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Vremea se menține frumoasă și

Dimineața La prânz Seara

A căzut cu parapanta

Azi, Jurnal TV, color, v. 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.
Un

Furt de 
cărbune

Petrila (M.T.)bărbat de 56 de ani, din Petrila, a fost prins de jandarmii hunedoreni în timp ce încerca să plece cu aproximativ jumătate de tonă de cărbune, furat din incinta Exploatării Miniere Lonea. Dosarul bărbatului a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani spre soluționare. /p.5

Tablou de 
absolvire 
Deva (S.B.) - Absol
venții hunedoreni pot 
avea un „tablou de 
absolvire", ca amin
tire a anilor de școală 
petrecuți alături de 
colegii dragi și prin 
intermediul ziarului 
„Cuvântul liber"! 
Chiar dacă a cam 
trecut moda ta
blourilor cu absol
venți expuse în vit
rinele magazinelor, 
suntem siguri că 
părinții absolvenților 
de azi și generațiile 
de acum cinci ani. își 
amintesc cu plăcere 
de tablourile lor de 
absolvire. în această 
primăvară, „Cuvântul 
liber" își propune să 
reînvie tradiția, pu
blicând fotografiile 
absolvenților. Tri
miteți astfel de 
fotografii de grup 
(clasă), cu indicarea 
numelor elevilor și 
profesorilor din imag
ine, pe adresa 
redacției noastre, Str. 
22 Decembrie, 
nr.37A (parter) 
(clădirea Cepromin), 
sau pe adresa de e- 
mail sanda.bocani- 
ciu@informmedia.ro, 
cât mai curând!

Exporturile Greciei spre România
Exporturile Greciei spre România au crescut ci 46,51%, 
anul trecui, țara noastră fiind clasată pe locui cinci între 
destinațiile de export ale Greciei.

- Principalele destinați de export - ■ Creșteri •

■ Un hunedorean, ama
tor de zbor cu parapan
ta, a căzut de la o 
înălțime de 12 metri.Brad (T.S.) - Pentru Ioan Timbuș, în vârstă de 43 de ani, din Brad, ziua de miercuri s- a dovedit a fi cu ghinion.

i

Cei mai buni elevi fizicieni ai țării au participat, în această săptămână, la Olimpiada Națională de Fizică, derulată în premieră în județul Hunedoara. Olimpiada a fost găzduită de unitățile de învățământ din municipiul Hunedoara, /p.3
WWW.huon.ro (Foto:. T. Mânu)

Parcul florilor de mucegai
■ Peste 67 de hectare 
de arbori și plante rare 
sunt îngrijite de un om 
și jumătate.

Simeria (H.A.) - Dacă la intrarea în Parcul Dendrolo- gic din localitatea Simeria vizitatorul poate admira magnolii înflorite, imediat ce trece de centrul parcului rămâne surprins de peisajul de-a dreptul dezolant. Maldăre de
Comisii, comisii, comisii...

Hunedoara (C.B.) - Grădinița Numărul 3 cu Program Normal situată în municipiul Hunedoara are, din această lună, în comisia de evaluare un reprezentant din partea Consiliului Local. Ana-Maria D.uca, inspector în cadrul Primăriei Hunedoara, se va 

Mare amator de senzații tari, Ioan zbura cu o parapantă de pe dealurile din împrejurimile orașului, când o rafală puternică de vânt l-a făcut să cadă de la circa 12 metri înălțime. Din fericire, bărbatul a fost salvat de prietenul care-1 asista și care a anunțat serviciul 112. Astfel, Ioan a fost 

crengi ce zac acolo de cine știe când. Pârâiașul, ce până acum a fost curat, plin de sticle de plastic, cârpe, mizerie. Vechea grădină zoologică, în paragină. Și asta pentru că de curățenia din parc se ocupă două persoane. Atât a considerat Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) București că este suficient pentru a curăța și întreține Parcul. Un angajat cu normă întreagă și un pensionar cu 
ocupa cu evaluarea și asigurarea calității învățământului. Componența unei comisii pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar trebuie să cuprindă, printre alții, și un reprezentant al Consiliului Local, /p.3 

transportat de urgență la Spitalul Județean din Deva unde medicii i-au pus diagnosticul „fractură cu deplasare ambele antebrațe și suspect de fractură la coloana vertebrală”, întotdeauna mi-am dorit să zbor, așa că mi-am achiziționat o parapantă cu 400 de euro, povestește Ioan. „Am învățat

jumătate de normă. Iar dacă până acum un an și ceva, când a început procesul pentru retrocedarea parcului la proprietarul de drept, ICAS București mai dădea ceva bani, acum s-au sistat fondurile în totalitate. Cercetătorii care lucrează aici sunt cu mâinile legate. Unii au încercat chiar să facă curățenie de unii singuri. Au făcut proiecte peste proiecte. Totul în zadar, /p.3 

REC' AME

să o folosesc citind cărți de specialitate. Din nefericire, ieri, nu am mai putut controla parapanta. Noroc cu Ambulanța care a venit incredibil de repede. Așa că am ajuns la spital cu mâinile rupte. Sper să nu fie nimic grav la coloană că mă deranjează rău de tot”, spune Ioan. /p.3

Povești 
polițienești

Deva (M.T.) - Povestirile adevărate ale polițiștilor din cadrul Biroului pentru Investigații Criminale Deva ar putea face, într-o zi, subiectele unor romane polițiste de mare succes. Oamenii care lucrează aici acceptă cu greu să-și dezvăluie identitatea în fața opiniei publice, /p.6
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• Ațin. Directorul general al BBC, Mark
, Thompson, urmează să se deplaseze în Ori

entul Mijlociu pentru a lansa un apel în 
vederea eliberării jurnalistului BBC răpit în 
Fâșia Gaza. Alan Johnston a fost capturat în 
urmă cu o lună. Răpirea nu a fost revendi
cată și nu există informații despre jurnalist.

Ședință 
suspendată

București (MF) ■ Ședința Comisiilor juridică și de apărare din Camera Deputaților, unde urma să se dezbată pachetul de legi privind siguranța națională, a fost suspendată, ieri, din lipsă de cvorum, legile urmând să fie adoptate tacit, întrucât termenul de depunere a raportului expiră în 19 aprilie. Pachetul de legi va intra apoi în dezbaterea Senatului, Camera decizională.
Pregătit de 
anticipateKiev (MF) - Premierul ucrainean Viktor Ianuko- vici s-a declarat pregătit, ieri, să accepte alegerile anticipate, indiferent care va fi decizia Curții Constituționale, dacă va obține un acord cu celelalte partide, lăsând de înțeles că ar putea interveni un compromis.

Viktor lanukovici (Foto: epa)

Jalal Talabani

E

(Foto: EPA) 

in contact 
cu insur
genții 
Bagdad (MF)- 
Președintele irakian 
Jalal Talabani a decla
rat că a realizat con
tacte cu cinci grupări 
de insurgenți, care se 
confruntă în Irak cu 
forțele coaliției interna
ționale conduse de Sta
tele Unite. Aceste gru
pări „i-au contactat 
mai întâi pe britanici, 
apoi guvernul și ulteri
or președinția", a pre
cizat el, adăugând că 
se află „în faza finală 
pentru stabilirea unui 
dialog cu ele". Tala
bani nu a precizat la 
ce grupări se referă. 
Aceste declarații inter
vin după o serie de 
acuzații ale autorităților 
militare amatane 
potrivit cărora agenții 
serviciilor iraniene de 
informații susțin 
grupările extremiste 
sunnite din Irak.

Pod atacat. Explozia unui camion-capcană pe un pod Tigru străbate capitala Irakului, unde sunt construite 
din Bagdad s-a soldat cu moartea a opt persoane, în timp 
ce patru sau cinci mașini au căzut în Râul Tigru. Defla
grația a distrus parțial Podul Sarafiya. în afară de cei opt 
morți, în atentat au fost rănite alte 22 de persoane. Râul

numeroase poduri. Acum două luni, armata americană și forțele irakiene au lansat operațiuni de securizare a Bagdadului, însă atacurile cu mașini-capcană continuă să fie comise. (Foto: EPA)

Premierul l-a eliberat din funcții
A

® Tăriceanu a semnat 
deciziile de eliberare din 
funcție a secretarilor de 
stat democrați.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a semnat, miercuri, deciziile de eliberare din funcție a secretarilor de stat PD.Secretarii de stat reprezentanți ai Partidului Democrat eliberați din funcție prin decizia premierului Tăriceanu simt Matei Dumitru (Ministerul Educației și Cercetării), Vasile Nistor (Departamentul pentru Dialog Social), Petrișor Morar (Secretariatul de Stat pentru Problemele

Revoluționarilor din Decembrie 1989), Constantin Dascălu (Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului), Cosmin Mihai Popescu (Ministerul Economiei și Comerțului), Dănuț Apetrei (Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale), Mircea Nicu Toader (Ministerul Administrației și Internelor), Ioan Ion (Ministerul Apărării), Daniela Nicoleta Andre- eseu (Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei), 
Mana Muga (Ministerul Muncii, Solidarității "Sociale și Familiei), Cătălin-Ionel Dăni- lă (Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei) și Ioan Andreica (Ministerul

Premierul Tăriceanu (Foto: arhivă)Transporturilor,Construcțiilor și Turismului).Bogdan Drăgoi (Ministerul Finanțelor Publice), un alt secretar de stat PD, a fost eliberat din funcție săptămâna trecută și înlocuit cu fostul

ministru de Finanțe, Sebas- tian Vlădescu.
Demisii în albDeciziile de eliberare din funcție a secretarilor de stat PD intră în vigoare începând cu data de 11 aprilie 2007, precizează Guvernul.Secretarii de stat numiți de PD și demnitarii democrați care au funcții asimilate acestora în structurile guvernamentale și-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 și scoaterea democraților de la guvernare.

Atentat la Parlamentul irakianBagdad (MF) - Doi deputați au fost uciși și cel puțin alți zece au fost răniți, ieri, în explozia care s-a produs la bufetul situat în incinta Parlamentului irakian, a anunțat postul public de televiziune al-Iraqia.Surse din serviciile de securitate declaraseră anterior că două persoane au fost ucise iar alte 15 au fost rănite, ieri, în urma acestei deflagrații, fără a preciza identitatea victimelor.O explozie s-a produs ieri în clădirea Parlamentului irakian, de la Bagdad, într-un restaurant din interiorul clădirii, în timp ce mai mulți parlamentari luau prânzul.

Discuții despre retragerea din Irak
București (MF) - Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, se va întâlni, azi, cu ambasadorul Statelor Unite Nicholas Taubman și cu ambasadorul britanic Robin Barnett pentru a discuta despre trupele românești din Irak și un eventual calendar de retragere.Meleșcanu a declarat, ieri, că în ceea ce privește retragerea trupelor românești din Irak trebuie să fie realizați doi pași. 

în primul rând, adoptarea unei decizii politice în CSAT, iar apoi negocierea unui calendar care trebuie să fie cât mai rapid, a arătat Meleșcanu.De asemenea, el și-a exprimat speranța ca discuția pe tema retragerii militarilor români din Irak să iasă din zona confruntării politice și să se transforme într-o discuție foarte serioasă bazată pe analize obiective.

Totuși, Meleșcanu a spus că nu a vorbit până acum și cu președintele Traian Băses- cu despre acest subiect.Premierul Tăriceanu a afirmat, miercuri, că își menține punctul de vedere privind retragerea trupelor românești din Irak până la Crăciun, precizând că acestă măsură, care va fi convenită în baza unui calendar, reprezintă o decizie politică ce aparține României. Teodor Meleșcanu (Foto: arhivă)

Ați văzut vreodată desene ani
mate interzise sub 18 ani? Nu mă 
refer, evident, la simpaticele fil- 
mulețe porcoase cu Albă ca 
Zăpada și cei șapte pitici ori cu 
cei trei porcușori homosexuali, fil- 
mulețe pe care, oricum, nu le 
difuzează nici o televiziune. Nici 
vorbă. Gândesc la acele desene 
animate de o violență extremă, 
total abandonate ideii de dis
trugere, un soi de abatoare ale 
minții și care prezintă doar arme 
sofisticate, războaie, măceluri, 
sânge împroșcat pe pereți și hălci 
de carne pulsândă. Pot fi urmărite, 
pe câteva canale tv, la orice oră 
din zi și din noapte. Așa că au 

ajuns să facă parte, oricât am 
nega asta, din educația puștanilor 
noștri. Să sedimenteze o părticică 
din comportamentul lor viitor.

A
In același timp, canalele de 

sport - și nu numai - au început 
să transmită masiv sporturi tot mai 
aberante și tot mai violente. Au, 
pare-se, o audiență bună. Incom
parabil mai mare decât o emisi
une culturală sau un talk-show 
politic. Nu e nimic grav în asta, 
nu mor nici cultura, nici politica 
doar din atât. Nici Proust nu se 
uita la televizor, iar Napoleon nu 
asculta nici măcar starea vremii la 
radio. Dar fiind difuzate en gros,

zilnic, obsedant, inoculează trep
tat ideea că sportul înseamnă, 
înainte de toate, violență.

Sunt, mai sus, două exemple de 
tot banale. Plictisitor de vizibile. 
Nu trebuie să fii fan Konrad 
Lorenz sau specialist în istoria nat
urală a agresiunii, nu trebuie să 
teoretizezi faptul că suntem, prin 
definiție, ca specie, violenți, pen
tru a sesiza că oarece nu e în 
regulă. Marile mele probleme sunt 
micile probleme adunate, spunea 
oarecine. „Marea" educație e dată 
de micile acte educaționale 
adunate. Bibliotecile nasc savanți, 
iar cărțile nasc cărți. Normalitatea 
de fiecare zi educă generațiile 
tinere, iar fireștenia măruntă naște 
civilizația. Obișnuiți să lucrăm 
doar la nivel grandios, ne scapă 
aspectele banale care, până la 
capăt, educă.

Ne batem cu discriminarea 
rasială, cu cea pe bază de sex sau 

de porniri sexuale. Protejăm 
obsesiv minoritățile, de orice fel 
ar fi ele. Am devenit atât de 
violenți apărători ai nonviolenței 
încât am ajuns să vorbim despre 
drepturile omului în termeni de 
câmp de luptă. De manual de 
război. Trebuie să fi terminat o 
academie militară ca să fii un bun 
militant pașnic. Și-n tot acest 
timp, când noi ne războim cu 
nedreptatea în general, cu lipsa de 
educație și mârlănia guvernelor, 
când manifestăm la București 
împotriva foametei de Somalia, 
copiii noștri cresc și învață din 
lucruri nebăgate în seamă. Sau 
luate în serios doar atunci când 
ajung fapt de presă, fărâmă de 
senzațional. Mirându-ne. Mirân- 
du-ne că fetele de liceu își trag 
picioare în gură prin pauze, că 
vorbesc atât de porcos încât 
văcarul satului ar lua-o pe păduri 
auzindu-le, că tinerii se .duc la 
stadioane ca la Călugăreni sau la 

Podul înalt, doar pentru a mai 
sparge niște capete și pentru a 
aplica două, trei lanțuri peste 
picioare, că au învățat să-și 
omoare victimele violurilor și să 
le ascundă prin clădiri părăsite, 
distrându-se.

Nu vom scăpa niciodată de 
violență, nici de desenele animate 
aberante, nici de sporturile cre
tine. Nu suntem mai violenți 
decât în urmă cu o sută de ani, 
cu două sute de ani sau cu un 
mileniu. Un lucru însă îl putem 
face: măcar din când în când să 
nu ne mai intereseze marile pro
bleme ale umanității, ci să prac
ticăm fireștenia măruntă. 
Fireștenia cuminte. Hai să nu mai 
iubim atât de violent!

Punctele de vedere exprimate 
de colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.
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• Târgui colecționarilor. Casa de Cul
tură „Drăgan Muntean" Deva și „Hobby 
Club" Deva vor deschide tradiționalul 
„Târg de primăvară al colecționarilor", în 
data de 21 aprilie, la Casa de Cultură, 
între orele 7-14. Târgul va prezenta 
colecții diverse și atractive pentru cei 
pasionați. (S.B.)

• Festival. Festivalul național de umor 
„Liviu Oros", ediția a Vll-a, își deschide 
porțile azi, la Sala mică a Casei de Cul
tură Deva, și se va derula în 13 și 14 
aprilie. Manifestarea cuprinde un salon 
de caricatură, creație literar-umoristică, 
salon de carte ș.a. (S.B.)

Einstein cu... IQ românesc

W
I

Se vrea 
calitate în 
educație

Hunedoara (CB.) - Componența unei comisii pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar trebuie să cuprindă: 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de consiliul profesoral; un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; un reprezentant al părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar, gimnazial sau liceal; un reprezentant al elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și postliceal; un reprezentant al Consiliului Local; un reprezentant al minorităților naționale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanții pă- jrinților sau ai elevilor. 'Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt: coordonarea aplicării procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor legale; elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă, precum și formularea propunerilor de îmbunătățire a calității educației.

Interes 
italian
Deva (C.P.) - în 
regiunea Novara din. 
italia a avut loc ieri o 
sesiune de pro
movare a potențialu
lui investițional și 
economic al
României, organizată 
de API Novara și 
VCO, în sistem 
videoconferință cu 
CCI Hunedoara. în 
cadrul unei sesiuni 
tehnice, firmelor din 
Italia le-au fost 
prezentate 
modalitățile de pro
tejare a afacerilor în 
alte state, instru
mentele de finanțare 
și promovare. CCI 
Hunedoara are un 
parteneriat cu API 
Novara, instituție ita
liană care are 
deschisă o reprezen
tanță la Deva, ce 
preia solicitările 
firmelor hunedorene 
și le transmite în 
Italia pentru identifi
carea de parteneri de 
afaceri, a declarat 
Călin Pogăciaș, direc
torul CCI Hunedoara.

Călin Pogăciaș

LOCATU WDE P0TEfl CUI 0-

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 
i Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

i 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 D1, și cabinetul 10 

din Hunedoara, str George Enescu, nr. 24;

C M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

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

■ In premieră pentru 
județ: Olimpiada 
Națională de Fizică în 
municipiul Hunedoara.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@infarmmedia.ro

Hunedoara - Numărul par- ticipanților la faza națională a olimpiadei de fizică a fost de 530 de elevi din clasele VII- XII. în municipiul de pe Cer- na au sosit, începând de miercuri, elevi din întreaga țară și din Republica Moldova. Olimpicii au trecut, miercuri, prin proba parctică și ieri au susținut proba scrisă. Rezultatele obținute de elevii par- ticipanți vor fi afișate astăzi, la ora 12, contestațiile fiind depuse în următoarele ore după afișarea rezultatelor, la Colegiul „Matei Corvin” din localitate. Selecția pentru lotul național de fizică al României va avea loc sâmbătă și se anunță a fi foarte riguroasă.
Păreri ale elevilorImediat după susținerea probei scrise am vorbit cu Grigorie Petru, elev în clasa a X-a la „Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, care a partici

pat pentru a treia oară la această olimpiadă, faza națională: „Subiectele din acest an au fost relativ grele. De obicei elevii care ocupă primele locuri în aceste competiții școlare și le mențin. Aici, la Hunedoara, a fost o organizare foarte bună și cazarea a fost neașteptat de bună! Am ajuns la olimpiadă pentru că fizica este meseria părinților mei și, la rândul meu, o îndrăgesc. La fel de mult îmi place doar baschetul și bicicleta”. Georgiana Olteanu, din Cluj Napoca, elevă în clasa a Vll-a la Colegiul Național „Emil Racoviță”, vădit emoționată după susținerea probei, ne spunea că „până la această fază nu a fost greu, dar aici nu a fost ușor! Sunt la prima participare la o olimpiadă națională! Nu am ales fizica în mod special. Eu am fost la mai multe olimpiade în faza pe județ”. Brașoveanul Ștefan Caranovic, elev în clasa a IX- a la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” era mai optimist la ieșirea din sala de concurs: „A fost așa-și-așa! Acceptabil, dar mai greu decât la faza județeană! Fizica îmi place foarte mult și am mai participat la o astfel de competiție. Sper că voi obține

Colegiul „lancu de Hunedoara" a găzduit toți participanții la pro
ba scrisă (Foto: CL)

■ if
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un rezultat care să mă bucure și să-i bucure și pe profesorii și părinții mei! „Am ales fizica pentru că este o materie realistă și o întâlnire în viața de zi cu zi! Așa văd eu fizica și, de multe ori, când privesc în jurul meu remarc: Asta e fizică!... Anul trecut am obți

Grigorie Petru Georgiana Olteanu Ștefan Caranovic Octavian Nicola

Parapantist la pământ
Brad (T.S.) - La locul unde s-a prăbușit parapantistul din Brad au ajuns și polițiștii, care în urma investigațiilor au stabilit că bărbatul a căzut cu parapanta în timp ce efectua un zbor, iar în urma impactului cu solul a suferit mai multe fracturi. Cât despre parapantist, acesta este foarte optimist. „Sper doar ca în urma investigațiilor pe care probabil le voi face la București șă nu fie nimic grav la coloană. După ce mă fac bine am de gând să- mi cumpăr o parapantă cu motor. Una la mâna a doua mă costă cam 1.500 de euro,

Pe patul spitaluluidar și senzațiile sunt pe măsură”, este de părere parapantistul amator.

nut mențiune la Olimpiada Națională de Fizică, derulată la Craiova. Acum sper la mai mult deși subiectele din acest an au fost cam de același nivel”, preciza elevul Octavian Nicola - clasa a VUI-a la Școala Nr. 1 din Pitești. Județul Hunedoara a fost reprezentat la olimpiada națională de fizică de 12 elevi - 5 fete și 7 băieți - cei mai buni „fizicieni” din județ. Cei mai mulți sunt elevi ai Colegiului Național „Decebal” Deva.Festivitatea de premiere a câștigătorilor olimpiadei va avea loc duminică, 15 aprilie, ora 9, la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara.
Parcul... „nu produce"!
Simeria (H.A.) - Am trăit cu iluzia că am să pot face ceva pentru Parcul de la Simeria, dar se vede că nu este așa, spune Radu Cor- doș, inginer peisagist. „Nu, pentru că nu se pune prea mare valoare pe un parc dendrologic. Dacă ar fi fost altceva, poate, dar așa, prea puțin interesează pe unii și pe alții despre situația parcului. Dar, dacă nu produce, cum spun unii, nu mai are rost să ne luptăm pentru el. Nici un muzeu nu produce.

Atunci, hai să-l dărâmăm și să facem o parcare privată, ca să producă bani... Asta e... Părere personală”, afirmă Cordoș. De ce se mai luptă, în acest caz, ICAS-ul cu proprietarul de drept al parcului rămâne o întrebare fără răspuns. Probabil, vorba interlocutorului nostru, vrea să taie zecile de arbori rari, sutele de magnolii aduse aici, de zeci de ani, de nobilul căruia i-a aparținut domeniul, și să facă o parcare de 67 ha.
Stație modernă pentru deșeuri
■ Proiectul câștigat de 
Primăria Brad are o 
valoare de un milion 
de euro, fonduri Phare.

Brad (M.S.) - Primăria Municipiului Brad a câștigat un proiect cu finanțare Phare în valoare de un milion de euro pentru construirea unei stații de selectare, transfer și compostare a deșeurilor menajere din localitate și din comunele Ribița și Crișcior. Primăria va asigura 15 la sută din costurile de realizare ale proiectului, diferența fiind reprezentată de fonduri ale UE, nerambursabile, a precizat primarul Florin Cazacu.
Sortare selectivăîn cadrul stației, metalul, lemnul, plasticul și hârtia vor fi selectate din masa de deșeuri, iar ceea ce va rămâne

va fi transformat intr-un compost ce va putea fi folosit ca îngrășământ pentru terenurile agricole. Toată activitatea se va desfășura într-o hală închisjă, la standarde europene.„Prin valorificarea deșeurilor, cheltuielile de funcțio

nare ale stației se vor reduce la zero. De asemenea, va scădea costul de transport al deșeurilor spre groapa de deponeuri”, a menționat primarul Bradului. în prezent, autoritățile se află în stadiul de elaborare a proiectului tehnic de execuție. Dacă pro-
Florin Cazacu (Foto: cl)

Deșeurile din Brad sunt transportate 45 km, intr-o altă locație

cedurile birocratice vor fi depășite suficient de repede, se speră ca lucrările de execuție la această investiție să înceapă în acest an. Groapa de gunoi a municipiului Brad a fost închisă în urmă cu doi ani. De atunci, deșeurile menajere sunt transportate într-o altă locație autorizată, situată la 45 de kilometri de acest oraș.Acesta este și motivul pentru care cheltuielile de transport au crescut, iar tariful la gunoi s-a majorat.

mailto:sanda.bocaniciu@infarmmedia.ro


'743 - S-a -ăscut Thomas Jefferson, al treilea 

președinte a, Statelor Unite ale Americii.________________ i

1859 - -La Conferința reprezentanților Puterilor garante, 

cinci dintre marile puteri partici

pante (Franța, Marea Britanie, 

Rusia, Prusia șj Regatul Sardiniei) 

au recunoscut dubla alegere a lui 

Alexandru loan Cuza ca domn în 

Moldovâ și Țara Românească.

1886 - S-a născut pictorul Nicolae

Tomtza (ml 1940). __________ ___________ _____ :
1906 - S-a născut scriitorul irlandez Samuel Beckett 

(„Așteptându-I, pe Godot"), Premiul Nobel pentru Li

teratură în 1969._____________________________________________

1963 - S-a născut campionul mondial de șah Gary Kas- 

parov.

minim maxim
In general timp însorit. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zileSâmbătă. Timp însorit. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 4°C.
Duminică. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 21°C. Minima va fi de 4°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox
Izvorijllămăduirii; St. Sfințit Mc. Artemon.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Martin I, pp.m.

Calendar Greco-Catolic

S. Martina, pp. Izvorul Tămăduirii.
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Berbec

O ceartă vă predispune la stări de tensiune. Din cauza 
impulsivității crescute, disputele mărunte pot degenera cu 
ușurință.

Taur

începeți o activitate de pe urma căreia veți câștiga bine. 
Dar, pentru ca succesul să fie deplin, temperați-vă spiritul 
critic.

Gemeni

O rudă mai în vârstă nu-și respectă promisiunea de a vă 
împrumuta o sumă de bani. Nu este cazul să-i faceți mari 
reproșuri.

Rac

în sfârșit, șefii încep să vă aprecieze eforturile. S-ar putea 
ca atmosfera tensionată din jur să vă încurce planurile de 
afirmare.

Leu

Dimineață s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze 
că ați cheltuit mult pe lucruri care nu erau neapărat nece
sare.

Fecioară

Este posibil să fiți implicat într-un scandal la serviciu din 
cauza unor bârfe. Stăpâniți-vă și nu faceți afirmații atât 
de dure.

Balanță

Vă sfătuim să evitați drumurile cu mașina. Există pericolul 
să faceți un accident de circulație. Fiți mai prudent decât 
de obicei!

Scorpion

S-ar putea să fiți tensionat și irascibil din cauza sarcinilor 
de serviciu. Aveți mult de lucru și vă enervează că nu vă 
sprijină nimeni

Săgetător

5-ar putea să aveți o controversă cu șeful direct și să 
reacționați impulsiv. Fiți prudent. Ar fi bine să vă odihniți 
mai mult.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:

9.00-20.00 in localitățile Bozești, Gura Dandului, Mada, 

Trăpărăuța și Steuim;

7.30-18.00 în localitățile Ribița, Crișan, Uibăreștt, 

Toplița, Dumbrava de Sus și Dumbrava de Jos;

8 00-15.00 în Hărțăgani (parțial);

8.00-14.00 in Cârnești.

Valea Jiului:

8.00-14 00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.60A, sc.6, 

bl.54. sc 1, str. Avram lancu. Aleea Trandafirilor, bl.4, 

bl.5, str. Minerului, bl.19, bl.16, cartierul Carpați, bl.1, 

bl.2, cătunul Dănuțom.

Gaz
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi, ,urnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

intre orele:
8.00 - 18.00 la PT9. PȚ44 - împăratul Traian, PT10 - 

Liliacului, pe str. 22 Decembrie până la str. Zorilor, 

Piața Arras.

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C HD 214971

Deranjamente lift 235090

Dnecția Sanitar-Veter. 221145

Soluția integrantei din numă
rul precedent: N - VAS - G - 

SERA - UȘOR - CULORI - O

- STI - RAMAS - ANSA - PIU

- ORAC - ALA - A - TOANA - 

E - CG - PUT - PL - RF - 

REALI - CALA - ROIT - DULIE 

-NA - RITOR - NU - I - FARAS

- REGI

1$
Capricorn

Dimineață aflați că trebuie să plecați într-o călătorie. Este 
posibil ca partenerul de viață să vă reproșeze că nu v-ați 
ales bine momentul.

Vărsător

O dispută cu șefii s-ar putea să se soldeze cu anularea unei 
delegații în care trebuia să plecați zilele acestea. Fiți mai 
prudent decât sunteți de obicei!

Pești i>

Vă irită problemele care apar din cauza neînțelegerilor cu 
un partener de afaceri. Nu refuzați comunicarea și evitați 
speculațiile.

REȚETA ZILEI

Spaghete italienești
Ingrediente: 350 g spaghete, 100 g unt, 3 roșii, 1 

nguriță zahăr, 100 g cașcaval, sare, 200 g costiță.

Mod de preparare: Se fierb foarte bine spaghetele 

apă clocotită cu sare. Se limpezesc, se țin puțin 

ce cTta încălzită până se evaporă toată apa. Se 

amestecă cu unt și cașcaval ras și se servesc cu sos 
se roșii. în sos se pot adăuga pătrățele de costiță 

atemată prăjite și fierte 5 minute împreună cu sosul

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
7:30 TeleMatinal 
9:55 Arhiva de serviciu 

10:10 Surprize, surprize... 
Anul 9... (r) 

12:45 Misiune specială (doc.

M.A.I.)
13:00 Nevastă-mea și copiii 

O (film serial, comedie, 
ȘUA, 2003).
în distribuție: 

Damon Wayans, 
Tisha Campbell, 

George Gore II.
Regia: 
Don Reo, 

Damon Wayans 
13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping

15:30 Tribuna partidelor par
lamentare

16:00 Parlamentul României 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general 

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

Meteo

20:20 Stele de... 5 stele
21:45 Spirala 

g(film serial, 
episodul 4, dramă, 
franța, 2005). 
în distribuție: 

Gregory Fitoussi, 
Caroljne Proust, 
Philippe Duclos.

Regia: 
Alexandra Clert, 
Guy-Patrick Sain- 
derichin

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:20 Hilary și Jackie 

(dramă, Anglia, 1998). 
Cu: Emily Watson, 
Rachel Griffiths, James 
Frain. R.: Anand Tuck- 

er
1:30 Stele de... 5 stele (r) 
2:50 Jurnalul TVR (r) Sport. 

Meteo 
3:55 Iepurele (film, r) 
5:30 Interes general (r) 
6:15 Hello, Good-Bye!

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Meseriașii (r) 
10:45 La Bloc (r) 
11:15 Walker, polițist texan 

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

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

13:00 Știrile ProTv
13:30 Crimele din Midsomer: 

Pădurea morții (crimă, 
®Marea Britanie, 1997).

Cu: John Nettles, 
Daniel Casey, Jane 
Wymark

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

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

H jumătate (ep. 14, 
comedie, SUA, 2003). 
Cu: Charlie Sheen, Jon 

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

Vremea

20:30 Dansez perifru tine
0:30 Arta copiatului

(comedie, Statele Unite 
ale Americii, 2002).
în distribuție: 

Kathryn Anderson, 
Babs Chula, 
Dixon Cohee, 
Casey Dubois.
Regia: 
Andrew Gurland

2:30 în lumea trădării 

(film artistic, acțiune, 
ȘUA, 2001). 
în distribuție: 

Allen Scotti, 
Kim Yates, 
Andrew Craig, 
Matt Westmore.
Regia: 
Brian Katkin

4:00 Crimele din Mid- 
omer: Pădurea morții 

(film, reluare)
5:30 Emmerdale - Afaceri 

de familie 
(reluare)

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 piesei 

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

gCu: Bruce Winant, 
Kevin Connolly, Cathy 
Herd, Kevin Weisman 

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

Gherghe
13:45 Comedia animalelor

El (serial)
14:15 Copiii Dunei (partea I) 

(SF, SUA/Germani, 
12003). Cu: Alee New- 
man, Julie Cocs, 
Edward Atterton, lan 
McNeice

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

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:30 Folclorul contraatacă 
(divertisment) 

23:30 Joc în doi (comedie, 
SUA, 2001). Cu: Vivica 
A. Fox, Morris Chest- 
nut. R.: Mark Brown 
Shante Smith este fru
moasa directoare a 
unei agenții de publici

tate care se pare că 
are o viață personală 
foarte bine organizată; 
și ea, și prietenul ei. 
Relația cu Keith, un 
avocat chipeș, este 
invidiată de toate pri
etenele ei, până într-o 
seară când II văd pe 
Keith într-un bar cu o 
altă femeie. Shante 
este obligată să 
lanseze planul de 10 
zile pentru a-și aduce 
iubitul pe calea cea 
bună.

130 Concurs interactiv 
2:30 Observator (r) 
3:15 Vivere (s)

10:10 Virginia, călugărița din 

Monza (partea a ll-a) (dramă, 
Italia, 2004) 11:55 Descoperă 

romanii 12:00 Lege și ordine 
(s) 13:00 ABC... de ce? 14:00 

Lecția de management. Prima 
mea afacere (doc., Marea Bri
tanie, 2005) 14:30 Dincolo de 
hartă (doc.) 15:00 împreună 

în Europa! Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 

Autostrada TVR 17:00 Gim

nastică 19:30 Ray Mears - 
Lecția de supraviețuire (doc.) 
20:00 D'ale lui Mitică 21:00 

Ora de știri 22:10 Coolmea 

distracției 23:10 Home 
made.ro 23:45 Escrocii (ep. 3, 

acțiune/comedie, UK, 2004) 
0:45 Ray Mears - Lecții de 
supraviețuire (doc., r) 1:15 
Omul între soft și moft (r)

8:00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 U nhappily Ever After (s, 
SUA, 1995) 11:30 Inspectorul 
Fowler (s). Cu: Rowan Atkin- 
son, Mina Anwar, James Drey- 
fus 12:20 Look who is win- 
ning 13:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 14:30 
Miezul problemei (r) 16:30 
Bărbatul din vis (s) 17:30 

Inspectorul Fowler (s) 18:00 
Fotbal 20:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 20:15 
Film artistic 24:00 Film artis
tic

13:00 Laboratorul lui Dexter (s 
animație) 13:30 Merrie Me- 
lodies Show (s) 14:00 Verdict: 
crimă! (r) 15:00 Entertainment 
News (r) 15:15 Cupluri celebre 
(doc.) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Jake, special
istul în relații (r) 17:00
Veronica se întoarce (film de 
familie, România, 1973) 19:00 
Seaquest (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Schimbul 
trei (s) 21:30 Jake, specialistul 
în relații (s) 22:00 Judecătorul 
și bodyguard-ul (dramă, 
Franța, 2005)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

7:00 Duelul pasiunilor (r) 9:00 
Gitanas (s) 10:00 Culoarea 
păcatului (s) 12:30 Inocență 
furată (s). Cu: Cămilă Sodi, 
Valentino Lanus, Helena Rojo, 
Carolina Tejera 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) 
2030 Salsa și dragoste 
(romantic, SUA 2001) 2230 0 
lume a fiarelor (s) 030 Pri
zoniera (r) 1:30 Poveștiri j 
adevărate (r) 230 Salsa și 
dragoste (film, r)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:25 
Imobiliare blitz (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și put
ere (s) 14:40 La limita 
legalității (SF, SUA, 1995) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Dezastre în lumea sportului 
18:00 Focus 1930 Camera de 
râs 20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 4400 (s). Cu: Joel 
Gretsch 2:00 Trădați în 
dragoste 23:00 Chaplin 
(biografic, SUA, 1992) 130 
Furnicile ucigașe (horror, SUA, 
1998) 3:00 Focus (r)

735 Miracolul Crăciunului 

(aventuri, Canada, 2005) 9fl0 
Premiul AFI - Sean Connery 

(SUA, 2006) 10:30 Dă-te mare 

și tarei (comedie, SUA 2005) 
1230 Presa face legea (come

die, SUA, 2005) 13:55 Erin 
Brockovich (dramă, SUA, 
2000) 16:00 Gooll (acțiune, 

SUA, 2005) 18:00 Micuții 
infractori (aventuri, SUA, 

2004). 20:00 Londra
(dramă, SUA, 2005) 2135 Dă- 

te mare și tarei (comedie, 
SUA, 2005) 23:35 Casa de 

ceară (horror, SUA, 2005)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9.00 Realitatea de la 9:00 
9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea 13:20 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 18:50 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 2005 Rea
litatea zilei 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:00 Tănase și Dinescu

7:00 Matinal 710 10:00 
Euromaxx (reluare) 10:30 

Azi, mâine 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 

Euromaxx 13:35 Fabricat în 
Germania (reluare) 14:35 

Lumea cărților 1535 Misiune 
imposibilă (reluare) 16:00 
Essentze (reluare) 17:00 
Hobby Mix. Cu Irene Pârvu 

17:30 Pasul Fortunei 18:00 

6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 19:00 Știri 

19:20 Hobby Mix 20:00 
Trenul vieții. Cu Liana Stan- 

ciu 22:00 High life. Cu Mo- 
nica Stan 23:00 Film artistic

8:00 Istoria invențiilor 900 
Automobile americane recon

diționate 10:00 Vânătorii de 
mituri 11:00 Mașini pe alese: 
Capri 12:00 Cele mai mari 

superlative 1300 Confruntări 
și fiare vechi 1400 Istoria 
invențiilor 15:00 Cum se fa

brică diverse lucruri? 1600

Curse 1700 S-a născut ui 4x4
1800 Motociclete americane

1900 Jocurile video, pășune 
și industrie 2000 Cum se fa
brică diverse lucruri? 2100
Locatari morți 2200 Feno

mene stranii 2300 Cne va
deveni pilot de Grand Prii? 
2400 Rable și reparați - SUA

made.ro
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Avem miere si legume BIO< . J M I • *»« t •• t I « • * t l < I « H >V W W»?

www.apicultura.lx.ro
Dm (C.P.) - Apicultura poate fi o pasiune, nu numai 
o sursă de venituri. Portalul este dedicat apicultorilor 

și include informații legate de cursurile de specializare, 

practica apicolă, sfaturi, -

CUM VALUTAR BNR - 12.04.2007

■ Un număr de opt 
firme din județ sunt 
implicate în producțiile 
agricole ecologice.

Clara Pâs______________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Peste 3000 de familii de albine care aparțin apicultorilor hunedoreni vor produce, în acest an, miere certificată BIO, ceea ce arată faptul că acest aliment provine dintr-o zonă fără poluare. Produsele apicole care poartă marca BIO sunt mai scumpe decât cele obișnuite cu cel

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

M............
Am primit 
solicitări de 
export (le sute 
de tone din 
Germania și 
Franța

BIOFARM 0.7200 -0,69
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 

221277.

SNP 0.5500 -0,90

SIF1 2.9600 -1,00

BRD 21.2000 -0,93

SIF5 3.4700 -0,29

ANTIBIOTICE 1.8600 -0,53

ROMPETROL 0.1020 -1,92

BANCA TRANSILVANIA 1.0700 -0,93

TRANSELECTRICA 47.0000 -0,84

«■meu de smo
HUNEDOARA

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

33.®-» 748080

DEVA
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Iosif Korb

.................................Mpuțin 20-30%. Mierea certificată astfel este foarte căutată la export, anul trecut fiind livrate, din județul Hunedoara, zece tone de produs prin intermediul unui procesator din Mureș. Pe piața internă au plecat însă 30 de tone de miere BIO, două kilograme de polen și 70 de kilograme de propolis.„Mierea românească este foarte apreciată în Europa. Soluția pentru dezvoltarea exportului și recucerirea piețelor externe este să livrăm miere de calitate, în borcane pe care să fie scris că este produsă în România”, a de

Amplasarea aparatelor radar in data de

13.04.2007:_______________________________________ __________
- DN 7: llia - Zam - limita jud. Arad;

- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.

SUDORII

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

A furat cărbune cu sacii
Petrila (M.T.) - Jandarmii au reușit să-l prindă la timp pe un bărbat de 56 de ani, din localitate, care miercuri seara a furat 500 kilograme de cărbune din incinta Exploatării Miniere Lonea. Vasile L. a sustras cărbunele din incinta unei centrale termice, care aparținea societății E.M. Lonea. Bărbatul a încărcat întreaga cantitate de cărbune în zece saci pe care apoi i-a pus în autovehiculul proprietate personală, de la care demontase bancheta din spate. A în

începători
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Avansați

Dialog social
Deva (S.B.) - Organismele societății civile de tip ONG din județul Hunedoara, profilate pe problemele minorității rome, vor susține, în data de 27 aprilie, între orele 10-13, la Casa de Cultură „Dră- gan Muntean” Deva, un dialog social la care sunt invitate toate instituțiile descentralizate și primăriile din județ. Scopul acțiunii este accelerarea ritmului de integrare a României în UE prin integrarea minorității rome în societatea românească. La dialog vor fi prezenți liderii romilor din județul Hunedoara și 10 romi ce fac parte din comunitatea Devei, din zona străzilor Primăverii, N. Grigorescu, Digului și Carierei. 

clarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine Hunedoara, Iosif Korb. ACA Hunedoara deține o instalație de procesare a mierii de albine realizată cu fondurile programului USAID. în prezent, apicultorii caută o soluție financiară pentru implementarea standardelor de control intern ISO, ceea ce ar permite ACA Hunedoara să proceseze și să livreze miere BIO la export, fără alți intermediari.
Legume ecologiceîn județ se cultivă și legume ecologice, susține Emil Gavrilă, director în cadrul DADR Hunedoara. Suprafețele cultivate ecologic sunt reduse, totalizând circa 70-80 de hectare. „Producțiile sunt mici, pentru că nu se folosesc îngrășăminte chimice, iar valorificarea este, momentan, anevoioasă. Producătorii nu reușesc încă să compenseze prin preț această diferență de productivitate”, spune Emil Gavrilă. Produsele ecologice au prețuri de 3-4 ori mai mari decât cele obținute în mod normal, așa că produsele ecologice se adresează celor cu o situație financiară bună care își pot permite să le cumpere. Pentru că pe piața internă nu este o cerere foarte mare, majoritatea produselor ecologice ia calea exportului, dacă producătorii reușesc să încheie contracte în acest sens.
Cereri până în iunieOperatorii din sectorul agriculturii ecologice vor fi obligați să se înregistreze, 
cercat să părăsească incinta societății, însă a fost surprins de jandarmi.„Cel în cauză se face vinovat de comiterea infracțiunii de furt, faptă prevăzută și sancționată de articolul 208 Cod penal, pentru care jandarmii i-au întocmit acte de constatare care vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara „Decebal”, sublocotenent Nicolae Răducu.
Concurs de eseuri
■ Un eseu bine făcut 
pe tema „Vreau să fiu 
european" poate aduce 
premii tinerilor.

Deva (C.B.) - Asociația Tineret și Dezvoltare Regională și Publicația „Tineri, Taste și Condei” au lansat cea de-a doua ediție a proiectului: „Vreau să fiu european”. Proiectul urmărește premierea celor mai bune eseuri pe tema implicării tinerilor în viața asociativă, în viața comunității locale sau/și a combaterii discriminării cu ajutorul mass-media. La acest concurs sunt invitați să se înscrie tineri (elevi, studenți etc.) cu vârste între 15 și 28 de ani din România.Tema eseurilor este la alegere: combaterea discriminării cu ajutorul mass-media; creșterea participării tinerilor la viața asociativă și

Pentru mierea BIO stupii trebuie să treacă printr-o perioadă de 
conversie de până la 2 ani (Foto: cl>până la data de 1 iunie a fiecărui an, la Ministerul Agriculturii. „înregistrarea se face prin completarea fișelor puse la dispoziția producătorului prin intermediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara”, a precizat Emil Gavrilă. Fișele de înregistrare asigură operatorului calitatea de producător în agricultura

- stupii trebuie amplasați la cel puțin 10 kilometri de o sursă de poluare 

și la minim trei kilometri de șoselele aglomerate

- tratamentele aplicate familiilor de albine se efectuează fără substanțe 

chimice
- lăzile pentru stupi trebuie să fie din lemn, vopsite cu substanțe naturale
- apicultorii care doresc să producă după standardele BIO trebuie să fie 

atestați și să aibă experiență

Șomaj de cinci procente
Deva (C.B.) - în luna martie 2007, prin programul de mediere s-au ocupat 2454 de locuri de muncă, se arată într- un comunicat emis de AJOFM. Dintre acestea, pentru 1892 locuri de muncă s-au încheiat contracte pe perioadă nedeterminată, iar pentru 562 locuri de muncă contracte pe perioadă determinată. în cadrul acestui program au fost 
Numărul de șomeri ia nivelul anențHler lesele
Deva - 1373 Orăștie - 1156

Hunedoara - 1242 Brad - 1190

Petroșani - 892 Călan - 1081

Lupeni - 968 Hațeg - 1194

Vulcan - 748 llia - 540

Simeria - 364 Petrila - 593

activități de voluntariat; sprijinirea activităților de promovare a cetățeniei europene active. Premiul cel mare al proiectului constă într-o excursie gratuită într-o țară UE în perioada vacanței de vară 2007. Celelalte eseuri valoroase vor fi de asemenea premiate cu excursii în România sau străinătate în cursul anului 2007. Eseurile vor trebui redactate în limba engleză.

O excursie în UE pentru un 
eseu reușit

ecologică și reprezintă documente eligibile pentru obținerea de subvenții și pentru accesarea de fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Pentru perioada 2007-2013, suma prevăzută în Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru sprijinul agriculturii ecologice se ridică la aproximativ 225 de milioane de euro.

J

angajați 454 de șomeri de peste 45 de ani, 72 de șomeri unici întreținători de familie, 59 de absolvenți ai instituțiilor de învățământ, 11 persoane care în termen de trei ani îndeplinesc condițiile de pensionare, 1858 alte categorii de persoane. Față de luna martie a anului trecut, rata șomajului la nivelul județului Hunedoara a scăzut de la 10,47% la 5,41%.

Cu bilanțul 
la fisc

Deva - Contabilii firmelor care întocmesc situații financiare anuale mai au la dispoziție a- proximativ două săptămâni pentru a depune la fisc bilanțul contabil. Situațiile financiare a- nuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a administratorului sau a altei persoane care are o- bligația gestionării unității respective, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea documentelor fiscale. Bilanțul contabil se depune la unitățile fiscale până în data de 30 a- prilie, informează Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Hunedoara.

http://www.apicultura.lx.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
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• Intimă. O cameră specială, dedicată 
vizitelor cu caracter intim ale deținuților, 
va fi inaugurată astăzi la sediul Penitencia
rului de Maximă Siguranță Bârcea Mare, 
conform legislației în vigoare. (M.S.)

De-a râsu'-plânsu* la Politie
■ Printre numeroasele i---------------------------------- ----------------------------------------------- știe unde, știrea orîcu

Contestație
București (M.S.) -Contestația depusă de Miron Cozma împotriva deciziei Tribunalului București, prin care s-a decis menținerea sa în arest, va fi judecată la un nou termen, după ce Curtea de Apel București a hotărât amânarea cauzei. în urmă cu două luni, Tribunalul București a decis să admită recursul formulat de procurori la hotărârea Judecătoriei sectorului 5, care hotărâse că fostul lider al minerilor din Valea Jiului poate fi eliberat condiționat.

Tunaru, în arest
Petroșani (M.S.) - Fostul deputat Raj Tunaru, de loc din Petroșani, se află încă în arestul unei poliții din Los Angeles. La sfârșitul acestei luni, Raj Tunaru va fi adus, din nou, în fața completului de judecată. In. stanța a stabilit că fostul demnitar ar putea ieși pe cauțiune, a cărei valoare a fost stabilită la un milion de dolari.

Arestat
Deva (M.F.) - Bărba

tul. în vârstă de 73 de 

ani, din Deva, acuzat 

că și-a sugrumat 

soția cu un cablu TV 

și apoi a vrut să se 

spânzure, a fost ares

tat preventiv pentru 

omor calificat. 

Judecătorii de la Tri

bunalul Hunedoara 

au emis mandat de 

arestare pentru 29 de 

zile pe numele lui 

Ștefan Paku, bărbatul 

fiind acuzat că și-a 

omorât soția, pe 

Ileana Paku, în vârstă 

de 66 de ani. Potrivit 

purtătorului de 

cuvânt al Tribunalului 

Hunedoara, 

judecătorul Mihaela 

Timișan, bărbatul va 

fi supus unei exper

tize psihiatrice oentru 

stabilirea 

discernământului în 

momentul comiterii 

crimei. Bătrânul de 

73 de am, din Deva, 

și-a omorât soția și 

apoi a vrut să se 

spânzure cu cablul 

TV cu care și-a ștran 

gulat nevasta. 

Cadavrul femeii a 

fost găsit miercuri 

după-amiază, în 

bucătărie, de către 

fiul acesteia, după ce 

acesta s-a întors de 

la o înmormântare.

■ Printre numeroasele 
cazuri care le dau bătăi 
de cap polițiștilor, se 
numără și cazuri hilare.

Mihaela Tăma;
mjhaela.tama5@informniedia.roDeva - Morți ciudate, dispariții misterioase sau, pur și simplu, dispariții de... plăcere, furturi, violuri, prostituție ■ acestea sunt câteva din cazurile cu care se confruntă lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva. Povestirile adevărate ale polițiștilor ar putea face, într- o zi, subiectele unor romane polițiste de mare succes. Pentru că fiecare caz în parte a avut, dincolo de paginile seci ale dosarului, ceva special. Oamenii care lucrează aici acceptă cu greu să-și dezvăluie identitatea în fața opiniei publice, ori să fie fotografiați. Ei vor să rămână într-un con de umbră și de acolo să-și facă meseria așa cum știu ei mai bine. Cu greu am reușit să obținem acordul de a dezvălui numele unuia dintre acești oameni care la orice oră din zi sau din noapte sunt „pe baricade”.Pe lângă cazurile „cu greutate”, la care se întâmplă să lucreze ani de zile, mai există și cele hilare. S-a întâmplat ca
Luptă pentru șefia PSD
■ Doi candidați înscriși 
în cursa pentru 
președinția organizației 
PSD Hunedoara.

Deva (M.S.) - Social-de- mocrații hunedoreni își vor alege mâine conducerea organizației județene, în cursa pentru funcția de președinte fiind anunțate două candidaturi: Victor Vaida - actualul președinte, și Florin Cazacu - primarul municipiului Brad. Conferința PSD este una extraordinară, după ce, la începutul acestui an, social- democrații și-au spălat rufele în public, în prezența președintelui Mircea Geoană.Actualul președinte, Victorcătre polițiștii huendoreni, în numai 24 de ore, acelor șoferi care au încălcat regulile de circulație. Șapte permise de conducere au fost ridicate, iar 12 persoane au fost amendate pentru depășirea vitezei legale. (Foto: t. Mânu)

Se unesc pentru a cere bani
Petroșani (C.P.) - în Valea Jiului, primarii își fac asociație pentru a lua bani de la Bruxelles. Primarii celor șase orașe ale Văii Jiului au decis să se unească într-o asociație, pentru a putea accesa mai ușor fonduri europene de dezvoltare. Decizia a fost luată în urma unei recente întâlniri cu reprezentanții Băncii Mondiale la Petroșani, care i-au sfătuit că aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru a accesa mai ușor fondurile europene. Proiectele de investiții sunt declarate eligibile, adică primesc bani drept finanțare nerambursabilă, dacă aduc un plus de bunăstare cât mai multor oameni și dacă se înscriu în strategia județeană și locală de dezvoltare pe termen mediu și lung, au precizat recent, la rândul lor, reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara. în caz contrar, fie proiectele nu obțin sprijinul financiar al Uniunii Europene, fie se pot solicita granturi reduse ca valoare din care nu se poate face mare lucru pentru comunitate. Noua asociație a primarilor din Valea Jiului va avea și un sediu, cel mai probabil la Vulcan. deoarece acest municipiu este conside- 

rai f'pntml Ă’ăii T-h-iliii

Liga Sindicatelor își 
continuă activitatea

Deva (M.S.) - Tribunalul Hunedoara a decis ca Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ) să își continue activitatea sindicală și să nu fie desființată. Decizia a fost luată după ce un sindicat din Valea Jiului, desprins din LSMVJ, a contestat încercarea ligii de a se transforma în structură federativă. „Nu am cerut altceva decât să ne constituim din organizație sindicală de tip confederativ într-o organizație sindicală de tip federativ, după noua lege a sindicatelor. Legea spune că în termen de 90 de zile trebuie să îți pui statutul în ordine. Este un termen de recomandare și nu este un termen imperativ de a reorganiza structura sindicală”, a declarat președintele LSMVJ, Zoltan Lacataș. Minerii din Vale sunt reprezentați, în relația cu patronatul, de două organizații sindicale - Liga Sindicatelor Miniere, care este majoritară și Uniunea Sindicală Mine și Energie, formată prin desprinderea din ligă a sindicatelor de la 
î ÎVP7Pni Porriîa ci T rmno

Polițiștii investighează uneori cazuri mai puțin obișnuite (Foto: cl)0 persoană să reclame dispariția unui membru al familiei, dispariție care în opinia reclamantului se datora „răpirii de către extratereștri”. „îmi amintesc de unul din cazurile complexe la care am liicrat aproape două luni de zile. Au fost aproximativ 20 de furturi din societăți comerciale, cu autori majori și minori. A trebuit să îi căutăm prin tot județul. Ne-a dat mari bătăi de cap”, povestește comisarul Cristian Horvat, din
Vaida, crede că experiența sa politică și profesională îl recomandă pentru un nou mandat. Acuzat de unii colegi că nu este suficient de bătăios în confruntarea cu actuala putere, Victor Vaida susține că el este „un politician de nivel european, care își desfășoară activitatea pe bază de programe, idei și nu pe baza scandalurilor care au adus România într-o gravă criză politică”. El a menționat că va promova oamenii de calitate, cu pregătire profesională și politică, și că va susține membrii PSD Hunedoara pentru funcții de parlamentari, inclusiv europeni, sau miniștri într-un viitor guvern PSD.Pe de altă parte, primarul 

Vrei si Cuvântul liber

cadrul Biroului de Investigații Criminale Deva.
Se preda singurDe-a lungul carierei sale de polițist, comisarul Horvat își amintește și acum cu zâmbetul pe buze de „clienți” de-ai lui. Unul dintre aceste cazuri este cel al unui „personaj” care după fiecare spargere se preda la Poliție. „Dimineața când intram în serviciu și ne aștepta afară pe bancă știam că iar a dat o spargere pe cine

Victor Vaida Florin CazacuFlorin Cazacu, afirmă că s-a decis să candideze pentru președinția PSD Hunedoara deoarece a apreciat că actualul lider al organizației nu a fost „suficient de combativ” în susținerea politicii social- democrate. „Avem oameni de valoare, dar nu este o echipă 

Mâine, 14 aprilie,
începe o noua

ediție a concursului
puzzle destinat

Ui.

Alătură-te Cuvântului Liber1
Cu noi ai numai de câștigat JUBMAL î

cititorilor de probă!
în ziarul de azi, 13 aprilie, cei care au găsit inserată 
o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa 
fiecare piesă puzzle (6) apărută din 14 până in 20 
aprilie, inclusiv, lipindu-le apoi pe cartea poștală și 
reconstituind imaginea. Pentru a participa la concurs, 
depuneți-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la 
O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției 
din Deva. Str. 22 Decembrie, nr 37 A. până in 6 î:
în 7 mai puteți fi câștigătorul celor ' '
participanții ce se încadrează in reguAmen* v.r pri
mi. timp de o lună. Cuvântul LA-r

Știa că oricum va fi prins și nu avea sens să se mai ascundă”, povestește Hon vat. Un alt caz „de râs” es/^ cel al unor tineri, „mari hoți’f care au plecat să fure dintr-o casă. „Au intrat în casa omului. Au întors-o cu susul în jos, iar la plecare unul dintre ei.a căzut în piscină. După ce „s-a adunat” din apă, au rupt- ’ o la fugă. La câțiva metri de casă unul dintre ei se împiedică și își luxează piciorul”, mai -relatează comisarul.
Și-a furat mașinaPentru că nu i-au făcut reparațiile la timp, un devean s-a dus la service-ul unde și- a lăsat mașina și a luat-o acasă. „Angajații ne-au anunțat că a fost furat un Mercedes care era la reparat. Surpriza a venit când am găsit mașina în fața blocului unde locuia proprietarul”, spune polițistul. Și oamenilor cu „funcții înalte” li se poate întâmpla să fiâ prinși în flagrant cu câte- o fetiță în brațe. Acesta a fost și cazul unui mare director, care după ce „ridică” o „fetiță” de pe DN7, pleacă cu ea spre sediul firmei. Este prins .. de polițiști în flagrant, dupăf care, băut fiind, se urcă la volanul mașinii și pleacă. A fost oprit în trafic de un echipaj al Poliției Rutiere și s-a ales și cu permisul suspendat.

care să schimbe imaginea PSD în una mult mai bună. Con sider că programele PSD trebuie adaptate la nivel local, că este necesară promovarea investițiilor pentru dezvoltarea localităților și crearea de noi locuri de muncă”, a spus Florin Cazacu.

mailto:mjhaela.tama5@informniedia.ro
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Mihai vrea din nou titlul

• Preparator. Managerul general al Jiu
lui, loan Sdrobiș, a declarat că „voi aduce 
un preparator la echipă și m-am gândit la 
lonuț Stelescu. Sunt de părere că fostul 
preparator, Lucian Păun, ar trebui dat în 
judecată și să i se ceară daune morale 
pentru accidentările de la echipă", a spus 
Sdrobiș. (V.N.)

„Nu jucăm ce trebuie"
Deva (V.N.) - Acestea au fost cuvintele asupra cărora a insistat în discuția de ieri Gică Barbu, antrenorul de la Mureșul Deva. Tehnicianul se referea de fapt la ceea ce au jucat elevii săi în ultima perioadă și era pe bună dreptate mâhnit de faptul că diferența de puncte dintre lidera clasamentului, Arieșul Turda, și Mureșul Deva, ocupanta locului 2, a crescut la 9 puncte.„Trebuie să ne trezim, altfel și acest loc va fi în pericol. Iar dacă ratăm poziția secundă, care ne duce la baraj, atunci eu nu mai am ce căuta pe la Deva.” - a mai spus Barbu. Despre partida de astăzi de pe teren propriu cu Mariș Tîrgu Mureș, de la ora 17, tehnicianul a afirmat că nu va fi deloc ușoară, pentru că mureșenii au o echipă solidă și se situează pe la mijlocul clasamentului.

■ Cîmpeanu speră ca și 
în acest an să fie unul 
dintre protagoniștii raliu
lui pe traseu montan.

Valentin Neagu_________________
valentin.neagu@irifarmmedia.r<]

Deva - Astăzi și duminică, la Brașov, pe traseul Livada Poștei și Poiana Mică (DN 1 E) , sub genericul „Memorialul Ludovic Balint”, se desfășoară primele etape din a- cest an ale Campionatului Național de viteză pe Traseu Montan. La întreceri, la Clasa Hll (1600-2000 cmc) participă și brădeanul Mihai Cîmpeanu, unul dintre cei mai buni con- curenți la acest sport din ultimii ani din județul Hunedoara. Spunem acest lucru, întrucât de mai multă vreme Mihai se situează printre frun-
Revine Jiul într-un an?

Gică Barbu

■ Noul antrenor al „mi
nerilor" crede că forma
ția sa are forța să revină 
în noul sezon în Liga I.

Valentin Neagu_________________
valentin.neagu@lnformmedia.ro

Deva - Gheorghe Poenaru, noul tehnician al Jiului, crede că formația din Petroșani va reveni într-un an în prima ligă. „Jiul va reveni în prima ligă și sunt convins că se poate face treabă bună aici mai ales că echipa are condiții dintre cele mai bune. Dacă nu aș fi avut încrederea asta, nu aș fi venit”, a spus Poenaru. După cum se știe, Poenaru a semnat un contract cu Jiul Petroșani, valabil până la finalul campionatului, cu
Au ajuns la necaz

Deva (V.N.) - După evoluții care de care mai contradictorii, iată că Dacia Orăștie a ajuns spre coada clasamentului și nu mai are mult până la a intra în hora echipelor pasibile de retrogradare. Acest lucru îl neliniștește pe antrenorul Constantin Nenu, care ne-a spus ieri că „trecem printr-o pasă proastă. Suntem triști, desigur, dar ne-am făcut-o cu mâna noastră”.Nu poate fi uitată cea mai rușinoasă înfrângere din ultima vreme de pe teren propriu, cea din fața Laminorului Beclean. Bistrițenii nu câștigaseră nici o partidă în acest sezon. Nici pe teren propriu, nici în deplasare. Au învins însă la Orăștie și...Nici partida de astăzi de la Ocna Mureș nu este ușoară pentru elevii lui Nenu, dar se speră într-o revenire de formă, cel puțin acum, în al doisprezecelea ceas. Altfel, îi bai mare!

Urmează zile grele pentru „Dacia"

FOTBAL / LIGA A IV-A
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Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 

etapa a XlV-a, din 15 aprilie a.c.:

CFR Marmosim Simeria - Inter Petrila, Daniel Tihrt, 

centru, (Călan), Alin Saraol (Deva) și Flavius Timofte 

(Hunedoara), asistenți. Observator, Vasile Tătar. 

Minerul Aninoasa - Metalul Crișcior, Daniel Marines- 

cu, centru, (Hunedoara), Cosmin Danciu (Deva) și 

Nicu Savin (Hațeg), asistenți. Observator, Doru 

Toma.
Victoria Călan - Agrocompania Băcia, Claudiu Kre- 

mer, centru, Aurelian Panaite și Sorin Corpadi 

(Lupeni), asistenți. Observator, Lazăr Kelemen. 

Retezatul Hațeg - Universitatea Petroșani, Vlad Biriș, 

centru, (Deva), Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță 

(Brad), asistenți. Observator, Nicolae Mocoș.

Aurul Brad - Gloria Geoagiu, Adrian Romonți, cen

tru. Manits Pavăl și Alexandru Bălan (Simena). asis

tent Observator. Manan Dima

Dorința de 
promovare

Deva (V.N.) - După ce în jurul echipei de fotbal din Liga a Il-a, Corvinul 2005 Hunedoara, s-au învârtit tot felul de zvonuri, iată că au apărut și ceva intenții, care sperăm să fie cât mai aproape de realitate. Ne referim la faptul că unul dintre sponsorii echipei, omul de afaceri Ovid- iu Luca, și-a declarat intenția de a achiziționa jumătate din acțiunile echipei. „Trebuie să spun că am gânduri mari cu FC Corvinul. Deocamdată însă aștept să se încheie campionatul, după care voi negocia cu Florin Uscatu, patronul clubului, cumpărarea a 50 la sută din acțiuni” - a declarat Luca. El a mai precizat că în sezonul următor dorește ca echipa din Hunedoara să atace promovarea în Liga I. La rândul său, actualul finanțator, a ținut să precizeze: „ Mi-a spus că dorește ca echipa să se lupte pentru promovare. Așa doream și eu în urmă cu doi ani, dar acum... Oricum, eu îl aștept să investim împreună în echipă”, a spus Florin Uscatu.

Cîmpeanu are un motor mai puternic în acest sezontașii clasei la care concurează la nivelul țării, anul trecut reușind să devină pentru prima oară și campion național. Din discuția avută cu el ieri, a reieșit faptul că și în acest sezon brădeanul are gânduri serioase. „Datorită sponsorilor, am reușit să-mi îmbună
drept de prelungire pe încă două sezoane, iar obiectivul lui este realizarea baremului de 25 de puncte: De asemenea, managerul general loan Sdrobiș a afirmat: „A fost adus un om matur, cu multă experiență, dar și multă personalitate, ceea ce este foarte important. Antrenorul nu trebuie niciodată să fie prietenul fotbaliștilor, ci să păstreze o anumită distanță”.Trebuie precizat faptul că pentru partida cu Ceahlăul Piatra Neamț, din etapa a XXVI-a a Ligii I, noul antrenor al formației Jiul nu va putea conta din nou pe 6 jucători. Este vorba de Lungan, Găldeanu, Mihart, Kalai, Drida și Bâdoiu, toți accidentați. Cu toate acestea, antrenorul Gheorghe Poenaru 

DA □ vreau să primesc in 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.

0254/211275, int. 8811
Sună pentru a profita de această OFERTA!

Je lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber W 
iferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOR
SJu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
jrețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
icelași, pe rețeaua proprie de distribuție!

Numele__
Prenumele. 
Adresa: Str. 
Nr.___ Bl,
Localitatea 
Telefon___

<H
1 7

S2
)

tățesc calitățile mașinii cu care voi concura în această ediție și vreau să urc cât mai sus. Nu va fi ușor desigur, dar eu sper să mă bucur cel puțin de același sprijin.De remarcat faptul că la aceste prime etape ale actualului sezon competițional s

Gheorghe Poenarua afirmat că va face tot posibilul ca noua sa echipă să vină cu puncte de la Ceahlăul. „Moldovenii vor juca sub presiune pentru că mai au șanse de salvare, în timp ce noi avem de realizat baremul. Cunosc bine această echipă și trebuie să profităm de situația nu tocmai bună prin care trece”, a mai spus Poenaru. 

au înscris un mare număr de automobiliști, fiind vorba de aproape 100 de concurenți. Ștartul se va da în centrul municipiului Brașov, iar sosirea va fi în Poiana Brașov. Lungimea traseului este de 5,5 km, iar rampa maximă este de 10 la sută.
Revenire

Deva (V.N.) ■ Ilie Bă- lănescu, președintele executiv al clubului Jiul Petroșani, a anunțat că a revenit asupra deciziei de a demisiona din funcție, datorită schimbărilor produse la echipă și a unei discuții avute cu președintele Consiliului Director, Alin Simota. „Datorită schimbărilor făcute în ultimele ore și după o discuție mai amănunțită cu patronul Alin Simota, am revenit asupra deciziei de a demisio- I na. De comun acord cu patronul clubului, am ho
tărât șă„rămâja in continuare la Jiul. ”, a spus Bălănescu.

Florin Uscatu

mailto:valentin.neagu@lnformmedia.ro
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PE SCURT Suporteri trași la răspundere• Schior decedat. Un schior elvețian a 
decedat în timpul ultimei manșe a finalei 
Cupei Mondiale de Free Ride, de la 
Tignes (Franța). Neal Valiton, în vârstă de 
18 ani, a căzut în timp ce începea 
coborârea pe o pantă de 500 metri, unde 
se desfășura competiția de schi extrem. 
Ca urmare a decesului lui Valiton, proba a 
fost anulată.

Locul 1
Detroit (MF) ■ Detro? Pistons și-a asigurat locul întâi în Conferința de Est ca urmare a victoriei, cu 104-99, în meciul cu Orlando Magic, disputat în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

PrelungireLisabona (MF) - Fundașul Antonio Leonel Vilar Nogueira de Sousa - Tonei - și-a prelungit acordul cu Sporting până în 2011.

Portughezul Tonei
(Foto: EPA)

Eugen Trică
(Foto: FAN)

Eliminat
București (MF) - Mij
locașul Eugen Trică a 
fost eliminat în minu
tul 120 al partidei pe 
care echipa ȚSKA 
Sofia a pierdut-o, cu 
scorul de 1-0 după 
prelungiri, în fața for
mației Beroe Stara 
Zagora, în sferturile 
de finală ale Cupei 
Bulgariei.
Trică a fost titular, în 
timp ce Florentin 
Petre a fost doar re
zervă în meciul care 
a dus la eliminarea 
echipei ȚSKA Sofia 
din Cupa Bulgariei.

■ O altă persoană care 
a participat la agresarea 
cameramanului TVR a 
fost audiată de polițiști.

București (MF) - Un alt suporter care a participat la a- gresarea cameramanului TVR, înaintea derby-ului Steaua-Di- namo, a fost identificat de polițiști și dus la audieri, joi dimineață, la sediul Secției 22, el fiind cercetat pentru distrugere.
M................................................

Cameramanal a respectat 
reebmwc&ik forțelor de ordine

Jandarmeria 
.................................................>5Potrivit unor sur se, polițienești, bărbatul se numește Ni- colae George, zis Gogoașă, și ar fi cel care a distrus camera angajatului televiziunii publice.Suporterul stei ist care l-a lovit cu lanțuri pe cameraman, Cătălin Iordan, este primul dintre membrii grupului care
Ancelottî se mândrește

Candidatură retrasăBogota (MF) - Federația de Fotbal din Columbia a trimis o scrisoare la FIFA prin care și-a anunțat retragerea candidaturii la organizarea Cupei Mondiale din 2014.Columbia, care avea termen până la 16 aprilie ca să își confirme candidatura la organizarea CM, susține acum Brazilia, singura în cursă pentru a fi desemnată să găzduiască turneul final din 2014.„în ciuda susținerii guvernului, ne-am dat seama, văzând celelalte țări, că susținerea arătată Braziliei este mai importantă și că nu avem o candidatură viabilă, astfel că am decis să o retragem. Nu este momentul oportun”, a explicat președintele federației columbiene, Luis Bedoya, pentru ediția electronică a cotidianului El Tiempo.

Mtinchen (MF) - Tehnicianul Carlo Ancelotti a declarat, după calificarea formației AC Milan în semifinalele Ligii Campionilor, că este foarte mândru că poate reprezenta fotbalul italian în Europa și a subliniat că întreaga echipă a jucat foarte bine.„Echipa noastră are jucători cu experiență care adoră acest tip de întâlniri și

Antrenorul „cormoranilor", Rafa Benltez, șl-a atins ținta, Intrând 
în „careul de ași" (Foto: epa)

Tratative pentru Cristiano Ronaldo
București (MF) - Clubul Real Madrid este dispus să ofere 54 milioane de lire sterline (aproximativ 80 de milioane de euro) pentru a-1 a- chiziționa pe internaționalul portughez Cristiano Ronaldo de la Manchester United și a demarat deja discuțiile cu agentul jucătorului, informează The Guardian.Potrivit sursei citate, Franco Baldini, „mâna dreaptă” a directorului sportiv de la Real Madrid, Predrag Mijatovici, și cel care negociază toate transferurile grupării spaniole, l-a întâlnit, la Londra, pe agen

Constructorul Ronaldinho.Fotbalistul echipei FC Barcelona, Ronaldinho, va construi un complex sportiv ce va include două stadioane, cu capacitate de 15.000 și 40.000 de locuri, la Porto Alegre. în complex vor mai exista nouă terenuri de antrenament, o pistă de atletism, o piscină acoperită, un teren de tenis și terenuri pentru handbal și volei. (Foto: epa) Golurile românului au influențat soarta întâlnirii câștigate de 
r.-------------- (Fotn- EPA)

Jocurile dintre rivalele bucureștene au fost mereu încrâncenate pe teren și în afara acestuia (Foto: epa)a fost identificat. El este cercetat în stare de libertate, procurorii instituind în cazul acestuia interdicția de a părăsi localitatea pentru 30 de zile.Iordan, în vârstă de 23 de ani, este acuzat de ultraj contra bunelor moravuri, de lo
știu să le câștige. A fost dificil să ajungem la acest stadiu al competiției. Această echipă mai poate face lucruri frumoase”, a spus Ancelotti.Tehnicianul a menționat că, în cazul atacantului Fi- lippo Inzaghi, care a înscris un gol în minutul 31, hotărâtoare a fost determinarea a- cestuia. „Nu eram convins că 

tul Jorge Mendes. S.urse de la Madrid susțin că în timpul acelei întrevederi Baldini a confirmat că Ronaldo este prioritatea clubului Real Madrid pentru sezonul următor și că ar fi dispuși să ofere banii ceruți de Manchester United pentru fotbalist, aproximativ 80 de milioane de euro. De asemenea, gruparea madrilenă ar fi dispusă să îi ofere lui Ronaldo un contract care să depășească orice ofertă făcută de Manchester United, acord ce ar include un salariu anual de 6 milioane de euro.„Mendes l-a avertizat pe 

vire și alte violențe, el fiind audiat, timp de mai multe ore, la sediul Secției 22 Poliție, în prezența unui avocat.în urma analizei imaginilor înregistrate de cameramanul postului TVR, Jandarmeria a stabilit că șase fani din gru
fac bine titularizându-1: condiția sa fizică nu era foarte bună, dar el m-a convins prin ambiție și motivație”, a adăugat Ancelotti.AC Milan s-a calificat după ce a învins în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Bayern Munchen, în manșa secundă a sferturilor. în meciul tur, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2.
Au făcut ce trebuia

Liverpool (MF) - Tehnicianul Rafael Benitez consideră că echipa Liverpool nu a făcut mare spectacol la meciul cu PSV Eindhoven, dar a făcut ceea ce trebuia și a obținut calificarea în semifinalele Ligii Campionilor.„A fost un meci ciudat, dar băieții erau motivați. Noi am avut mai mult controlul în a doua repriză. Știm că atunci când suntem la cel mai bun nivel putem învinge Chelsea, adversara din semifinale. Ar putea fi un avantaj faptul că jucăm în deplasare prima manșă. Un alt avantaj ar pu
Baldini că United va lupta pentru a-1 păstra pe Ronaldo, însă se pare că i-a mai spus că fotbalistul ar vrea să plece la Madrid și ar respinge orice ofertă de pe Old Trafford”, scrie The Guardian.Potrivit cotidianului AS, Mendes i-a prezentat lui Baldini posibilitatea ca Real Madrid să îi achiziționeze simultan pe Cristiano Ronaldo și tehnicianul Jose Mourinho, dar reprezentantul clubului madrilen i-a explicat agentului că obiectivul echipei spaniole în ceea ce privește antrenorul este Bernd Schuster.
Roșu a spart gheața

București (MF) - Fotbalistul echipei Recreativo Huelva, Laurențiu Roșu, a declarat că s-a gândit, înainte de meciul cu Celta Vigo, în care a marcat două goluri, la posibilitatea de a termina sezonul fără a înscrie. „Din fericire, niciodată nu se uită cum se sărbătorește un gol. M-a bucurat mult și faptul că golurile mele au contribuit la victorie. 

pul care l-a agresat pe acesta sunt în baza de date cu suporteri violenți. Aceste informații au fost puse la dispoziția organelor de poliție, împreună desfășurându-se acțiuni pentru tragerea la răspundere a tuturor agresorilor.

Tehnicianul lui AC Milan este 
foarte mulțumit de jucătorii pe 
care-i pregătește (Foto: epa)

tea fi faptul că ei sunt în implicați în mai multe competiții. Va fi dificil. Cu Jose Mourinho, am fost prieten bun până am început să îl înving. El are relații excelente cu antrenorii pe care îi învinge”, a spus Benitez, făcând ultima remarcă în glumă.Echipa Liverpool s-a calificat după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formația PSV Eindhoven, într-un meci din manșa secundă a sferturilor de finală. în tur, Liverpool a câștigat în deplasare cu scorul de 3-0.

Cristiano Ronaldo, prioritate 
absolută pentru Real Madrid îr 
sezonul următor (Foto: epa

Golurile mele aproape că ai decis meciul. Au existat mo mente când mă gândeam ci nu voi mai înscrie tot sezo nul. Era o idee pe care c aveam. Trecuse mult timp ș nu părea să fi fost anul meu Am avut ocazii, dar nu an marcat și începea să m< îngrijoreze gândul că o să si termine sezonul fără ca eu si mai înscriu-, a spus Roșu.
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FARMACEUTICA REMEDIA SA
Companie farmaceuiică.cu sediul 

în Deva str,Dorobanților nr 43, 
anțpijețpt.ckcpnțabil cu studii superi- § 

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

domeniul financiar contabil.
(. 'V si scrisoarea de intenție 
se depun la sediul s<>( ie lății 
sau prin fa.\ la nr. 22PCA7 
până ta viata de 13.1)4.2OU7.

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

Vând garsoniere (19)

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

• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
St=280 mp, sau schimb cu apartament in zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg,, tel. 0745/640725, (A7)

• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, baie, terasă, curte, grădină, 
st=50C mp, pretabil firmă, creț 340.000 euro. nea., 
tel. 0745/164633. (A7)

• zona Călugăreni, 2 corpuri. încălzire cu CT, 
curte mica, st=2i 1 mp. preț 420,000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)

• în Simeria, P+M, s=l 90 mp, ia parter: iiving, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, ia mansardă: 4 
dormitoare. 2 băi, 2 dresing. termopane, CT, 
construcție 2006. curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel, 0749/268830. (A 7)

• în SAntuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă. CT, curte, ST- 
400mp,preț 90.000 euro neg., tei. 0745/511.776. (A9)

• urgent in Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tei. 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 fânături. preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. (A10)

• Brad, casă si 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
V&lisoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.(Â10)

• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savcsti, preț negociabil, tel, 
0254/613.366.0788/040.490. (A10)

• Brad, 3 camere, teren 5 ari. zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10) ‘
• Brad, șură, grădină si 2 ha teren, zona Hertesti, 
preț atractiv, 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. (Al®
• Brad, casă, 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garai, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceu, Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040,490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A. apă curentă, posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158,483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158,483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, balcon 
închis cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
convector gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandatei, contorizată, parchet, gresie, 
faianță, totul nou, zona Piață, preț 105.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
o 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, baie și bucătărie mari, zonă ultracen
trală, ocupabilă în 24 de ore de la semnarea 
contractului, preț 84.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4).
• zonă centrală, bloc de cărămidă, etaj interme
diar, decomandate, contorizări, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7) ,
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003.(A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoî, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă, 4 camere, anexe gospodărești, 
curent trifazic, în Vălioara. comuna Răchi- 
tova, preț negociabil. Relații la tel. 0254/ 
775423,07’29/897075. (7/12.04)

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

Vând terenuri (21)

Administratorul Unic al
S.C. CONDOR SA DEVA

în completare la anunțul de convocare a Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 27.04.2u07 facem următoarea precizare

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării 
generale se găsesc la sediul societății și sunt ouse la diSDOZițra acționarilor 
începând cu data de 20.04.2007,

Convocatorul pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acț«onar>or a fost 
publicat în Cuvântul Liber din data de 27.03.2007.

.39580.

• «tnvian, zona aeroport Săulești, 3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sântandrei zona 
Bârcea 2300 mp; 5000 mp, preț 10 euro mp, 
DN7 Sântandrei 8000 mp intravilan 50 euro 
mp, front DN 200 m, 2300 mp 100 euro mp, 
front DN7100 m, zona sere 9000 mp, 20 euro 
mp,; 1600 mp, 30 euro mp, zona sere. Tel. 
0720/888994.(2/3.04)

Sulevardwî Dacia, numărul © bis

• grădnă in Brad, str. Decebal. 600 mp, intra
vilan. *s 20 m cu toate utilitățile, informații la tel. 
0'233CL296 0'23.725229 T
• b*iR4an 4M -c a șosea araftată apă. gaz. 
canalizare ia soartă nu agent imooiiiar. Tei. 
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)
• Intravian la șosea în Cristur, ST 1800 mp, FS 18 m, 
preț 30 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• In Deva zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp. tel. 231 800; 0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)

Oferta Valabila In Perioada 
2-22 Auriile 2007.

1876701 in limita Stocului Disponibil

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

Adres
î'fe'L/r

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agroturistieă

• Manager in turism

înscrieri zilnic. între orele 9-16, 
«ti până ia data de 26 04 2007

Bani 22 Decembrie Nr. 57 A
- 2 '. 9 î ! î: l.-mait: mastert? Wti.ro

• Intravilan în 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 e'uro/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)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
078U .58.483. (A10)
• Brad, 03 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. 21521? (Al)

Vând spații comerciale (25)

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

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

parte a unal corporații tattrnalkmaie 
siaaa-nwdia care deffcne poattia de 
lldar In publicarea de ilare șl earvictf 
Internei ta vestul Austriei, ta 
estul Ungariei, cât șl ta Județele 
Bihor, Ttmlș, Caraș-Sevarta, 
Hunedoara, Arad șl Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazâ-te ca

distribuitor de presă
pentru Deva și Hunedoara 7

(contract prestări servicii)
Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.

Oferim:• program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

Suntem nr. 1 
în județul 

Hunedoara

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

Caută persoane calificate pentru ocuparea 
postului de:

JUNIOR / SENIOR SALES
REPRESENTATIVES

' cunoștințe din domeniile: Interne!, I^Ucrosoft 
Office

' disponibilitatea la un program de lesei fle
xibil și deplasare pe teren

■ deținere carnet de conducere cat. B (Consti
tuie un avantaj).

Responsabilitățile postului:
■ menținerea dienților existenți

■ identificarea dienților potențiali

■ negocierea și încheierea contractelor 
vânzare.

de

Cerințe:
■ experiența de min. 6 luni în vânzări, relații cu 
clienții (persoane juridice)

Candidații pot trimite până la data de 
22.04.2007 un Curriculum Vitae și scrisoare 
de intenție la:

Adresa: Deva, Bd.Decebai, tel.R parter
Fax: 0354-100200
E-mail: adriana.nastase@upc.ro

Candidații care nu sunt contactați In termen 
de 10 zile de la data limită de depunere a ev
urilor se consideră Incompatibili cu cerințele 
postului, t88833)

4
*

Credit peste noapte și un
TELEFON MOBIL

și mâine primești bani pe care să-i cheltuiești cum vrei

... si un TELEFON MOBIL CADOU!
t

Te așteptam la sediul nostru!
DEVA:

Str. Mareșal Averescu, Bl. 20, sc. D, ap.39

Tel : 0354/104.630, 0724.377.392 Bani la îndemână

3U3S

mailto:adriana.nastase@upc.ro


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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;

e Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Roland Vinkler

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

Saltar îDaiBsai] toitoSilim] 
=■ aJa hmâBa

FFigrțJcînrft
asistenți medicali

Informații la tel.: 0723.504.858.
(89646)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/614,366.0768/0».. «hu 0788/158.483. (A10) 

».tn Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
J, 0740/317.314. (A9 

imonile chirii (29)

Vănd alte imobile (27)

• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570, (T)

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

Măicuța Paraschiva poate rezolva multe cazuri: dezlegare de 
cununie, neînțelegeri in familie, poate îndepărta blestemele, stre
sul, amețelile, durerile de cap, aduce spor în afaceri, tămăduiește 
beția etc.
Lumea apreciază minunile măicuței Paraschiva. lată câteva dintre 
ele:
Sunt Cristlna, din Dobra, mii de mulțumiri măicuței Paraschiva! 
Aveam băiatul alcoolic șl nu mă mal înțelegeam cu al. Auzind de 
la foarte multe persoane că măicuța Paraschiva le-a ajutat, am 
apelat șl eu la dansa și am făcut tot ce m-a învățat dânsa și vidul 
alcoolului a dispărut din casa mea Iar băiatul meu este acum fericit. 
Mă numesc Paul șl sunt din Hunedoara, am 30 de ani, am umblat 
prin multe locuri și oamenii cu care am discutat ml-au spus că am 
cununiile legate și mi-au recomandat-o pe maica Paraschiva pe 
care am contactat-o, șl în scurt timp rugăciunile șl măsluirile dânsei 
m-au ajutat șl acum sunt căsătorit de 1 lună. Domnul să-l dea 
putere de muncă și mii de mulțumiri.
Alina din Hațeg ne mărturisește că de la o vreme se întâmpla parcă 
ceva cu familia ei, așa că după ce a aflat că cineva a pus un blestem 
pe familia sa, a apelat la măicuța Paraschiva șl aceasta l-a alungat 
farmecele și blestemele din familie șl i-a adus spor în casă șl fericire. 
Măicuța Paraschiva, binecuvântată de Domnul Nostru Isus Hrlstos 
cu harul ei divin pentru a ajuta oamenii necăjiți, vă ajută să vă 
depășiți problemele.
Nu stat! pe gânduri, sunați-o la numărul: 0748.946,177.

(89697)

LICITAȚIE
CONSUMCOOP BRETEA ROMÂNĂ

- SOCIETATE COOPERATIVĂ

vinde la UCITAȚIE PUBLICĂ clădire magazin universal, bufet și

. teren situate în com. BOȘOROD, înscrise în CF nr.315/1; prețul de 

' pornire al licitației este de 133700 RON +TVA
* Licitația va avea loc la sediul unității din Bretea Română, în data

• de 30.04.2007, ora 10.00, iar în caz de neadjudecare se va repeta

I - jn fiecare zi de LUNI la ora 10.00.

Relații la sediul unității sau la telefonul 02541/733348,
I ■ ' (89710)

Asociația Bmaaltară Reaaltre Fraața
____________angajează____________ 

animatori soclo-educatM
în cadrul unul proiect educativ pentru tineri francezi in dificultate, 

cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

' Criterii de selecție:
. ■ Formare profesională în domeniul educației

Experiență semnificativă în domeniul educației

■ Cunoscător de limba franceză (scris și vorbit)

■ Permis de conducere

Cererile de angajare se depun la sediul Asociației Umanitare Renaître

România, din Orăștie, Str. Pricazului, Creșa Spitalului. (8g678.

■raftneMțH M tel.. 1254/2tt.S >;
mb lai wdM aaeclațlal

• ofer spre închiriere garsonieră. în Deva, Bdul 
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)
• garsonieră mobilată și utilată, centrală 
termică, preț 150 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună, și similar, zona 1 Decembrie ■ 
Cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
■ apartament 3 camere decomandate, zona 
Mârăștiul 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, ou centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltuell incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608, (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• 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 Bălcascu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
o zona Llc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

• 2 camere, dec., contorlzări Integrale, 
amenajat, mobilat și utilat integral (inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317.314. (A9)
• 3camoro,dec„ mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil șl pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776, (A9)
o amenajat, 5-434 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)

• 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 străine (37)

• vând Skoda 5100, neînmatriculată pentru 
piese schimb. Tel. 0722/798070. (T)

• loadoacki Germania șl aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope și 
mobilă la un preț avantajos. Tel. 
00491731782201 sau 0726/389978 (4/11.04)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor Steyer, stare perfectă de 
funcționare, recent adus din Germania, 88 
CP și plug, preț 6300 euro. Tel. 0788/756966, 
0722/663724. (7/11.04)

Piese, accesorii (42)

• vând motor pentru Renault Megane, af 2001, 
sau dezmembrez. Tel. 0723/301857. (T)
• vănd uil pentru Ford Sierra, preț 50 lei. Tel. 
0723/227569. (T)

Garaje (43)

• închiriez garai - hală 60 mp, situat pe Str. 
Plevnei, intersecție cu str. Grivița, 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)

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

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!

Decese (75)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea 
din viață a celui care a fost

MUNTEAN DUMITRU
un bun soț, tată și bunic din satul Gusu, județul Sibiu, 
înmormântarea va avea loc sâmbătă 14 aprilie, ora 13, 
la Cimitirul din satul Gusu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(6/12.04)

Televizoare (48)

• vând tv color Panasonic diagonala 72 cm, preț
250 euro. Tel. 235153, Deva. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. (T)
• vând mașină de cusut electrică marca 
Lucinik, 36 operații, preț 250 euro. Tel. 235153. (T)

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. 
0745/218237, 0726/500804, 0765/455835. 

(17/12.03)

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase: ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.

Plante și animale, agroali • 
mentare (57)

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

• vând două iepe de 5, respectiv 4 ani, cu căruță
Și ham. Tel. 0722/434968. (T)

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

• 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)

Altele (61)

• cumpăr lăzi din plastic, deșeu, plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)

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

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

Pierderi (62)

■ pierdut legitimație transport local eliberată de 
Consiliul Local Deva pe numele Crîznlc Adriana 
Nadia. Se declară nulă, (4/12.04)

• pierdut RCA nr. 000194029 emisă la 29.12.2006, 
pe numele Bândescu Gheorghe. Se declară nulă 
(15/11.04)

Citații (63)

• pârâtul Klu Csaba este citat la Tribunalul
Județean Hunedoara, în data de 17.04.2007, dosar 
709/2007, pentru divorț. (1/12.04) .

Matrimoniale (69)

• cetățean Italian cu domiciliul în Germania, 
vârsta 53/170/73 doresc să cunosc o doamnă 
simplă șl drăguță pentru o relație de prietenie ■ 
căsătorie, vârsta 40 ■ 45 de ani, înălțimea 
maximă 168. Tel. 00491627353044, (5/11.04)

• Baza Npkă Archla organizează cursuri 
de călărie cu cal de rasă șl asistență de 
specialitate In condiții profesionale, pentru 
toate vârstele. Informații șl programări la 
tel. 0726/325218 (8/5.03)

• Noul!! Călătoriți ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel, 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)

Oferte locuri de muncă (74)

rcwn '«.rotin w. locuw ihw.a

• angajăm paznic, de preferință pensionar. 
Informații la tel. 0254/231394, între orele 8 ■ 16. 
(5/12.04)
• angajez persoane pentru desfacere, posesor 
permis auto, cunoscător de limbă maghiară sau 
germană. Relații la tel. 0744/575494,0744/603649. 
(1/10.04)
• Cazino Prezident angajează șef sală, operator 
ruletă și jocuri de noroc, barman pentru sălile 
din Deva și Hunedoara, salarii atractive. Tel. 
0721/248928. (9/12.04)
• SC Quler Com 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)
• zodetate angajează patlser care să lucreze pe 
mașină automată de fursecuri. Relații la tel. 
237534,237577. (3/12.04)
• societate comercială angajează consilier 
juridic cu program parțial. CV la fax 0254/221424. 
(14/11.04)

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

ANUNȚ IMPORTANT
Primăria comunei Turdaș, județul Hunedoara face alegeri de durdar la 

ciurda satelor Turdaș, Pricaz și Spini, în data de 15 aprilie 2007:

- ora 15.00 la Turdaș

- ora 17.00 la Pricaz

- ora 19.00 la Spini

Cei Interesați pot suna, până în data de 13.04.2007. la telefoanele 

0254244710 sau 0723/676062.

(89675)

a PasrâQQilaia
cu sediul în București, organizează, în perioada 26.04.-27,04.2007. 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru Filiala Timiș: 
- pentru județul Hunedoara: Referent specialitate - 1 post

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele în vederea 
participării la concurs, programarea probelor de concurs, locul susținerii 
concursului, precum și actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la 
sediul Filialei Timiș.

Relații suplimentare la tel ■ 0256.227722
> ,/ X (89570)

Societate comercială

angajeaza:
- maistru linie producție
- cusâtor Strobel

<89693)

Informații suplimentare la telefonul 0740/D33340.

RECLAME

mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
http://www.casasu-per.home.ro
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• Studiu. Cercetătorii americani au reușit 
să izoleze un grup de patru gene care 
lucrează împreună pentru a asigura dez
voltarea celulelor de cancer mamar și a 
permite invadarea plămânilor, potrivit 
unui studiu publicat în revista Nature. 
(MF)

unei ceremonii de căsătorie, în cartierul Isandong, din capitala Seul.
(Foto: EPA) !

Logodnă pe
■ Kate Moss și Pete 
Doherty și-au confirmat 
public logodna în timpul 
unui spectacol.

Londra (MF) - Pete Doherty, solistul trupei Babysham- bles, a confirmat public, în timpul unui spectacol, că el și top modelul Kate Moss s-au logodit. „Tulburatul” solist al trupei Babyshambles i-a dedicat o melodie iubitei sale Kate Moss, numind-o „logodnica sa”, înainte ca celebrul top model să apară pe scenă lângă el. Cei doi au cântat împreună melodia anunțată. Moss purta pe deget un inel de logodnă. O înregistrare video în care cei doi cântă același cântec acasă a devenit deja hit pe Internet după ce Doherty l-a postat pe site-ul YouTube. Pete apare cântân-
Snoop Dogg, supravegheat

Filmul lui 
PorumboiuMadrid (MF) - „A fost sau n-a fost?”, debutul în lungmetraj al lui Cor- neliu Porumboiu, va începe să ruleze în sălile de cinema din Spania pe 27 aprilie. Distribuit de către Festival Films, cu titlul „12:08 - al este de Bucarest”, filmul va avea o avanpremieră pe 19 aprilie, la Madrid, la care va fi prezent și Cor- neliu Porumboiu.
Mașina fără 
șoferLondra (MF) - O mașină care se deplasează fără șofer, unică prin dispozitivul său de conducere care folosește lasere și calculatoare, este expusă pentru trei zile la Muzeul de Științe din Londra, înainte să fie dusă în SUA pentru a participa la o competiție cu motoare similare. Botezată LUX, o mașină Volkswagen Passat 2.0 TDI merge datorită celor două detectoare laser situate în fața și în spatele vehiculului, care scanează drumul, clădirile și alte obstacole, precum pietoni, de la 200 m distanță.

Sam Newsome

Pasadena (MF) - Rapperul american Snoop Dogg a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare și la cinci ani de libertate sub supraveghere, după ce a recunoscut că este vinovat de

Concerte 
cu 
jazzmeni 
New York (MF) - Un 
grup de instrumen
tiști de jazz, printre 
care saxofonistul 
Sam Newsome și 
pianistul Lucian Ban, 
vor susține, între 16 
și 19 aprilie, o serie 
de concerte și work- 
shop-uri în New 
York, ce vor combina 
muzica românească 
și cea americană.
The Romanian/Amer- 
ican Jazz Suite, o 
inițiativă a lui New
some și Ban, aduce 
laolaltă două puncte 
de vedere: cultura 
română văzută prin 
ochii unui jazzman 
american și cultura 
americană văzută 
prin ochii unui muzi
cian de jazz român 
care a crescut în 
regimul comunist.

Snoop Dogg (Foto EPA)

Scriitorul K.Vonnegut a murit
■ Celebru pentru roma
nul „Leagănul pisicii", 
Vonnegut a murit marți 
la New York.

New York (MF) - Scriitorul american Kurt Vonnegut a murit, marți, la New York, la vârsta de 84 de ani. Un apropiat al scriitorului a declarat pentru New York Times că acesta a suferit leziuni cerebrale după ce a căzut, în urmă cu câteva săptămâni. Vonnegut, născut în Indianapolis, în 1922, a mai scris eseuri, piese de teatru și nuvele. însă romanele sale, 14 în total, sunt cele care au fost integrate în literatura clasică americană. Vonnegut a fost o figură cult, mai ales pentru
Nu vrea să împartă

Beatles online
Londra (MF) - Melodiile celebrei trupe Beatles ar putea fi, în curând, descărcate de pe magazinele online iTunes, datorită unei înțelegeri asupra drepturilor de autor încheiată între trupa britanică și casa de discuri EMI, potrivit presei britanice. Știrea a fost făcută publică, joi, de cotidianul britanic Daily Telegraph. Grupul a cerut companiei EMI să-i plătească drepturile de autor datorate din 2005 pentru vânzările de albume din perioada 1994 - 1999. Suma se ridică la 300 de milioane de lire sterline.

Larry Birkhead

descoperite pe un șantier din Erfurt, Germania. (Foto: epa)

scenă

Kate Moss (Foto: EPA)du-i o serenadă lui Kate care este sumar îmbrăcată. Top modelul se alintă, cântă împreună cu Doherty și în cele din urmă îl înjură. Clipul, care durează 3 minute, a fost descărcat deja de 31.000 de ori.
deținere ilegală de arme și posesie de droguri. Cântărețul în vârstă de 35 de ani, pe numele său adevărat Calvin Broadus, risca o pedeapsă de patru ani de închisoare. Rapperul a mai fost condamnat la 800 de ore de muncă în interesul comunității de către un judecător de la un tribunal din Pasadena în fața căruia și-a recunoscut vinovăția, miercuri. La sfârșitul lui octombrie 2006, starul rapp-ului american Snoop Dogg 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.

Kurt Vonnegut (Foto: epa)studenții din anii '60 - '70. Un moment marcant al existenței sale a fost bombardarea orașului Dresda de către
■ Tatăl bebelușului 
Annei Nicole Smith nu 
vrea să împartă custodia 
cu mama starletei.

Los Angeles (MF) - Fotograful american Larry Birkhead a declarat că nu are intenția de a împărți cu nimeni custodia copilului potențial multimilionar, pe care l-a avut cu Anna Nicole Smith, decedată

forțele aliate, în 1945, un eveniment la care a fost martor ca tânăr prizonier de război.
custodiape 8 februarie, după ce instanța a stabilit paternitatea acestuia pe baza testelor ADN. Totuși, Mama Annei Nicole Smith, Virgie Arthur, cu care starleta a întrerupt relațiile la începutul anilor '90, a cerut tutela copilului, chestiune care încă nu este rezolvată. O nouă audiere pentru rezolvarea acestei chestiuni a fost stabilită pentru vineri.

Acest eveniment a stat ulterior la baza romanului său, „Abatorul nr. 5”, publicat în’ 1969, ca manifest împotriva războiului din Vietnam. Vonnegut a devenit un erou cult iar romanul său a devenit bestseller, deși unele biblioteci și școli au interzis această carte din cauza conținutului sexual, limbajului dur și a scenelor de violență. După publicarea romanului, Vonnegut a făcut o depresie și a spus că nu vaA mai scrie nimic niciodată. în 1984 a încercat să se sinucidă, potrivit aceleiași publicații. Ultima carte a lui Vonnegut, publicată în 2005 și devenită bestseller, a fost o colecție de eseuri biografice, „A Man Without a Country”.

în care se scufundau evrei în timpul ceremoniei de purificare numite Mikvah au fost


