF) ■ Demersul suspendării președintelui începe să piardă din adepți. După ce președintele conservatorilor Dan Voiculescu recunoștea că există mai mulți parlamentari PC care vor vota Împotriva suspendării, nici liberalii nu sunt foarte hotărâți ce poziție să adopte față de acest demers. PRM ezită să precizeze cum va vota in Parlament la sus- i pendarea lui Băsescu.

Lege pentru chiriași
București (MF) - Senatul a adoptat, miercuri, legea prin care statul este obligat să constituie un fond de locuințe pentru persoanele care, în urma retrocedării 1- mobilului în care au > locuit, către foștii pro- ( prietari, nu mai pot ■ Închiria în continuare • locuința respectivă, deși 3 legea are aviz negativ de >• la gUVern. Ion Iliescu a declarat că problema celor care sunt evacuați în urma retrocedărilor este o temă de maximă importanță și o dramă u- mar , gxWnd Mșț mii de oameni'care sunt dați..afară din casă și stau In stradă", a mai adăugat Iliescu.

Ion Iliescu (Foto EPA)

Fidel Castra
(Foto: EPA)

Fidel Castra 
acuză
Havana (MF) - Liderul cubanez Fidel Castra l-a acuzat pe președintele George W. Bush că protejează un cetățean cubanez exilat, căutat de Venezuela pentru atentatele comise asupra unui avion cubanez în urmă cu 30 de ani. Castro a scris, în cel de-al treilea articol publicat în decurs de două săptămâni, că decizia luată de un judecător american pentru eliberarea pe cauțiune a militantului exilat șl fostului agent CIA, Luis Posada Carriles, ar fi putut rezulta numai ca urmare a instrucțiunilor de la Casa Albă. „El a fost protejat, fiind acuzat numai de încălcarea legilor privind imigrația. Nu s-a spus nici un singur cuvânt despre numeroasele sale victime, atentatele cu bombă sau zecile de comploturi finanțate de administrația americană pentru a mă elimina fizic", a adăugat Castro.

Demisii în bloc, la Cabinet
■ Președintele executiv 
al PD, Adrian Videanu, 
și-a ținut promisiunea 
făcută săptămâna trecută.

București (MF) - Președintele executiv al PD, Adrian Videanu, a trimis, miercuri, la Cabinetul prlmului-ml- nlstru, demisiile în bloc ale secretarilor de stat propuși de PD și numiți de premier în funcții executive, pe criterii politice, anunță formațiunea democrată.
Gest anticipatPD precizează că secretarii de stat care au reprezentat până acum Partidului Democrat în guvern sunt: Dănuț Apetrei (Ministerul Agriculturii), Cosmin Popescu (Ministerul Economiei și Comerțului), Ioan Ion (Ministerul Apărării Naționale), Maria Muga (Ministerul Muncii), Daniela Andreescu (Minis

Atentate Două atentate comise miercuri, la Alge®, s-au soldat .cu 17 morți și 82 de răniți. Potrivit bilanțului, nouă persoane au murit, iar alte 32 au fost rănite în urma unui atentat cu mașină-capcană comis la intrarea în sediul guvernului algerian.
(Foto: EPA) J

Miting de protest la Bișkek
Bișkek (MF) - Circa 10.000 de persoane s-au adunat miercuri la prânz în capitala kîr- gîză Bișkek, pentru a cere demisia președintelui Kurman- bek Bakiev, pe fondul unei noi crize declanșate în această țară din Asia Centrală, caracterizată prin instabilitate

Tăriceanu a ales varianta unul guvern restructurat, fără miniștrii PD.
(Fote: EPA)terul Muncii), Cătălin Dănilă (Ministerul Muncii), Constantin Dascălu (Ministerul Transporturilor), Ion Andrei- ca (Ministerul Transportu

politică. Manifestanții au ieșit în stradă de dimineață, purtând însemnele albastre ale Frontului Unit pentru un Viitor Decent în Kîrgîzstan, în piața centrală, unde au participat la un miting, lansând apeluri pentru demisia președintelui. 

rilor), Mlrcea Toader (Ministerul Administrației și Internelor), Bogdan Drăgoi (Ministerul Finanțelor Publice), Matei Dumitru (Ministerul
Moscova, trădată?

Londra (MF) - Moscova a- nalizează posibilitatea luării unor măsuri ca reacție la intenția SUA de amplasare a unor elemente antirachetă pe teritoriul Europei. Analiștii militari cred că poate fi vorba de modernizarea rachetei lor cu încărcătură nucleară și^ de staționarea submarinelor de atac mai aproape de Polul Nord, unde practic nu pot fi detectate. Noile baze americane antirachetă vor intra în raza de acțiune a sistemelor ruse, probabil prin amplasarea unor noi baterii de atac în enclava Kaliningrad. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse,^ Dmitri Peskov, a declarat c(|| Moscova se simte trădată de strategia Pentagonului.
Trecutul candidaților, examinatSofia (MF) - Trecutul candidaților bulgari la posturile de europarlamentar nu va fi analizat de comisia înființată în acest scop, așa cum se stabilise inițial, ci de serviciile secrete. Membrii comisiei au explicat, în 

Educației șl Cercetării), Va- slle Nistor (Relația cu Sindicatele), Petrlșor Morar (Secretariatul pentru Revoluționari). Secretarii de stat numiți de PD și demnitarii de- mocrațl care au funcții asimilate acestora în structurii^ guvernamentale, șl-au depus în urmă cu două săptămâni demisiile în alb la sediul central al partidului. Acest gest, a avut loc înainte ca premierul să anunțe restructurarea guvernului șl scoaterea democraților de la guvernare.
Noi membriiDupă validarea noului Cabinet de către Parlament, Videanu a declarat că îi va înmâna personal premierului Tăriceanu demisiile secretarilor de stat democrați, după ce noii miniștri depun jurământul în fața șefului statului. Noii membri al executivului au depus joi, 5 aprilie a.c., jurământul.

cadrul primei sesiuni, că motivul pentru care a avut loc această modificare de ultimă oră se datorează faptului că arhivele se află în posesia serviciilor secrete actuale, comisia fiind înființată doar cu câteva zile în urmă.
Cabinetul II, la prima ședințăBucurești (MF) - Guvernul a aprobat, miercuri, Ordonanța de Urgență prin care este stabilită noua formulă a executivului, act normativ care conține o serie de măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale. 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.

ixidpcvicazzi xcuxicițiveic unui vcmuvi, u.li- Uzat intr-im atac sinucigaș asupra unui convoi militar al NATO. (Foto: epa)

Calendar pentru 
retragereBucurești (MF) - Noul ministru Teodor Meleș- canu și premierul Călin Popescu Tăriceanu au vorbit despre retragerea trupelor românești din Irak. Cei doi au declarat că misiunile românești din teatrele de operațiuni din străinătate nu trebuie prelungite mai mult decât este nevoie.„Trebuie început un dialog la nivelul CSAT pentru a lua o decizie politică de fixare a unui calendar de retragere", a declarat Meleșcanu. Acesta pare să susțină poziția premierului Tăriceanu: „Nu avem în vedere o prelungire a misiunii. Cred că așa cum toate statele au un calendar de retragere, așa ar trebui să procedăm și noi", a declarat primul-ministru.

Plan de compromis pe
■ Premierul Ucrainei, 
Viktor lanukovici dezba
te, cu apropiații săi, pro
punerile președintelui țării.Kiev (MF) - Președintele u- crainean Viktor lușcenko a elaborat un plan de compromis în 15 puncte, pe care l-a propus premierului Viktor lanukovici.
Planul are trei părțiPotrivit unor informații, lanukovici dezbate în prezent acest plan cu cei mai apro- piați consilieri ai săi. Planul este format din trei părți. Prima secțiune conține o evaluare generală a proceselor care au provocat criza parlamentară. în plus, tot în această secțiune este formulată și „o poziție comună în legătură cu numeroase probleme juridice, printre care cea referitoare la decretul prezidențial privind dizolvarea Parlamentului". Cea de-a doua parte, formu

lușcenko sugerează reluarea consultărilor între principalele forțe 
parlamentare. (Foto: epa)lează ideile principale ale u- nui compromis necesar pentru reechilibrarea balanței de putere, crearea unui sistem de contrabalansare și realizarea unor mecanisme pentru rezolvarea situațiilor conflictuale dintre formațiunile aflate la putere. în cea de-a treia sec

țiune, lușcenko sugerează reluarea consultărilor între principalele forțe parlamentare, astfel încât să poată lua parte la stabilirea planului pentru acest proiect. Pe de altă parte, Iuș- cenko crede că data alegeriloi extraordinare pentru Rada Su premă ar putea fi modificată.
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jot 12 aprilie 2007
• TsremifL Primăria Municipiului Hune
doara a hotărât ca anumite terenuri aflate în proprietatea Consiliului Local, Hunedoara să treacă în proprietatea pri- | vată a actualilor deținători ai ' construcțiilor. în acest sens au fost ' depuse la primărie trei cereri. (C.B.) 

I
* Olimpiadă, Ieri, în sala clubului „Side- rurgistuT" a avut loc deschiderea festivă a Olimpiadei Naționale de Fizică. Olimpicii| au susținut apoi proba practică, iar azi,de la ora 9, la CN „lancu de Hunedoara" are loc proba scrisă. Rezultatele probei practice se vor afișa azi, la ora 12, iar vineri, rezultatele probei scrise. (S.B.)

Scăpată de taxe, nu de lipsuri
■ O hunedoreancă 
este atât de săracă 
încât nici statul nu-i 
cere bani.
CĂLIN BlCĂZAN

calin.b1ca2an@informn1edia.ro

Biciclist acci
dentat mortalPui (M.T.) - Un biciclist și-a pierdut viața, ieri noapte, în jurul orei 22.10, pe drumul național 66, în afara localității Pui. „Conducătorul unui autotractor marca Mercedes, Dan H., de 35 de ani, din orașul Oțelu Roșu, județul Caraș- Severin, a surprins și accidentat mortal pe biciclistul Băiuți P., de 55 de ani, din comuna Pui, care se deplasa neregulamentar pe sensul contrar de mers.. Acesta avea bicicleta neechipată corespunzător, iar conducătorul autotractorului nu l-a observat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, sub- inspector Bogdan Nițu. Cercetările continuă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragicul accident rutier.

Bogdan Nițu

Avem cine
matografe! Deva (S.B.) - Cine
matografele „Patria", 
din Deva, și 
„Flacăra", din Hune
doara, și-au reluat de 
o săptămână activi
tatea după două luni 
de pauză. La ambele 
cinematografe se vor 
difuza câte trei spec
tacole pe zi, de la 
orele 13, 16 și 19, 
însă la Hunedoara 
cinematograful va 
funcționa doar în 
zilele de vineri, 
sâmbătă și duminică. 
La primul spectacol, 
din fiecare cine
matograf, de la ora 
13, se vor pune în 
vânzare bilete la preț 
redus - de 3,5 RON. 
La celelalte specta
cole, de la orele 16 și 
19, biletul va costa 5 
RON. Se pare că 
adevăratul motiv al 
suspendării activității 
celor două cine
matografe, din acest 
an (de la 1 februa
rie), este lipsa specta
torilor, fapt care a 
dus la incapacitatea 
plății utilităților. La 
Cinema „Patria" din 
Deva, rulează, în 
această săptămână, 
filmul „Dansul 
dragostei", cu Cha- 
nning Tatum și 
Jenna Dewan.

Hunedoara - Municipiul Hunedoara găzduiește oameni atât de săraci încât este nevoie ca statul să-i „cruțe” de plata impozitelor pentru ca aceștia să poată supraviețui. Aflați la limita unei sărăcii lucii, cinci hunedoreni au primit o veste bună zilele trecute când Consiliul Local Hunedoara le-a aprobat cererile prin care aceștia solicitau să fie scutiți de impozitele pentru clădire și teren. Cu toate acestea, eliminarea impozitului nu este altceva

Tinca Pelin

Dacă cererea sa 
misir fi fost: 
aprobată im 
puteam plăti 
impozitai.'

decât o infimă ușurare a greutăților care le apasă pe inimă. Un astfel de caz este Tinca Pelin, o femeie pentru care ziua de mâine constituie un prilej pentru a începe

o nouă luptă pentru supraviețuire. Scutită de un impozit de 43 de lei, Tinca Pelin afirmă că acest lucru nu înseamnă că viața ei s-a schimbat în bine și că problemele financiare au fost ușor ameliorate, dar nu rezolvate. Ajutorul social de 96 de lei pe care femeia îl primește în fiecare lună ajunge la zero într-o singură zi după plata celorlalte taxe. „Pentru mine scutirea de impozit este binevenită, dar chiar dacă Consiliul Local nu mi-ar fi aprobat cererea eu nu l-aș fi putut plăti. Exista varianta de a-1 plăti în rate, dar nici așa nu îmi puteam permite”, spune Tinca Pelin.
îi plouă în casăDupă moartea soțului, singura speranță a femeii este fiica ei care o mai ajută cu câte un bon de masă. Starea sufletească pricinuită de situația financiară dezastruoasă este alinată doar de nepoțica ei care îi mai ridică moralul. „Din păcate lipsa banilor aduce după sine și alte probleme. De ceva timp ne plouă în casă, dar pentru că nu am de unde să plătesc reparațiile situația se înrăutățește tot mai mult. Mă descurc foarte greu. Sunt bolnavă, am probleme cu sistemul nervos și trebuie să am grijă ca în fiecare zi de întâi a începutului de lună să fiu

w
r

Tinca Pelin (dreapta) se descurcă tot mai greu cu banii (Foto: cl>prezentă la farmacie pentru a lua medicamentele gratis, altfel nu am din ce să le plătesc”, afirmă Tinca Pelin, care nu a încetat să spere că în viitor cineva se va îndura de situația ei.
Și alții pot fi scutițiContribuabilii ale căror venituri nete sunt sub 99,99 lei pe membru de familie beneficiază de scutire de 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 reducerea impozitului pe clădiri și teren în proporție de 50%.Pentru a scăpa de plata impozitului pe clădire și teren cei care îndeplinesc condițiile trebuie să depună o cerere la Primăria municipiului Hunedoara care va fi aprobată de Consiliul Local.

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 
Cuvântul Liber, GRAI UIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara:
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 
Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
Hunedoara;
Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 
M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune
doara,
str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc Dl, și cabinetul 10 
din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
CM Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George: Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

auncmuiuB

Reptile vii din întreaga lume
■ O expoziție de rep
tile vii, a fost deschisă, 
ieri, la muzeul din 
Deva.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.roDeva - Expoziția pregătită devenilor a adus spre expunere 29 de specii de reptile ce provin de pe toate continentele, mai puțin Europa. Reptilele aparțin unui pasionat arădean, Victor Christ, care organizează expoziții itinerante, în întreaga țară. A mai fost și la Deva, iar acum a sosit în municipiu de la Oradea. Printre speciile prezentate se regăsesc și exponate rare.Cei care vor călca pragul muzeului, pentru a viziona expoziția, vor avea prilejul de a vedea șerpi cu clopoței, cobra, vipere africane, un piton de Burma lung de 5 metri și cu o greutate de 47 de kg, o iguană cu o lungime de 1,5 m și multe alte varietăți de reptile. Colecția arădeanului a început să se înfiripe în urmă cu 12 ani. Prin anii '92 - '94,

1

Colecționarul de reptile. Victor Christ (Foto: cl)V. Christ a început să colecționeze reptile din Germania, Ungaria, Austria și alte țări în care comerțul de acest gen este mult mai dezvoltat decât la noi. Colecționarul susține că până în prezent nu a trecut cu expozițiile sale

prin evenimente neplăcute, iar Cele plăcute sunt legate de mai multe împerecheri în captivitate.Pentru hrana reptilelor el a luat legătura cu niște timișoreni care-i furnizează șoareci albi și cobai.

„Dreptul la sigu- 
i ranța", în școli

Deva (C.B.) - Consiliul Local Deva a aprobat un parteneriat cu Școala Generală „Lucian Blaga” în vederea depunerii proiectului „Am dreptul să trăiesc în siguranță” la IȘJ Hunedoara și a participării la selecția de proiecte în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Școlară al MEdC. Obiectivul acestui proiect îl constituie formarea și dezvoltarea unui comportament tolerant în rândul elevilor, creșterea și dezvoltarea gradului de informare al elevilor în viața școlii, creșterea calității muncii educative desfășurate de către consilierii clasei prin cursuri de formare specifice și îmbunătățirea bazei materiale în școli. Deva va participa la cofinan- țarea proiectului cu 15.000 euro, bani prove- niți de la bugetul local.
Superstițiile la hunedoreni
■ Frecvente la ado
lescenți, superstițiile 
încep să dispară pe 
măsură ce îmbătrânim.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@lnformmedia.roDeva - Cele mai frecvente superstiții la hunedoreni sunt cele tradiționale. Astfel, există obiceiul de a nu te spăla în prima zi a anului sau să arunci gunoiul în această zi. La „modă” este și aceea cum că o oglindă spartă aduce șapte ani de ghinion sau obligația de a face trei pași înapoi în momentul în care o pisică neagră îți taie calea.

„Superstițiile își au originea în vremuri demult uitate. Pe atunci se credea că ghinionul este o personificare a răului care își anunță sosirea prin diferite semne: iepurele care traversează drumul, femeia ieșită în cale cu găleata fără apă sau simplul fapt că ți se zbate ochiul. Cât despre cel mai cunoscut ghinion în România și, în general, pe mapamond este numărul 13. Oricum, pe măsură ce ne maturizăm superstițiile încep să-și piardă din importanță”, spune psihologul Irina Iordan.
Fără teamăDiana Dumitru, în vârstă de 30 de ani, din Deva, spune că

Livia Oros Diana Dumitru (Foto: CL)i-a cam trecut vremea în care să mai creadă în superstiții, „în adolescență mai credeam în pisica neagră. Dar acum nu mai reacționez la astfel de. idei”, spune femeia.Nici Livia Oros în vârstă de 36 de ani nu se mai „sperie”

de o oglindă spartă din greșeală. „Cred că superstițiile sunt strâns legate de gradul de educație. Și mai cred că la țară oamenii sunt mai superstițioși decât la oraș. Asta pentru că sunt mai slab informați”, este de părere Livia.

mailto:calin.b1ca2an@informn1edia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@lnformmedia.ro


1923 - S-a născut cântăreața de operă Măria Callas 
im. 1977).____________________________________________
1933 - S-a născut soprana Montserrat Cabâlle.

1940 - S-a născut pianistul 
american de jazz Herbie Hancock 
(foto).____________________________
1956 - S-a născut actorul ameri- 
can Andy Gardă._________________
1961 - Are loc primul zbor în 
Cosmos, realizat de Iun Gagarin 

la bordul navei „Vostok".__________________ ___ ______
1989 - A murit, la 67 de ani, boxerul american Su- 
gar Ray Robinson, campion la categoria grea.________
1993 - In Bosnia, a fost lansată prima misiune de 
luptă din istoria Alianței Nord Atlantice.

5°minim 19°maxim
în general timp însorit. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 5°C.Prognoza pentru două zileVineri. în general timp însorit. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 4°C.Sâmbătă. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 19°C. Minima va fi de 4°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox_____
Sf. Ier. Mărt. Vasile de Parios; Sf. Mc. Sava de la Buzău;
Sf. Ier. Zenon al Veronei.

Calendar Rornano-Catolic__________ __________________

Sf. lulip I, pp.m.

Calendaj^Greco-Catolic
S. Vasile, ep.

Soluția Integramel din numărul precedent: M - I - FIR - TIMBRU - AM - SCRISORI
- ZI - ID - LAC - VĂCĂRI - A - VAL - TAVA - A - IS - VARA - DEPEȘA -CN-PI- 
EST - T - FI AF - ORI - SUD - PLIC - ȘTIRI - OTEL - PLUSA - ACAR

Întreruperi apă, raz, cnzrr
Energie electrică ________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Chizid. V. Babeș, T. 
Vladimirescu, Aleea Chizid, Zorilor, Carpați, Doinei, 22 
Decembrie; Cârnești.
8 00-15.00 în Hărțăgani (parțial);
9.00-20.00 în localitățile Romoșel, Ciungu Mare, Cucuiș 
Curechiu, Sibișelu Nou, Sibișelu Vechi și Poieni Beriu. 
Valea Jiului:
8 00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.60A, bl.54, 
sc. 1, cătunul Dănuțom, cartierul Aeroport.

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

Apă _________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8 00 12.00 pe străzile: Ardealului, T. Vuia, Banatu
lui, Bucovinei, Hărăului și N. Grigorescu.
8 00 - 15.00 la PT3. Afectează str. D. Zamfirescu bl.
K1, K2, K3

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute în această perioadă, realizează 
o colecție 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 
kt aHOe spexte CutdrtU Ster, până li 19 aprSe. 

ta N APBIUE, CBVABTBL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

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

1
Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber-’

DA □ NU □

mirni! î
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8S06. Persoană de contact Magdalena Șerban.

RETETA ZILEI

înghețată de lămâie
ingrediente: 1 I apă, 5 lămâi potrivite, 200 ml frișcă, 
2 albușuri bătute spumă, 300 g zahăr.
Mod de preparare: Se dizolvă zahărul în apa caldă, 
se răcește și se adaugă zeama de lămâie. Putem 
adăuga și coajă rasă de lămâie, după gust. Și la 
această înghețată se poate adăuga frișcă, iar în 
acest caz vom folosi mai puțină apă și vom adăuga, 
înainte de înghețare, 200 ml frișcă, înghețata de . 
lămâie este mai consistentă dacă în timpul înghețării 
se adaugă două albușuri bătute spumă. Se servește 
cu frișcă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

730 TeleMatinal
10:00 Castelul umblător al

L lui Howi (desen ani
mat)

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

12:00 Ochiul magic (r) 
12:50 Arhiva de serviciu 
13:00 Nevastă-mea și copiii 

0(s. comedie, SUA, 
2003). Cu: D. Wayans 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 lumalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
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
18:45 Tragerile Jocker și

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

20:20 Telednemateca:
\ Să uiți Parisul (come

die romantică, SUA, 
1995). Cu: Billy Crys- 
tal, Debra Winger, Joe 
Mantegna, Cynthia 
Stevenson. R.: Billy 
Crystal

22:10 Atunci și Acum
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

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

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

0:35 Iepurele (comedie. 
Rusia, 2006). Cu: Bog
dan Stupka, Sergei 
Gazarov, Vladimir llyin. 
R.: Tigran Keosayan 

2:15 Jurnalul TVR (r) 
3:20 Cea mai bună
H răzbunare (film, r) 

4:45 Profeții (doc.) 
5:40 Careu de... Doamne

(r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

(r)
11:15 Walker, polițist texan 

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

0de familie (s, dramă, 
Marea Britanie)

13:00 Știrile ProTv
1330 Academia de poliție (r) 
15:00 Walker, polițist texan 

(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și jumătate 

0(ep. 13, comedie, SUA, 
2003). Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor

18:15 Familia Bundy (serial) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Ultima șansă
H (thriller, SUA, 1994). 

Cu: Charlie Sheen, 
Nastassja Kinski, James 
Gandolfini. R.: Deran 
Sarafian

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

0:15 CSI: Miami (s, SUA, 
02002). Cu: David Caru- 

so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos

1:15 Doi bărbați și 
jumătate (r)

2:00 Familia Bundy (r)
2:25 Omul care aduce 

cartea (r)
2:30 Știrile ProTv
330 CSI: Miami (s, r) 
4:45 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
5:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
545 kstrin Tnri (r)

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

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

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Primii pași (s). Cu: 

(ȘjBruce Winant, Kevin 
Connolly, Cathy Herd, 
Kevin Weisman 

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

Gherghe
13:45 Opt reguli simple

— (serial, comedie, SUA, 
'*2003). Cu: Katey 

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

14:30 Ziua judecății 
(divertisment) (r) 

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:30 Test de fidelitate 
(emisiune de 
divertisment)

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

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Di- 
nulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron

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

24:00 Sindicaliștii (thriller, 
SUA, 1978). Cu: 
Rychard Pryor, Harvey 
Keitel, Japhet Kotto. 
R.: Paul Scrader

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare)
3:45 Vwere

(reluare)
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BerbecEste posibil să vl se întâmple lucruri nu foarte plăcute ți să vă întrebați dacă meritați ața ceva. Aveți grijă la persoanele din juri
TaurPersoana iubită vă reproșează lipsa de afectivitate ți faptul că acordați prea multă importanță afacerilor. Fiți atent cu familia.
GemeniNu este o zi foarte bună pentru afaceri. Este posibil să fiți confuz țl lipsit de realism, motiv pentru care rlscațl să luațl decizii eronate.
RacNu vă simțiți în formă, ceea ce explică starea de nervozitate. Nu vă asumați nici un risc, pentru că țansele de reuțitâ sunt minime.
LeuDupă-amiază primiți o importantă sumă de bani. Este posibil să aveți discuții cu partenerul de viață referitoare la destinația banilor.
FecioarăDimineață aflațl că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. în a doua parte a zilei sfaturile unei rude mal în vârstă vă ajută mult în căsnicie.
BalanțăSosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să-l ajutați cu ceva nu-i refuzați.
ScorpionSunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă sâcâie de mai multă vreme. Vi se propune să vă asociați într-o afacere profitabilă.:;
SăgetătorS-ar putea ca o problemă sentimentală măi veche să revină în actualitate și să vă certați cu partenerul de viață. Nu cedați primului impulsl
CapricornSunteți plin de energie și aveți idei originale. Fiți prudent. Riscați să depășiți anumite limite șl să provocați discuții în contradictoriu.
VărsătorSe pare că nu reușiți să îndepliniți toate sarcinile de serviciu și nu este exclus să aveți probleme cu șefii. Nu încheiați tranzacții financiare.
PeștiNu este momentul să vă ocupați de probleme delicate pentru că este posibil să nu vă puteți concentra. La serviciu, sunteți foarte nervos.

9:20 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:35 Decoratori 
la mâna a doua (doc. r) 
10:10 Virginia, călugărița din 
Monza (partea I) (dramă, 
Italia, 2004) 11:55 Descoperă 
romanii 12:00 Lege și ordine 
(s) 13:00 ABC... de ce? 14:00 
Lumea de lângă noi (doc.) 
14:30 Tribuna partidelor par
lamentare 15:00 împreună în 
Europa! Em. în limba 
maghiară 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 16:30 Autostrada TVR. 
Magazin regional 18:00 Jur
nal regional 1830 Lege și 
ordine (s) 19:25 O lume nouă 
(doc. Fr.) 20:00 Arena leilor 
21:00 Ora de știri 22:10 
83 de ore până în zori (thriller, 
SUA, 1990) 23:50 Roar: le
genda lui Conor (s) 0:50 
Natură și aventură (r) 1:20 
Tommy (film, r)

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (film serial) 
9:00 Dimineața cu Râzvan și 
Dani 11:00 Unhappily Ever 
After (s, SUA, 1995) 12:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (reluare) 
16:30 Bărbatul din vis (film 
serial). în distribuție: Daniela 
Alvarado, Râul Amundaray, 
Susana Benavides 17:30 
Naționala de bere 18:30 Știri 
20:00 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 
Cronici paranormale (film seri
al) 2:00 Citadela (film serial)

12:00 Smallville (r) 13:00 Lab
oratorul lui Dexter (s) 13:30 
Merrie Melodies Show (s) 
14:00 Spitalul de urgență (s) 
15:00 Entertainment News (r) 
15:15 Verdict: crimă! (s) 16:15 
Entertainment News (r) 1630 
Jake, specialistul în relații (r) 
17:00 Evadarea lui Eddie 
Macon (acțiune, SUA, 1983) 
19:00 Seaquest (ep. 1, SUA, 
1993) 20:00 Entertainment 
News 2020 Schimbul trei (s) 
21:30 Jake, specialistul în 
relații (s) 2200 Judecătorul și 
bodyguard-ul (dramă, Franța)

9:00 Gitanas (s) 10:00 
Culoarea păcatului (s) 1230 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
2130 Zorro (s) 22:30 Poveștiri 
de noapte (div.) 23:00 Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r) 1:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:00 
Iubire ca în filme (r) 3:00 
Poveștiri de noapte (r) 3:30 
Rețeta de acasă (r) 3:45 Mu
zica de acasă

9:45 Al 7-lea cer (s, r) 10:45 
Tele RON 1225 Quizzit - emi
siune interactivă 14:05 
Dragoste și putere (s) 14:40 
Corăbiile dragostei (dramă 
romantică, Austria/Germania, 
2005) 1625 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți in N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 S.O.S. Salvați-mi 
casa - sezon nou! 21:00 
Viceversa 22:00 Trăsniți în : 
N.AT.0. (s) 2230 Focus Ptos 
2330 Medium (ep. 4, dramă, 
SUA, 2005) 030 Focus (r) 130 
Corăbiile dragostei (film, r) 
3:00 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
3:30 Nuntă în 48 de ore (r)

7 .
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7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx 10:30 Cinema 11:00 Ne 
privește 12:00 Știri 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea 
14:35 Lumea cărților 15:35 
Euroblitz: Jurnal european (r) 
16:00 Nașul. Talk-snow cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2000 Un om în loden 
(dramă, România, 1979). Cu: 
Mircea Albulescu, George 
Constantin, Andrei Finti, Vic
tor Rebengiuc. R.: Nicolae 
Mărgineanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2400 6! Vine presa! (r) 200 
Un om în Loden (dramă. 
România, 1979) 400 Chat TV

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7:35 Intre vis și insomnie 

(romantic, SUA, 1998) 905 
Dumnezeu e gelos (dramă, 
Marea Britanie, 2005) 10:40 
Casanova (comedie, SUA, 
2005) 12:30 Annapolis
(dramă, SUA, 2006) 14:15 
Aventurile lui Oa< Nash
(aventuri, SUA, 2002) 15:55 
Stăpâna mirodeniilor (dramă, 
Marea Britanie, 2005) 1800 
Spărgătorii de nunti (comedie, 
sua, 2005) 20:00 Magie pe 
rotile (comedie, SUA, 2005) 
21:55 Casanova (comedie, 
SUA, 2005) 23:45 Fără control 
(dramă, SUA, 2005)

900 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 13:20 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
1500 Realitatea de la 15:00 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 1830 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 2005 Rea
litatea zilei 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:00100% 2300 Ultima oră

10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mercedes 1200 Con
strucții colosale: Metroul din 
Singapore 1300 Confruntări 
și fiare vechi 1400 Brainiac: 
maniaci ai științei 1500 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
1600 Curse 1700 Mașini pe 
alese: Lexus LS400 1800 
Motociclete americane 1900 
Jocurile video, pasiune și 
industrie 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Acci
dente aviatice nerezolvate 
22:00 Dosarele FBI 2300 
Rable și reparații - SUA 2400 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
100 Regii construcțiilor South 
Feny Terminai 200 Curse
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Dom K.PJ ■ Slto-ul aparține Asociației Antlparklnson 
dkt Deva fl oferi Informații legate de boala Parklnson, 
metodele de tratament ;l diagnosticare, dar fl legate 
de scopul Asociației.
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TMXUCȚI1 NMIKBK
Societatea Preț Variație

închidere (lel/acț) (%)

SNP 0.5550 -0,89
SIF1 2.9900 3,10
BRD 21.4000 0
SIF5 3.4800 4,19
ANTIBIOTICE 1.8700 0
ROMPETROL 0.1040 0,97
BANCA TRANSILVANIA 1.0800 2,86
TRANSELECTRICA 47.4000 0
BIOFARM 0.7250 1,40
Rubrici realizați de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingi QUASAR), tel.: 
221277.

Farmacia „Green Line*, non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.®-» 748080.

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

1 J J J J J J J J * 4 s 4 1 J 2 s 1 4 4 J ■• * * * ■* * * * * * ■* * * J J •

Amplasarea aparatelor radar în data de 
12.04.2007-
- DJ 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hâșdat;
- DN 7: Zam - llia - Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea fi 
Mihai Eminescu.

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

9 7 4 6
5 6 7 3 9

4 6 8 2
2 8 6 5

3 4 2
6 2 3 5
8 |2 7 1

7 1 3 9 4
6 9 7 8

AVANSAȚI

2 1 7
3 7 4

9 1 5
7 5 8
9 5 1 3;

6 4 5
6 7 2

2 5 1
2 3 8

î

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

i 7 5 3 4 2 8 6 1 9
2 4 8 6 9 1 3 7 5
!9 6 1 7 5 3 8 4 2
I5 1 9 8 7 4 2 3 6
4 7 2 3 6 9 1 5 8
8 3 6 2 1 5 7 9 4
3 9 7 5 8 6 4 2 1
6 2 5 1 4 7 9 8 3
1 8 4 9 3 2 5 6 7

685 39274 1
371854629
2 9 4:6 7 1 5 3 8
512:489367
946 537812
8 3 7 2 1 6 9 5 4
4 2 3 9 6 8 1 7 5
769145283
158723496

Avansați

A lăsat cifrele pentru melci
■ O contabilă din 
Simeria a renunțat la 
calcule și s-a apucat de 
crescut... melci.
Clara Păs ___________
dara, pa.glntormni. dli.ro

BârsAu - Reconversla profesională, cam rar Întâlnită, are ca punct de plecare interesul pentru o afacere proprie, pe de-o parte, și plăcerea de a fl in mijlocul naturii, pe de altă parte. Vorbește de micile vietăți cu pasiune, iar de tehnologia de creștere cu elocvența expertului. „Ideea afacerii cu melci o aveam de
ScumpiMelcii sunt solicitați la export și sunt folosiți In industria alimentară și cea farmaceutică. Un kilogram de melci, la bursă, în 2006, s-a vândut cu 5 euro. Producătorul, după plata taxelor și comisioanelor către flrma care preia producția, rămâne cu circa 3,8 euro/kg. O cremă de față produsă din melci, care are proprietăți regenerative pentru ten, costă circa 150 de lei cutiuța, în vreme ce in Spania, unde melcii sunt considerați delicatese culinare, pentru o farfurioară cu 4-5 melci preparați, se plătește 5 euro.

Pe Dorina am găslt-o la formă, săpa terenul șl-l curăța de buruieni (Foto: calin Bicâzan)mulți ani și ml s-a părut cea mai potrivită pentru mine. Am cumpărat un teren aici, la Bârsău, e drept că la un preț cam piperat. Cât despre cum se cresc melcii, am aflat din cărți... sunt un autodidact. Pentru că nu aveam toți banii să fac ceea ce-mi doream, am accesat fonduri prin programul SAPARD și de anul trecut m-am apucat de treabă”, spune Dorina Joi- diș. Proiectul Dorinei are o valoare de aproape un miliard de lei vechi. Cu ei și-a pus pe picioare ferma de melci care se întinde pe 2000 de metri pătrați. Anul trecut a îngrădit terenul, l-a pregătit

și a populat ferma cu 14.000 de melci, cumpărați cu 1400 de euro de la o firmă specializată din Timișoara.
Are concurență„Există o tehnologie specifică de creștere a melcilor. Pe teren trebuie să însămânțezi tot felul de plante, unele cu rol de protecție a melcilor, altele care să le asigure hrana: salată protectoare, rapiță, floarea soarelui, sfeclă, varză de toamnă, trifoi. E de muncă! Zilnic ai ceva de făcut. Dar sunt mulțumită. Cred că anul acesta voi avea prima producție, care va fi preluată de firma din Timișoara. Con

tractul este încheiat pe cinci ani, firma asigură tot ce este nevoie pentru o astfel de fermă și preia producția obținută. Bine, relațiile contractuale nu sunt strălucite, dar sper să rezolvăm micile divergențe dintre noi. Apoi nu prea găsești oameni care să te ajute la muncă. Sunt, în schimb, unii care îți fac rău. Mi-au furat tabla ce îngrădește terenul și lucruri din cabana din apropiere”, povestește Dorina Joldiș. în Bârsău, nu este singura care se ocupă de creșterea melcilor. La câteva sute de metri distanță, o altă persoană are o fermă asemănătoare.
„Părinții voștri sunt morți"
■ După ce și-a ucis so
ția, criminalul a lăsat 
copiilor un bilet, apoi 
și-a pregătit moartea.

MlHAELA TăMAȘ
mlhaela.tamasein1omimedia.ro

Deva - Tragedia familiei Pacu este cu mult mai mare dacă ținem cont de faptul că tot ieri cei doi copii ai soților Pacu se întorceau de la înmormântarea soacrei unuia dintre ei. Unul dintre copii a intrat

Ștefan Pacu

să-și vadă părinții, când în bucătăria apartamentului, în care cei doi locuiau de peste 20 de ani, și-a găsit mama moartă, iar lângă aceasta un bilet pe care scria „Părinții voștri sunt morți”. Tânărul a anunțat polițiștii. La câteva minute de la sosirea acestora bătrânul se întorcea spre casă. Era îmbrăcat în negru, avea în mână lumânări și mirosea puternic a alcool. Ștefan Pacu intenționa să-și pună capăt zilelor, însă acest lucru nu a mai fost posibil.
„îmi plânge inima"Una din vecinele soților Pacu s-a întâlnit cu bătrânul după ce acesta și-a ucis soția, în apropierea blocului în care aceștia locuiau. „Ne-am întâlnit astăzi (ieri- n.r.), pe la ora 14.00. Am văzut că era foarte supărat și am intrat în vorbă. L-am întrebat ce mai fac copiii, cum se mai simte soția lui și de ce e atât de supărat. Mi- a răspuns: „Nu plâng după nimeni, da' îmi plânge inima”. Nu m-am gândit nici o se-

Cadavrul soției este dus la morgă (Foto: t. Mânu)cundă că a făcut așa ceva. Sunt șocată”, spune vecina celor doi, Cristina Ulmann.Din spusele celor care-i cunoșteau pe soții Pacu reiese că bătrânul era mare băutor de alcool. „Nu o dată și-a scos copiii din casă. O dată chiar în Ajunul Crăciunului. După ce s-a însurat, unul din cei doi copii a locuit o perioadă aici, dar nu au reușit să se înțeleagă, cu toate că fata le-a făcut tot timpul pe plac”, mai spune unul dintre vecinii familiei Pacu. Tot vecinii spuneau că de vreo săptămână nu au mai văzut-o pe Maria la geam. Dacă nu se putea de

plasa, aceasta stătea mai tot timpul la fereastră.
Verdict crimăDupă ce oamenii legii au strâns probele de la locul crimei, cadavrul femeii a fost preluat de medicii legiști și transportat la morgă, unde a fost efectuată autopsia. Cazul a fost preluat de procurori de pe lângă Tribunalul Hunedoara, care vor continua cercetările în acest caz. Se pare că bătrânul și-a recunoscut fapta și va fi în continuare cercetat. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să petreacă ani grei după gratii.

Tone de carne expirată
■ OPC Hunedoara a 
dat 42 amenzi contra
venționale în valoare 
totală de 146.000 lei.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Inspectorii OPC au descoperit peste două tone de carne și circa o jumătate de

tonă de pește necorespunzătoare comercializării. Inspectorii au aplicat sancțiunile în urma controalelor efectuate la 51 de agenți economici din județ pentru neres- pectarea prevederilor legale privind calitatea și modul de comercializare a produselor specifice sărbătorilor pascale. Au fost verificate 2481 kg de carne și preparate din carne,
- 2.078 kg de carne și preparate din carne în valoare totală de 10.932 lei
- 1.024 de ouă în valoare totală de 307 lei
- 42 kg de produse de patiserie-cofetărie în valoare totală de 491 lei
- 440 kg de pește și produse din pește preambalate în valoare totală de 
3.034 lei
- 8 litri de vin în valoare totală de 20 lei

72.439 de ouă, 71 de litri și 4 kg de vopsea de ouă, 241 kg de produse de patiserie-co- fetărie, 773 kg de pește și produse din pește preambalate și 1.032 litri de vin. „Principalele abateri constatate au fost termenele de valabilitate depășite; informarea necorespunzătoare asupra elementelor de identificare ale preparatelor din carne aflate la comercializare; neasigurarea temperaturii în interiorul spațiilor frigorifice și nere- spectarea prevederilor legale privind etichetarea produselor alimentare”, a declarat Viorel Chiș-Șerban, directorul OPC Hunedoara. Cele mai multe probleme au 
fost descoperite la came

i
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• Spânzurat. Un bărbat de 46 ani, din municipiul Hunedoara, a fost găsit spânzurat în Parcul Corvinul, din localitate. în cauză nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei fapte de naturăI penală. (M.S.)

Șantierul monitorizat on-line

Hoții girate de 
șefiPetroșani (M.S.) - Mai mulfi șefi din cadrul unităților miniere ale Companiei Naționale a Huilei Petroșani sunt cercetați pentru furt de către ofițeri ai Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, după ce au fost prinși în momentul în care încercau să sustragă un transformator electric din incinta minei Paroșeni. Directorul general al CNH, Daniel Surulescu, a declarat că persoanele implicate în acest caz au fost sancționate pe linie administrativă, iar rezultatul anchetei interne a Corpului de Control a fost înaintat organelor de cercetare penală. „Organele abilitate ar trebui să ia măsuri împotriva celor care facilitează sau fură din cadrul subunităților, mai ales că se fură cu camionul, din câte îmi spun ihinerii. Este deranjant faptul că șefii subunităților companiei au făcut acest lucru”, a spus, la rândul său, liderul sindical al minerilor, Zoltap Lacataș.

Funcționari 
anchetați
Petrila (M.S.) - Șase 
funcționari din cadrul 
Primăriei Petrila sunt 
cercetați pentru abuz 
în serviciu contra 
intereselor persoa
nelor, după ce po
lițiștii au stabilit că 
întocmeau acte fic
tive și state de plată 
pe numele unor per
soane inexistente și 
își însușeau astfel 
ajutorul social. „în 
urma studierii dosa
relor și a documen
telor pe care le-am 
ridicat din Primărie, 
a rezultat că mai 
mulți angajați, func
ționari publici, sunt 
implicați. Dacă inițial 
am crezut că sunt 
doar trei funcționari 
care și-au însușit ba
nii săracilor, acum 
numărul lor a ajuns 
la șase", a declarat 
Ovidiu Zaharie, ad
junctul comandantu
lui Poliției orașului 
Petrila. Polițiștii din 
Petrila s-au autosesi- 
zat în acest caz, du
pă ce au constatat 
că numărul benefici
arilor de ajutor social 
de la primărie care 
prestează munci în 
folosul comunității 
este mult mai mic 
decât numărul 
dosarelor aflate în 
plată.

■ Orice utilizator de in- 
ternet poate urmări, de 
acasă, stadiul lucrărilor 
mari de investiții.Deva (M.S.) - Constructorii care vor contracta mari lucrări de investiții în municipiul Deva vor fi supravegheați acum și electronic, prin intermediul unor camere web amplasate în zona șantierelor. Măsura a fost adoptată de Primăria Deva, cu scopul ca toți cetățenii să fie la curent, în fiecare secundă, cu ceea ce se întâmplă cu banii pe care îi achită sub formă de taxe și impozite la bugetul local. „Toate lucrările la proiectele de anvergură ale Primăriei Deva vor putea fi observate on-line, pe site-ul instituției noastre. Dorim ca aceste lucrări, plătite din banii cetățenilor, să poată fi văzute la orice oră din zi și din noapte.
La judecată pentru SMURD
■ Autoritățile județene 
cer înlocuirea ambu
lanței SMURD distrusă 
în accidentul din iarnă.

Sanda Bocaniciu_____________
Mimai Stan

Polițiștii hunedoreni au aplicat, în- tr-o singură zi, o sută de amenzi acelor șoferi care au încălcat regulile de circulație pe drumurile publice. Din totalul sancțiunilor, o treime au ca obiect depășirea vitezei legale. Alte două permise au fost suspendate pentru consum de alcool. (Foto: T. Mânu)

Deva - Asociația Salvital, care se ocupă cu dotarea serviciului SMURD Hunedoara, este decisă să dea în judecată firma de leasing prin care au fost achiziționate ambulanțele folosite pentru intervențiile medicale, apreciind că societatea în cauză nu respectă clauzele din contract. Decizia survine după ce o ambulanță a SMURD a fost grav avariată intr-un accident de circulație produs în urmă cu trei luni de zile în Deva. De a- tunci, firma de leasing nu a asigurat reparațiile sau o altă mașină în schimb, a declarat președintele Asociației Salvital, Petru Mărginean, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. „Noi suntem la zi cu plata ratelor de leasing, asigurări RCA și CASCO. Ceea ce se întâmplă este o bătaie de joc. Ambulanța avariată nu a fost încă reparată și stă într-un garaj din Cluj- Napoca”, a afirmat Petru Mărginean. în opinia sa, firma de leasing ar fi trebuit să ajungă

Orice mișcare este văzută pe internetEste o dovadă de transparență și de seriozitate asupra modului în care se investesc 

la o înțelegere cu societatea la care a fost asigurată ambulanța SMURD, iar mașina să fie reparată sau înlocuită cu alta nouă. Salvital Hunedoara a primit ieri o adresă de la firma de leasing în care se propune ca ambulanța avariată să fie trecută în categoria daunelor totale și achiziția unui nou vehicul de către Asociație. urmând ca echipamentele medicale și montajul acestora să fie plătite de societatea de asigurări. Soluția nu este agreată de președintele Asociației Salvital care susține că în aceste condiții se pierd cele 11 rate de leasing plătite până acum, în sumă de 69.464 lei. în plus, susține Mărginean, echipamentele medicale, care valorează două treimi din costul unei ambulanțe SMURD, sunt în stare bună și nu trebuie înlocuite.
„Țepari"Forumiștii și-au spus părerea despre subiectul tratat pe portal cu privire la ambulanța SMURD din Deva, avariată la începutul lunii ianuarie într-un accident rutier, și despre faptul că nu a fost, nici până la această dată, reparată sau înlocuită, pe motiv că firma de leasing și cea de asigurări se îngroapă în adrese în loc să repare 

sumele aprobate pentru inves tiții de Consiliul Local”, a declarat viceprimarul muni
«

Mașina SMURD după accidentambulanța. Articolul care tratează această temă în „Cuvântul Liber”, a stârnit reacții, mai ales din partea vizitatorilor tineri ai portalului nostru www.huon.ro. Intervențiile de acest fel pot fi citite integral pe portal.***„Țepari. Când e vorba să-ți ia banii, toți sunt numai miere. Când e vorba să-ți dea bani și să te despăgubească, pasează răspunderea. SMURD ar trebui să-i dea în judecată pentru că mașinile au fost cumpărate din bani publici, își bat joc de autorități și de banii oamenilor. HU000!!!!,, (dr SOS, 07.04.2007, ora'10:09).***„Bine. Gesto molto intere- ssante fatto da firma per aiutare cittadini di Deva. 

cipiului Deva, Florin Oancea. Prima cameră video a fost pusă în funcțiune în zona hotelului Deva, acolo unde au început lucrările de construcție la un sens giratoriu car4 costă bugetul local 2 milioane lei. Sensul giratoriu va avea un diametru.de 44 metri, iar în mijloc va fi construită o fântână arteziană cu diametrul de 25 metri, tot ansamblul fiind prevăzut cu o instalație de'iluminat arhitectural.Următoarea cameră video va fi instalată la șantierul unde este prevăzut să fîte realizat un complex acoperit de bazine de înot, investiția fiind de șapte milioane de euro. Lucrările la acest proiect vor începe într-o săptămână. Persoanele interesate de modul în care se desfășoară aceste investiții pot urmări site-ul www.primariadeva.ro, la secțiunea Primarie-In direct pentru cetățeni.

Meno interessante il lavoro svolto dalia primăria”. (Anonim, 06.04.2007, ora 22:46)***„Nepăsare. Acelor oameni nu le pasă de semenii lor. Dar pot avea și ei nevoie de serviciile SMURD atunci poate le vine mintea la cap”. (Cristian, 06.04.2007, ora’ 19:14)***.„Altfel... Dacă aceste firme ar plăti tot ce este necesar, unde ar fi profitul lor???,, (an_andrei, 06.04.2007, ora 13:49) ***„Rușine. Dați și numele firmelor de leasing și asigurare pentru a ști oamenii care au contract cu ele la ce se pot aștepta”. (Anonim, 06.04.2007, ora 10:53)
Consiliul înțelepților la 
primăriePetroșani (M.S.) - Un „Consiliu al înțelepților7 va funcționa, din această lună, pe lângă Primăria Petroșani, membrii acestuia urmând să dezbată probleme de larg interes civic în municipiu. „Este vorba de o ț j consultare a persoanelor în i vârstă, care dispun de o expe» riență bogată. Oamenii înT. lacob-Ridzi vârstă au multe idei bune și dorim ca ei să fie cointeresați de problemele locale. Consiliul va funcționa pe bază de voluntariat, la discuții fiind permisă prezența oricărei persoane în vârstă cu spirit civic”, a declarat primarul Tiberiu lacob-Ridzi. El a explicat că întâlnirile vor avea loc o dată la două luni de zile, la sediul Primăriei Petroșani, iar temele vor fi anunțate, din timp, în cele două cluburi ale pensionarilor din oraș. Primarul a adăugat că experiența persoanelor vârstnice va prinde bine și actualei echipe de conducere a Primăriei Petroșani, având în vedere faptul că Tiberiu lacob-Ridzi are 35 de ani, iar colegul său, viceprimarul Claudiu Comea, 31 de ani.

Al doilea abonat al CL donează premiul
■ „Am hotărât împre
ună cu familia să 
donez premiul", afirma 
loan Marius Aron.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.roHunedoara - Câștigătorul la concursul lansat de Paște sub deviza „Iepurașul vine la tine!”, destinat abonaților fideli, loan Marius Aron, este cel de-al doilea care donează premiul oferit de publicația noastră. loan Marius Aron este ofițer militar în municipiul Hunedoara.Soția sa a făcut abonament la „Cuvântul liber” și astfel a ajuns să participe la concursul pentru abonați. Pentru că acest premiu a venit în

ajunul Paștelui, familia a hotărât să doneze cei 50 RON copiilor nevoiași. Alături de această sumă, loan Marius Aron a mai adăugat încă 50 RON și cadouri constând în sucuri și dulciuri.Toate au ajuns la „Complexul de Servicii Hunedoara” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Hunedoara. Complexul cuprinde „Centrul Specializat pentru Copii cu Di- zabilități 0-2 ani”, „Casa Familială pentru Copilul cu Di-zabilități 2-18 ani” și un „Centru maternal”.„Am luat această hotărâre pentru a ajuta cu cât putem și noi pe copiii care au probleme și fac parte dintr-o ast-vfel de instituție'. Știm că ei atr® liber mai multă nevoie de ajutor
loan Marius Aron, abonatul lunii la Cuvântul Liber, și familia sadecât noi!”, preciza loan Marius Aron.Despre ziarul „Cuvântul abonatul câștigătorspune că e o publicație nece

sară unui județ ca al nostru, că îl citește zilnic și apreciază, în special, faptul că în paginile sale sunt multe știri de actualitate și din sport.

http://www.huon.ro
diametru.de
http://www.primariadeva.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


Nou antrenor la Petroșani!
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• Secunzi. Noul antrenor al echipei Jiul Petroșani, Gheorghe Poenaru, îi va avea ca secunzi pe Damian Militaru și lonuț Stelescu, în timp ce Stelian Homan și Sorin Ghițan vor fi în continuare antrenori de portari. (V.N.)
FOTBAL / LIGA A-IV-A SENIORI

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Xlll-a: Universitatea 
Petroșani - CFR Marmosim Simeria 2-4; Inter Petrila - 
Colegiul Matei Corvin 3-0; Metalul Crișcior - Victoria 
Călan 0-1; Galoria Geoagiu - Minerul Aninoasa; 
Retezatul Hațeg - Agrocompany Băcia; Constructorul 
Hunedoara - Aurul Brad. 

■ Simota a declarat că 
echipa sa are nevoie 
de un șoc, altfel riscă 
să se prăbușească.

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu@informfnedia.ro

Deva - Gheorghe Poenaru a semnat un contract cu Jiul, valabil până la finalul campionatului, cu drept de prelungire pe încă două sezoane. Obiectivul noului tehnician este realizarea baremului de 25 de puncte. „Avem nevoie de un șoc la echipă, altfel riscăm să ne prăbușim iremediabil. Nu vreau ca Jiul să aibă soarta UMT-ului Timișoara care,
Noul obiectiv al "minerilor" este realizarea baremului (Foto: ci)în urmă cu câteva sezoane, a retrogradat până în C din cauza baremului neîndeplinit”, a declarat Alin Simota. Poenaru este antrenor cu Li

cența PRO și a antrenat ultima dată echipa de ligă secundă Laminorul Roman. în prima ligă a activat ultima dată în sezonul 2004-2005, când

3a retrogradat în Liga a H-a cu FCM Bacău. Se pare că lui Marin Tudorache, fostul antrenor principal al „minerilor”, i se va propune postul de antrenor al echipei satelit CS Vulcan (Liga III). Acesta a afirmat că nu este exclus ca din vară să se reorienteze într- o altă meserie decât cea de antrenor. „Nu știu ce voi face din vară, poate voi schimba domeniul, deși am multei oferte din străinătate”, a pro;
a f Tudorache. Dacă nu va îndeplini baremul de 25 a<f puncte, Jiul va fi penalizată iii campionatul următor, când v& activa în Liga a Il-a, cu difer rența dintre punctele realizate și cele stabilite prin barem.

Politica tulbură apele și-n sport

Programul etapei următoare, din 15 aprilie a.c.: CFR 

Marmosim - Inter Petrila; Aurul Brad - Gloria Geoa
giu; Minerul Aninoasa - Metalul Crișcior; Victoria Călan 
- Agrocompany Băcia; Retezatul Hațeg - Universitatea 
Petroșani; Colegiul. Matei Corvin - Constructorul Hune
doara.

Clasamentul
1. CFR Marmosim 13 13 0 0 52-9 39
2. Victoria Călan 13 9 1 3 35-17 28
3. Retezatul Hațea 13 8 3 2 25-14 27
4. Agrocompany Băcia 13 7 4 2 32-13 25
5. Minerul Aninoasa 13 6 4 3 26-16 22
6. Constructorul HD 13 5 1 7 24-24 16
7. Univ. Petroșani 13 4 3 6 20-24 15
8. Gloria Geoagiu 13 3 3 7 10-26 12
9. Metalul Crișcior 13 2 4 7 9-17 io

10. Colegiul Matei C 13 2 3 8 11-43 9
11. Aurul Brad 13 2 2 9 10-25 8
12. inter Petrila 13 2 2 9 17-44 8

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Xlll-a: Metalul Crișcior 
- Victoria Călan 0-4; Gloria Geoagiu - Minerul Aninoasa 
1-0; Retezatul Hațeg - Agrocompany Băcia 0-3; Con
structorul Hunedoara - Aurul Brad 0-3._______________

Programul etapei a XlV-a, din 15 aprilie a.c.: CFR Mar
mosim Simeria - Inter Petrila; Aurul Brad - Gloria Geoa
giu; Minerul Aninoasa - Metalul Crișcior; Victoria Călan 
- Agrocompany Băcia; Retezatul Hațeg - Universitatea 
Petroșani; Colegiul Matei Corvin - Constructorul Hune
doara.

Clasamentul
1. Agrocompany 11 11 0 0 47-4 33
2. Victoria Călan 11 8 1 2 27-12 25
3. Gloria Geoaqiu 11 6 0 5 22-13 18
4. Metalul Crișcior 11 6 0 5 32-33 18
5. Aurul Brad 11 4 3 4 8-17 15
6. Minerul Aninoasa 11 4 2 5 14-19 14
7. CFR Marmosim 10 3 3 4 11-19 12
8. Retezatul Hațeg 11 2 4 5 13-21 10
9. Constructorul HD 11 2 1 8 7-21 7
10. Inter Petrila 10 0 2 8 8-30 2

■ Mai multe cluburi 
acuză CJ Hunedoara că 
a alocat bani sportului 
pe criterii politice.

Deva (C.M.) - Direcția pentru Sport a Județului Hunedoara s-a prezentat, ieri, în fața autorităților, asociațiilor sportive, cluburilor și publicului cu un raport de activitate „fermecător”. Prezentat într-o manieră modernă, bilanțul DSJ încerca să acrediteze ideea că lucrurile se mișcă bine în sportul hune- dorean, în ciuda performanțelor modeste. Unii reprezentanți ai cluburilor s-au grăbit să laude activitatea DSJ și buna colaborare cu această instituție. în schimb, alții, deși n- au avut curajul să critice, s- au plâns de tot felul de neajunsuri și necazuri, legate în principal de lipsa banilor.Lucrurile s-au animat când în scenă și-au făcut prezența

politicienii, invitați ca reprezentanți ai autorităților locale.
Sport subfmanțatCu un discurs copiat parcă din cuvântările epocii de aur, Dorin Păran (PD), vicepreședintele CJ Hunedoara, s-a apucat să laude grija CJ pentru sportul hunedorean. „Activitatea sportivă este un permanent motiv de mândrie pentru județ... Am fost, suntem și vom fi alături de sport.... Ca dovadă, CJ Hunedoara a alocat în martie peste 500.000 lei noi cluburilor și asociațiilor sportive”, a spus Dorin Păran. Nebănuind că va declanșa un duel politic, Voi- chița Tebieș, președinta Asociației Județene de Gimnastică, a îndrăznit să ceară socoteală asupra modului de împărțire a banilor. „Pe ce criterii s-au repartizat banii pentru sport de către CJ, dacă gimnastica a primit mai puțin

Petru Mărginean Ioan Inișconi Dorin Păran (Foto: ci)de un sfert din suma solicitată. Am cerut 270 de milioane pentru o competiție internațională și am primit 60 de milioane. în schimb, alte sporturi care nu au nici pe departe performanțele gimnasticii au primit fonduri mai generoase”, a spus aceasta. Pentru a profita de situație, Petru Mărginean (PC), vicepreședintele CJ Hunedoara, s-a dezis de instituția pe care o reprezintă. „DSJ invocă performanțe de tot felul, dar nivelul acestora e departe de cel din 1989. Autoritățile se laudă cu sprijinul acordat sportului, dar acesta e subfinanțat și se zbate în sărăcie. Eu consider că sportul nu e ajutat așa cum

ar trebui și din acest motiv îmi cer scuze în fața sportivilor din județ că fac parte din autoritățile locale”, afirma Mărginean. Ioan Inișconi, viceprimarul Devei, s-a lansat și el în acuzații. „Nu mă pricep la sport. Dar e ușor de observat că criteriile de repartizare a banilor de către CJ cluburilor sunt pătate politic. Cluburi cu adevărat performante au primit firimituri; iar alte cluburi de buzunar s- au ales cu sume importante”. Dincolo de discuții, ședințe și păreri legate de finanțarea sportului, bazele sportive suferă în continuare, iar tinerii se lasă cu greu atrași către sport.

M. Tudorache (Foto: Traian Mânu)

Tudorache, în Liga a lll-a!Deva (V.N.) - Marin Tudorache, fostul antrenor al Jiului, a declarat ieri că va accepta postul de tehnician al satelitului CS j Vulcan, din Liga a IlI-a. El a spus că nu este surprins de decizia numirii unui nou antrenor. „Nu am condus niciodată antrenamentele de când a venit Ioan Sdrobiș la această echipă. El a supervizat totul, el a făcut echipa, el a băgat rezervele. Eu am condus 12 etape și-mi asum responsabilitatea doar până la meciul cu CFR Cluj. Mi-am asumat responsabilitatea și pentru eșecul usturător de la Iași. S-a folosit de mine, dacă aveam rezultate s-ar fi mândrit cu ele, iar pentru meciurile pierdute eu simt vinovat. Asta este, voi accepta postul de antrenor principal la CS Vulcan pentru că nu mi-e rușine să antrenez în liga a treia. Nu m-a născut mama direct în Liga L E greu să conduci in prima divizie. Eu am vrut să-mi duc crucea până la capăt dar dacă nu s-a vrut nu am ce face-, a spus Tudorache.

Alianță anti-FC CIP
Deva (C.M.) - Exasperați de autoritatea cu care campioana României, FC CIP Deva, domină campionatul de futsal, reprezentanții echipei Athle- tic Club București (locul 4), una dintre rivalele devenilor la titlul național, au semnat un parteneriat cu Dinamo București. în urma acestuia a fost constituită echipa de futsal Dinamo - Atletic Club București al cărei obiectiv principal va fi câștigarea titlului și accederea în UEFA Futsal CUP, competiție în care FG CIP a ajuns în toamnă până în turul de elită. „Nu ne temem de această alianță, pentru că ei s-au ales doar cu un nume, iar noi avem echipă. O să-i batem și în play-off și vom câștiga din nou titlul”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. FC CIP va susține primul joc în play-off sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 11.00, cu Poli Timișoara (locul 8). Partida va fi televizată de Bl TV, iar intrarea publicului în sală va fi gratuită.

Paul Grecu (Foto: T Mano)

Numele
Prenumele
Adresa: Str.
Nr.___ Bl..
Localitatea

Sc. __ Ap.

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îti 
aferă acum un MARE AVANTAJ:

IAI IEFTIN PRIN NOI!
Wu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
>n ibonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
ic îlași, pe rețeaua proprie de distribuție!

Telefon POȘTA:
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid 
ianul Cuvântul liber.

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

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI Ui CUVÂNTUL 
LIBER Si NICI C'Ti’-ORi DE PROBA TALONUL NU IMPtlCA NIC UN FE. 
DE O8LIGATU ► Nii.NC ARE DiN PARTEA CT'TORULUi

1 lună=10,Uei2 luni=20,2 lei3 luni= 303 lei6 luni= 60,6 lei12 luni=121,2 lei I
DISnUBU^E

PROPRIE:

1 lună=8,9 lei2 luni= 17,8 lei3 luni=25,9 lei6 luni= 48,9 lei12 luni=89,9 lei
> 4- ' f 4 h r 4 m li W * i

mailto:valentln.neagu@informfnedia.ro
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PE SCURT• lese din spital. Fostul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona a fost externat din clinica Guemes, unde fusese internat în urmă cu 14 zile din cauza unor probleme legate de consumul excesiv de alcool. Medicii i-au prescris un tratament medicamentos și dietetic pentru a-și continua îngrijirea. Maradona, în vârstă de 46 de ani, retras din fotbalul profesionist din 1997, a fost spitalizat după ce a suferit o decompensare (ruptură a echilibrului organismului).

A plecat „prietenul" românilor

Primul 7-1Paris (MF) - Manches- ter United, care a învins formația AS Roma, cu scorul de 7-1, în Liga Campionilor, a devenit prima echipă care s-a impus cu acest scor în principala competiție europeană a cluburilor.
DemisLondra (MF) - Chris Coleman a fost demis pentru rezultate nesatisfăcătoare de la cârma echipei Fulham.

Chris Coleman (Foto: epa)

Alex Ferguson

(Foto: EPA)

Seară 
magică Mandiester (MF) - Managerul Alex Ferguson a declarat că a trăit cea mai mare seară din cei 20 de ani de carieră la Manchester United, după ce formația sa a învins, cu scorul de 7-1, AS Roma, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. „După golurile doi și trei am simțit că se va întâmpla ceva măreț" - a spus Ferguson.

■ Din culisele abdicării 
antrenorului bulgar Hris- 
to Stoicikov, devenit 
tehnician al Celtei Vigo.București (MF) - Antrenorul Hristo Stoicikov a declarat că a demisionat din funcția de selecționer al Bulgariei din cauza atmosferei proaste și a intereselor ca el să nu aibă același succes pe care l-a avut ca jucător, nu din cauza remizei de pe teren propriu cu Albania, din preliminariile CE 2008.
Ce spune Stoicikov„Nu este o demisie. Plec de comun acord cu Federația Bulgară (BFU). Am dat totul pentru a face o națională puternică. Oricum, atmosfera de la lotul național nu era una normală, așa că am decis să plec. îi urez succes celui care va veni în locul meu, oricine ar fi el. Unele persoane nu erau mulțumite de faptul că încercam să am același suc-...................................................................

Nu-mi
mi schimba cimacterul

Scandal cu arestăriManchester (MF) - Poliția britanică a a- restat mai multe persoane, după incidentele din fața stadionului Old Trafford, între suporterii englezi și italieni, la meciul dintre Manchester United și AS Roma, din manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.Poliția a fost nevoită să intervină pentru a evMt ca un conflict, în care suporterii englezi au aruncat proiectile, sticle și cutii înspre italieni, să nu degenereze. S-a precizat că nu au existat răniți, însă un martor a afirmat că a văzut un suporter de la Manchester cu fața însângerată.Totodată, un jurnalist britanic a afirmat că un grup de fani de la Manchester a atacat reporterii aflați în apropierea stadionului.

Hristo Stoicikov
•••••••••••••••••••••a»»»****» A J ces pe care l-am avut ca jucător. Nu mi-e frică, viața merge înainte. Nu plec din cauza egalului cu Albania. Sunt alte motive. Nu-mi voi schimba caracterul”, a spus Stoicikov.Președintele BFU, Borislav Mihailov, a afirmat că Stoicikov a plecat deoarece i s-au adus numeroase acuze. „Și-a scris demisia, iar noi i-am acceptat-o”, a adăugat Mihailov. Vicepreședintele BFU, Iordan Lecikov, a subliniat că federația a așteptat ca Sto

Giornale l-a notat cu 4 pe fundașul

Suporterul agresor, identificatBucurești (MF) - Suporterul care a lovit cu lanțul peste picioare un cameraman de la echipa de știri a TVR, înaintea derby-ului Steaua-Dinamo, a fost identificat și chemat, împreună cu un avocat, la Secția 22 Poliție din Capitală.Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, „cameramanul TVR nu a respectat recomandările și măsurile impuse de către forțele de ordine, asu- mându-și riscul de a intra în mijlocul suporterilor, fără a informa forțele de ordine asupra intențiilor sale”.Jandarmeria a explicat faptul că, în momentul în

Cristian Chivu și a scris că românului nu i-a ieșit nimic în meciul pe care echipa AS Roma l-a pierdut, în deplasare, cu scorul de 1-7, în fața formației Manchester United, în manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor (Foca EPA) le acționarului majoritar al 
Raptafajiul (Foto: EPA)

Hristo Stoicikov și-a făcut bagajele, renunțând la conducerea selecționatei Bulgariei (Foto: epa)icikov să plece de bunăvoie. „Altfel, l-am fi concediat noi pe 13 aprilie”, a spus Lecikov.
Tot un bulgarComitetul Executiv al BFU se va întruni la 25 aprilie și va numi, probabil, un nou selecționer. Borislav Mihailov a anunțat că nu este timp pentru a numi un antrenor străin, deci selecționerul va fi tot bulgar. Favorit pare a fi Plamen Markov, care a fost selecționer înaintea lui Stoicikov și care a condus naționala Bulgariei la Euro-2004. Alte variante sunt Georgi
Crede căValencia (MF) - Antrenorul Jose Mourinho crede că Chel- sea a meritat să câștige partida cu Valencia, scor 2-1, din manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, disputată marți seară pe stadionul Mestalla, după ce manșa întâi s-a încheiat la egalitate (1-1).„La pauză aveam nevoie de 
care operatorul TVR s-a a- propiat de forțele de ordine, „după cum se poate vedea și pe imaginile video, a avut loc intervenția jandarmilor călare pentru protejarea a- cestuia”.„în conformitate cu normele tactice de folosire a cailor din dotare este strict interzis jandarmului călare să desca- lece de pe cal pentru a interveni într-o astfel de situație, care implică aglomerări mari de persoane”, se preciza în comunicatul Jandarmeriei.Potrivit sursei citate, „un grup de aproximativ 70-80 suporteri ai echipei Steaua Bu
Jumătate din avereaBucurești (MF) ■ Acționarul majoritar al FC Rapid, George Copos, a declarat, miercuri, că ar da jumătate din avere pentru a-1 aduce pe Cristiano Ronaldo în Giulești.Copos a fost Încântat de jocul prestat de Ronaldo în meciul Manchester United - AS Roma, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. „Mi-a plăcut foarte, foarte 

Vassilev, antrenor la Naftex Burgas în liga secundă, Kras- simir Balakov (Grasshoppers Zurich), Dimitar Penev, care a obținut locul patru cu e- chipa Bulgariei la CM 1994 și Alexander Stankov, antrenorul naționalei Under-21 a Bulgariei.De asemenea, sunt șanse sporite ca antrenorii echipelor Levski Șofia și ȚSKA Sofia, Stanimir Stoilov, respectiv Stoicio Mladenov, să stea pe banc^. tehnică la dubla cu Belarus JuT'2 si B iunre, iar selecționerul să fie numit abia după aceste meciuri.
s-au impus meritato schimbare. Joe Cole (intrat în locul lui Lassana Diarra) este un jucător de creație, care putea face mai mult în fața fundașilor Valenciei. Este un jucător care poate schimba fața meciului. Și Michael Essien poate fi un bun fundaș lateral dreapta. Este un atlet, poate alerga tot timpul. Noi 

curești, au încercat să ajungă în incinta Complexului Sportiv printr-o spărtură a gardului ce împrejmuiește curtea Complexului”.Jandarmeria Română a a- nunțat că, în urma analizei imaginilor înregistrate de cameramanul postului TVR, s-a stabilit că șase fani din grupul care l-a agresat pe acesta sunt în baza de date cu suporteri violenți, iar aceste informații au fost puse la dispoziția organelor de poliție, împreună cu acestea desfășurân- du-se acțiuni pentru tragerea la răspundere a tuturor agresorilor.
mult Cristiano Ronaldo. Aș da jumătate din avere ca să-l avem aici la Rapid. L-aș lua să stea 10 ani la Rapid, dar nu știu dacă ar veni. Este un jucător excepțional. Ați văzut ce dribling și ce explozie are?”, a declarat Copos.Acționarul rapidist speră să găsească un jucător de același calibru la baza de pregătire pentru copii și juniori,

Presa exultăPresa bulgară exultă după plecarea lui Stoicikov. „Am^, scăpat de el”, a titrat Meri-^ dian Match, în timp ce titlul din ziarul Tema:Sport este „Stoicikov a lăsat căruța în noroi”. „Stoicikov și-a înaintat demisia”, a scris 7 Zile Sport, în timp ce Topo- sport a anunțat sec: „Demisie!”.Stoicikov a fost numit la conducerea tehnică a formației Cefta Vigo, Ia care’TvqgJ luează și fundașul Gabriel Ta^ maș.
am dominat repriza secundă. Valencia este o echipă bună și să câștigi pe Mestalla este o mare performanță. Am megft ritat să câștigăm meciul. Toți^* suporterii noștri trebuie să fie mândri. Vreau să rămân în Anglia și să rămân la Chelsea. Asta îmi doresc”, a afirmat Jose Mourinho.

Rădoi a dezamăgit în derby-ul 
înaintea căruia s-a produs inci
dentul CU pricina (Foto: EPA)

lui Coposinaugurată miercuri lângă „Pro Rapid”. „Dar poate că iese un Cristiano Ronaldo de aici de la noi, de la copii și juniori. Au fost cei de la Ba- yern Munchen și au vizitat baza și au spus că e posibil ca odată la 100 de ani să iasă un Cristiano Ronaldo de aici. Așa cred că ne amortizăm și noi investițiile”, a mai spus Copos.
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• «utili, p»rter pretabil birou, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faian
ță; nu sunt agent imobiliar. Tel. 0744/ 
930114. (5/10.04)

• zona Hcolae 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 
mii., 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, contorizări, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• semidec., gresie, faianță, gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)
• gresie, faianță, balcon închis, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• etaj 1, decomandate, 60 mp, zona Liceul Auto, 
vedere pe 2 părți, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, amenajat și igien
izat, ocupabil imediat, preț 164.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, unul tip logie, 
bine întreținut, contorizări, vedere la bulevard, 
fără modificări, igienizat, preț42.000 euro, nego
ciabil, tel. 0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 113.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 58 mp, semit omaridate, 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, 
centrala 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 
centrala termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică, uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)

• a rotiri separare. 54 mp, str. Zamfirescu, 
balcon mare, centrala termică parchet 
modificări, preț 1304)00 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 54 mpt 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. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcpn, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231300. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec,contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366.0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490.0784/158.483. «10'

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)

oi iwmi «rnwirc uc uree rnin oiirilc oalc

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

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 termică termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită, preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)

• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317.314. (A9)

• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)

• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

romimo.ro
• dec, sau semidec, etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți, Creanaă tel. 0740/317313. (A9)

Vâna ap. 4 camere (07)

• decomandate, etaj 2, zonă centrală, 2 
balcoane, 2 băi, boxă, garaj pentru 2 mașini, 
centrală termică ST 120 mp, preț 92500 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 Caipați, etaj 1, dec., neamenajat 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

• dec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vâna ap. 5,6 camere (09)

• șl garaj, scară interioară 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

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

:
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, teren 250 mp. 
preț 90.000 euro, negociabil, tei. 0740/210780. (Al)

• 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)
• In Deva, 3 camere, baie, bucătărie, curte + 
grădină 900 mp, zonă bună preț 410.000 ron, tel. 
0745/639022,726/316796. (Al)
• zona Eminesai, 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 118000 
euro, neg. tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlnescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 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 170500 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)

Pentru detalii suplimentare, vizitați
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Cinematograful dumneavoastră de acasă.

Atenție, începe filmul!
Cele mai noi filme și concerte ajung mai 

ușor direct la dumneavoastră acasă. DigtTV 

Satelit vă oferă prin serviciul Dlgi Film cele 

mai de succes filme din 2005 și 2006, 24/24 

de ore, 7 zile din 7. Pentru comenzi sunați 

la 031 400 4004.

(85593)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îți aduce noi 
și noi 
câștiguri!

Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

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

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

REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa angajafii S C. Inform 
Mcciia SRL și nici rudele acestora 
de qradele I și II. Fxtragerea se va 
desfășura la redacția Cuvântul 
I iber, în 29 aprilie, ora 14 și se va 
tace in mod aleator, din baza de 
date a abonaților CL. Relații supli
mentare la tel’. 21 12 75, inf. 8806.

JURNAL

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Uia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chlzid);
3. SC Unison 
(Șc. Generală Nr.l) 
Stntuhahn nr. 25

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

RECLAME

romimo.ro
http://www.digitv.ro


joi. 12 aprilie 2007 LIBER MJCĂ WMJCTHITW /1G

Tf

dVLd\
Compan ie fa rmaceutică, cu sediul 

în Deva str. Dorobanților nr 43, 
anga jează contabil cu studii superi- ®

'h

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

domeniul financiar contabil.
CV și scrisoarea de intenție 
se depun la sediul societății 
sau prin fax la nr. 220107 
până la data de 13.04.2007

• 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. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișclor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366.0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (Al®
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366 0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere. 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci. preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centraiă canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
07882040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B. curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490, ■8788/158.483. (A10)

• 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)

• 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 in 24 de ore de la semnarea 
contractului, preț 84,000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zonă centrală bloc de cărămidă, etaj interme
diar, decomandate, contorizări, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zon. Emlneacu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• 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 prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

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

• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
e Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 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. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr casă (14)

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

• casă moHată, utilată 3 camere, 
bucătărie, baie, fosă septică beci, curte și 
grădină 1150 mp. anexe, localitatea Batiz. 
Tel. 0744/930114. (5/10.04)

Vând garsoniere (19)

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, balcon 
închis cu termopan. parchet, gresie, faianță, 
convector gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)

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)

• 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)

Vând terenuri (21)

• axtravlan, ama aeroport Sădești, 3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sântandrel zona 
Bârcea 2300 mp; 5000 mp, preț 10 euro mp, 
DN7 Sântandrel 8000 mp intravilan 50 euo 
mp. front IJN 200 m, 2300 mp wo eun mp, 

, front DN7100 m, zona sere 9000 mp, 20 etro 
mpp 1600 mp, 30 euro mp, zona sere. TeL 
0720/888994.(2/34)4)

• dau In arendă foarte convenabil 5600 mp teren 
arabil, tarla la cruce, în Geoagiu, la ieșirea spre 
Rapolt. Tel. 211916. CT)
• grădină In Brad, str.-Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații latei. 
0723/301296,0723/225229.m
• Intravilan 4600 mp la șosea asfaltată apă gaz, 
canalizare la poartă nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0729/055585,0254/212803, după ora 20. (T)
• In 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)
• lntravfenlașosea,înCristur,ST1800mp,FS18m, 
preț 30 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
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Computer 1

Trouhlsshootars1I
Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele,? 

vânzări calculatoare, & 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistici și 
agroturistică

• Manager tn turism 
j înscrieri zilnic, intre orele 9-16.

IMibBlKdUiaiâi până la data de; 26.04.2007

Adresa contact: Dom. Bdad 22 Drrembri» Nr. 37 A
--------------------------

1

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

• laM și cocsncțe zarta Varzarâ Arți 
RAJt vârc moe«ie «ecrie. aragaz Boson. nou. 
prelata cu screiet -retate. sa ara 50 -c. preț 
negociabil. Tel. 0723/514133. 23S57C. T,
• Brad, cabană din lemr^ 60 ~c. =tă 
curent zona Blăjeni. preț negociat. ret 
0254/613366,0788/040.490.0788T58483 (Al®

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere garsonieră în Deva. Boul 
luliu Maniu, renovată mobilată complet 
centrală termică preț 130 euro/lună Tel. 
0722/564004. (T)

• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat 
contorizăriat, 150 euro/lună tel. 215212. (Al)

• ganonleră 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 cheltueli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=7C 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, ocupabi I din 1 aprilie. (A7)

• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)

SC HABITAT 
CONSTRUCT 

SRL, antreprenor în construcții, specializată în finisaje exterioare și interioare,
angajează munci* 
tori calificați si 

•> > 

necalificați

I
I

t?<2SJ)

Salariu atractiv, seriozitate, respect. CV-urile se trimit la fax: 234385, sau 232392.Informații suplimentare la tel. 0744.570005.
'ars:

• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Patroni, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona 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 Bâlcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317.314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)

• amenajat, S-434 mp, zona comercială, Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

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. (T)

Auto strâine (37)

best .ro
• loculercin Germania și aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope și 
mobilă, la un preț avantajos. Tel. 004917 
31782201 sau 0726/389978 (4/11.04)

• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2001,80.000 km, 
cu carte service, recent adus, impecabil, preț 
4200 euro, negociabil. T el. 0723/455092. (T)
• vând Skoda 5100, neînmatriculată, pentru 
piese schimb. Tel. 0722/798070. CT)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor Steyer, stare perfectă de 
funcționare, recent adus din Germania 88 

l CP și plug, preț 6300 euro. Tel. 0788/756966, 
0722/663724. (7/11.04)

• vând mWgenerator de acetilenă și trusă 
sudură și tăiere oxiacetilenă preț 550 lei. Tel. 
0254/231750. (T)
• vând tractor. 18 CP. cu plug și săpătoare, satul 
Vâlcelele Bune. nr. 109. Tel. 0745/152695. (T)

Garaje (43)

• tochfrtez garaj - hală 60 mp, situat pe Str. 
Pievnei. intersecție cu str. Gri vița, intrare și 
ieșire din DN, pentru depozit sau alte 
activități, vad foarte bun, preț 240 euro/ 
lună negociabil. Tel. 0722/307325. (1/11.04)

Mobilier și interioare (47)

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

Electrocasnice (56)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând vacă cu vițel, la a doua fătare; 
vițelul, vârsta 2 luni, și 3 porci pentru tăiere, 
Brâznic, nr. 64, comuna llia. Tel. 282742. 
(3/11.04)

• vând pavilion apicol înmatriculat, verificat 
2009, capacitate 51 familii, roți duble, vârtej, preț 
6.000 lei. Tel. 0254/214319,231129. (T)

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara 

(contract prestări servicii)
Cerințe:

e Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacâ oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactaii-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
0720/499570, 211275, int. 8808.

• mă olar să fac menaj șl alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• Noul!! Călătoriți ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zl de miercuri în; 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604. (87919)

• oferim cu titlu gratuit sol vegetal rezultat 
din excavare, Deva, str. Vulcan. Tel. 
0729/009777.(6/5.04)

Oferte locuri de munca (74)

• vând uși și geamuri din demolare, prețuri 
negociabile. Tel. 711063,0723/455092. (T)

Pierderi (62)

• pierdut camat asigurări sănătate pe numele
Bodoroncea Ana. Se declară nul. (13/11.04)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Costăchel Stela. Se declară nul. (11/11.04)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Doda Gabriel Ion. Se declară nul. (2/11.04)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Militaru Laura Carmen. Se declară nul. (8/11.04)
• pierdut poliță RCA RO/01/TO/RX nr. 000109045 
pe numele Pușa Bpgdan. Se declară nulă. 
(5/11.04)

Citații (63)

• La BNP Hotoiu loan din Deva s-a deschis 
procedura succesorală după defuncta Helncz 
Maria Magdalena decedată la data de 3.09.2006, 
cu ultimul domiciliu în Deva, str. I.L. Caragiale, 
bl. E23, sc. 2, ap, 11. Termen de dezbatere 
4.05.2007. (12/11.04)

Prestări servicii (72)

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

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

• angajăm șoferi, categoriile 0 șl C pentru TIR, 
cu experiență în domeniu. Relații la tel. 
0254/231394.(3/404)
• angajai pareoant pentru desfacere, pesesor 
permis autp, cunoscător de limbă maghiară sau 
germană. Relații la tel. 0744/575494,0744/603649. 
(1/10.04)

• SC Gular 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)
• aodatato comercială angajează consilier 
juridic cu program parțial. CV la fax 0254/221424. 
(14/11.04)
• Societate comordalâ din Sibiu angajează 
meseriași cu experiență în construcții; zidari, 
dulgheri; oferim cazare șl pachet salarlal moti
vam. Tel. 0730/007717. (5/404)
• montator parați șl plafoane din glps-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limita 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator pereți șl plafoane din glps-carton, 
Simeria, 3 posturi, data limită 30.04 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator, reglor, depanator aparataj elec
tric, Deva, 1 post, data limită 30.04 Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
■ muncitor co rtor bârne, chirpici, piatră, 
Lupenl, 2 posturi, data limită 15,04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 • 18
• muncitor nacalMIcat în agricultură, Călan, 5 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor nacaMart în agricultură, Simeria, 1 
post, data limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 • 16

Informația te privește

Societatea comercială
BOROMIR PAN SA. HUNEDOARA

angajeazăAgtîntieom

■Permis de conducere 
■Experiența în vânzări 
constituie avantaj

Facilități:

-Salariu atractiv 
-Bonuri de masa

( \ - urile \e depun Itt sediul \oeieta1ii siluală in Hunedoara. 
\lr. Miliai \ itea:u nr.l \ati prin lax.la nr. U25-I ~l 3241

t ' Ur'.



joi, 12 aprilie 20U7 UBH? mumucrrAn /11

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

agent vânzări reclamăCerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, fax 218061.Persoană de contact: Roland VinklerE-mail: roland.vinkler@informmedia.ro
(83179)

tin rmiTrnST*esa11

flTe.asteniam la magazinul 
huasar, HunedoaralHi

Bulevardul Dacia, numărul fe bl» 

(OfertaValabilaPerioada 
T2X22Aoriiie2007.

saiLfâGfla cu sedw io 

Simeria, str. A lancu, nr.26, organizează, 1h termen de 15 zile de la 

data apariției anunțului în ziar, concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi vacante:

■ îngrijitoare ■ Ipoituri:
• Portar ■ 1 post;

A.

Dosarele se depun, în termen de 10 (zece) zile de la publicarea 
anunțului, la Compartimentul RUS.

Informații privind înscrierile și tematica se obțin de la sediul 
unității sau la tel. 0254/260.681.

(89302)

Spitalul Județean Deva organizează concurs, în termen de 15 zile de la apariția prezentului anunț, pentru ocuparea posturilor vacante pentru următoarele categorii de personal:
- asistenți medicali 
-asistenți de farmade 
-Infirmiere 
-îhgdjtoare 
-agent POD
- brancardieri 
-spălătorese

- statisticieni medicali, registra
tori medicali

-operatori date 
-fochist 
-lenjereasă
- lucrător comercial 
-portari
- muncitori necalificați

Comemorări (76)

Fiicele Cornelia și Lia din Deva anunță cu profundă durere în suflet că s-a împlinit un an de când a plecat pe drumul fără întoarcere mama lor
STOIAN DUMITRAîn vârstă de 87 de ani.

O vom păstra veșnic în inimile noastre. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• muncitor necallflcat în mine și cariere, Deva, 1 
post, data limită 30.04., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat în mine și cariere, Hune
doara, 1 post, data limită 20.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.

e muncitor necallflcat în silvicultură Petroșani, 4 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

•muidior necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Deva, 10 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 6 posturi, data 
limită 30.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 5 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 6 posturi, data 
limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 -16.

• muncitor nocaMIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 8 posturi, data 
limită 15.04 Tel. 213244 orele 9 -16.

• muncitor necalflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 4 posturi, data 
limită 27.04.TeL 213244 orele 9 ■ 16.

• muncitor necalflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 8 posturi, data 
limită 20.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• mmdtor necalflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 10 posturi, data 
limită 15.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 3 posturi, data 
limită 26.04 Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Simeria, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 5 posturi, data 
limită 19.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 27.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.

• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

c Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
COOP STREIUL SC în data de 27.04.2007, ora 10.00, la sediul Cooperativei, cu următoarea ordine de zi.1. Raportul administratorilor2. Contul de profit și pierderi3. Raportul cenzoruluiIj 4. Aprobarea situațiilor financiare anuale

P 5. Raportul privind realizarea bugetului de venituri și cheltuieli h 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007■ 7. Aprobarea hotărârii referitoare la clauzele generale privind * raporturile de muncă, precum și a sistemului de salarizare pe . anul 2007. 8 Diverse
■ (89297)

Alege CL pentru anunțul tău

• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 15 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 19 posturi; data 
limită 13.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 15.04, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 15.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat la spargerea șl tăierea 
materialelor, Deva, 3 posturi, data limită 19.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Călan, 21 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16,
• muncitor plantații șl amenajare zonă verde, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor ipălare și curățire cisterne, Orăștie, 
80 posturi, data limită 16.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor spălare și curățire cisterne, Simeria, 
17 posturi, data limită 30.04. 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, datalimită 26.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara. 1 post data limită 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 
numerică Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 
•16.
• operator riaudtor fire, Deva, 30 posturi, data 
limită 5.05. Tel. 213244 orele 9 -16.
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 19.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.04., seri
ozitate, perioadă determinată Tel. 213244, orele 
9-16.
• patlser, Deva, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244 orele 9-16.
• patlser, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• patlser, Orâstle, 1 post, data limită 15.04. Tei. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 2804. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• paznic, Petroșani, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244 orele 9-’16.

• portar, Hunedoara, 5 posturi, data limită30.04. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• pregătitor pleu încălțăminte, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 30.06. 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 9 ■ 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.

• sublnglner construcții civile, industriale șl 
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, mășină 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.

• tămplar manual, artizanal, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• tămplar manual, artizanal, Lupeni, 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• tămplar mecanic la frezat și găurit, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tămplar universal, Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Lupeni, 1 post, data limită 
154)4, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• tehnician combudor, Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• topograt, 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.

.ir

Acces limitat la spital!

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

(10/11.04)

• 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.
• zldar-pietrar, Vulcan, 3 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zWar-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.
• zidar-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.

LEGENDĂ AGENȚII
■>

IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant 
Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul 
Multicom

înscrierile se fac la Biroul personal în termen de 10 zile de la data apariției anunțului.Posturile pe locuri de muncă, condițiile de studii și vechime, actele necesare înscrierii la concurs, bibliografia sunt afișate la sediul unității.
(89336)

S.C. EP&IWEC S.R.L. , cu sediul în localitatea Pui, 
Str Republicii, nr.76, |ud Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru autorizația de mediu pentru obiectivul GATER 
LEMN, situat în localitatea Sat Râu Bărbat, nr.7O.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic,
intre orele 8-16.

I '.‘■renalele- M»,i/.iri și ret lamații pot fi depuse in termen de 
r ito.ir-■ d‘'!.■!,a , r'antiihi!

mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
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Rapp-erul Snoop Dogg riscă 
patru ani de închisoare• Apă în atmosferă. Pentru prima dată în istorie a fost detectată apă în atmosfera planetei HD209458b, care se situează la 150 de ani lumină de Pământ, a anunțat un astronom american de la observatorul Lowell din Arizona, Statele Unite, într-un studiu publicat în Astro- physical JournalBarman. (MF)

destinație de Paște Veneția s-au plimbat pe podul care traversează „Grand Ganal”. (Foto: EPA)

■ Snoop Dogg a fost 
acuzat de deținere ile
gală de arme și de po
sesie de droguri.Los Angeles (MF) - Pentru aceste infracțiuni cunoscutul rapp-er riscă o pedeapsă de patru ani de închisoare, potrivit unei surse judiciare din California. La sfârșitul lui octombrie 2006, starul american Snoop Dogg, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat în apropiere de un aeroport din Los Angeles, după ce poliția a descoperit un pistol și o cantitate de cannabis în mașina cântărețului. Snoop Dogg mai este implicat în alte două procese în Statele Unite. Pe 27 septembrie 2006, Snoop Dogg a fost arestat pe aeroportul John-Wayne din Irvine, la 70 de kilometri sud-est de Los

Amnistiat post 
mortem

Los Angeles (M.T.) - La 36 de ani de la moartea sa, fanii lui Jim Morrison au cerut guvernatorului statului american Florida ca solistul trupei The Doors să fie amnistiat la aproape 40 de ani de la condamnarea sa pentru comportament indecent. Morrison a fost acuzat, după un concert în Mia- mi, în 1969, de exhibiționism și simularea în public a unui act sexual.
Desene 
animate

Moscova (MF) - Un miliardar rus negociază răscumpărarea colecției de desene animate cult realizate de cel mai influent studio de producție din fosta Uniune Sovietică, Soyuzmult- film, vândută contra unei sume derizorii, în anii '90, unei companii americane. Compania a cumpărat în 1992 catalogul de la studioul Soyuzmultfilm. Alicher Ousmanov ar vrea să repatrieze colecția în Rusia și să o ofere unui post de televiziune public destinat copiilor.

George Clooney

Smashing Pumpkins se reunescParis (MF) ■ Grupul american Smashing Pumpkins va începe la Paris, pe 22 mai, o serie de concerte care vor marca reunirea trupei, la șapte ani de la destrămarea sa. în perioada mai - septembrie 2007, grupul american
Clooney, 
în rol 
negativLos Angeles (M.T.) - Actorul american George Clooney va trebui să facă față celui mai provocator rol din cariera sa, un polițist rău, în filmul „White Jazz", continuarea lungmetraju- lui „L.A. Confidențial". Cu acțiunea situată în anii '50, „White Jazz" este ultima adaptare cinematografică a unei serii de filme din care face parte și „Dulcele sărut al Daliei", bazate pe romanele polițiste scrise de James Ellroy. O fostă iubită a lui George Clooney, actrița sud- africană Charlize Theron, recompensată cu un premiu Oscar pentru rolul din „Monstrul", va deține rolul principal feminin. Filmările vor începe în noiembrie.

Smashing Pumpkins (Foto epa>

Verdict final în cazul Smith

Național Donna, din Andaluzia, sudul Spaniei. (Foto: epa>

■ Un fotograf, fostul 
iubit al Annei Nicole 
Smith, este tatăl fiicei 
sale, Dannielynn.Miami (MF) - Suspansul în jurul identității tatălui biologic al fiicei Annei Nicole Smith, Dannielynn, a luat sfârșit, marți, după ce un tribunal din Bahamas a stabilit, în urma testelor ADN, că este vorba de fostul prieten al starletei, fotograful Larry Birkhead. Birkhead, în vârstă de 34 de ani, a inițiat procedura în justiție pentru stabilirea paternității copilului în toamna anului 2006. Figură a culturii populare americane, Anne Nicole Smith, născută Vickie Lynn Hogan,

Lansarea, amânată din nouWashington (MF) - Lansarea navetei spațiale americane Atlantis, prevăzută in|tial pentru data de 15 martie, a fost amânată după 8 iunie, au indicat responsabili ai Agenției Spațiale Americane (NAȘA). Amânarea lansării este necesară din cauza numeroaselor reparații necesare la rezervorul extern al vehiculului spațial care a fost afectat la sfârșitul lunii februarie de o grindină puternică, pe când naveta se afla pe rampa de lansare de ia Centrul spațial Kennedv. in apropiere de Cape CanaveraL

Prințesa Maxima (dreapta)

Al treilea copil în familia regală

urmează.țul a declarat că bebelușul este

în fața unui templu în timpul festivalului „Songkran” - “Festivalul î apei”, care celebrează anul nou în tradiția
„Thai”. (Foto: EPA) f

Snoop Dogg (Foto: EPA)Angeles, în timp ce se îmbarca în cursa pentru New York. Autoritățile au descoperit o bâtă telescopică, de tipul celor utilizate de unele forțe ale poliției, în servieta în care își transporta laptopul. Artistul a pledat nevinovat și riscă pedeapsa cu închisoarea și în acest caz.
condus de cântărețul Billy Corgan va susține o serie de concerte de revenire în Belgia, Olanda, Spania, Germania, Portugalia, Austria, Italia, Statele Unite, Marea Britanie și Canada. Noua formulă a trupei nu a fost încă dezvăluită. A fost confirmată doar prezența a doi dintre cei patru membri fondatori ai trupei, Corgan, care a anunțat reunirea trupei anul trecut, și toboșarul Jimmy Chamberlin. Noua formulă a trupei Smashing Pumpkins va lansa, pe 7 iulie, cel de-al șaselea album, „Zeitgeist” la șapte ani de la „Machina”.

Anne Nicole SmiJia murit pe 8 februarie, în Florida, în urma unei su-
■ Viitoarea regină a 
Olandei, prințesa Maxi
ma, a adus pe lume cel 
de-al treilea copil.Haga (MF) - Prințesa Maxima a Olandei, soția de origine argentiniană a prințului moștenitor Willem Alexander, a născut o fetiță care este al treilea copil al cuplului. Prin-

Larry Birkhead (Foto: era)pradoze de medicamente, la vârsta de 39 de ani.
„în stare perfectă de sănătate”. Copilul, al cărui nume încă nu se cunoaște, va fi al patrulea în ordinea succesiunii la tronul Olandei, după tatăl său, prințul Willem Alexander și cele două surori ale sale, Amalia și Alexia. Prenumele noii prințese va fi anunțat după ce prințul moștenitor va înregistra oficial nașterea, în zilele care

Fostul playmate a lăsat în urma sa o fetiță, Dannielynn, în vârstă de șapte luni, despre care a spus întotdeauna că este fiica partenerului său de viață, avocatul Howard K. Stern. Numele lui Howard Stern figurează, de altfel, pe certificatul de naștere al bebelușului.Marți, avocatul Stern a acceptat rezultatele testului de paternitate spunând că va ceda lui Birkhead tutela bebelușului. Dannielynn este singura descendentă în viață a lui Smith, al cărei fiu, Daniel, a murit ța vârsta de 20 de ani, în luna septembrie 2006, la trei zile după nașterea surorii lui. Moartea a fost cauzată de un cocktail de medicamente.

cu apă oamenii prezenți


