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Dimineața La prânz Seara

Ars cu oala cu mâncare
L-a cunoscut 
pe Groza

Bârsău (C.B.) - Petru 
Hăncilă, un sătean din 
localitatea Bârsău, în 
vârstă de 85 de ani, își 
amintește cu nostalgie 
de perioada în care l-a 
cunoscut pe cel care a 
fost prim-ministru în 
primul guvern comunist 
din România, Petru Gro
za, Astăzi, bătrânul Hăn
cilă povestește că în vre
murile acelea toți oa
menii îl iubeau pe Groza 
pentru că era un om 
foarte popular. Acesta 
mai spune că Groza era 
un om care dădea sfaturi 
frumoase și că era pri
eten cu toată lumea, /p.6

La iarbă verde
Deva (H.A.) - Hune- 

dorenii care nu au posi
bilitatea unei relaxări la 
munte au la îndemână 
ieșirile la iarbă verde, 
asortate cu grătare, mici 
și bere. Și pentru că 
locurile pentru aseme
nea ieșiri sunt din plin 
prin împrejurimi, nu 
trebuie decât să ne 
pregătim grătarele, șez
longurile și tăvițele cu 
mici și să... plecăm în 
week-end. /p.3

Dați 
rabla!
Deva (C.P.) - Pe site- 
ul Administrației Fon
dului de Mediu au 
fost date publicității 
lista cu numele 
agenților economici 
unde puteți să duceți 
mașina la casare și 
lista dealerilor auto 
de la care puteți 
cumpăra o mașină 
nouă, în cadrul aces
tui program. Pentru 
a primi cei 3000 de 
lei pentru rabla de 
care vreți să scăpați 
va trebui să faceți 
mai multe drumuri și 
să stați... la cozi. Cei 
interesați pot consul
ta listele accesând
site-ul www.afm.ro.

Vă așteaptă cozi 
și liste
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Cheltuieli pentru vacanțe
Scade intgrew turiștilor români pentru concediile în țară. 
Numărul românilor care au mers în vacanță in străinătate 
s-a dublat în 2C06 față de 2005,

- sunri? alocate in 2006 - procent români ■

Grafica: Cuvântul Liber

■ Un copil de șase ani a 
suferit arsuri grave în 
urma unui accident 
casnic.

Hunedoara (M.F) - Un copil 
de șase ani din Hunedoara a 
căzut victimă unui accident 
casnic în urma căruia a sufe

rit arsuri de gradul 11 pe a- 
proape o treime din suprafața 
corpului. Ieri, medicii de la 
Spitalul Județean din Deva au 
hotărât ca băiatul să fie trans
portat cu un elicopter SMURD 
la Spitalul Grigore Alexan- 
drescu din București. Potrivit 
medicilor de la Serviciul Ju
dețean de Ambulanță Hune

doara, micuțul se juca în casă 
și s-a lovit de o rudă care avea 
în mâini o' oală cu mâncare 
fierbinte, abia luată de pe ara
gaz. Mâncarea fiartă a căzut 
pe copil, care a suferit arsuri 
de gradul 11 pe partea stângă 
a feței, pe brațe și în regiunea 
superioară a toracelui. Ieri, 
medicii hunedoreni au hătărât

că micuțul are nevoie de îngri
jiri speciale și l-au transferat 
la București. Părinții micu
țului au plecat spre București 
cu mașina personală.

„Copilul este conștient, sta
bil hemodinamic. A fost sedat 
și nu prea simte durerea”, a 
declarat medicul Călin Du- 
mitrescu.

(Foto: T. Mânu)

Campioana României, FC 
C1P Deva, a început în forță 
meciurile din play-off. Devenii 
au învins cu 7-2 (7-0) pe Poli 
Timișoara și au demonstrat că 
sunt principalii favoriți la titlu 
și în acest sezon.

Garanția 
finisajelor 
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Incendii în Vulcan și Lupeni
■ Câteva zeci de 
hectare de pășune au 
fost mistuite de flăcări 
în Vulcan și Lupeni.

Lupeni (T.S.) - Zeci de hec
tare de pășune au fost mistu
ite de flăcări în urma a două 
incendii puternice care au iz
bucnit, sâmbătă după-amiază, 
în zonele orașelor Vulcan și

Lupeni, din Valea Jiului. Până 
la locul incendiului, pompierii 
au fost nevoiți să meargă pe 
jos deoarece în zona care a 
luat foc nu există drum de 
acces. Potrivit locotenentului 
Adrian Avram, comandantul 
Detașamentului de pompieri 
militari de la Petroșani, în 
zonele afectate acționează în 
jur de 25 de pompieri, ajutați 
de localnici. Pentru stingerea

incendiilor militarii folosesc 
extinctoare și alte instrumente 
manuale de stingerea focului, 
deoarece nu s-a putut ajunge 
în zonă cu autospecialele.

„în zona Valea Ungurului 
arde vegetație uscată și pă
șune, iar la Lupeni focul a 
ajuns până la liziera pădurii”, 
a declarat Avram. Comandan
tul Detașamentului de pom
pieri militari Petroșani.
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Nou președinte la PSD
■ Primarul municipiului 
Brad, Florin Cazacu, a 
câștigat în confruntarea 
cu fostul președinte.

Deva (M.S.) - Noul președin
te al organizației județene 
Hunedoara a Partidului Social 
Democrat (PSD) este Florin 
Cazacu, potrivit votului 
exprimat sâmbătă de partici- 
panții la conferința județeană 
extraordinară a partidului. De 
profesie economist, Florin 
Cazacu a fost ales primar al

municipiului Brad la alegerile 
locale din anul 2004. El a men
ționat că unul dintre obiecti
vele sale principale este să a- 
ducă PSD pe primul loc în op
țiunile de vot ale electoratului 
din județul Hunedoara, com
parativ cu locul patru unde se 
află acum. „De acum începe 
greul. Vreau să formez o echi
pă cu toți membrii PSD. Sunt 
dispus să primesc sfaturile 
membrilor PSD”, a declarat 
noul președinte al PSD Hune
doara, imediat după anun
țarea rezultatelor votului, /p.3

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate neîntre
ruptă a Consiliului Județean Hunedoara, am deo
sebita onoare de a adresa mulțumiri pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea județului tuturor con
silierilor județeni aleși începând cu anul 1992, pre
cum și tuturor funcționarilor din aparatul de spe
cialitate al Consiliului Județean Hunedoara, care 
prin activitatea lor au sprijinit bunul mers al insti
tuției.

Totodată doresc să transmit tuturor colaborato
rilor noștri și locuitorilor județului Hunedoara multă 
sănătate și cât mai multe realizări pe viitor.

MIRCEA IQAN MOLOT
Președintele Consiliului 

Județean Hunedoara
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n SCURT Români accidentați în Irak• Declarație. în fața suporterilor strânși în 
orașul Meaux, candidatul Nicolas Sarkozy a 
declarat că Franța rămâne primitoare cu imi
granții, dar că aceștia trebuie să înțeleagă 
valorile naționale care nu pot fi puse în dis
cuție. Franța, a mai spus el, nu este o rasă 
sau un grup etnic, ci un ideal național, iar 
cine dorește să devină francez trebuie să 
asimileze aceste valori. (MF)

• Candidatură. Liderul PIN, Cozmin Gușă, a 
anunțat că este dispus să-intre în cursa pen
tru președinție, în cazul în care Traian Băses- 
cu va demisiona. Gușă spune că ar fi un pre
ședinte mai bun decât actualul șef al statului 
și că speră în voturile susținătorilor PNL pen
tru a-l întrece pe Traian Băsescu. (MF)

Candidate la 
alegeri

Sofia (MF) - Cele cinci 
infirmiere bulgare con
damnate la moarte în 
Libia au fost înscrise pe 
lista candidaților la ale
gerile pentru Parlamen
tul European din țara 
lor. Partidul de dreapta 
care a avut această ini
țiativă crede că astfel va 
facilita eliberarea cona
ționalelor. Ministrul de 
Externe de la Sofia, Iva- 
ilo Kalfin, a explicat în
să că inițiativa nu va 
ajuta la punerea în li
bertate. Ba mai mult, 
Kalfin a calificat gestul 
drept revoltător pentru 
că anumiți oameni poli
tici în criză de popula
ritate exploatează trage
dia compatrioților.

Replica 
Moscovei

Moscova (MF) - Sena
torii din Parlamentul rus 
vor să creeze un fond 
special pentru democra
tizarea Statelor Unite. 
Propunerea este venită 
din partea vicepreședin
telui camerei superioa
re a Dumei de Stat de la 
Moscova și are susține
rea parlamentarilor ruși 
și este o replică la rapor
tul recent al Adminis
trației Statelor Unite ca
re avertiza că în Rusia 
nu sunt respectate drep
turile omului și nu se 
ține cont suficient de 
valorile democrației.

Paul Wolfowitz
(Foto: EPA)

Sprijinit de 
Bush 
Washington (MF) - 
Soarta președintelui 
Băncii Mondiale, Paul 
Wolfowitz, rămâne 
deocamdată incertă.
Dezavuat de acționa
rii și de angajații săi, 
care îl acuză de nepo
tism și îi cer demisia, 
șeful uneia din cele 

mai importante insti
tuții financiare ale 
lumii se bucură totuși 
de sprijinul adminis

trației Bush, cea care 
l-a numit în funcție. 
Casa Albă și-a anun
țat sprijinul pentru 
Wolfowitz și pentru 
activitatea sa în frun
tea Băncii Mondiale, 
în virtutea unei reguli 

nescrise, Statele Unite 
îl numesc pe preșe
dintele Băncii Mondi
ale, în timp ce Euro
pa are ultimul cuvânt 
în privința conducerii 
Fondului Monetar 
Internațional. Se esti

mează, totuși, că 
sprijinul casei Albe va 
fi insuficient în fața 
presiunilor venite din 
interiorul instituției și 
că șeful instituției va 
fi constrâns să-și dea 
demisia.

■ Patru infanteriști 
au avut de suferit 
datorită accidentului 
produs lângă Tallil.

Bagdad (M.F.) - Conform 
Ministerului Apărării, în pro
ducerea accidentului din apro
pierea orașului irakian, a fost 
implicat un transportor am- 
fibiu blindat. Autoritățile nu 
au făcut nici o precizare refe
ritoare la starea în care se află 
răniții. însă conform ultime
lor informații, soldații se simt 
bine.
în misiune

Militarii Batalionului 495 
Infanterie patrulau în regiu
nea Dhi Qar din Irak, când 
transportorul a ieșit de pe ca
rosabil și s-a răsturnat. Patru 
dintre cei șase militari aflați 
în transportor au fost răniți. 
Ministerului Apărării preci
zează că răniții din acciden
tul produs la 25 de km nord- 
vest de Tallil, sunt plutonie
rul Victor Cornel Giuseppi 
Petrilă, plutonierul Alexan
dru Toma Petre, caporalul Ia-

Președinția, în instanță?
București (MF) - Vicepreședintele liberal, 

Ludovic Orban, intenționează să dea în 
judecată Administrația Prezidențială. Orban 
este nemulțumit că nu a primit rezoluțiile 
trimise de președinte către ministere, între 
anii 2005 și 2007. Liberalul susține că 
reprezentanții Administrației Prezidențiale i- 
au transmis că toate documentele ce țin de 
corespondența lui Traian Băsescu sunt 
secrete și nu pot fi făcute publice.

Acuzații respinse
Dublin (MF) - Ambasado

rul României la Dublin a dez 
mințit informațiile potrivit 
cărora circa 6.000 de români 
ar lucra ilegal în Irlanda, du
pă ce solicitările lor pentru 
permise de muncă au fost res
pinse.

După aderarea României la 
UE, la 1 ianuarie 2007, Depar
tamentul pentru probleme so
ciale și familie a eliberat 6.265 
de certificate de asigurări pen
tru cetățeni români, dar nu
mai 15 permise de muncă.

Noi atentate sângeroase

Atentate Autoritățile marocane au 
surprins sâmbătă, 14 aprilie a.c., unul 
dintre suspecții implicați în atacul sinu
cigaș din apropierea centrului cultural 
american din Casablanca. (Foto: epa)

■ Recentele atacuri 
din Irak, Afganistan și 
Maroc s-au soldat cu 
numeroase victime.

Bagdad (MF) - Primul atac, 
care a avut și cele mai multe 
victime, 66, a avut loc într-o 
stație de autobuz din orașul 
sfânt șiit Kerbala. Alți zece 
oameni au murit într-un aten
tat la Bagdad, iar în Afganis
tan, 12 polițiști au fost uciși 
în timpul unui atentat sinu
cigaș, în timp cei care au mu
rit în Maroc au fost chiar au
torii atentatelor. Evenimen
tele de ieri s-au soldat cu un 
număr total de 90 de morți și 
tot atâția răniți. Supraviețui
torii atentatului din Kerbala

Coti-Sian ad’tat de SC Inform Media SRL,
Deva. Sv. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Militari români, aflați în Irak.

cob Valentin Muscă și frun
tașul Dan Daniel Porumb.
Sub supraveghere

O echipă americană de eva
luare medicală (MEDEVAC) 
s-a deplasat la locul acciden

Băsescu în vizită, în Moldova
Suceava (MF) ■ Traian Bă

sescu, însoțit de soția sa, 
Maria, au plecat, sâmbătă, 
de la Gura Humorului, din 
hotelul de unde s-au cazat, 
în ținută lejeră, cu un auto
turism condus de președin
te, pentru a vizita mănăsti
rile din Bucovina. Traian 
Băsescu a declarat că, în 
condițiile în care a ajuns 
sâmbătă în zona de nord a

au descris clipele de coșmar 
trăite până la venirea ambu
lanțelor. Strada era plină de 
sânge, iar orașul a fost aco
perit de fum gros, ore între
gi. Tot în Irak, un atentat cu 
mașină capcană a fost comis 
la primele ore ale dimineții 
pe un pod din capitală, care 
face legătura între un cartier 
șiit și unul sunnit. Explozia 
s-a soldat cu zece morți și 11 
răniți.

în Afganistan, cel puțin 12 
polițiști au fost uciși în orașul 
Khost, în urma unui atentat 
sinucigaș comis în fața unei 
secții de poliție. în Maroc, doi 
kamikaze au detonat explozi- 
bililul pe care îl aveau asupra 
lor în apropiere de două insti
tuții ale Statelor Unite. 

tului, acordându-le primul aju
tor răniților, pe care i-a trans
portat de urgență la spitalul din 
baza americană Câmp Adler 
de la Tallil. Trei dintre mili
tarii răniți au fost transferați 
ulterior la spitalul american

țării, nu putea să nu revadă 
mănăstirile din Bucovina - 
Sucevița, Moldovița și Voro- 
neț. Președintele a fost im
presionat de un ou uriaș, de 
aproximativ doi metri, mon
tat în centrul orașului Gura 
Humorului. Acest ou, având 
motivul „Calea rătăcită", a 
fost pictat de artistul clasic 
Radu Bercea, fost deținut 
politic în perioada 1959-1964. 
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Ballad de lângă Bagdad, pen
tru investigații suplimentare. 
Circumstanțele producerii ac
cidentului sunt investigate de 
o comisie condusă de locții
torul comandantului batalio
nului.

Scuturi umane «
Nablus (MF) - Imaginile fii- ’ 

mate de un activist pentru 
drepturile omului surprind 
momentul în care doi civili pa
lestinieni sunt forțați să stea 
în fața unui vehicul militar 
pentru a-l proteja de pietrele 
aruncate de demonstranți.

în urma difuzării acestei 
înregistrări, armata israelia- 
nă a decis suspendarea din^ 
funcție și din toate activitățile*  
operaționale a comandantului 
militar care coordona opera
țiunile în zonă, relatează Reu- 
ters.

în urmă cu doar câteva să
ptămâni, trupele israeliene au 
folosit o fetiță de 11 ani ca scut 
uman în cursul unei opera
țiuni desfășurate tot la Nablus.

1

Oul a fost montat de Primă
ria Gura Humorului înain
tea Sărbătorilor Pascale și 
va fi menținut până la înăl
țare.

Președintele s-a fotografi
at cu mai mulți tineri turiști, 
participanți la un Congres 
de farmacologie dedicat stu
denților, care este organizat | 
în această perioadă la Gura 
Humorului.

Reclama*

ZăCuLl



Olimpiada de fizica la final• Propuneri. Președintele PNL Hune
doara, Mircia Muntean, a declarat, ieri, 
că filiala pe care o conduce a făcut opt 
propuneri pentru funcții de secretari de 
stat și șefi de agenții guvernamentale la 
Industrie, Sănătate, Agricultură și Justiție, 
Muntean nu a vrut însă să facă public 
numele acestora. (M.F.)

Pasionații de unde
Deva (H.A.) - YO HD Antena DX Grup 

Deva sau, mai bine zis, câțiva pasionați ai 
eterului, au sărbătorit, ieri, în centrul 
Devei, Ziua Mondială a Radioamatorilor. 
Prin acțiunea lor, ce s-a desfășurat sub 
numele „Tineretul și implicarea în 
radioamatorism”, pasionații undelor electro
magnetice au încercat să atragă noi mem
bri. „Vrem, cu această ocazie, să ne facem 
cunoscuți, mai ales tinerilor, spune Ovidiu 
Rațiu, președintele radioclubului devean, 
sau YO2LSK, așa cum îl știu colegii. Ei tre
buie să vină, să afle ce înseamnă radioama
torismul și să se alăture pasiunii noastre, 
dacă vor fi atrași de ea. Până acum nu au 
avut loc astfel de acțiuni. Au fost mai mult 
acțiuni interne, din această cauză neștiin- 
du-se prea mult despre radioamatorism”, 
adaugă YO2LSK. Următoarea acțiune a 
radioclubului devean va fi „Simpozionul 
Radioamatorilor Hunedoreni”, care va avea 
loc în data de 5 mai.

■ Trei elevi hunedoreni 
au reușit să obțină pre
mii la olimpiada 
națională de fizică.

Hunedoara - Curtea Cas
telului Corvinilor din Hune
doara s-a dovedit neîncăpă
toare pentru cei peste 500 de 
participanți la Olimpiada na
țională de Fizică. Și asta pen
tru că ieri a avut loc momen
tul culminant al Olimpiadei 
Naționale de Fizică - festivi
tatea de premiere. Anul aces
ta au participat 535 de elevi 
din toată țara. Au fost mai 
mult de 100 de profesori co
rectori care au acordat 130 de 
mențiuni și 28 de premii. Tot 
ieri, a avut loc nominalizarea 
celor 20 de elevi care formea
ză lotul lărgit pentru Olimpia
da Internațională de fizică, ce 
va avea loc în acest an în I-

Ovidiu Rațiu (Foto: Traian Mânu)

LOCAȚII UNDE PUTEȚI CITI CL

Participanții la olimpiada de fizică de la Hunedoara (Foto: t Mânu)

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 
Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hune

doara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacia veterinară S C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cofee Savoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

■ Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

Lovit de ATV
Petroșani (T.S.) - Un 

tânăr care conducea un 
ATV a rănit grav un 
bătrân, vineri seară, în 
centrul municipiului Pe
troșani, după care a fugit 
de la locul accidentului. 
Potrivit martorilor, în 
apropierea intersecției 
din centrul municipiului 
Petroșani, tânărul a scă
pat de sub control ma
șina și a intrat pe trotu
ar, unde a lovit în plin 
un bătrân. „După ce a 
lovit acea persoană, în 
loc să oprească și să își 
ceară scuze, a înjurat și 
a fugit de la locul acci
dentului”, povestește un 
martor. Imediat la fața 
locului au sosit un echi
paj SMURD și unul al 
Ambulanței, iar victima 
a fost transportată la Spi
talul de Urgență din Pe
troșani.

Ieșirea la iarbă verde
■ O ieșire la un grătar 
încarcă bateriile și și-o 
permite tot hunedorea- 
nul cu salariu mediu.

Hannelore Acârnulesei

Deva - Pentru că Săr
bătorile de Paște au trecut, 
dar ne-au lăsat o poftă gro
zavă de vacanță, ne gândim 
deja cum să scăpăm de stre
sul cotidian și să fugim puțin 
în natură. Iar pentru cei care 
nu- au posibilitatea unei ieșiri 
la munte, cel mai la îndemâ
nă sunt ieșirile la iarbă ver
de, asortate cu grătare, mici 
și bere. Și pentru că locurile 
pentru asemenea ieșiri sunt 
din plin prin împrejurimi, nu 
mai trebuie decât să ne pregă
tim grătarele, șezlongurile și 
tăvițele cu mici, că imediat se 
apropie weekend-ul. Pentru o 
asemenea ieșire la iarbă 
verde, însă, trebuie puțină 
pregătire. Iată care sunt cos

ran. Cât despre valoarea tota
lă a premiilor, aceasta a fost 
de aproximativ 26.500 lei, din
tre care 15.000 lei au fost alo
cați de către Consiliul Jude
țean. Anul acesta Olimpiada 
a înregistrat doi premianți 
din Republica Moldova și trei 
premianți din județul Hune
doara.
Cel mai tare fizician

Dacă premiile la fiecare 
nivel de învățământ erau oa
recum cunoscute, înmânarea 
diplomelor, a premiilor în 
bani și a cupelor fiind doar 
recunoașterea oficială a lor, 
emoții mari a suscitat nomi
nalizarea lotului olimpic. Pli
curile au fost deschise chiar 
la finalul festivității de pre
miere. Premiul cel mare - 
recunoașterea celui mai bun 
tânăr fizician român - l-a ob
ținut Victor Stroe Popescu,

Vaida rămâne membru PSD
■ Florin Cazacu a 
obținut cu aproape 

) de voturi mai mult 
decât Victor Vaida.

Deva (M.S.) - Fostul pre
ședinte al PSD Hunedoara, 
Victor Vaida, a afirmat că va 
rămâne, în continuare mem
bru al partidului. „Un insuc
ces nu trebuie să supere, tre
buie să câștigăm și să pier
dem, la fel. Funcția de preșe
dinte mi-a luat foarte mult 
timp. De acum voi putea să 
mă ocup mai mult de partea 
profesională și de familie”, a 
afirmat Victor Vaida. Alege
rea noului președinte al PSD 
Hunedoara s-a făcut cu aproa
pe doi ani mai devreme, după 
ce fostul lider al organizației 
a fost acuzat că nu este sufi
cient de combativ în relația 
cu puterea actuală. La lucră
rile conferinței au luat parte 
438 de delegați, iar ședința a 
fost condusă de vicepreședin

turile pentru o zi de dis
tracție. Cei care nu au deja 
un grătar, pe care să sfârâie 
carnea, trebuie neapărat să se 
doteze cu unul. Cel mai mic, 
dar pe care încape destulă 
carne pentru o familie în toa
tă regula, costă între 18 și 50 
de lei. Un set de bețișoare 
pentru frigărui care conține 
100 de bucăți se găsește prin 
magazine la 2,5 lei. Iar o um
breluță de soare costă 14 lei. 
Un coș pentru picnic, care 
este dotat cu câte un set de 
pahare, unul de farfurii și 
tacâmuri, toate din plastic, 
pentru patru persoane, plus 
caserole din plastic pentru 
păstrat alimentele și prosoa
pe de bucătărie costă înce
pând de la 50 de lei. Dacă 
toate acestea le aveți deja, nu 
vă rămâne decât să mergeți la 
un supermarket și să cumpă
rați ingredientele pe care 
urmează să le puneți pe gră
tar, deasupra cărbunilor în
cinși. La acest capitol, prin

Lotul olimpic de fizică al României

elev în clasa a XH-a la Liceul 
Tudor Vianu din București. 
El este pentru a treia oară în 
lot. El a primit și din partea 
firmei Mittal Steel un premiu 
special: o imprimantă perfor
mantă.
Cinci pentru Iran

Olimpicii vor urma, la 
începutul lunii mai, un inten
siv program de pregătire în 
vederea stabilirii celor 5 tineri 
care vor reprezenta în final 
România la Olimpiada Inter
națională de Fizică, ce se va 
desfășura în acest an în 
Iran. „A fost, după părerea par- 
ticipanților, elevi și profesori, 
cea mai bine organizată olim
piadă națională din ultimii 10 
ani. Și, cel puțin copiii, sunt 
destul de greu de mulțumit - 
recunoaște prof. univ. Ulpiu 
Florea, președintele Comisiei 
Naționale a Olimpiadei de Fi

tele PSD Ilie Sârbu. Florin 
Cazacu a obținut 264 de vo
turi, în timp ce contracandi
datul său, Victor Vaida, până 
sâmbătă președinte al PSD 
Hunedoara, a reușit să adune 
166 de voturi.

Ieșirea la iarbă verde este un bun prilej pentru relaxare (Foto: cl>

magazine se găsesc caserole 
cu produse asortate și pregă
tite, numai bune de pus la 
fript.

Un pachet pentru grătar cu 
mici și felii de carne de porc 
costă aproximativ 13 lei kilo
gramul. Cu același preț se pot 
cumpăra și frigărui gata 
pregătite, puțin mai ieftini 
fiind cârnații proaspeți. 
Așadar, pe lângă toate aces
tea nu mai lipsește decât be

zică. Iar nivelul de pregătire 
al elevilor este tot mai bun. 
Copiii confirmă și își reafirmă 
valoarea pregătirii an de an”. 
„Ministerul învățământului a 
alocat în acest an câte 85 de 
lei pentru fiecare premiant la 
o olimpiadă națională, și 45 de 
lei - pentru mențiuni. Am con
siderat că este prea puțin pen
tru a recunoaște munca soli
citantă a acestor copii, de 
aceea, prin bunăvoința Con
siliului Județean, am rotunjit 
aceste premii: 350 lei-pentru 
premiul I, 250 lei pentru pre
miul II, 150 - pentru premiul 
III și 150 - pentru mențiuni. 
Am făcut tot posibilul ca să 
asigurăm desfășurarea gene
rală a olimpiadei în bune con
diții și sper că ne-am onorat 
sarcina asumată” - a declarat 
Anișor Pârvu, inspector-șef al 
Inspectoratului Județean pen
tru învățământ.

„Cangurul"
Deva (S.B.) - Concursul 

european de matematică 
aplicată denumit „Can
gurul”, organizat de Mi
nisterul Educației și Cer
cetării și Fundația pen
tru integrare europeană 
„Sigma”, va fi accesibil, 
începând de anul acesta, 
și elevilor din clasa I. 
Micii școlari vor primi 
subiecte separate, adec
vate vârstei lor. Astfel, 
pentru prima oară, elevii 
de clasa întâi se pot 
înscrie, până la 20 a- 
prilie, alături de cei de 
clasa a Il-a, la concursul 
care va avea loc pe 18 
mai. „Cangurul”, aflat 
deja la a XVI-a ediție în 
România, este cel mai po
pular concurs de mate
matică din lume. Până la 
această dată, concursul 
se adresa numai elevilor 
din ciclul gimnazial.

rea, care costă începând de la 
nouă lei baxul de șase bucăți, 
iar pentru șoferi cea fără 
alcool la trei lei doza. Pentru 
copii, sucurile și niște dulci
uri sunt neglijabile deja la 
atâtea cumpărături. f

Dacă toate acestea au fost 
puse în portbagaj, iar rezer
vorul are destulă benzină, se 
întrevede un weekend perfect 
pentru a pregăti pe oricine 
pentru o nouă săptămână.



LIBER

1844 - S-a născut scriitorul francez Anatole France 
ZeJor le e sete"). Premiul Nobel pentru Literatură 

'921 (m 1924).

1935 - A murit scriitorul român Panait Istrăti („Kira 
Kiralina”, „Ciulinii Bărăganului”), (n. 1884)

1889 - S-a născut actorul Charlie
Chaplin (foto) („Luminile 
orașului") (m. 1977).
1917 - După 10 ani de exil în 
Elveția, Lenin se întoarce în Rusia 
pentru a iniția revoluția

‘ bolșevică.
1921 - S-a născut actorul britanic Peter Ustinov 
(„Moarte pe Nil") (m. 2004).
1924 - S-a născut compozitorul Henry Mancini, 
autor al muzicii unor filme celebre („Pantera roz").

—......................................... ............................................... — •

2fJ 14°
minim r -ie»*-  maxim

Prognoza pentru astăzi
Cer parțial noros. Maxima va fi de 14°C, 

iar minima de 2°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Cer preponderent noros. Maxima 

va fi de 15°C, iar minima de 1°C.
Miercuri. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 19°C. Minima va fi de 2°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Mc. Irina, Agapia și Hioma din Tesalonic; Sf. Ier. 
Fructuosus de Braga (Portugalia)

Calendar Romano<atolic

Sf. Benedict losif Labre.

Calendar Greco-Catolic ___

Ss. Agapia, Irina și Hionia, m._

I

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT
r---- - ....---- ------------ ----------. *'-■  v

■ Energie electrică____
i Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
9.00-14.00 in Deva, str. Ardealului, bl.43, sc.A; în loca-

i litatea Căinel;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Mureșului, bl.1, sc.G; 
în localitățile Cârnești, Baru Mare, Vălioara, Nisipoasa 
și Brădățel.
9.00-19.00 în localitățile Ardeu, Bratea, Balșa, Galbe

na, Voia, Vălișoara și Bunești;
‘9.00-16.00 în Hărțăgani (parțial).

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Dănuțoni și str. Maleia; 
Petrila, str. Republicii; Amnoasa, str. Libertății; Lupeni, 
Bd. Păcii, bl. Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7, complex 

j -CAP.

Gaz ___ __ _____ _____
j Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 

i Deva, între orele:
9.00 - 11.00 pe str. D. Zamfirescu, bl.11, sc.A.

Apa
Astăzi, nu sunt programate întreruperi în furnizarea 

' apei potabile în Deva.

REȚETA ZILEI

Pui la cuptor
Ingrediente: un pui de 1 kilogram, 6-8 felii bacon, 1 
lingură ulei măsiine, sare, piper, boia de ardei dulce, 
1 lămâie, 500 grame legume sote, 1 lingură marga

rina.
Mod de preparare: Puiul se spală bine, se lasă zece 
minute să se scurgă apa, apoi se' unge cu ulei pe 
toate părțile, se condimentează după gust, se 
înfășoară în feliile de bacon, se stoarce zeama de 
lămâie, se pune într-o tavă care se unge cu mar
garina și se introduce la cuptorul încălzit în prealabil, 
timp de 45' de minute ia foc mic. Se servește cu 

legume sote.
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Sezon 
cald

Sursă de 
căldură 

Moleșală

Y încălzită 
de soare

Ține de 
podoabă Y .Luat cu ]

Sursă de 
câldurâ

împă- 
rătesc

Cap de 
focă!

forța ț

T y y

Nu-i cald ► Măsură 
de domn ►

Dat la 
casă

A încălzi 
atmosfera

T Vorba 
gâștei 
Fruct 

ionatan

► y Volum

Tot acum 
este

►

Degajări 
de căidură
Plină de 
căldură

► V y

r*-

Proiectil 

Plini de 
călduri

Sursă de 
căldură

Poftim!

Material 
textil ►

y Ucenic 
pe vas 

Toarce la 
căldură

► y Nu-i 
primit cu 
căldură

Salut 
amical ► v Clocit la 

căldură ►- y
Stau 

în bloc! Buzunar

Fel

Piciorușe 
fine ►

V Dă 
căldură 

In refren!

r*-

y

Caldă în
tre amici

Ga 0 câr
tiță ►

Ou 
răsucit! ► Dulcele 

târg

r»-

î
..

Ca racii 
la căldură

Aceea ►
N-are 

decât să
crape

r>-

Stau in 
mașină! ►

y n

Campion 

Primit cu 
căldură ► -1/

&
o
IțjuC
I

Soluția Integramei din numărul precedent: F - P - FAT - PĂSĂRI - RL - LT - ANCIE

- CORBI - RAF - SIC - SE - T - TIC - COACE - A - AMAR - AR - CP - ORGAN -

APAȘ - CAP - INALTI - RU - ALE - SEIF - USA - F - URSI - ARIAN - IELE

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber î" 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te ! 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte- ! 
gramele apărute în această perioadă, realizează ! 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple- ! 
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, i 
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o | 
în cutiile spedale Cuvântul liber, până în 19 aprilie. }

ÎN 20 APRILIE. CUVĂNTUL LIBER
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

i

Â
....................... Tel........................
Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA _J NU O

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

Berbec

Se ivește ocazia să vă asociați într-o afacere sau vi se pro
pune un nou loc de muncă. Vă sfătuim să nu luați o 
hotărâre definitivă.

Taur

Aveți succes la o întâlnire eu persoane importante, iar cei 
din jur vă apreciază ideile. Este o zi bună pentru consoli
darea relațiilor.

Gemeni

Dimineață sunteți obligat să faceți cheltuieli neprevăzute. 
După-amiază s-ar putea să vă schimbați programul în tota
litate.

Rac

Dacă vi se propune o colaborare, vă recomandăm să nu 
refuzați. Sunt șanse să vă îmbunătățiți sensibil situația finan
ciară.

Leu

Este posibil să fiți luat prin surprindere de niște musafiri din 
altă localitate. Vă recomandăm să încercați să fiți o gazdă 
primitoare.

Fecioară

Dimineață înregistrați un succes care vă întărește convin
gerea că parcurgeți o perioadă bună. Aveți ocazia să 
începeți o afacere.

Balanță

S-ar putea să ajungeți la un punct de cotitură în viață 
care să vă aducă multe bucurii. Aveți un succes remarca
bil pe plan social.

Scorpion

La serviciu încep probleme. Aveți grijă la colegi! Mulți vă 
invidiază și nu vă suportă deloc. Evitați-i și nu îi luați în 
seamă.

Săgetător

După o perioadă dificilă pe plan sentimental și financiar, 
aveți un succes nesperat. Climatul general vă este favora
bil pe toate planurile.

Capricorn

Sunteți într-o formă intelectuală deosebită. Aveți un spirit 
de inițiativă cu care reușiți să vă impresionați colaboratorii. 
Aveți mult succes.

Vărsător

Aveți parte de schimbări importante pe plan profesional și 
în relațiile sociale. La serviciu găsiți soluții originale, accep
tate de șefi.

Pești

Este posibil să vi se propună o colaborare. Vă recomandăm 
să nu acceptați. V-ar lua prea mult timp și se va supăra 
partenerul.

>dîi

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal 
10:00 Sănătate pentru toții 
10:30 Trăsniții din Queens

0(ep. 5, comedie, SUA,
2002) . Cu: Kevin 
James, Leah Remini

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

12:00 Sub alt chip (r) 
13:00 Nevastă-mea și copiii

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

13:30 Desene animate. Iepu
rașul Peter și prietenii 

14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17:00 Jurnalul fVR. Sport 

17:15 Careu de... Doamne.
Patru Doamne se întâl
nesc să toace mărunt 
tot ceea ce, cu o zi în 
urmă a făcut deliciul 
presei.

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

Meteo

20:20 Foc încnicișat
Transmisiune directă 

21:10 Regii blestemați (s.

0 ultimul episod , dramă 
istorică, Franța, 2005). 
Cu: Jean Moreau, Ger- 
ard Depardieu, Tcheky 
Karyo, Philippe Torre- 
ton

22:10 Reflector 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Nocturne: actorul Emil 

Boroghină
24:00 Viața ca-n filme (ep.

081, comedie, SUA, 
1990)

0:35 Pasărea albastră 
revine (partea I) 
(dramă, Germania, 
2001). Cu: Annett Ren- 
neberg, Dietmar 
Schonherr

2:15 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

320 intâkwi (film, r) 
455 Nodune (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Reuniune de clasă
(serial, reluare) 

11:15 Rebel în California
0(serial, reluare) 

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (ep. 22, 
dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen, Mark 
Charnock 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Vedere de pe bloc (r) 
15:00 Cu un pas înainte (r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

El Cu: Eric Braeden 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Raluca 
Popescu, Alex 
Mărgineanu 

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

20:30 Servieta cu bucluc
îi (comedie, Germania/ 

SUA/România, 2006). 
Cu: Chevy Chase, 
Penelope Ann Miller, 
Armând Assante 

22:15 Cu un pas înainte

0 (serial, România, 
2007). Cu: Oana Pel- 
lea, Cristi lacob, Moni- 
ca Davidescu, Aylin 
Cadâr, Ana Ularu, 
Răzvan Vasilescu, 
Șerban Gomoi, Diana 
Callioti, Virgil Ogășanu 

23:30 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Dispăruți fără urmă

0(s, SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste

1:15 kstrim Tivi
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile ProTv 
2:45 Serviete cu buduc *r

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

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

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Primii pași

0 (film serial, dramă, 
Statele Unite ale 
Americii, 2001). 
în distribuție: Bruce 
Winant, Kevin Connol- 
ly, Cathy Herd, Kevin 
Weisman

12:00 Vreau să fiu mare... 
Vedetă! (reluare) 
(divertisment) 

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

15:00 Divertis Parc
(divertisment) (r) 

16:00 Observator cu Simona
Gherghe

17:00 9595, te învață ce să 
faci

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 De tot râsul
(divertisment) 

21:30 Animat Planet 
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii (serial, 
0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

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

24:00 Partenerii (acțiune,
> SUA, 2002). Cu: 

Armând Assante, Dou- 
glas Smith, Larry Day. 
R.: Sidney J. Furie 
Jack Cunningham este 
un fost polițist care 
lucrează sub 
acoperire.

2SJO Concus interactiv 
300 Observator

(reluare:
3:45 Vwere iț ilm sena"

8:00 Dinotopia (s) 8:50 Atlas 
(r) 9:20 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:35 Bucă
tăria lui Jamie (r) 10:10 Tono- 
matul DP2 12:00 Replay. Le
gendele fotbalului românesc 
12:30 Vânătorii de comori (r) 
14:00 ABC... de ce? 14:30 E 
Forum 15:00 împreună în Eu
ropa. Em. pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco- 

, peră românii 16:30 Autostra- 
■ da TVR. Magazin regional 

18:00 Jurnal regional 18:35 
, Lege și ordine (s) 19:30 Po

pulații străvechi (doc. It.) 
20:00 EU-RO Case 20:30 
Lumea de aproape 21:00 Ora 
de știri 22:10 Complicii 
(comedie, SUA, 2002) 23:45 
Replay 0:15 Whistler (ep.
1, dramă, Canada, 2006) 1:15 
Crime din răzbunare (film, r)

8:00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After (s) 

. 11:30 Inspectorul Fowler (s) 
' 12:20 Look who is winning

13:00 Teleshopping 14:30 
Agenția de turism 15:00 Sare 
și piper 16:30 Bărbatul din vis 
(s). Cu: Daniela Alvarado, Râul 

< Amundaray, Susana Bena- 
vides 17:30 Naționala de bere 
18:30 Știri Național TV 20:00 
țara Iu' Papură Vouă (div.) 
20:30 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Un nou început (s)

6:00 Acasă în bucătărie (r) 
7:00 Daria, iubirea mea (r) 
8:00 De 3 x femeie (r) 10:45 
0 scrisoare pentru tine (r) 
(divertisment) 1330 Prizoniera 
(s) 1520 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 19:3c 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
21:30 Zorto (s) 22:30 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s, Brazilia, 2001) 24:00 
Prizoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Iubire ca în 
filme (r) 3:45 Poveștiri de 
noapte (r)

. 1 * ’ 7 ' ‘ J

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit 14:05 Dragoste 
și putere (s) 14:40 Lungul 
drum spre casă (dramă, SUA, 
1998) 16:25 Al 7-lea cer (s)
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Ciao Tv (r) 
29:00 Poliția în acțiune 21 .'00 
Trădați în dragoste 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 2230 
Focus Plus 23:30 Anchetă mili
tară (s) 0:30 Interviurile 
Cristinei țopescu (r) 130 Focus 
(r) 2:30 Sunset Beach (s) 4:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

14:10 încredere hșelată (dra

mă, Canada, 2003).15:45 
Magie pe rotile (comedie, 
SUA, 2005). 17:40 Miss 
Agent Secret (comedie, SUA, 
2000). 1930 Pe platourile de 
filmare 20:00 Eu, cu mine și 
Irene (comedie, SUA, 2000). 
22:00 Teroare îri larg (thriller, 
SUA, 2003). 23:20 HanyPot- 
ter și Pocalul de Foc (aven
turi, SUA, 2005). 1:55 Dead- 
wood (Ep. 35, dra-mă, SUA, 
2005). 2:45 Blue Juice (co
medie, Marea Britanie, 
1995).

13:20 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:20 Fa
brica 16:00 Realitatea de ia 
16:0016:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. 20:05 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00

11:00 Babylon 5: Legenda Cav
alerilor (dramă/SF, SUA, 2002) 
13:00 Laboratorul lui Dexter (s) 
13:30 Merrie Melodies Show 
(s) 14:00 Cupluri celebre (doc.) 
15:00 Kelsey Grammer Show 
(r) 16:00 Spitalul de urgență (s) 
1700 Seinfeld (r) 18:00 Ver- 
dkt crimă! (s) 1900 Seaque- 
st (s) 20D0 Entertainment 
News 2020 Alty McBeal (s) 
2130 late, spedafctui in relații

22W Vnpact namator (dra- 
•nâ: 030 Cu sânge rece (s, 
xarră SUA. 20031

7:00 Matinal 710 10:00 Totul 
despre casa mea (r) 10:30 
Căminul de cinci stele (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Kids 
Mania (r) 1335 Hobby Mix (r) 
14:35 Lumea cărților. 15:35 
Tuning Show (r) 16:00 Docu
mentar (r) 16:30 Star Style (r) 
17:00 Calea europeană. Talk- 
show cu Dan Cărbunaru 18:00 
6! Vine presai Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Sentința 
(acțiune, SUA, 1996). Cu: Bill 
Pullman, Robert Loggia 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2400 6! Vine presa! 
(reluare)

21:50 Prima ediție 22:00 
100% cu Robert Turcescu 
23:00 Ultima oră 24:00 Rea
litatea de la 24:00

8:00 Bărbații în alb 9:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 10:00 Vânătorii de mituri
11:00 Mașini pe alese: MRII 
Mark 12:00 Motoare masive 
13:00 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Bărbații în alb 15:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 17:00 Rable și 
reparații 18:00 Motociclete 
americane 20:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 21XX) 
Adevăratul Spital de urgență 
22 XX) Dr. G, medic legist 
2300 Constructorii de moto
ciclete 24:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1XX) Regii 
construcțiilor Barajul Hoover
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Om* (CP.) - Cei care doresc să-și construiască o seră 

! sau un solar tn grădină pot găsi câteva Informații utile 
! consultând acest portal.
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1 euro____________
1 dolar american

53,7659 lei1 gram aur

3.3414 lei
2,4704 lei

TRANIMȚII ItJItlKRK
Societatea

SNP

Preț Variație
închideri (iel/acț) (96)

0.5500 0
SIF1 2.9700 0,34
BRD 1.2000 0
SIF5 3.4700 0
ANTIBIOTICE 1.8500 -0,54
ROMPETROL 0.1020 0
BANCA TRANSILVANIA 1.0800 0,93
TRANSEEECTRICA 47.2000 0.43
BIOFARM
Rubrică realizată 
b-dul Decebal, bl.
221277.

0.7200 0
le SVM IFB FINWEST SA DEVA, 

R, parter (lângă QUASAR), tel.:

Amplasarea aparatelor radar în data de 
16.04.2007: 

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725

Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Vețel - llia - limita jud. Arad:
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului. str. Horea și 
Mihai Eminescu.

SUD0KU

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 5 2 9
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9,

7 5 2 6 4
9 4 3 2

stabilite 
dinainte. 2 7 6 5
Acestea tre
buie corn-

1 8 4 2 7
pietate cu 5 7 6 2 4 9
cifrele lipsă, 
în așa fel 2 4 9 8
încât fiecare 

număr să
2 3 6 5 4

9' 1 3 8
■l .....

figureze o
singură da- 
tă De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1

5 4 2 9
4, 6la 9 trebuie 2 7

să figureze 
o singură 9 2 J

4 7
8

3 8dată atât pe
rândurile
orizontale
cât și pe 
coloanele 
verticale ale

8 6 7 1
6 3

celor nouă 
blocuri luate 8 1 4 5
împreună. 9 3 1 2

3 4 8 6 9 5 1 2 7 

756241389 
219873456
5 9 2 1 6 4 8 7 3
167328945
483957261
8 354 1 6792

: ,621789534
974532618

începători

738514629 
641923857 

259678431 
8127 3 6945 
465169372 

973245' 86 
t S 6 4 5 2 7 9 3 

594367218
3 2 ~ S 9 ' 5 6 4

Avansați

Programul „Rabla", reloaded
■ în 25 aprilie va fi re
luat programul național 
de înnoire a parcului 
auto pentru 2007.

Clara Râs___________________
cl6ra.p6s@lnformmedla.ro

Deva - Modul de derulare 
a programului este urmă
torul: solicitantul se înscrie la 
un producător auto validat în 
program de la care primește 
nota de acceptare, predă auto
turismul uzat la un agent eco
nomic autorizat și obține de 
la acesta certificatul de dis
trugere a mașinii. Este obli
gat să radieze mașina veche 
și să cumpere un autoturism 
nou de la producătorul vali
dat de la care a obținut nota 
de acceptare. Nu oricine își 
poate da mașina la casat! Per
soana trebuie să aibă domi
ciliul sau reședința în Româ
nia, iar mașina trebuie să fie 
înmatriculată în România, să 
fie veche de 12 ani și în stare 
de funcționare.
Program cu probleme

„în județ nu știm exact câte 
mașini au fost schimbate în

Pentru a renunța la rablă, proprietarul primește 3000 de lei, 
care se virează în contul dealer-ului auto. (Foto t Mânu)

cei doi ani când s-a mai deru
lat acest program. La nivel 
național cifra a fost de 14.700. 
Nu avem date despre județ 
pentru că într-un an nu am 
avut centre autorizate pentru 
casarea mașinilor și oamenii 
au fost nevoiți să facă dru
muri în județele limitrofe, în 
celălalt an nu au fost toți 
dealerii autorizați și omul a

decis să meargă altundeva să- 
și ia mașină nouă”, declară 
Georgeta Barabaș, consilier

A lăsat construcțiile 
pentru castraveți
■ Devenii vor cumpăra 
din piață castraveți 
olandezi cultivați în 
solar, la Bârsău.

Bârsău (C.P.) - Valentin 
Firache, de 34 de ani, a plecat 
din Tecuci în capătul celălalt 
al țării, în Banat, la Timișoa
ra, unde și-a câștigat o vreme 
existența- lucrând în con
strucții. De un an însă a lăsat 
orașul și s-a stabilit cu fami
lia, la țară, la Bârsău, unde și- 
a cumpărat o casă și s-a apu
cat de agricultură. Cultivă 
castraveți, în solar, pe 10 ari 
de teren. Se gândește însă să 
mai cumpere pământ să 
extindă solariile și poate să ia 
niște bani europeni pentru o 
microfermă de animale. Deși 
nu prea știe cine i-ar putea da 
informațiile și cum se face.

L-am găsit pe Valentin în 
solar unde planta răsadurile 
de castraveți olandezi. „Asta 
ar fi a doua producție. Și anul 
trecut am avut, dar nu cine 
știe ce pentru că nu m-am ocu
pat prea tare. Am avut de 
lucru la casă. Dar anul ăsta 
vreau să am două recolte. Una 
cred că va fi pe la mijlocul lui 
mai, dacă vremea va fi bună, 
și a doua în toamnă. Voi cul
tiva și roșii, soi românesc, că- 
i mai rezistent. Voi vinde totul 
în piață, la Deva”, spune 
Valentin. A investit în solar 
8000 de lei, bani cu care a 
cumpărat folia, semințele, un 
motocultor. Anual însă mai 
cheltuie 2000 de lei pentru a 
înființa culturile, deoarece 
restul muncii îl face el, cu 
soția (angajată la o firmă pri
vată din Nojag) și fiica sa 
(care este în clasa a VlII-a și

Minerii lui Cozma au 
ajuns la BNS
S Sindicatele Miniere 
din Valea Jiului s-au 
afiliat Blocului Național 
Sindical.

Petroșani (M.F.) - Sindi
catele miniere din Valea Jiu
lui, ce aparțin Ligii Sindi
catelor Miniere din Valea Jiu
lui, s-au afiliat Blocului 
Național Sindical (BNS), după 
ce au decis să plece din Con-

Minerii din Valea Jiului s-au 
afiliat la BNS

federația „Meridian”, organi
zație din care au făcut parte 
încă de la înființare. Repre
zentanții LSMVJ spun că au 
luat decizia de a intra în BNS 
deoarece acolo sunt afiliate 
toate sindicatele din sistemul 
energetic. „Toți energeticienii 
fac parte din BNS și era nor
mal să facă parte și sindi
catele din huilă, fiind prima 
verigă din acest lanț ener
getic”, a declarat președintele 
executiv al Ligii, Marian Hol- 
ban. Minerii din Valea Jiu
lui au fost afiliați Confe
derației „Meridian” încă de la 
înființarea LSMVJ, dar acum 
cei care-i reprezintă pe ortaci 
sunt de părere că noua struc
tură sindicală este reprezen
tativă la nivel de ramură, în 
comparație cu cea veche, din 
care la ora actuală fac parte 
„frizerii și cooperatiștii”. în 
Valea Jiului, minerii sunt 
reprezentați de două organi
zații: LSMVJ, înființată și 
condusă la început de Miron 
Cozma, și Uniunea Sindicate
lor Mine și Energie, formată 
din sindicatele Livezent Pe- 
trila și Lonea, care s-au des
prins din Ligă.

în cadrul APM Hunedoara. în 
acest an, patru firme au fost 
deja autorizate în județ pen
tru a primi vechile autoturis
me în vederea casării. La ni
vel național numărul dealer- 
ilor auto autorizați este de 56, 
ei oferind 16500 de autotu
risme noi din toate mărcile.
Cozi și scumpiri

Anul trecut, devenii au stat 
o zi și o noapte, la coadă, la 
ușa Automobile Dacia Service 
pentru a fi printre primii care 
primesc nota de acceptare de 
la dealerul auto. Oamenii au 
întocmit liste cu numele soli- 
citanților și făceau apelul, ca 
la armată, la câteva ore. în 
târgurile de mașini, în ultimii 
doi ani pe perioada de deru
lare a acestui program, prețu
rile mașinilor creșteau. Nicio 
rablă, oricât de „jigărită” ar 
fi fost ea, nu se vindea cu mai 
puțin de 3.000 de lei.

Centre de colectare a mașinilor vechi
fltt _______Adresa
Str. Ecaterina Varga, nr.3

Str. Cuza Vodă, nr.26
DN7 km 367+200

Str. Panait Gemă, nr 18

Firma _ JocaUtatea
Casito Transimpex Hunedoara
Ard s Metal Simeria

Poliservice Pricaz, com.Turdaș
Frarcrr Hunedoara

Tată ți fiică la lucru în solar

dorește să devină profesoară 
de biologie). Se plânge însă că 
sunt probleme cu apa pe care 
trebuie să o aducă de la 200 de 
metri, dintr-un pârâu, și de 
calitatea foliei care se deteri
orează mai repede decât ter
menul garantat. Semințele le 
cumpără de la un centru din 
Tecuci, dar cele de castraveți 
olandezi „sunt scumpe... un 
ban o sămânță!”. Știe ce tre
buie să facă în solar pentru că 
părinții lui au fost agricultori,

(Foto: T. Mânu)

iar la Tecuci „nu se văd 
acoperișurile caselor de câte 
sere și solarii sunt”.

„E muncă grea în solar, 
începe în ianuarie și se ter
mină toamna târziu. Tot tim
pul e ceva de făcut. Iar vara... 
nici nu vreau să mă gândesc! 
Sunt și 60 de grade Celsius 
înăuntru, dacă nu lași pereții 
laterali jos, nu ai aer să 
respiri. într-o zi de lucru beau 
și patru litri de apă”, încheie 
Valentin.

njDKIA
6288

Atracția 
primăverii
Hokia 6288 un telefon 36 captivant, 
cu dapetA glisantă și capabilrtăți de top 
pentru rularea de fișiere video.
Cedați tentațnlor cu telefonul Nokia 6288. 
un plus de elegantă și frumusețe in viata Ovs.

IXIOKIA
CflnoHiinyfVcpie

best 
deal

• EvaO-GSM Kanedoara; B-dul Dacia, nr. 6 A: B-dul Cor vin, nr. fl
• ? Dotai Utțxa Shopping Canter. etaj 1

*

EURO - GSM partener Orange

-V - ’ 7
• » l! • • «Ajșf» ni

//IO*  -----------
_ : S ANI V,

ww.construc%25c8%259bii.ro
mailto:cl6ra.p6s@lnformmedla.ro
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• Spectacol. Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean" Deva va găzdui, în data de 25 
aprilie 2007, cu începere de la ora 19.00, 
un spectacol de muzică folk susținut de 
apreciații cantautori români Vasile Șeicaru, 
Victor Socaciu și Mircea Vintilă. (S.B.)

INTERVIU CU VALERÎU STOICA

PNL-ul, pe mâna 
lui Patriciu

Absolvenți

Tablou de 
absolvire

Deva (S.B.) - Absol
venții hunedoreni pot 
avea un „tablou de ab
solvire” ca amintire a 
anilor de școală petre- 
cuți alături de colegii 
dragi și prin interme
diul ziarului „Cuvântul 
liber”! Chiar dacă a cam 
trecut moda tablourilor 
cu absolvenți, în această 
primăvară „Cuvântul 
liber” își propune să re
învie tradiția, publicând 
fotografiile absolvenți
lor. Trimiteți astfel de 
fotografii de grup (cla
să), cu indicarea nume
lor elevilor și profeso
rilor, pe adresa redac
ției noastre: Str. 22 De
cembrie, nr.37A (par
ter), sau pe adresa de e- 
mail sanda.bocaniciu© 
informmedia.ro, cât mai 
curând!

Artiștii 
populari
Deva (S.B.) - Primă
riile comunelor Lelese 
și Bretea Română 
organizează, în zilele 
de 27 ■ 29 aprilie 
2007, ediția a XXX-a 
a Sărbătorii Naționale 
a Artiștilor Populari, 
„Din toată inima". La 
manifestare vor par
ticipa creatori popu
lari din județele Alba, 
Argeș, Arad, Bihor, 
Bistrița-Năsăud, 
Caraș-Severin, Dâm- 
bovița, Galați, Gorj, 

Mureș, Neamț, Pra
hova, Sibiu, Suceava, 
Timiș, Vâlcea și 
Hunedoara. Eveni
mentul se va derula 
sâmbătă, 28 aprilie, 
ora 18.00, la Căminul 
Cultural din Lelese, și 
duminică, 29 aprilie, 
ora 18.00, la Căminul 
Cultural din Vâlcele.

Stoica susține că oligarhia 
transpartinică l-a silit pe pre
mier să revină asupra deci
ziei de a demisiona.

Simion Todoca________________
simion.todoca@informmedia.ro

REPORTER: Domnule preșe
dinte, conform unor surse, ați 
fi cotat printre primii strategi 
politici din Europa. Este 
adevărat?

Valerîu Stoica: Nu m-am in
teresat de un asemenea clasa
ment. Cred că am creat im
presia că sunt un strateg 
politic datorită consecvenței 
în urmărirea unui principiu 
de organizare a dreptei din 
România. România are nevoie 
de un pol de centru-dreapta.

Creatori populari

REPORTER: Credeți că nu mai 
era nici o șansă ca acest pol 
să se facă prin intermediul 
PNL?

V, Platforma politică li
berală a fost reacția noastră 
la derapajul conducerii PNL 
către stânga, a fost încercarea 
de recuperare a întregului 
partid. Din păcate, această în
cercare a fost întreruptă în 
mod brutal de către condu-

CARTE RE VUITA

Elevii revin la cursuri
Deva (MF) - Elevii revin de astăzi la 

școală, pentru încă nouă săptămâni de 
cursuri. Sfârșitul anului școlar va fi în 15 
iunie. Vacanța de primăvară a durat între 7 
și 15 aprilie. Ziua de 1 Mai este, prin lege, 
nelucrătoare, așa că elevii vor mai rămâne 
acasă o zi. Anul școlar 2006-2007 are 35 de 
săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile 
lucrătoare. Pentru clasele a VUI-a ultima zi 
de cursuri este vineri, 8 iunie. Pentru clasa a 
Xl-a - anul de completare, clasa a Xl-a de 
liceu - filiera tehnologică, ruta directă de ca
lificare și pentru clasa a XH-a de liceu - fi
liera tehnologică, ruta progresivă de califi
care, durata cursurilor este de 37 de săptă
mâni. Elevii acestor clase au și două săp
tămâni de practică, în intervalul 18-29 iunie. 
Pentru învățământul postliceal sanitar, califi
carea asistent medical generalist, durata 
cursurilor este de 42 de săptămâni.

Festivalul s-a încheiat
Deva (S.B.) - După ce, vineri 13 aprilie 

2007, la Deva s-au derulat primele manifes
tări cuprinse în Festivalul Național de Umor 
„Liviu Oros” și au fost înmânate premiile 
pentru caricatură și creație literar - umoris
tică, sâmbătă acestea au continuat la Brad. 
La Casa de Cultură a municipiului, mani
festarea a debutat la ora 11.00, cu lansarea 
volumului apărut la Editura DaniMar, „Glo
ria zăpezii/Gloire a la neige”, autor, scri
itorul hunedorean George Holobâcă. 
Lansarea a fost urmată de prezentarea unui 
salon de carte umoristică, susținut de repu
tatul scriitor de umor Cornel Udrea. 
Numărul competitorilor la această ediție a 
festivalului, reluat după șapte ani de pauză/ 
a fost de 24 la secțiunea literară și 18 la cari
catură. Cornel Udrea, coordonatorul mani
festării, a făcut însă două promisiuni demne . 
de luat în considerare: că acest festival va 
avea anul viitor caracter european și că va 
aduce la Deva cel puțin 100 de competitori.

Valerîu Stoica
Data și locul nașterii: 1.10.1953.

București
Starea civilâ: căsătorit, are o fetiță
Studii: Facultatea de Drept - București; 
Activitate profesională: judecător, avo
cat, profesor universitar, fost ministru 
al Justiției.
Activitate politică: prim-vicepreședinte 
și președinte al PNL. Fondator al PLD, 
ales președinte al CNR la congresul de 
constituire, deputat, președintele Con
siliului Național al Reprezentanților PLD

L-a cunoscut
■ Pentru un bătrânel 
din Bârsău, amintirea 
lui Petru Groza rămâne 
una frumoasă.

Bârsău (C.B.) - Un locuitor 
din satul Bârsău își aduce 
aminte cu mare plăcere de 
vremurile tinereții când a 
avut prilejul de a face 
cunoștință cu Petru Groza, 
prim-ministru în primul 
Guvern comunist al Româ
niei. Petru Hăncilă, sătean

Toți oamenii îl 
iubeau pentru că 
era un om foarte 
popular. Știa să 
se facă iubit de 
săteni.

ftcorno Holrrhâră Văii llin si . Liviu Oros

Petru Hăncilă

..................................M 
din Bârsău, este un fost tele
fonist pe al cărui trup 
împovărat de cei 85 de ani 
încă se văd urme din vremea 
războiului. Dar cea mai mar
cantă amintire a bătrânelului 
nu e reprezentată de ima
ginile de pe front ci de per
sonalitatea marcantă a lui 
Petru Groza. Săteanul spune 
că l-a cunoscut pe fostul 
politician printr-o conjunc
tură. „Ioan Păcurar, fost can
tor la biserica din sat și cum
nat rn tatăl mpii era in 

cerea PNL, în momentul în 
care ne-au exclus din partid. 
Din păcate, PNL, prin com
binațiile pe care le-a făcut cu 
PSD, cu PRM și PC, nu mai 
reprezintă zona de centru- 
dreapta, ci s-a deplasat la cen- 
tru-stânga.

REPORTER: Ca strateg al par
tidului, ce contribuție ați 
avut la promovarea lui Călin 
Popescu Tăriceanu?

V. S.: Din păcate, eu nu 
am avut resursele la 
momentul oportun pen
tru a împiedica prelua
rea partidului de către 
echipa Dinu Patriciu, 
pentru că Tăriceanu 
nu este decât un re
prezentant al echi
pei Dinu Patriciu.
Pentru a salva partidul, am 
renunțat în favoarea lui 
Stolojan, dar din păcate nu 
am reușit să-l conving pe 
acesta că adevăratul pericol 
pentru partid îl reprezintă 
Dinu Patriciu. în momentul 
în care Stolojan s-a retras, iar 
ștafeta i-a fost, predată lui 
Tăriceanu, practic partidul a 
încăput pe mâna echipei lui 
Patriciu.

pe Groza
relații foarte bune cu politi
cianul Groza. Prin inter
mediul lui am avut prilejul 
să-l cunosc. împreună cu Ioan 
Păcurar, politicianul a format 
la Bârsău „Frontul Pluga
rilor”, o formațiune politică 
ce apăra interesele țăranilor”. 
La 85 de ani, Petru Hăncilă 
rememorează modul plăcut în 
care Petru Groza știa să se 
facă iubit de sătenii din 
Bârsău. „Era prieten cu toată 
lumea. Era un om care dădea 
sfaturi frumoase oamenilor și 
era foarte popular. Aceste 
calități ale lui îl ajutau să 
meargă fără gardă prin toată 
țara pentru că toți oamenii îl 
iubeau”, spune Petru Hăncilă, 
care își amintește că fostul 
politician îi vizita destul de 
des. „Știa să se facă respec
tat mai ales aici unde nu erau 
atâtea sforțări politice. Dădea 
sfaturi înțelepte, le recoman
da sătenilor să învețe carte și 
le spunea că vremea traiului 
din creșterea animalelor va 
trece curând”.
Mergeau la ziua lui

Sătenii din Bârsău așteptau 
cu mare bucurie data de 29 
iunie când sunt slăviți apos
tolii Petru și Pavel, pentru a 
aniversa cu mare fast ziua de 
nume a politicianului. „își 
serba întotdeauna ziua la 
Băcia, satul în care s-a 
născut. Era foarte frumos aco
lo iar oamenii mergeau cu

Valeriu Stoica, strategul liberal

REPORTER: Acuzați mereu 
PNL pentru colaborarea cu 
PSD. Cred că dumneavoastră 
erați președinte în legislatu
ra în care guvernul PDSR a 
fost minoritar și a beneficiat 
de sprijinul PNL.

V. s.: A fost o situație spe
cială. La alegerile generale din 
2000, cu excepția PNL-ului, 
dreapta a fost exclusă din Par
lament. Atunci a fost o ascen
siune nu numai a stângii, prin 
PSD, ci și a extremismului și 
naționalismului radical, prin 
PRM și Corneliu Vădim Tu- 
dor. A fost un pericol foarte 
mare de blocare a proceselor 
de integrare în UE și NATO. 
De aceea, la învestirea lui A- 
drian Năstase am acordat spri
jin punctual. Dacă mie mi s-a 
reproșat această greșeală se 
justifică o nouă greșeală, de 
data aceasta amplificată, după 
șapte ani?

Petru Hăncilă, omul care l-a cunoscut pe Groza (Foto t

plăcere să-l sărbătorească”, 
spune Petru Hăncilă.

Petru Groza s-a implicat 
activ în viața satului și reac
ționa la rugămințile oame
nilor. „Comuniștii au încercat 
să facă un cinematograf lâhgă 
biserica din Deva, dar politi
cianul s-a implicat și, datorită

RMUtflE PETRU 6R0IA
- născut La 7 decembrie 1884, la Băcia - decedat la 7 ianuarie 1958, la 

București
- poSboam rorr-âr și pom-ministru în primul guvern al României între ane 

1945 și 1952
- președrte ar ^-ez-c Jui Mani Adunări Naționale a Republicii Popuiare 
Române ir percaoa 2 urne 1952 - 7 ianuarie 1958.

(Foto: Ștefan Matyas)

REPORTER: S-a spus că^ 

Tăriceanu a revenit asupra 
demisiei, pe care și-o anun
țase chiar la Bruxelles, pen
tru că a fost șantajat de cer
curile de interese. Credeți în 
această variantă?

V. 5.: Cred că această afir
mație are temei. Sunt bine 
cunoscute relațiile lui Tă
riceanu cu Dinu Patriciu^ 
Există în momentul de față îrțj 
România o oligarhie transpar
tinică, Ea se teme de pierde
rea pozițiilor economice ca 
urmare a ihtegrării în Uniu
nii Europene. Regulile jocului 
politic se schimbă din acest 
moment. Această oligarhie și- 
a extras bogăția în perioada 
de tranziție, când regulile 
corecte ale jocului politic mțl 
funcționau. Schimbarea reg- 4 
ulilor explică solidaritatea 
transpartinică a acestei oli
garhii.

relațiilor lui, a reușit să-i facă 
să renunțe. Datorită modului 
în care se purta cu cei orop
siți și a modului în care 
asculta toate nemulțumirile 
oamenilor, Petru Groza va 
rămâne mereu la Bârsău ca 
o amintire frumoasă”, încheie 
Petru Hăncilă.

informmedia.ro
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• Daria pe doi. Daria Vișănescu, de la 
Comexim Lupeni, ocupă locul secund în 
cadrul CN Șah fete 12 ani, cu 5 puncte 
din 6 posibile. Daria a obținut victorii în 
primele patru runde și în runda a Vl-a. în 
runda a V-a nu a vrut să-i acorde remiză 
adversarei sale, Ioana Gelip (Poli lași) și a 
pierdut. Vom reveni. (C.M.)

Selecție pentru CE Italia 2007
Orăștie (D.I.) - Karatiștii hunedoreni de la 

cluburile Dacicus Orăștie și Budo Karate 
Hunedoara au avut o evoluție foarte bună 
în cadrul Cupei Campionilor la karate 
EUR 'KA, desfășurată în week-end la 
Orăștie. Drept dovadă, mai mulți dintre ei 
au fost nominalizați dintre cei 200 de con- 
curenți pentru lotul național care va partic
ipa la Campionatele Europene de profil, 
care se vor desfășura în luna iunie la Mi
lano. Verdictul final în privința lotului va fi 
dat în 14 mai, după desfășurarea unei noi 
competiții, la Piatra Neamț. După acea dată 
se va ști sigur cine va ajunge la Milano.

■ FC CIP a făcut 
instrucție cu Poli 
Timișoara în primul 
meci din play-off.

ClPRIAN MaRINUȚ

ciprian. mari nut@informmedia.ro

Deva - Campioana Ro
mâniei, FC CIP Deva, a în
ceput în forță meciurile din 
play-off, demonstrând că este 
principala favorită la titlu și 
în acest sezon. Echipa antre
nată de Karoly Gașpari, lideră 
autoritară în clasament după 
sezonul regulat, a câștigat la 
scor (7-2, la pauză 7-0) partida 
cu Poli Timișoara, ocupanta 
locului opt, disputată sâmbătă 
pe teren propriu. FC CIP a 
făcut instrucție cu timișorenii, 
arătând că e cu câteva clase 
peste adversari, însă în ciuda 
diferenței evidente de valoare 
dintre combatante al doilea 
meci din cele trei posibile care 
se va disputa peste o săp

Au pus monopol pe medalii

Sportivii de la Budo Karate Hunedoara

r
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 24-a, 14 aprilie: U. 
Cluj - FC Bihor 1-0; Dacia Mioveni - Auxerre Lugoj 3- 
0; Gaz Metan Mediaș - FC Caracal 2-0; Corvinul 2005 
Hunedoara - Building Vânju Mare 2-0; Minerul Lupeni 
- FC Baia Mare 4-0; Poli II Timișoara - FC Târgoviște 6- 
1; Unirea Dej - Apulum Alba lulia 0-2; CSM Rm. Vâl
cea - CFR Timișoara 2-1; ISC Turzii - FCM Reșița 1-0.

Clasamentul_____________ ___________________

Unirea Dej; FC Târgoviște - Minerul Lupeni; Unirea 
Alba lulia - Poli II Timișoara; FC Baia Mare - ISC Turzii; 
FC Caracal - Dacia Mioveni; FC Bihor - Corvinul 2005 
Hunedoara; Building Vânju Mare - Gaz Metan Mediaș; 
CFR Timișoara - U. Cluj; FCM Reșița - CSM Rm. Vâlcea,

1. u. Cluj 24 12 6 2 31-13 42
2. CSM Rm. Vâlcea 24 11 2 7 24-19 35
3. Dacia Mioveni 24 9 6 5 22-15 33
4. FCM Reșița 24 9 5 6 23-14 32
5. Minerul Lupeni 24 10 2 8 24-22 32
6. ISC Turzii 24 8 7 5 19-15 31
7. FC Caracal 24 9 2 9 24-22 29
8. FC Târqoviște 24 8 5 7 16-16 29
9. CFR Timișoara 24 8 5 7 22-25 29
10. Corvinul 2405 24 6 10 4 29-19 28
11. Poli II Tim. 24 6 8 6 21-16 26
12. Unirea A.l. 24 6 8 6 15-16 26
13. Gaz Metan 24 6 4 10 22-24 72
14. FC Bihor 24 5 7 8 24-28 22
15. Unirea Dej 24 6 3 11 19-35 21
16. Building V.M. 24 5 5 10 13-19 24
17. FC Baia Mare 24 4 6 10 14-32 18
18. Auxerre Lugoj 24 3 7 10 13-21 16
Programul etapei a 25-a, 21 aprilie: Auxerre Lugoj -

■ Gimnastele din lotul 
de la Deva au dominat 
Campionatele Interna
ționale ale României.

Ploiești (C.M.) - Compo
nentele lotului olimpic de 
gimnastică al României care 
se pregătesc la Deva cu antre
norul Nicolae Forminte au 
obținut patru dintre cele 
cinci medalii de aur puse în 
joc în concursul feminin din 
cadrul Internaționalelor Ro
mâniei, de la Ploiești. Ste- 
liana Nistor a câștigat, sâm
bătă, concursul individual 
compus cu un total de 61,050 
puncte, fiind urmată pe podi
um de Sandra Izbașa, cu 
60,200 puncte, și de sportiva 
canadiană Charlotte Mackye,

Rezervă cu inspirație și noroc
■ Corvinul a obținut o 
victorie importantă în 
fața unei rivale la 
evitarea retrogradării.

Hunedoara (C.M.) - Cu o 
echipă improvizată, Corvinul 
a făcut eforturi disperate pen
tru a se impune în fața celor 
de la Building Vânju Mare în 
meciul de sâmbătă de pe teren

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 24-a, vineri, 13 
aprilie: SSP Cluj - Avântul 3-1; Someș Gaz Beclean - 
Gloria II Bistrița 0-0; CSM Sebeș - U. 1919 Cluj 3-0; 
Transil Tg. Mureș ■ Oltchim Rm. Vâlcea 1-0; Soda Ocna 
Mureș - Dacia Orăștie 2-0; Inter Blaj - Atletic Sibiu 1- 
0; FC Sibiu - Sparta Mediaș 0-2; Arieșu turda - Mobi
la Sovata 5 -2; Mureșul Deva - Maris Tg. Mureș 4-1.

Clasamentul__________ ____ ___ _________

LIBA IIII-A SERII v

Etapa a 18-a, martie 2007: Avântul Reghin - Inter 
Blaj; Dacia Orăștie - Trans-Si Tg. Mireș; Atletic Sibiu
- Soda Ocna Mureș; Ottchrn Rm. Vâlcea - Mureșul 
Deva; Gloria II Bistrița - SSP Ckț LaaJ Mobia Sovata
- CSM Sebeș; U. 1919 CLUJ - Someș Gaz Bedean: Spar
ta Mediaș - Arieșu Turda; Mas T*gu lAreț - FC Sibiu.

1. Arieșul Turda 24 18 5 „T* 67-17 59
2. Mureșul Deva 24 15 5 4 35-12 50
3. Inter Blaj 24 12 5 7 33-18 41
4. Gloria II 24 10 10 4 28-17 40
5. Soda OM 24 10 8 6 34-25 38
6. Oltchim 24 11 4 9 32-28 37
7. Atletic Sibiu 24 10 6 8 29-29 36
8. Avântul 24 10 4 10 32-35 34
9. Sparta Mediaș 24 8 9 7 33-26 33
10. Trans Sil 23 8 8 7 27-24 32

11. Maris 24 6 12 6 25-27 30
12. „U" Cluj 24 7 8 9 21-28 29
13. Mobila 24 7 4 6 28-36 25
14. SSP Cluj 24 7 4 13 27-48 25
15. CSM Sebeș 23 6 5 12 28-33 23
16. Dacia Orăștie 24 6 5 13 32-42 23
17. FC Sibiu 24 5 7 12 24-34 17
18. Someșul 24 1 4 19 21-71 7

Presiune pe arbitri
Petroșani (C.M.) - Alin Si- 

mota, patronul clubului Jiul, 
a amenințat că va scoate echi
pa de pe teren dacă va fi deza
vantajată de arbitri la meciul 
(jucat aseară) cu Ceahlăul Pia
tra Neamț, din etapa a 26-a a 
Ligii I. Simota a declarat că la 
jocurile Ceahlăului de pe 
teren propriu au existat în 
ultima perioadă „arbitraje 
părtinitoare echipei gazdă”, 
motiv pentru care se teme că 
și formația sa va avea parte 
de același tratament. „Dacă 
voi simți că suntem dezavan
tajați de arbitri, voi scoate 
echipa de pe teren, indiferent 
de consecințe”, a spus Simota. 
Meciul Ceahlăul Piatra Neamț 
- Jiul Petroșani s-a jucat 
aseară șț a fost arbitrat de o 
brigadă condusă la centru de 
Alexandru Deaconu.

Alin Simota (Fotr C u

Alâtură-te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat!

FC CIP a controlat autoritar partida cu Poli (Foto: T. Mânu)

tămână la Timișoara se anun
ță foarte încins.

în prima parte a întâlnirii, 
devenii au jucat cu seriozitate 
și pragmatism. Prin urmare 
FC CIP a controlat autoritar 
jocul, și-a creat o sumedenie 
de ocazii, a marcat de șapte 
ori prin Tomescu (2), Molom- 
fălean, Matei (2) și Gherman 
(2) și a tranșat soarta partidei 
încă înainte de pauză. în 
repriza secundă, FC CIP a 
jucat mai spectaculos, dar și 
mai economicos, astfel că Poli 

cu 56,000 puncte. Steliana Nis
tor a câștigat în aceeași zi și 
finala la paralele, în vreme ce 
la sărituri, medalia de aur a 
fost câștigată de sportiva 
canadiană Dominique Peque, 
podiumul fiind completat de 
Cerasela Pătrașcu (locul doi) 
și Aluissa Lăcusteanu (locul 
trei). Aluissa Lăcusteanu și 
Steliana Nistor au ocupat, 
ieri, primele două locuri la 
sol, iar Steliana Nistor și 
Andreea Grigore s-au clasat 
pe primele două poziții la 
bârnă. în finalele pe aparate 
de duminică nu a concurat 
Sandra Izbașa, ea acuzând du
reri la glezna dreaptă și fiind 
menajată de antrenor pentru 
a putea participa fără pro
bleme la CE de la Amsterdam 
(26-29 aprilie). Oficialii FR 

propriu, întrucât orice alt 
rezultat i-ar fi complicat si
tuația în clasament.

Fără unicul vârf de meserie, 
Dăscălescu (suspendat), și cu 
trei juniori titulari din primul 
minut, echipa antrenată de 
Titi Alexoi s-a impus doar 
pentru că a pus mai mult 
suflet decât adversarii. A fost 
un meci echilibrat, cu puține 
ocazii, care a fost decis, pe 

Vrei și Cuvântul liber

REGULAMENT:
-onr.j-s ette vata?' _—ee c

Cei care in ziarul de vineri, 13 aprilie, au găsit inse
rată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 14 până 
în 20 aprilie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depuneți-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O.P.l. C.P.3, Deva, sau trimiteti-o la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până 
in 6 mai. în 7 mai puteți fi câștigătorul celor —z

' Toți participanții ce se Încadrează în re-gula- 
ment vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber

a reușit să marcheze de două 
ori, iar devenii nu au mai 
punctat deloc. „Play-off-ul e 
lung și cu meciuri grele, așa 
că după pauză le-am cerut 
jucătorilor să se menajeze, să 
încerce să evite să ia car
tonașe galbene sau să se acci
denteze”, explica Karoly 
Gașpari, antrenorul FC CIP.

Umiliți de măestria campi
onilor din prima repriză, timi
șorenii au avertizat că vor să 
se răzbune, fie prin joc, fie 
prin durități în meciul de pe

Sandra Izbașa s-a accidentat în a doua zi de concurs (Foto: c.l)

Gimnastică s-au declarat 
mulțumiți de evoluția gim
nastelor, considerând că ni
velul de pregătire al gim
nastelor este bun înaintea CE 
din Olanda. „Fetele au mers 
bine, chiar foarte bine, dacă 
mă refer la speranțele noas

final, de șansa și inspirația 
celui de-al patrulea junior al 
Corvinului, rezerva Robert 
Cristian. Intrat în minutul 62, 
Robert Cristian (minutul 80) a 
deschis scorul cu un șut de la 
20 de metri, profitând de para
vanul făcut de Vișan în fața 
fundașilor adverși.

După gol, oaspeții au ieșit 
la joc, iar Corvinul a profitat 
și a avut 3-4 mari ocazii pe 

teren propriu. „Arbitrii ne-au 
spus că i-au auzit pe jucătorii 
de la Poli că vor să se răz
bune. Nu vor putea să ne bată, 
așa că singura variantă de 
revanșă este să joace dur. îi 
cred în stare de o astfel de ati
tudine lipsită de fair-play. Im
portant va fi să decidem cali
ficarea încă din meciul de la 
Timișoara, pentru a nu mai 
fi nevoie de al treilea joc și 
să evităm accidentările”, pre
ciza Karoly Gașpari.
Probleme de lot

FC CIP poate avea difi
cultăți în meciul de la Timi
șoara și pentru că înainte de 
joc Lupu, Matei, Gherman, 
Dobre și Șotârcă sunt la 
națională pentru amicalele de 
miercuri, 18 aprilie și joi, 19 
aprilie, cu naționala Egiptului, 
de la Focșani. în plus, al șase
lea internațional din lotul FC 
CIP, Molomfălean, are aprin
dere de plămâni și e incert 
pentru meciul cu Poli.

tre la o medalie la Europene, 
Steliana Nistor și Sandra 
Izbașa. Izbașa a avut chiar o 
notă excepțională la bârnă, 
16.05, care este foarte greu de 
obținut”, a declarat secretarul 
general al FR Gimnastică, 
Mircea Apolzan.

Casetă tehnică
Corvinul - Building 2-0 (0-0) 
A marcat: R. Cristian (80, 87) 
Corvinul 2005: Pascal - Tătaru, 
Ambruș, C. Irina, Crușoveanu - 
Vișan, Duralia, Al. lacob (62 - 
Robert Cristian), Pribac - Pepe- 
nar, Furdean (88 - Hațegan). 
Antrenor: Titi Alexoi

contraatac, la una dintre ele 
același R. Cristian (87) mar
când după o pătrundere în 
careu.
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• in finală. Perechea Dacian Crăciun/Vic- 
tor Crivoi a pierdut, sâmbătă, finala 
probei de dublu din cadrul turneului chal- 
lenger de la Chiasso (Elveția), dotat cu 
premii în valoare totală de 21.250 de 
euro, informează site-ul oficial al com
petiției. Crăciun și Crivoi au fost învinși în 
finală, cu scorul de 7-6, 7-5, de perechea 
olandeză Bart Beks/Matwe Middlekoop.

Garri Kasparov a fost eliberat

Acuză
București (MF) - Echi

pa de handbal feminin 
HCM Roman a fost în
vinsă, în deplasare, cu 
scorul de 23-19, de Naisa 
Nis, în manșa tur a se- 
mi finalelor Challenge 
Cup, oficialii clubului 
moldovean acuzând ar
bitrajul.

Pe patru
Nagano (MF) - Lidia 

Șimon a ocupat locul 4 
la maratonul de la Na
gano, încheind cursa în 
două ore, 34 de minute 
și 48 de secunde.

Roland Schoeman 
(Foto: EPA) 

Excludere

■ Fostul campion mon
dial protestase, sâmbă
tă, împotriva președin
telui rus Vladimir Puțin.

Moscova (MF) - Fostul cam
pion mondial ae șah, Garri 
Kasparov, arestat sâmbătă la 
Moscova, în timpul unei ma
nifestații interzise împotriva 
politicii președintelui rus Vla
dimir Puțin, a fost eliberat 
după ce a fost condamnat la 
plata unei amenzi.
Amendă pentru campion

Garri Kasparov a fost „eli
berat și condamnat la plata 
unei amenzi de 1.000 de ruble 
55................................................

A stricat sloganuri 
antiguvernamentale Chiar dacă a fost eliberat, Garri Kasparov va fi nevoit să compară în fața tribunalului (Foto: epa)

Johannesburg (MF) - 
înotătorul Roland 
Schoeman, campion 
olimpic în 2004, a 
fost exclus din echipa 
națională a Africii de 
Sud, deoarece nu a 
participat la campi
onatele acestei țări. 
Federația de Natație 
din Africa de Sud a 
confirmat parțial 
informațiile conform 
cărora trei din cei 
patru componenți ai 
ștafetei 4x100 m au 
fost excluși din 
echipa națională.

Karinna Moskalenko, avocat

................................................. 55 
(aproximativ 40 de dolari)”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al Frontului cetățenesc unit, 
pe care îl conduce fostul cam
pion mondial de șah. Tribu
nalul l-a declarat vinovat pe 
Kasparov pentru tulburarea 
liniștii publice prin participarea 
la o manifestație neautorizată.

Sute de arestări
Avocatul lui Kasparov, Ka

rinna Moskalenko, a declarat 
că acesta a fost condamnat 
pentru „că a strigat sloganuri 
antiguvernamentale”.

Mai multe sute de persoa
ne, printre care și fostul cam
pion mondial de șah, au fost 
arestate în timp ce încercau 
să se alăture unei manifes

tații de protest față de politi
ca președintelui Vladimir Pu
țin. Toate persoanele arestate 
au fost eliberate în cursul 
serii, dar vor fi nevoite să 
compară ulterior în fața unui 
tribunal, a declarat un alt a- 
vocat al lui Kasparov, Elena 
Liptzer. Circa 9.000 de poli
țiști și alte forțe ale Ministe
rului de Interne în uniforme

de camuflaj au fost mobilizați 
în capitala rusă pentru a îm
piedica desfășurarea manifes
tației, transformând piața 
Pușkin într-o zonă fortificată.

După ce s-a retras din lu
mea sportului, în 2005, fos
tul campion mondial de șah 
a intrat în opoziție directă 
cu președintele Vladimir 
Puțin.

Noul rege al greilor

Oltchim se impune
București (MF) - Echipa de handbal femi

nin Oltchim Râmnicu Vâlcea a învins, 
sâmbătă, pe teren propriu, formația ungară 
FTC Budapesta, cu scorul de 36-23 (18-14), 
într-un meci contând pentru manșa tur a 
semifinalelor Cupei Cupelor.

Pentru Oltchim au înscris Maier 9, Gîlcă 
8, Luca 7, Meiroșu 5, Elisei-Ardean 3, Gatzel 
2, Beșe și Vădineanu, câte 1. Golurile for
mației FTC au fost reușite de Toth 7, 
Kirsner 5, Mravikova 4, Szucsanszki 3, 
Uhrakova 2, Soos și Nemeth, câte 1.

Peste 3.000 de spectatori s-au înghesuit la 
meciul tur din semifinalele Cupei Cupelor, 
de la Râmnicu Vâlcea.

Returul semifinalelor cu FTC Budapesta 
se va juca la 22 aprilie, la Budapesta, de la 
ora 19.00.

Stuttgart (MF) - Pugilistul 
uzbek Ruslan Chagaev este 
noul campion mondial la ca
tegoria grea, versiunea WBA, 
după ce l-a învins la puncte 
pe'rusul Nikolai Valuev, într-o 
luptă desfășurată la Stuttgart, 
în noaptea de sâmbătă spre 
duminică.

Valuev, deținător al titlului 
mondial din decembrie 2005,

a fost mai puțin rapid și pre
cis decât Chagaev, care este 
mai scund cu 28 de centimetri 
și mai ușor cu 42 de kilo
grame. Supranumit „Mike Ty
son alb”, Chagaev, în vârstă 
de 28 de ani, are în palmares 
23 de victorii în 24 de me
ciuri. Ruslan Chagaev a fost 
declarat învingător de doi din
tre arbitrii judecători (115-113,

117-111), verdictul celui de-al 
treilea fiind remiză (114-114).

înfrângerea suferită de Va
luev este prima pentru el la 
profesionism, după 46 de vic
torii. Astfel, pugilistul rus nu 
va putea egala recordul sta
bilit de americanul Rocky 
Marciano, campion mondial 
al greilor neînvins în 49 de 
meciuri în anii 1950.

Chagaev a pus capăt seriei 
incredibile, de 46 de victorii, a 
adversarului său (Foto: epa)

Oare Klinsmann își va face 
bagajele pentru a prelua gru
parea engleză? (Foto: epa)

în atenția lui Chelsea
București (MF) - Fostul in-' 

ternațional german Jurgen 
Klinsmann se află în atenția 
clubului Chelsea, reprezen
tanți ai unei companii de in
vestiții a lui Roman Abramo- 
viei, Millhouse Capital, depla- 
sându-se chiar la Los Angeles 
pentru a-1 întâlni. Klinsmann, 
în vârstă de 42 de ani, a fost 
selecționerul Germaniei, cu

care a ajuns până în semifi
nale la Cupa Mondială din 2006. 
A refuzat oferta de a deveni 
selecționerul Statelor Unite 
după ce s-a întors în SUA, 
pentru a locui acolo. El se po
trivește rețetei lui Abramo- 
vici, de „personalitate tânără 
și dinamică”. „Totuși, Chelsea 
va avea o misiune dificilă 
dacă îl vrea pe Klinsmann ca

antrenor. Se știe că el este 
stabilit în Los Angeles și nij|| 
este tentat să își mute fami
lia de acolo”, scrie The Sun.

Actualul antrenor de la 
Chelsea, Jose Mourinho, a 
recunoscut că nu garantează 
că va fi la gruparea londoneză 
și în sezonul următor, deoa
rece conducerea clubului nu 
îi confirmă acest lucru.

Români în fotbalul
București (MF) - Jucătorul 

Cristian Ianu a marcat un gol 
pentru AC Bellinzona în 
meciul câștigat, sâmbătă, pe 
teren propriu, cu scorul de 6-1, 
în fața formației FC Baulmes, 
în etapa a XXV-a din liga a 
doua din Elveția, și ocupă 
primul loc în clasamentul 
celor mai buni marcatori din 
competiție.

Ianu a marcat pentru 1-1, în 
minutul 11, și a fost integra- 
list, în timp ce coechipierul 
său, Adrian Piț, nu a fost in
clus în lot, fiind accidentat.

în urma reușitei de sâm
bătă, Cristian Ianu a acumu
lat 14 goluri in acest sezon și

este pe primul loc în clasa
mentul golgheterilor, la ega
litate cu Esteban Julian, de la 
Servette Geneva.

Formația ȚSKA Sofia, cu 
mijlocașul Florentin Petre 
integralist, dar fără Eugen 
Trlcă în lot, a învins, în de
plasare, cu scorul de 1-0, e- 
chlpa Slavia Sovia, în etapa 
a XXII-a din campionatul 
Bulgariei.

Formația Șopron, cu patru 
români integraliști, Marius 
Radu, Laurențiu Rus, Alexan
dru Dragomir și Lucian Mun- 
teanu, a remizat, pe teren pro
priu, scor 1-1, cu Honved Bu
dapesta, în etapa a XXIV-a a

european 
campionatului Ungariei. Tot 
la Șopron a mai evoluat, din 
minutul 70, Cristian Cigan, în 
timp ce Ion Ibric nu a fost 
folosit.

Fundașul Sorin Botiș a 
evoluat pe toată durata par
tidei pe care Zalaegerszeg a 
încheiat-o la egalitate, scor 1-1, 
în deplasare, cu Pecs. Coechi
pierul său, Ciprian Dianu, nu 
a fost folosit.

în liga a doua germană, Mi- 
hai Tararache și Iulian Fiii- 
pescu au fost integraliști la 
MSV Duisburg în meciul câș
tigat, în deplasare, cu scorul 
de 2-1, în fața formației Augs- 
burg, in etapa a XXIX-a.

Ex-„câlne roșu'
a fost Integralist în meciuf 
câștigat de ȚSKA Sofia (Foto: epaj

i", Florentin Pi

Actorul Tyson. Fostul campion 
mondial la categoria grea, Mike Tyson, 
care riscă să fie condamnat la 
Închisoare In SUA pentru posesie de 
droguri, va juca In filmul promotlonal 
al unei pelicule de lung metraj realizate 
la Bollywood, informează AFP.

(Mana»

Se simte mai bine
, Buenos Aires (MF) - Fostul 

fotbalist Diego Maradona este 
„stabil din punct de vedere 
clinic” și durerile abdominale 
care au determinat spitali
zarea sa, vineri, au dispărut.

„Diego Maradona nu mai 
prezintă simptomele pe care 
le avea la internare”, a a- 
nunțat clinica din Buenos 
Aires.

tă totuși unele modificări de 
parametri care fac să fie opor
tună rămânerea sa în spital**.

Maradona, în vârstă de 46 
de ani, a fost spitalizat după 
ce a acuzat dureri abdominale 
puternice. Două zile mai de
vreme, el fusese externat din 
altă clinică, unde a fost tratat 
timp de 13 zile pentru o criză 
hepatic*  legată de consumul
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Vând ap. 2 camere (03)

romimo.ro
• central, parter, pretabil birou, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
nu sunt agent imobiliar. Tel. 0744/930114. 
(5/10.04) 

■ Deva, Dada, bl. 12, ap. 2, preț 64.500 lei. Tel. 
0723/288282. (T)
• zona Nicolae Bălcescu, etaj 3, balcon închis, 
contorizăriat, amenajat complet, ST 47 mp, 
parchet, preț 95.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• semidecomandate, centrală termică, balcon 
închis, parchet, gresie + faianță, ST 54 mp, repar
titoare, Bălcescu, preț 1,150 mld. negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• semidecomandate, amenajat, mobilat la 
comandă, et 3, Aleea Armatei, ST 47 mp, preț 950 
mii., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, etaj 
intemediar, b-dul Decebal, preț 145.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec, amenajat, contorizări, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• semidec, gresie, faianță, gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)
• gresie, faianță, balcon închis, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654. 
(A2)
• decomandate, btoc nou, 60 mp, zona 
Eminescu - Trident, vedere pe 2 părți, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, amenajat, uși interioare noi, preț 
147.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43.000 euro, negociabil, tel. 0740 535095. (A4)
• decomandate, zona Gojdu. centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 113.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• 58 mp, semidecomandate, zona Trident, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, cămară, modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 
centrală termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță, geam la baie, preț 137.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, ultracentral Deva, cu centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, ușă 
metalică, uși interioare noi. renovat recent, totul 
nou, preț 155.000 ron. negociaDil, tel. 0730-474275. 
(A4)
• intrări separate, str. Zamfirescu, balcon mare, 
contorizări, parchet fără modificări, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740-535095. 
(A4)
• zona Dacia, etaj intermediar, balcon, fără 
modificări, contorizări, repartitoare, parchet 
posibil și la schimb cu apartament 3 camere, in 
zonă bună, preț 118000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• apartament 2 camere, ultracentral, etaj 1, cu 
balcon, vedere la bulevard, fără modificări, ideal 
pentru firmă, birouri etc.. preț 50.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275.0740-535095. (A4)
• la parter, zonă bună, ideal pt spațiu comer
cial sau de locuit, 50 mp, cu centrală termică, 
bucătărie modificată parchet, ocupabil în 48 
ore, preț 43.000 euro, neg., tel. 0740 535095. (A4)

- :: ■ ' |
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• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg, tel. 
231300:0740/317314. (A9)
• dec, modfkat, amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)

• dec,contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
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Societatea comercială LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:

BOROMIR PAN SA. HUNEDOARA A1 - Prima Invest

angaieaza Agenti> comercialii
A2 - Garant 
Consulting

A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason

Condiții: Facilități:
A9 - Elitte

Permis de conducere -Salariu atractiv

A10 - Liliacul 
Multicom

FARMACEUTICA REMEDIA S.A
Companie farmaceutică, cu sediul 

în Deva str, Dorobanților nr 43, 
angajează contabil cu studii superi- » 

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

domen i ui finan ci ar contabil.
Tis/ scrisoarea de intenție 
se depun la sediul societății 
sau prin fax la nr. 226197 
până la data de 13.04.2007

j

-Bonuri de masă
consumi? avantaj

CV- urile se depun la sediul societății situat în Hunedoara, 
str, Mihai Viteaza nrJ sau prin fax.la nr. 0254/713.241

(88725)f

COLEGIUL NAȚIONAL SPORTIV CETATE DEVA
STR. AXENTE SEVER NR.3, TELEFON: 0254/217.01 S

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 
POSTURILOR DE:

• Muncitor calificat - țofor - categoriile B, C, D
■ Muncitor necalificat - cu atestat pentru exer
citarea profesiei de agent paxd ți ordine
• îngrijitoare curățenie

• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală. 2 băi. îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483.
410

Cumpăr ap. 3 camere (06)
Pe perioadă nedeterminată.

Concursul va avea loc în data de 26.04.2007, ora 10, la sediul unității. 

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se 
depun la sediul unității, până la data de 24.04.2007, ora 16,00.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul unității sau la telefonul 
0254/217.015.

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

:89859

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

Cumpăr ap2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• In orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317.314. 
(A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, oa'chet. gresie + faianță, balcon 
Incnis. zona Goiou, preț 147.000 ron, tel. 
0742'019418. (Al)

• decomandate, zonă ultracentrală, etaj inter
mediar, 2 băi, termopan, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată centrală termică preț 
70.000 euro. negociaoii, tei. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, bd. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 Palcoane, 2 băi, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mcdificată 
centrală termică cu încălzire prin pardoseală, 
preț 180.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 
0740-535095.(A4)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275, 0740-535095. 
(A4)
• zor obz , decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală term ., ermopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723-251498,0745-302200,23280. 
(A4)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Devă tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)

• decomandate, etaj 2, zonă centrală. 2 
balcoane, 2 băi, boxă, garaj pentru 2 mașini, 
centrală termică, ST 120 mp, preț 92.500 euro, tel. 
0726/710903.(Al)
• ta Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc etaj 2, 
preț 80.000 eurp, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• Mul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațl, etaj 1. dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09
• șl garai, scară interioară, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopane, 150 mp, amenajat 
occidental. 95.000 euro, tel. 0722/56400? (Al)

vând case, vile (13)

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

• zona Emlnescu, mai jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlnescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, baie, terasă, curte, grădină, 
st=500 mp, pretabil firmă, preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugărenl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simerla, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg,, tel, 0745/511.776. 
(A9)
• urgent tn Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură, 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 hafânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă, 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș. preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură, grădină și 2 ha teren, zcna Hertești, 
preț atract'V, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabiI, 
tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (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)

• casă, 4 camere, anexe gospodărești, 
curent trifazic, în Vălioara, comuna 
Răchitova, preț negociabil. Relațwia tel. 
0254/775423,0729/897075.(7/12.04)

Vând garsoniere (19)

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, balcon 
închis cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
convector gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandateă, contorizată, parchet, gresie, 
faianță, totul nou, zoria Piață, preț 105.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, baie și bucătărie mare, zonă ultracen
trală ocupabilă în 24 de ere, preț 84.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, 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 Emlnescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.48- (AM)

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

Vând terenuri (21)

• ertravăen, zona aeroport Săuleștl, 3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sântandrei zona 
Barcea 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)

Cumpăr casă (14)
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• Deva, 3 camere decomandate, hol mare 
pătrat, baie, bucătărie, boxă, garaj, 300 mp teren, 
canalizare, apă, gaz, curent, 82.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, teren 250 mp, 
preț 90.000 euro, negociabil, tel, 0740/210780, 
(Al)
• In Deva, 3 camere, baie, bucătărie, curte + 
grădină, 900 mp, zpnă bună, preț 410.000 ron, tel. 
0745/639022,726/316796.(Al)

• urgent, cu grădină, Deva sau Simerla, plata 
imediat, tel. 215212. tAl>

• Intravilan 4600 mp la șosea asfaltată, apă, gaz, 
canalizare la poartă; nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0729/055585,0254/212803,  după ora 20. (T)
• extravilan, pe DN7, zona corn. Turdaș, 14.100 
mp. Tel. 0742/611107. (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)
• intravilan la șosea, în Cristur, ST 1800 mp, FS 18 
m, preț 30 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776, (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)

Vând case la țară (17)

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

Computer 
Troubieshooters

Probleme cuja&Qlftțo.rul 7 
Service, reparații, rețele,g 

vânzări calculatoare, 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 ______________ »

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

• Manager în turism 
înscrieri zilnic, intre orele 9-16. 
până la data de: 26.04.2007 

Adresa contact: Deva, Bdnl 22 DeeantaflnMte. 3>A

cu sediul în București, organizează, în perioada 26,04.-27,04.2p07. 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante peritruffiiâla 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.

Informația te privește

• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan tn Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
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. 
0254/613366,0788/040490. (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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție casa 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preH 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• hală In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-400O 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și griisjKg 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 nSF 
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. 231300, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comercial» 
(26)

• în Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bin 
tel. 0740/317.31^ (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou. 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilate
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, teL 
0254/613.366.0788/040.490.5788/15? A10)

Imobile chirii (29)

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

parte a unei corporații internaționale mass-media 
A care deține poziția de lider in publicarea de ziare
~ și servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-eatul

Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Carsg- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
e Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă intr-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

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

E-flUdk roland.vinklprigtnfnrsnsn«wH«»m

(BSITVf

i

mailto:stamprod@rdslink.ro
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v Holcim
asistenți medicali

Informații la tel.: 0723.504.858.

S.C SEWS-R DEVA S.R.L
ANCAJEAZA

OPERATORI
Qfainu

Cortract de ana p« perioada nedetemunata;
Loc ae muica sigur, perioada de instruire si condiții de lucru 1« standarde 
occidentale.
Posibilitatea de Bicra in echipe de lucru specializate, Intr-o firmă multinațimlă 
dinamică
Se asigura «anqrait mbvnhoMt m proporție, de 7ÎH de care firma pe rutele Hupeâoara.

Sun»», Brad, trata. Ctaadâgă Certe*  Si Hațeg;

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

—.....---------- _ _ —--------- .
• vând vacă cu vițel, la a doua fătare; 
vițelul, vârsta 2 luni, șl 3 porci pentru tăiere, 
Brâznlc, nr. 64, comuna lila. Tel. 282742. 
(3/11.04)

Persoanele interesate sunt așteptate de luni pana vineri, intre 
orele 08-16:30 la Poarta Fabricii din DEVA, CALEA 
ZARANDULUI, NR. 166, pentru a participa la un interviu. 
Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600 

(89874)

angajează

i

CUVA

Asociația Umanitari Ronaltro Franța

animatori sodo-educatM
bi cadnJ und proiect educativ pentru tineri francezi tn dificultate, 

cu vârste cuprinse Intre 13 și 18 ani.

Cntertdesdectiei
■ 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. (8967e|

pane a unei corporații internaționale 
maas-media care deține poziția de 
lider In publicarea de ziare «1 servicii 
Internat in vestul Austriei, tn nord- 
estul Ungariei, cât el In județele 
Bihor, Timiș, Caraș-Severln, 
Hunedoara. Arad șl Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara 

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

Oferim:

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

i
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
0720/499570, 211275,int. 8808.

(32135)

Mărcuți PiracNrt poate rezolva multe cazuri: dezlegare de 
ojxne. familie, poate îndepărta blestemele, stre-
al anațUM. de cap, aduce spor în afaceri, tămăduiește
btfa Mc
Lunea apeaed rrarwâe micuței Paraschlva. lată câteva dintre 
tot z
Sunt Cntant dr Doc», mii de mulțumiri măicuței Paraschlval 
A«m Mau acooic ș nu mi mal înțelegeam cu el. Auzind de 
la toane nwte penoene ca măicuțe Paraschlva le-a ajutat, am 
•petat a eu a dânsa t am făcut tot ce m-a Invâțat dinsa $1 vidul 
alcoouu • SsXm dn casa mea Iar biletul meu este acum fericit. 
M4 rumesc ^a ș> un: dn Hunedoara, am 30 de ani, am umblat 
pnn mase nor ț oameni cu care am discutat ml-au spus ci am 
cuntnie «gaia > nv-au recomandat-o pe maica Paraschlva pe 
care am canaaa(-o. ș H scurt timp rugăciunile $1 maslurlle dânsei 
m-eu așaat ș acum sunt casltorit de 1 lunâ. Domnul sâ-i dea 
artere de -vrxJ ș m de mulțumiri.
Alna dn Heseg ne mlrtunseste ci de la o vreme se întâmpla parc» 
cm oi famle «. așa a după ce a aflat câ cineva a pus un blestem 
pe famM sa. a apetat la măicuța Paraschlva ;l aceasta l-a alungat 
farmecele p Msamete dn familie șl l-a adus spor în cast șl fericire. 
Micuța ParasevK bnecuvlntatâ de Domnul Nostru Isus Hrlstos 
cu hani e> dw. pentru a ajuta oamenii necâjlțl, vâ ajuta sâ vâ 
ttapâțț proMmere.
Nu stașl pe gândii axwp-o la numitul: 0748.946.177.

(89697)

A

• 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)
• nemobllat, decomandate, zona Spar - piață 
cu centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță cu cheltueli incluse, pentru firme, 
birouri, 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 Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lic. 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)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat 5-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimentă tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Auto străine (37)

• locuiesc In Germania șl aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope șl 
mobilă, la un pioț avantajos. TeL 
00491731782201 sau 0726/389978. (4/1L04) 

■ vând Skoda S100, neînmatriculată, pentru 
piese schimb. Tel. 0722/798070. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

I • 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) 

Garaje (43)

o închiriez garai ■ hală, 60 mp, situat pe Str. 
Plevnei, Intersecție cu str. Gri vița, Intrare și 
ieșire din DN, pentru depozit sau alte 
activități, vad foarte bun, preț 240 
euro/lună, negociabil. Tel. 0722/307325. 
(1/11.04)

I

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)

Prestări servicii (72)

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

• Baza hipică Archla organizează cursuri 
de călărie cu cal de rasă șl asistență de 
specialitate In condlțH profesionale, pentru 
toate vârstele. Informații șl programări la 
teL 0726/325218. (8/54)3)

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

Alege CL pentru anunțul tău

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

Deva:
1. Comtlm;
2. Stația de autobuz Orlzont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamflrescu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromln;

Orăștle ■ chioșcul de ziare de 
lâng& magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Dia ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de cultura

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Râzvan Divers
(zona Chlzld);
3. SC Unison 
(Șc. Generală Nr.l) 
Sintuhalm nr. 25

Anunțurile de mied publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

I

Oferte locuri de muncă (74)

• angalăm paznic, de preferință pensionar. 
Informații la tel. 0254/231394, între orele 8 ■ 16. 
(5/12.04)
• Cazino Presldent angajează șef sal ă, operator 
ruletă și jocuri de noroc, barman pentru sălile 
din Deva și Hunedoara, salarii atractive. Tel. 
0721/248928. (9/12.04)
• SC Guler Corn Imex SRL angajează 
conducători auto profesioniști, posesori atestat. 
CV-urile se depun la secretariatul societății. 
Relații la tel. 0254/219751, 0254/213141, 
0723/800830.(3/10.04)
• societate angajează patiser 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)
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 15.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 15.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e muncitor necallflcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Deva, 3 posturi, data limită 19.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

Vinzi

?Cumperi
închiriezi
Schimbi
Cauți

i

i

• muncitor plantații și amenajare zonă verde 
Călan, 21 posturi, aata limită 30.04. Tel. 21324* * 
orele 9 ■ 16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.04., perioad; 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor îpălare și curățire cisterne, Orăștle 
80 posturi, data limită 16.04. Tel. 213244, orele 9 
16.
• muncitor spălare și curățire cisterne, Simeria 
17 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9' 
16.
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg.
1 post, data limită 15.04., cunoștințe PC. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 26.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara. 1 post, data limită 16.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 5.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16,
• operator risudtor fire, Deva, 30 posturi, data 
limită 5.05. Tel. 213244, orele 9-16.
■ ospătar, Deva, 1 post, data limită 19.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

i
1

1



PE 1C0BT Prințul William si Kate
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Middleton s-au despărțit
• Preluare. Google, proprietarul celui 
mai popular’motor de căutare pe Inter- 
net, va prelua furnizorul de publicitate 
DoubleClick, pentru 3,1 mld. de dolari, 
cea mai importantă achiziție realizată de 
companie, transmite Reuters. (MF)

U mulțime de turiste thailandeze au 
invadat orașul Cairo pentru a vizita 
celebrele piramide din regiune.

(Foto: EPA)

Nicole Kidman

A murit 
Barry 
Nelson
Washington (M.F) - 
Primul actor care a 
jucat rolul lui James 
Bond pe ecrane, Bar
ry Nelson, a murit la 
vârsta de 89 de ani. 
Celebrul actor s-a 
lansat pe Broadway 
în anii '60 și 70, și 
este cunoscut ca fi
ind faimosul spion în
tr-o adaptare televi
zată de o oră a pro
ducției „Casino Ro- 
yale", în 1954. El a 
semnat cu casa de 
producție MGM în 
anii 1940 și a apărut 
în mai multe din fil
mele produse de a- 
ceasta, inclusiv în 
„Shadow of the Thin 
Man" și în „A Yank 
on the Burma Road". 
Soția sa, Nansi, spu
ne că Nelson a murit 
pe 7 aprilie, în timp 
ce călătorea în Penn- 
sylvania. Cauza morții 
nu este cunoscută 
deocamdată. „Era un 
actor foarte natural, 
credibil", spune 
agentul său, Francis 
Delduca. „Era bun și 
pentru comedii și 
pentru filme 
serioase", a adăugat

■ Despărțirea a fost 
una „amicală", potrivit 
unui prieten al celor doi 
tineri.

Londra (MF) - Prințul, care 
are 24 de ani, și Middleton, 25 
de ani, formează un cuplu de 
aproape cinci ani, după ce s- 
au cunoscut la Universitatea 
St. Andrews din Scoția. Un 
purtător de cuvânt al prințu
lui de la Clarence House 
spune că cei doi nu vor*  să 
comenteze asupra acestui 
subiect. „Nu facem comentarii 
cu privire la viața privată a 
Prințului William”, a spus 
acesta. Cei doi deveniseră 
foarte independenți unul de 
celălalt în ultima perioadă. 
William urmează în prezent 
un curs de comandă a trupelor 
armate în Dorset, la 125 de 
mile la vest de Londra, fapt ce 
l-a ținut departe de Middleton 
și de noua ei viață din Londra.

Gafă a poliției olandeze

Nicole, 
decorată

Canberra (M.F) - Ac
trița Nicole Kidman, 
prezentă în Australia 
natală pentru filmările 
la noul său film, a fost 
premiată cu cea mai im
portantă distincție aus
traliană pentru civili, 
într-o ceremonie care a 
avut loc la Guvernul 
Australiei. Kidman a 
primit distincția de la 
Michael Jeffery, guver
natorul general, pentru 
contribuția sa la cine
matografie și pentru 
munca sa în promova
rea sănătății femeilor și 
copiilor și cercetarea 
pentru prevenirea can
cerului. „Este o recu
noaștere la care visezi 
foarte mult, copil fiind”, 
a declarat Kidman după 
ce și-a primit distincția.

Haga (M.F) - Polițiștii de la 
o secție olandeză au încercat 
să ajute deținuții musulmani 
să se roage orientați către 
Mecca, însă au pictat săgeți în 
celulele acestora care indicau 
direcția greșită, relatează 
News Story. Secția de poliție 
Segbroek, din Haga, a împru
mutat ideea de a face semne 
cu punctele cardinale pe ta
vanele din celule de la o uni
tate din Amsterdam, potrivit 
cotidianului olandez De Tele- 
graaf. Musulmanii se roagă de 
cinci ori pe zi, spre est, în 
direcția orașului sfânt Mecca.

Beckham

UD pescar albanez își prezintă peștele 
pe care l-a prins în speranța că va 
atrage turiștii veniți în această regiune.

(Foto: EPA)

■ Supărați că sunt pa
rodiați, Beckham și soția 
sa vor să obțină inter
zicerea unei emisiuni.

Los Angeles (M.F) - Potri
vit Sunday Mirror, realizatorii 
emisiunii au trimis la Los 
Angeles două sosii ale cuplu
lui, care fac acolo diverse lu
cruri susținând că sunt David 
și Victoria Beckham. Simon 
Fuller, managerul lui Beck
ham și al soției sale, i-a instru
it pe avocați să trimită „o 
amenințare legală” la condu
cerea postului Sky One pentru 
ca emisiunea să nu se mai 
difuzeze, precizând că parodia 
ar putea afecta reputația fami
liei jucătorului înainte de ple
carea acestuia la LA Galaxy.

Papa Benedict, la 80 de ani

Proteina vinovată de 
hipertensiune

Bristol (M.F) - O echipă de cercetători bri
tanici a identificat cauza hipertensiunii 
arteriale într-o proteină situată la nivelul 
creierului uman, și nu la inimă, cum se 
considera până acum, conform unui studiu 
apărut în publicația „Hypertension”. 
Cercetătorii de la Universitatea din Bristol 
au izolat proteina JAM-1 în creier și au 
descoperit că aceasta reține globulele albe, 
provocând inflamări care împiedică circu
lația sangvină și reduc aportul de oxigen 
spre creier.

Conform cercetătorilor, hipertensiunea 
este mai mult o boală vasculară care 
inflamează creierul, decât o boală de inimă.

■ Suveranul Pontif, 
Papa Benedict al XVI-lea 
își aniversează astăzi 
ziua de naștere.

Marktl am Inn (M.F) - Casa 
în care s-a născut Papa Bene
dict al XVI-lea, în sudul Ger
maniei, si-a deschis porțile 
pentru public ieri, în ajunul 
împlinirii de către suveranul 
pontif a vârstei de 80 de ani.

Prințul William

Middleton a avut, de aseme
nea, probleme cu presiunea 
mediatică ce a apărut odată cu 
relația de lungă durată cu 
William. Nu există nici un 
comentariu din partea familiei 
regale, dar surse de pe lângă 
Casa Regală au lăsat să se 
înțeleagă că idila a luat sfârșit. 
Prințul William, care are 24 de 
ani, a declarat în mod public 
că nu vrea să se însoare 
înainte de a împlini 28 sau 29 
de ani.

Săgețile din arestul poliției 
din Segbroek indicau însă ves
tul. „Aceasta este o gafă gigan
tică, stupidă. Săgețile au fost 
imediat corectate. Este un 
mister pentru noi cum s-a 
putut întâmpla așa ceva”, a 
declarat un purtător de cuvânt 
al poliției, pentru De Tele- 
graaf. Toate celulele din închi
sorile din Haga vor fi pictate 
în curând cu săgeți asemănă
toare, se relatează în ziarul 
Poliției din Haga. în Olanda 
trăiesc un milion de musul
mani dintr-o populație de 
peste 16 milioane de locuitori.

și soția, parodiați

David și Victoria Beckham (Foto: epa)

Emisiunea urmează să fie 
difuzată la 3 mai, iar în cazul 
în care David și Victoria Beck
ham nu vor reuși să oprească 
difuzarea acesteia, telespec
tatorii vor putea vedea cum

Clădirea din micul oraș ba
varez Marktl am Inn a fost 
construită acum 262 de ani și 
a fost cumpărată de o fundație 
romano-catolică. Fostul pro
prietar nu a mai putut face 
față uriașului număr de 
pelerini care au început să 
viziteze casa, în urma alegerii 
la Vatican a cardinalului de
venit Papa Benedict al XVI- 
lea. Se estimează că din 2005 
încoace localitatea natală a Pa

sosiile celor doi, Andy Harmer 
și Camilla Shadbolt, păcălesc 
un distribuitor de automobile 
Lamborghini să le dea să tes
teze o mașină în valoare de 
300.000 de lire sterline, păcă

pei, în care trăiesc circa 2.700 
de persoane, a fost vizitată de 
250.000 de persoane. Azi, în 
casa în care s-a născut Joseph 
Ratzinger, se va deschide o 
expoziție în care vor fi prezen
tate viața și operele suvera
nului pontif. Primarul Hubert 
Gschwendtner a declarat că în 
secțiunea de la parter expo
ziția va fi consacrată aspec
telor biografice, iar în cea de 
la etaj teologiei. 

lesc conducerea unui magazin 
de lux să îi ofere gratuit falsei. 
Posh un colier de perle în va
loare de 9.000 de lire sterline, 
obțin o masă de 13 persoane 
Ia restaurantul The Ivy fără să 
aibă rezervare și obțin șampa
nie gratis în zona VIP a unui 
club important din LA. Pe de 
altă parte, Mail on Sunday 
notează că David și Victoria 
Beckham trăiesc vieți aproape 
separate, ceea ce îl deranjează 
pe fotbalist. „Victoria petrece 
mai puțin timp ca oricând la 
locuința din Mațirid. în 
schimb, își pierde timpul mer
gând la Los Angeles sau în 
Marea Britanie - atât de mult 
încât David a început să 
marcheze pe calendar zilele 
petrecute împreună”, scrie 
publicația citată.

In provincia chineză 
Qiingdao, un împătimit 
al jocurilor de internet 
împarte postere ale jo
curilor în afara unui 
internet cafe, acest lu
cru fiind împotriva 
legilor chineze.

(Foto: EPA)


