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Vremea se menține frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

Dimineața La prânz

„Ne vedem la vot"
București (M.F.) - Președintele suspendat Traian Băsescu a declarat, aseară, că a ajuns la concluzia că cea mai bună soluțiepentru România este participarea sa la referendumul care va fi organizat ca urmare a suspendării sale din funcție. „Ne vedem lavot peste 30 de zile”, a spus Băsescu. El a precizat că va rezerva perioada următoare contactului „strâns” cu populația, întâlnirilor cu oameni din mediul rural și urban.

Nu-si
A

■ Mulți elevi hunedo- 
reni nu cunosc persona
litatea care dă numele 
școlii unde învață.

Deva (C.B.) - Denumite după numele unor personalități marcante ale poporului român, liceele din județ găzdu-

cunosc "patronul"iese elevi care habar n-au cine este personajul din titulatura unității școlare în care învață. Oameni care, într-un fel sau altul, au marcat istoria tării prin faptele lor au devenit iluștri necunoscuti pentru unii elevi care consideră că clasicii nu mai constituie un model de tinut minte. Deși

unele școli sărbătoresc ziua de naștere a personalităților ale căror nume le-au adoptat, în alte unități școlare cunoștințele elevilor au rămas „în ceată” pentru că nimeni nu s- a chinuit să le explice cine este „patronul” liceului. Din păcate, unii elevi consideră inutilă asimilarea unor cunoș

tințe despre personalitatea școlii. întrebați cine a fost Gri- gore Moisil, câțiva elevi deveni din cadrul școlii care poartă numele celebrului matematician au răspuns: cine-i ăla? Dincolo de aspectul hilar al răspunsului, situația jenantă nu pare că-i atinge cu ceva pe elevii necunoscători, /p.3

AmânareDeva (M.S.) - Instanța Tribunalului Hunedoara a decis ieri amânarea, pentru un nou termen, a procesului „aurari- 
țj^or”. Președintele de ședință a acceptat solicitarea de amânare depusă de unul dintre avo- cafii inculpatilor și a tinut cont de faptul că martorii citati nu s-au prezentat la audieri. Următorul termen al procesului a fost stabilit pe 18 mai 2007, dată pentru Acare vor fi citati, din — nou, martorii acuzării.

www.huon.roDeva (S.B.) - Foru- miștii și-au spus părerea despre subiectul tratat de „Cuvântul liber” cu privire la suspendarea președintelui Traian Băsescu și a manifestării declanșate de decizia Parlamentului, derulată după anunțarea rezultatului de vot în Piața Universității din București, /p.5

Minerii 
reacțio
nează 
Prtoșani (M.S.) - 
Minerii din Valea Jiu
lui nu sdnt implicați 
în nicio demonstrație 
sau în jocuri politice 
și niciunul dintre 
angajații Companiei 
Naționale a Huilei 
Petroșani nu se află 
în București, a 
declarat ieri președin
tele Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului 
(LSMVJ), Zoltan Laca- 
taș. „Minerii n-au 
timp de manevre 
politice scornite de 
unii sau de alții. Să 
ne lase în pace, nu 
avem timp de 
politică. Minerii își 
văd de treabă, sunt 
la lucru", a spus 
președintele LSMVJ. 
Liderul sindical a 
făcut aceste precizări 
pentru a dezminți 
orice fel de informații 
care vehiculau ideea 
prezenței minerilor 
din Valea Jiului în 
Piața Universității din 
București.

Raliul'rfffiîeăoairei, între J cele 58 de echipaje participăm și un bolid Por^W cu un’^R echipaj format din Ionescu • HanganU. (Foto: Traian Mânu)
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Furtul de fier, un fenomen social
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■ Furtul de fier vechi a 
devenit, în ultimii cinci 
ani, un fenomen tot mai 
greu de combătut.

Deva (M.T.) - Lipsa locurilor de muncă și imposibilitatea tinerilor și a foștilor angajați ai combinatelor siderurgice și întreprinderilor miniere de a-și asigura un venit au generat o adevărată

„isterie” în ceea ce privește furturile de fier vechi. La această dată polițiștii și jandarmii sunt copleșiți de avalanșa de furturi care se înregistrează zilnic. în primele trei luni ale anului 2007, jandarmii hunedoreni au reușit să recupereze aproximativ 40 de tone de fier vechi și au întocmit acte de constatare pentru mai bine de 120 de persoane. Potrivit sta

tisticilor făcute publice de către polițiștii și jandarmii hunedoreni, noua modă în domeniul sustragerilor de fier vechi este furtul cu mașina, hoții reușind să sustragă sute de kilograme de fier vechi dintr-o lovitură. Un calcul simplu arată însă, că în fiecare zi din acest an, jandarmii au reușit să recupereze de la hoți câte o jumătate de tonă de fier vechi, /p.3

Bursa de job-uri
Deva (D.I.) - Doar 321 de persoane au fost angajate, pe loc, la Bursa generală a locurilor de muncă. Alți 598 de hunedoreni au fost selectați în vederea angajării. La acțiunea derulată ieri în județ au fost oferite 1605 posturi pentru cele 1718 persoane venite să caute un loc de muncă, /p.5

Se mai poate schia
■ împătimiții sporturilor 
de iarnă mai pot schia 
în masivele Retezat și 
Vâlcan, din Valea Jiului.

Deva (M.S.) - în masivele Retezat și Vâlcan, din Valea Jiului, se mai poate schia, stratul de zăpadă pe creste depășind 30 cm. în stațiunea Straja, iubitorii schiului pot încerca pârtia Canal, situată la altitudinea de 1500 metri, într-o zonă ferită. „Este o pârtie protejată de brazi. Turiștii

pot urca până pe creastă și apoi să vină pe schiuri până aproape de cabana veche din Straja, în apropiere de baza teleschiului 2”, a declarat ieri șeful Salvamont Lupeni, George Resiga. Turiștii mai pot practica „schiul de tură” în Retezatul Mic și Retezatul Mare, cabanele Buta, Micușa, Bucura, Căldările și Pietrele. „După intensificările din această săptămână, vântul s-a mai potolit, zăpada s-a așezat și este bună de schi”, spunea șeful Salvamont Lupeni.
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PE SCURT• Senat. Președintele interimar, Nicolae Văcăroiu, a declarat ieri că rămâne președinte al Senatului, dar că actualul vicepreședinte al acestui for, Doru loan Tărăcilă, îi va prelua atribuțiile pe perioada interimatului său la șefia statului.
Văcăroiu, președinte interimar

in glumă
Washington (MF) - linul dintre candidații republicani la alegerile prezidențiale din SUA, John McCain, a fredonat pe o melodie a formației Beach Boys cuvintele „Bombardați Iranul”, ca răspuns la o întrebare referitoare la posibila a- titudine a SUA față de ambițiile nucleare ale Teheranului. întrebat la postul TV ABC despre cântecul interpretat de McCain, purtătorul său de cuvânt în campania electorală, Kevin McLau- ghlin, a spus că senatorul „a încercat doar să facă uz de puțin umor”.

Cerere de la 
Amnesty

Londra (MF) - Organizația Amnesty Internațional a cerut, ieri, abolirea pedepsei cu moartea în Irak, a cărei aplicare a dus la executarea a circa o sută de persoane în această țară, începând din 2004. Amnesty reamintește că pedeapsa cu moartea a fost abolită în iunie 2003, după invadarea Irakului de către trupele coaliției americano-bri- tanîce, fiind apoi rein- stanrată în 2004, de guvernul interimar irakian. Pedeapsa cu moartea a fost aplicată în mod intensiv în timpul regimului lui Saddam Hus- sein.

George W. Bush
(Foto: EPA) 

Îngrijorat 
Washington (MF) - 
Președintele SUA 
George W. Bush, și-a 
exprimat îngrijorarea 
că ambițiile nucleare 
ale Iranului ar putea 
declanșa o cursă a 
armelor atomice în 
Orientul Mijlociu. 
Bush a reacționat la 
un articol din New 
York Times care dez
văluia că Arabia Sau- 
dită, Turcia, Egiptul și 
Iordania vor să dez
volte programe nu
cleare civile. Ziarul a 
relatat că, în timp ce 
interesul în energia 
nucleară înregistrează 
o acensiune la nivel 
global, această preo
cupare este foarte 
puternică în Orientul 
Mijlociu. Administra
ția SUA a declarat că 
aceste obiective par 
să vizeze crearea 
unei contraponderi 
față de amenințarea 
iraniană. „Sunt foarte 
îngrijorat de cursa ar
melor nucleare din 
Orientul Mijlociu", a 
spus Bush.

■ Curtea Constituțională 
a constatat interimatul 
funcției de șef al statu
lui.

București (MF) - Curtea Constituțională a constatat, ieri, că au fost îndeplinite procedurile privind suspendarea președintelui Traian Bă- sescu și că există împrejurări care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României.Prezentăm integral comunicatul Curții Constituționale, remis, ieri, agenției MEDIA- FAX.„în ședința din data de 20 aprilie 2007, Curtea Constituțională a luat în dezbatere cererea pentru constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României și contestația formulată de domnul Traian Bă- sescu privitoare la suspendarea sa din funcția de Președinte al României.în baza documentelor examinate, Curtea s-a pronunțat

Interimatul funcției de Președin
te al României, asigurat de Ni
colae Văcăroiu (Foto: EPA)prin Hotărârea nr.l din 20 a- prilie 2007, după cum urmează:1. Se respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de domnul Traian Băsescu împotriva hotărârii de suspendare a sa din funcția de Președinte al României.2. Constată că procedura privind suspendarea din funcția de Președinte al României a domnului Traian Băsescu a fost respectată.

Contestația lui Traian Băsescu 
privind suspendarea sa a fost 
respinsă de Curte (Foto: epa)3. Constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României.4. Constată că, în conformitate cu dispozițiile art.98 alin. (1) din Constituție, interimatul funcției de Președinte al României se asigură de președintele Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu.Hotărârea Curții este definitivă, se comunică Parlamentului și Guvernului și se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Contestație respinsăPreședintele Traian Băsescu a contestat la Curtea Constituțională suspendarea sa, din funcție, însă Curtea i-a respins, ieri, contestația.Curtea Constituțională a luat în dezbatere și contestația formulată de Traian Băsescu privitoare la suspendarea sa din funcția de președinte al României.„Se respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de domnul Traian Băsescu împotriva hotărârii de suspendare a sa din funcția de președinte al României”, potrivit comunicatului Curții Constituționale.Surse oficiale au declarat că argumentul lui Traian Băsescu a fost acela că între data la care Curtea Constituțională a avizat negativ propunerea de suspendare a sa din funcție și data la care Curtea a fost chemată să se pronunțe asupra hotărârii de suspendare nu au intervenit elemente suplimentare.

Mii de ucraineni au protesteat și ieri în fața Curții Constituționale din Kiev (Foto: epa)

Ar putea câștiga turul doi
Paris (MF) - Candidatul dreptei la alegerile prezidențiale franceze, Nicolas Sarkozy, ar putea câștiga al doilea tur al cursei electorale cu 53,5 la sută din voturi, în timp ce adversara sa, Segolene Royal, este creditată cu 46,5 procente, relevă un sondaj de opinie publicat ieri.Astfel, 13 la sută din persoanele care vor merge la urne nu și-au exprimat opțiunea de vot.După primul tur al alegerilor, Sarkozy este plasat pe primul loc în intențiile de vot, cu 30 la sută, urmat de Royal, cu 23 de procente, și Francois Bayrou (centru), cotat cu 18 procente. Candidatul extremei-dreapta, Jean-Marie Le Pen, este creditat cu 13 procente.în cazul în care în cel de-al doilea tur s-ar confrunta Nicolas Sarkozy și Francois Bayrou, acesta din urmă va câștiga alegerile cu 52 la sută.

Candidatul dreptei la alegerile prezidențiale fran
ceze, Nicolas Sarkozy (Foto: epa)

JURNAL
Cuvântul liber 

este auditat de 
Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cctid an editat de SC Inform Media SRL,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Un nou eșec al negocierilor
Kiev (MF) - Președintele u- crainean Viktor Iușcenko și premierul Viktor Ianukovici nu au reușit, ieri, să găsească o soluție pentru rezolvarea crizei politice declanșate de decizia liderului de la Kiev de dizolvare a Parlamentului.Premierul a respins din nou propunerea de organizare de alegeri legislative anticipate, variantă susținută cu in

Barroso nu 
se teme

Lisabona (MF) - Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat, ieri, că nu este îngrijorat de faptul că România ar putea convoca alegeri anticipate după ce Parlamentul l-a suspendat pe președintele reformist Traian Băsescu.„Ceea ce sper este că situația va putea fi rezolvată conform regulilor constituționale și regulilor democrației și cred deplin că acest lucru se va întâmpla”, a declarat Barroso, în timpul unei conferințe a medicilor, desfășurată la Lisabona.întrebat dacă este îngrijorat din cauza riscului unor a- legeri prezidențiale anticipate, el a răspuns: „Nu, nu mă tem de asta”.
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sistență de președinția de la Kiev, a declarat Iușcenko, la încheierea unei noi reuniuni cu principalul său adversar politic.Iușcenko, politician de orientare prooccidentală, a decretat, la 2 aprilie, dizolvarea Parlamentului, măsură contestată de Ianukovici și coaliția de guvernământ a acestuia, care a sesizat Curtea Con

stituțională. Instanța supremă a început, marți, să! studieze validitatea demersului prezidențial.Premierul Viktor Ianukovici a dat de înțeles, miercuri, că un compromis ar putea fi atins înainte de verdictul Curții Constituționale. Cei doi rivali politici s-au întâlnit în repetate rânduri, de la începerea crizei politice.

PD se dezice de 
manifestații

București (MF) - Vicepreședintele PD loan Oltean a de-^J clarat, ieri, într-o conferință de presă, că PD se dezice total de manifestațiile de stradă pro-Băsescu, iar deputatul democrat Augustin Zegrean a spus că și-a sunat colegii să nu iasă în stradă. Oltean a spus că PD se dezice total de manifestațiile de stradă pro- Băsescu, iar despre cei care l-au bruscat pe Cozmin Gușă|j în Piața Universității a spus că nu sunt simpatizanți ai președintelui Traian Băsescu, ci persoane „puse să discrediteze PD”. Oltean a spus că el însuși a primit, prin e-mail, diverse mesaje care incitau la revolte de stradă, dar acestea nu proveneau de la membri sau simpatizanți ai PD.Deputatul PD Augustin Ze- g grean, desemnat de Traian W Băsescu să ocupe funcția de judecător al Curții Constituționale a României începând cu 13 iulie a.c., a spus că, joi, în timp ce se afla la București, împreună cu loan Oltean, a dat telefoane acasă ca nu cumva democrații să iasă în stradă sau să incite lumea la manifestații pro-Băsescu.
Văzuți prost la Bruxelles
W România este per
cepută nefavorabil la 
Bruxelles din cauza 
crizei politice.

Bruxelles (MF) - Disputele dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu pun România „într-o lumină nefavorabilă”, este de părere Ti- mo Summa, director în cadrul Comisiei Europene, responsabil cu Strategia de coordonare a României și Bulgariei.„Relația negativă între președintele Traian Băsescu și premierul Tăriceanu pune într-o lumină nefavorabi

lă România”, apreciază Summa. „Această relație nu este generată de Constituție, ci de o alchimie nepotrivită dintre cei doi, la care se a- daugă și interese contrare. Suspendarea președintelui se înscrie în cadrul constituțional, însă acest proces nu este unul normal pentru țările din Uniunea Europeană. România, deși este la început de drum, nu pare că se concentrează pe obiectivele pe care le are de îndeplinit”, explică Summa.
Altă strategie„Noul ministru al Justiției a promis că va continua reformele începute de Moni-

ca Macovei. Există un parcurs clar pentru România până în iunie. Atunci, Comisia va avea suficiente date pentru a stabili dacă noul stat membru și-a îndeplinit obiectivele. Primul grup de experți va ajunge la București săptămâna viitoare și va evalua timp de o săptămână situația de pe teren. Faptul că România a aderat la 1 ianuarie nu este un lucru rău fiindcă avem destule instrumente să asigurăm continuarea reformelor”, a încheiat oficialul european.Surse din cadrul Comisiei Europene sugerează o schimbare de strategie a E- xecutivului de la Bruxelles.
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încurcați de numele liceului* Târgul colecționarilor. Casa de Cultură .Drăgan Muntean" Deva și „Hobby Club" Deva vor deschide, astăzi, între orele 9-21, tradiționalul „Târg de primăvară al colecționarilor". Manifestarea va fi găzduită de Casa de Cultură Deva. (S.B.)
• Eveniment muzical. Grupul Huniadi Cantores va prezenta, marți, 24 aprilie 2007, ora 18.30, la Castelul Huniazilor din Hunedoara, concertul său de lansare și prezentarea primului DVD. Grupul urmărește să promoveze imaginea castelului prin interpretare de piese muzicale din perioada Renașterii. (S.B.)

Adrian Sălăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Suspendarea 
rațiunii

Politica românească este de 1 7 ani un 
Klub închis, autarhic. Un club exclu
sivist, cu ritualuri bine stabilite, cu 

repartiții clare ale corupției și cu sisteme 
imunitare puternice. Unul din membrii 
acestui club „a înnebunit". A început să 
vorbească „din casă", a dat în vileag obi
ceiurile de traficare a influenței prin 
bilețele, a lansat pelerinajul la DNA pentru 
sponsorii de frunte ai corupției și, în gene
ral, s-a comportat în corpul mătăhălos al 
lumii politice ca un virus aducător de 

• mutații.
rAesigur, ca membru al Klubului, 
Lz Băsescu are „păcatele" sale. îl 

trădează lipsa de cuvânt, întoarcerea la 
popor regizată prin mitinguri, cercul lui de 
interese, apropierile necuviincioase de ser
viciile secrete. Am certitudinea că Băsescu 
n-ar fi fost suspendat nici dacă ar fi 
încălcat Constituția cu bocancii, nici măcar 
dacă ar fi dansat gol pe masă la Golden 
Blitz. Cu condiția să-și „vadă de treabă".

■ Moisil, Vlaicu sau lan- 
cu de Hunedoara sunt 
nume care nu spun ni
mic multor elevi.

CăiiN BicăzAN_____________ __
calin, bicazan@in1crmniedia.ro

Deva - Cunoștințele elevilor despre personalitățile românești care și-au „împrumutat” numele școlilor din județ sunt aproape nule. Fie că sunt înscriși la școli din Hunedoara, Deva sau Orăștie, elevii hunedoreni nu sunt prea bine documentați pe această temă.
Nu-1 știu pe MoisilConsiderat a fi părintele informaticii românești, fostul matematician Grigore Moisil nu e prea cunoscut de elevii deveni care învață în liceul ce-i poartă numele. Mulți știu că a fost un savant, dar matematica domnului Moisil e plină de necunoscute printre școlari. „Nu ni s-a explicat niciodată cine e. Recunosc că

Nu și-a văzut, și atunci Klubul a hotărât 
W reiectia. SusDendarea sa. curat leeală, esrejecția. Suspendarea sa, curat legală, este 

murdară din perspectiva motivației sale 
reale. Klubul și-a apărat privilegiile, 
secretele, influențele, agoniselile ilicite 
amenințate de „golanul" politic Băsescu.

Acestea sunt ingredientele liantului 
ascuns care de 17 ani, la nevoie, 
aduce consens la vot între PNL, PRM, PSD, 

PC, UDMR și PD. Din această perspectivă, 
exercitarea de joi a separației puterilor în 
stat a fost, paradoxal, o mostră de anti- 
democrație. Pentru Klub, suspendarea are 
justificare: DNA-ul va putea fi ținut 
departe. Pentru România însă a fost un vot 
al răfuielii, irațional și prostesc. O sus
pendare a rațiunii.....

■

DOmnUI Lorincz Bella din Deva se ;; 
va bucura de cei 50 Iei câștigați în urma 
extragerii la concursul de integrame 
desfășurat în paginile ziarului Cuvântul 
Liber. Felicitări este cuvântul pateivii.

(FotorM.Ș.)

Un raport pe zi pentru furt
■ Jandarmii au întoc
mit cel puțin un raport 
unui hunedorean prins 
la furat de fier vechi.

Deva - (M.T.) Cele mai „calde” zone unde se înregistrează frecvent furturi de fier vechi sunt platforma siderurgică Mittal Steel din Hunedoara și unitățile miniere din Valea Jiului. „De la începutul anului până în prezent, jandarmii hunedoreni au constatat aproximativ 60 de infracțiuni de furt și furt calificat de materiale feroase și neferoase, fiind întocmite _ acte de constatare pentru mai bine de 120 de persoane. în urma constatării acestor infracțiuni au fost recuperate în jur de 40 de tone de material feros și neferos”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara „Decebal”, sublocotenent Nicolae Rădu- cu. Un calcul simplu ne arată că, în fiecare zi din acest an, jandarmii au confiscat 500 de
Concurs școlarDeva (S.B.) - Concursul educațional „Made for Europe”, faza județeană, s-a derulat pentru prima oară în județul nostru. Faza națională urmează să aibă loc la Brăila. Concursul a fost găzduit, ieri, de I.Ș.J. și coordonat de Ioana Jurca, insp. pentru gestionarea programelor comunitare și a problematicii integrării europene. Acțiunea a cuprins prezentarea tuturor proiectelor europene derulate în unitățile școlare hune- dorene pe perioada anilor 2003 - 2006. în competiție s- au prezentat 18 școli din tot județul, care au prezentat 45 de proiecte diverse și ingenioase. Cele mai bune prezentări, făcute la fața locului chiar de elevii fiecărei școli, au fost alese prin votul vizitatorilor prezenți la Sala „Grigore Moisil”, din cadrul IȘJ Hunedoara. Printre vizitatori s-a numărat și un grup de elevi sosiți din Italia, conduși de gazdele lor de la Grupul Școlar de Telecomunicații Hunedoara.www.huon.ro

Alexandra Brăslașu Marius Costea Teodora Bințințan (Foto: t. Mânu)nici eu nu am avut curiozitatea să întreb”, afirmă Ma- rius Costea, unul dintre elevii liceului care nu a văzut panoul cu informații despre celebrul matematician, instalat de conducerea școlii chiar la intrarea în unitatea de învățământ.„Nu știam că a fost matematician. Dirigintele meu este profesor de matematică, dar nu ne-a povestit niciodată despre Grigore Moisil”, spune Cristina.- Chiar dacă Aurel Vlaicu s-a făcut cunoscut 
kilograme de fier vechi. Interesant este faptul că, potrivit unui raport al Poliției, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul cazurilor de furt de materiale feroase și neferoase a scăzut cu aproximativ 18 la sută. „Poliția acționează în vederea reducerii numărului de furturi de fier vechi, conform atribuțiilor legale pe care le are, atât prin acțiuni de prevenire, cât și de constatare și combatere a fenomenului. Activitatea polițiștilor hunedoreni pe linia prevenirii și descoperirii infracțiunilor și a altor nereguli ce se comit de către societățile comerciale care achiziționează și comercializează deșeuri feroase și neferoase în anul 2006 s-a concretizat în 34 de acțiuni, 51 de dosare penale înregistrate la un număr de 31 de societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Valoarea bunurilor confiscate se ridică la 154.421 lei. Au mai fost 

.. ■............ ■ ..

si Cuvântul liber

<‘ei care in ziarul de vineri, 13 aprilie, au găsit inse
rată o caile poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puzzle (•>) apărută din I I pană 
in 20 aprilie inclusiv și apoi să Ic lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, rh puneți-o in i niijle speciale Cuvântul l.iber, 
sau la O.l’.l. CP.::. Iteva. sau trimiteți o la sediul 
redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. :’.7A. până 
in ti mai In 7 mai ptueți li câștigătorul celor

’ Toți parlicipantii ce se încadrează in regulament 
vor pruni, timp de o lună. Cuvântul Liberillimele 6

Alătură-te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat! lllnHAL BP

REGULAMENT:luni i . .tu Iu -! i-U-r-i. »<« r|>, '
CONCURS

întregii lumi prin activitățile sale, despre inventatorul și pionierul aviației românești și mondiale, elevii știu că a fost un simplu pilot. „Când a fost ziua liceului ni s-au explicat mai multe lucruri despre Aurel Vlaicu, dar nu țin minte prea multe amănunte”, spune eleva Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie, Teodora Bințințan, al cărei nume reprezintă o interesantă coincidență cu numele comunei Binținți, locul unde s-a născut fostul

Majoritatea celor care fură nu au un loc de muncă (Foto: t. Mânu)aplicate 17 sancțiuni contravenționale la Legea 12/90 și OG nr. 16/2000, în valoare totală de 51.514,24 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu.
Ce vor face?Dincolo de problemele cu care se confruntă oamenii legii rămân o serie de întrebări care deocamdată nu au un răspuns concret. Este greu de preconizat ce vor face 

inginer român.Dintre toți cei chestionați, cei mai bine informați asupra personalității care dă numele liceului au fost elevii Colegiului Național „Iancu de Hunedoara”. „La noi în școală au fost concepute proiecte speciale dedicate fostului voievod al Transilvaniei, Iancu de Hunedoara. Elevii au jucat chiar și piese de teatru. Astfel am învățat cine a fost personalitatea care dă numele școlii unde învăț”, a spus Alexandra Brăslașu.

acești oameni în momentul în care nu vor mai avea de unde să-și procure fierul vechi. Majoritatea nu au o meserie care să le ofere posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă sau, în cazul altora, vârsta prea înaintată îi va pune în imposibilitatea de a se angaja. De aceea, ideea că acești oameni vor continua să comită alte infracțiuni, mult mai grave, care pot pune în pericol chiar viața celor de lângă ei, este demnă de luat în seamă.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:bicazan@in1crmniedia.ro
http://www.huon.ro
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1816 - S-a născut Chariotte Bronte, scriitoare britan
ică C ) -e Eyre (m. 1855).________________________
1864 - S-a născut sociologul german Max Weber (m.

T920)._________________________ .
1882“ - A murit filosoful Vasile Con
ta (n. 1845)______ ' ........ ........,
19SP -1 murit scriitorul american 
Marii Twain (Samuel Langhome 
Clemens) (n. 1835). __________
*IS15 - S-a născut, In Mexic.

actorul Anthony Quinn („Zorba grecul) (m. MB1).
1926 - S-a născut EÎÎzâO AlexandraMary Windsor 

II regină a Marii Britanii din 1952._________________
1947 - S-a născut cântărețul rock Iggy Pop (James 
Bsterberg).________________________________________
1958 - S-a născut actrița americana Andie MacDow-

1959 - S-a născut Robert Smith (foto), vocalistuifor-

mației The Cure.__________________ ________________
-lâi irH losoful Nicolae Bage asar (n 1896?. 

1995 - După zece zile de marș, la temperaturi ie - 
2@°, -30®, inginerul Teodor iheorgie Negoiță, Mm- 
torul Programului Românesc de Cercetări Polare, 
atingea, la ora 6:00 dimineața (ora Bucureștlului), 
atinge Polul Nord.

f

Timp însorit. Maxima va fi de 17°C, iar minima de 3°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. în general timp însorit. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 2°C.Luni. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 19°C. Minima va fi de 2°C.
Calendar Creștin-Ortodox________________________
Sf. Ier. Mc. Ianuarie și cei împreună cu dânsul; St. 
Mc. Teodor din Perga Pamfiliei și cei împreună cu dân
sul.

Calendar Romano-Catolic________________________
Sf. Anselm, ep. înv.

Calendar Greco-Catolic__________________________
S. lanuariu, ep.m. și însoțitorii săi.

Taur

<

Fecioarăa

Balanțărx

Pe plan profesional, starea de confuzie și atmosfera ten
sionată vă predispun la greșeli foarte mari. Evitați discuțiile 
în contradictoria.

Treceți prlntr-o perioadă favorabilă pe plan sentimental, 
dar șl al câștigurilor materiale. Astăzi aveți succes în tot 
ce faceți șl ce' realizați.

La locul le muncă, s-ar putea să întâmpinați dificultăți care 
vă indispun. Nu este cazul să vă îngrijorați. Totul se rezolvă 
repede.

Se pare ca ideile dumneavoastră nu sunt apreciate la 
adevărata lor valoare, dar acest lucru nu vă afectează opti
mismul pe care îl aveți.

Sunteți nevoit să vă schimbați programul de mai multe ori 
în această zi. în prima parte a zilei, aveți de făcut mai multe 
drumuri scurte.

Intenționați să faceți a vizită la rude. Vă sfătuim să o amâ
nați, pentru că exis® riscul să nu decurgă așa cum v-ați 
dori dumneavoastră.

Relațiile cu anturajul sunt foarte bune și decurg fără pro
bleme. In cursul dimineții, vă face plăcere să vă întâlniți 
cu o veche cunoștință.

Berbae

KT

Bispecentt apă rece 227087
Dispecsat apă caldă 117808

Electrica m
Msecer'rt gaz 227091
■fcwMĂoai 212725
Uffl*  112
ftxnpteri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HO 214971
deranjamente lift 235O90
direcția SanHar-Mei. 221145

Soluția Integramel din nu
mărul precedent: C - V - P

- L - CĂLĂTORIE - RULA - 

UNT - HOP - BATAI - 

SĂRĂCI - C- CA-OC-EP

- BIS - BRÂU - PTTULA - RR 

-LI - ULIȚA - TENTA - TIR

- O - ER - BAIE - NARAV - 

VASE - RARES - LEUT

Aveți mari șanse ie reuși® în toate activitățile legate de 
cămin șl ie afaceri. Partenerii de afaceri sunt de acord cu 
toate schimbările.

Rac

în prima narte a zilei sunteți tentat să cheltuiți o sumă mare 
de bani. Fiți prudenți Nu este un moment favorabil 
investițiilor financiare.

SS itHX.ați de armonie în familie și aveți succes în toate 
activitâțile liegate de cămin. Sagacitatea de comunicare este 
excelentă.

Capricorn _____

Măisătar

La o petrecere cu prietenii, faceți cunoștință cu o persoană 
sm vl farmecă din prima clipă. Nu este exclus să legați 
o prietenie de dura®.

«

imnorai apă, us, coboit

Energie electrică_______  _______________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
între orele;
10.00-13.00 in Deva, zona Baia Sărată; comuna Balșa 
(integral) și localitățile Voia, Bănești, Vălișoara, Almașia 
Mie. Almașu de Mijloc. Rodul Ionului, Techereu, Poiana 
și Poienița;
8.30-15.00 în Rapolt, zona blocuri.

Gaz___ __________ ____________________
Astăzi și luni, 23 aprilie, furnizarea gazului metan nu 

j va fi întreruptă.

Apa___________‘_ ‘
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă între orele: 
2 00-05.00 (22JD4.2007)în localitatea Brad - Crișcior, 
pentru remedierea unor defecțiuni apăruțe accidental 
in zona Podu Morii din Gurabarza.
Luni, 23.04.2007, se întrerupe furnizarea apei pota
bile între orele:
7.00-13.00 în localitatea Eerteju de Sus, pentru 
reparații vane pe sistemul de alimentare

Ouă umplute
Ingrediente: 6 ouă, 200 g smântână, 1 pahar de 
ceapă verde tăiată mărunt, mărar sau pătrunjel, 
sare.
Mod de preparare: Ouăle fierte și răcite se curăță de 
coajă. Apoi, cu un cuțit bine ascuțit, se taie în 
jumătate, se scoate gălbenușul, marginile albușului 
se taie în formă de dințișori. Gălbenușurile se 
mărunțesc bine. Ceapa și mărarul se taie, se sărează 
și se amestecă cu gălbenușurile. în această masă se 
adaugă o parte de smântână, se amestecă, se 
sărează. Cu amestecul obținut se umplu jumătățile 
de ou, apoi se toarnă deasupra smântână.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Pești
Ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri planificate pen
tru astăzi. S-ar putea să aveți dificul®|i ie comunicare. 
Acordați mai multă atenție familiei.

PRO TV ANTENA 1
7:00 Fasdnația zborului 

(doc. Australia).
730 Cu Tîppi 1h junii lumii 
0(ep. 6, aventuri, 

Franța, 2003)
8:00 La Zoo (doc. Aus

tralia, 2003)
8:10 Desene animate. Cili) 

Disney (SUA)
9:00 Phil din viitor (s
■ comedie, SUA)

930 Hai Hui prin Europa 
1090 Arca lui Noe 
1030 Cursa spațială (doc.

Anglia, 2005)
1130 Gnemaniadi 
1230 Cartea europeană 
1235 O vedetă populară 
1430 Jurnalul TVR 
1420 Premiile Clubului 

Român de Presă
1520 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)
1530 Luptătorii din umbră 

0(doc. M.A.I.)
15:55 Drumul spre Helsinki. 
1630 Parfun de glorie 
1730 La poliție sau te

0 mănăstire (s)
18:00 Teleenadopedia 
1930 Jurnalul TVR

I 
î
■;

*

1

6:00 Leii albi și problemele 
negre (desene animate) 

730 Prăjiturică (desene 
animate)

830 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

10:15 Doi bărbați și jumătate
□ (r) Chariie Harper este 

un burlac foarte 
înstărit, care se bucură 
de toate avantajele 
unei existențe comode. 
Cariera sa de autor de 
jingle-uri este una de 
succes, locuiește într-o 
vilă superbă în Malibu, 
iar faptul că fiecare 
seară și-o petrece 
alături de o altă femeie 
îl ajută să evite insta
larea monotoniei în 
existența sa.

1045 Familia Bundy (r) 
11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin 

Champkms League 
1330 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo (s) 
18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv

t

t

630 Copiii Dunei (film, r)
830 în gura presei, cu 

Mircea Badea. Revista 
presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Familia Grabb (serial 

geomedie, SUA 2002). 
Cu: Dennis C. Alpert, 
Lance Arthur Smith, 
Larry A. Lee, Randy 
Quaid. R.: Matthew 
Diamond, Andrew 
Tsao

1130 Desene animate: Ani
mate Căpitanul Scarieț 
Proiectul G.e.eK.e.r.

12:00 Desene animate: Jetix: 
Copiii de te 402; 
Prințesa Sissi

1330 Știri 
13:15 Fetida 
14:00 Opt reguli simple (s,

0 comedie, SUA 2003). 
Cu: Katey Segal, Kaley 
Cuoco, Amy Davidson, 
Martin Spanjers

14:30 V.I.P. (s) 
1530 Folclorul contraatacă

(divertisment)
18:30 Săptămâna finandară 
19:00 Observator

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Acasă în bucătărie 7:00 
Duelul pasiunilor (r) 9:00 Un 
medic în familie (s). Cu: Lino 
Banfi, Giulio Scarpati 11:00 
SOS, viața mea! (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 15:30 Duelul pasiu
nilor (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Betty cea 
urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz- 
co, Jorge Enrique Abello 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 

! nal^regionaT 118:35 Verdict:: 2030 O scrisoare pentru tine 
> crimă! (s) 19:20 Europa altfel ■ (divertisment) 23:15 O lume a 
, 1940 Mistere și mituri ale sec. fiarelor (s) 0:15 Prizoniera (r) 
• al XX-lea (doc.) 20:10 Uni- 1:15 SOS, viața mea! (s) 3:45 

tatea specială 2 (s, SUA 2001) Muzica de acasă
1 2130 Ora de știri 22:10 Mar

torul tăcut (ep. 4) 23:10 După- 
amiază de câine (dramă) 1:20 
Liber pe contrasens (r) 2:20 
Muzică la maxim

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de management (doc.) 

I 8:00 Fata din viitor (s) 830
Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 930 Natură 

I și aventură (r) 10:00 D'ale Iu' 
; Mitică (r) 11:00 Liber pe con- 
i trasens 12:00 EU-RO Case (r) 
I 1230 Lumea azi 13:00 Are- 
j na leilor (r) 1490 Miracole (s) 
> 15:00 Via sacra 16:00 Bazar 
s (r) 16:30 Autostrada TVR. 
' Magazin regional 18:00 Jur-

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

7:35 Tatăl și cei patru copii 
(comedie, Danemarca, 2005) 
9:05 Presa face legea (come
die, SUA, 2005) 10:30 Lorzii 
din Dogtown (dramă, SUA, 
2005) 12:15 Războiul lui Nat 
Banks (dramă, SUA, 2004) 
13:55 Magie pe rotile (come
die, SUA, 2005) 15.45 Harry 
PotteT și Pocalul de Foc (aven
turi, SUA, 2005) 18:20 Soacra 
mea e o scorpie (romantic. 
SUA, 2005) 20:00 Ghidul 
autostopistului galactic (aven
turi, SUA, 2005) 21:50 Alexan
dra (aventuri, SUA, 2004)

^Surprize, surprize...
Anul 9... Partea I.

I Prezintă Andreea 
Vlarin Bănică 

2» Jurnalul TVR 
22:10 Surprize, surprize...

| Partea a ll-a. 
’rezintă Andreea 

Marin Bănică 
Profesioniștii 

0:10 De and ori femeie 
. 0 (dramă, Statele Unite 

ale Americii, 2000). 
în distribuție: 
Glenn Close, 
Cameron Diaz, 
Calista Flockhari, 
Kathy Baker, 
Holly Hunter.
Regia: 
Rodrigo Garda 

245JumaUTVR(r).
Meteo. Sport 

£56 Fnrtde U (film, r) 
490 Ctamaniad (r) 
4S O vedetă prțxteă 

(rehare)

i 
I

f

1

2030 Asasini (acțiune, SUA 
131995). Cu: Sylvester 

Stallone, Antonio Ban- 
deras, Julianne Moore. 
R.: Richard Donner

2330 Bătălie pe role
0(acțiune, SUA/Germa- 

nia/Japonia, 2002). Cu: 
Chris Klein, Rebecca 
Romjin, Jean Reno. R.: 
John McTieman

W Sânge pentra sânge 
M(ac UA1991). 

în distribuție: 
Thom Matthews, 
Hope Mărie Carlton, 
Marianne Taylor, 
Benny Urquidez, 
Dale Jacoby. 
Regia: 
Albert Pyun

Ml kstrimTNi 
(reluare)

«B Pro Motor 
(reluare)

SM Mul Om Cumo 
(reluare)

«

I

1

I

»

I
1

I

2045 Fotbal îndrect- 
Liga 1: Steaua w Poli 
l^i

2245 Druizii (aventuri, 
jj Franța/Canada/Belgia, 

. 2001). Cu: Christopher 
Lambert, Klaus Mana 
Brandauer, Max Von 
ydow, Ines Sastre. R.: 
arques Dorfmann 

Poporul l-a ales con
ducător, imperiul l-a 
renegat și istoria l-a 
făcut erou!
Tânărul Vercingetorix, 
fiul căpeteniei tribului 
iergovia, jură să-și 

răzbune tatăl ce fusese 
trădat de propriul frate 
în urma unui pact 
secret încheiat cu 
romanii.

130 Lege și ordine: Briga- 
Qda specială (serial 

polițist, SUA 1999) 
230 Conais hteRdte 
3MCbMW*cr(ri  
MSVWaefs)

’ 830 Mr. Bean (s) 9:00 Aven
turile lui Martin Misteriosul 
(serial animație) 10:00 Dragul 
nostru Charly (s) 11:00 Raven 
(s, SUA, 2002) 1130 Agenția 
de turism 12:00 Ghem, set și 
meci (serial, Canada/Franța, 
2004) 1230 Fit & Chic 13:00 
Tibanu' 13:30 Pet Zone 
14:00 îngerii pe teren 16:00 
Poză la minut (s) 16:30 
Baronii (s) 17:00 Fotbal Liga I 
Burger 19:00 Știri NaționalTV 
20:00 Țara Iu' Papură Vouă 
20:15 Pădurea de sma rald 
(dramă, Anglia, 1985)

I

PRO CINEMA

f

? 
f 
I
1 
I 
I 
t

s 1190 Entertainment News (r) 
: 11:15 Descoperă România 
j 1145 Occident (film, r) 14:00 
’i Ghici ce-mi place la tine (r) 
j 1430 Cupluri celebre (r) 15:00 
i Savoarea bucătăriilor 

europene (r) 15:30 Kelsey 
s Grammer Show (s) 16:30
: Masca de argint (acțiune, 
* România, 1985) 19:00 Viața 
: lângă Fran (s) 20:00 Enter

tainment News 2020 Point 
Pieasant (s) 2130 Ghid ce
rni place la tine 2290 In 
rng cu Rodw (s) 2390 Pini 
Royrt 2Ud (dramă nuzxaiă)

£

7:30 Desene animate 8:00 
Quizzit 9:00 Copiii de la 402 
(d. a.) 9:30 Sport, dietă și o 
vedetă 1090 Imobiliare Blitz 
11:00 Autoforum 1140 Tele 
RON 13:00 Camera de râs 
13:15 Interviurile Cristinei 
Țopescu 14:15 S.O.S. Salvați- 
mi casa (r) 15:15 Nuntă în 48 ‘ 1520 Fabrica 16:00 Realitatea 
de ore (r) 16:30 Schimb de 
mame (r) 18:00 Focus 19:30 
Mondenii (r) 20:00 Megastar 
- live 23:30 Ucide-mă mai 
târziu (thriller, SUA 2001). Cu: 
Selma Blair, Max Beesley, 
O'Neal Compton. R.: Dana

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Realitatea de la 11:00 
11:10 Tănase și Dinescu (talk- 
show) (r) 12:00 Realitatea de 
la 12:00 13:10 Money Express

de la 16:00 16:303x3 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:05 
3x3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Jurnal sport 19:15 
Ediție specială 20:00 Reali- 

; tatea de la 20:00 20:10
Eurosceptici, cu Adrian Ursu 
21:00 Realitatea de la 21:00 
22:30 Părerea mea

7:00 Calendar ecumenic 720 
Dreptul la sănătate (r) 9:00 
Top Fan X (r) 10:00 La limită. 
Autoshow 10:30 Azi, mâine 
(doc.) 11:00 Campionatul 
național de fotbal în sală. 
Transmisiune în direct 12:30 
Documentar Cinema 13:00 
Fan X 14:00 Destinații la 
cheie. Călătorii în străinătate 
cu Theea 1430 Pasul Fortunei 
(r) 1690 Esentze 1790 High 
Life (r) 18:00 Briefing. Retro
spectiva săptămânii 19=00 
Mult mai de preț e atreea 
(comedie, România. 19E 
2030 Eu, tu și OMdu came
lie. Româna, 1977

f
11:00 Motociclete americane 
1230 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 13:00 Dependenți de 
cascadorii 14:00 Manevre pe 
scară mare: Turnuri înahe 
15:00 Vânătorii de mit-jr 
1630 Brainiac 1730 Cur- se 
fabrică diverse lucnr? 1830 
Jocurile video, pas.u-e - 
industrie 1930 Auacr-uc e 
americane MKmdțOtete 
2030 Gigarfij aerutr ly- 
szrwea âaws-ju 381 21'30 
O zxaoă ncraă Z23C /re
iat sau. hemc*at'  2390 
7ljieșa Tsedcae untc.are 
tea sam MtK _î j- pas 
se racar*  'tX ^e-cme-e 
sm tSt 1*3  Zf:
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Deva (C.P.) - Hepatita G este o afecțiune inflamatorie 
a ficatului, produsă de virus, care duce la distrugerea 
țesutului hepatic. Boala progresează lent, dar efectele 
sunt grave. Detalii afli de pe portal.

Le-a făcut somnul „dulce"

1 euro_______________________________ 3,3328 lei
1 dolar american ______ ______________ 2,4490 lei
1 gram aur 54,1310 lei

TRANZACȚII BOniEHE

■ De o jumătate de 
secol, Victor Stan repa
ră tapițeria canapelelor 
și mobilierului stil.

Clara PAs
clara.pas@informmedia.roDeva - Mii de canapele au trecut prin mâinile lui nea Victor, pentru a le face sau reface tapițeria. Unele, făcute la fabrica de mobilă la care a lucrat, în vreme ce altele, au fost comenzi de la persoane particulare. „Cu meseria asta am ținut trei fete la facultate! Tot timpul am avut de lucru, dar nu am fost avid după bani. Clienții vin dacă faci treabă bună și dacă știi cum să pui prețul. Dacă nu, te oco-

Pentru refacerea tapițeriei e nevoie de stofă, arcuri, cuie, sfoară, 
pânză hesian și „umplutură" (Foto: Clara Păs)lese”, spune Victor Stan. Pentru a repara o canapea e nevoie de 1-3 zile de muncă, în funcție de complexitatea lucrărilor. Acum are o mulțime de solicitări „pentru

că noile canapele se deteriorează una-două, deoarece se lucrează improvizat cu economie de materiale”. A reparat și mobilier de epocă: „am lucrat la un doctor din

Deva, care acum e plecat în Germania. Mi-a cerut să mă duc și acolo, să fac niște lucrări. Mi-a zis: „într-o săptămână îți pun o Dacie nouă în brațe, numai vino!”, dar nu am putut merge”. Cât despre gusturile oamenilor, nea Victor spune că acestea s-au schimbat radical. Dacă înainte toți voiau numai zorzoane, acum au adoptat un stil sobru. Un tapițer trebuie să cunoască desen tehnic, tâmplărie și croitorie. „înainte, meseria de tapițer era o meserie respectată. Acum nu mai există decât o școală la Râmnicu Vâlcea, dar școala este de fapt un grup școlar ce se adresează copiilor cu diferite grade de handicap”, adaugă tapițerul devean.Societatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (%) 

5NP 0,5450 2,83
S|F1 3.0300 1,34
SIF5 3 4700 2,36
ANTIBIOTICE 1.8200 0
AEU 8.3000 1.22
ROMPETROL 0.1050 0,96
BANCA TRANSILVANIA 1.0960 0 93

Comentarii pa Biinedoaia an lina
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„Voi fi în continuare președintele vostru"
TRA NS ELEC1WO___________48.1000 0,84
BI0FARM 0 7250 fl,M
SIF3 3.7300 0,0
SIF2 3.0700 0.99
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

I FARMACII BB SEBV1CI0

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©~» 717659.
DEVA
Farmacia „Bella Farm’, non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. 0-r 231515.

Amplasarea aparatelor radar în data de 21.04.2007:
- DN 7: Vețel -llia - limita jud. Ara®
- DN 68A- Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;

| - Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și
l Mihai Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar In data de 22.04.2007:

- DJ 687: Bâreea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
1 - DN 7: Zam -llia- Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;

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

Deva (S.B.) - Forumiștii și- au spus părerea despre subiectul tratat de „Cuvântul liber” cu privire la suspendarea președintelui Traian Băsescu și a manifestării declanșate de decizia Parlamentului, derulată după anunțarea rezultatului de vot în Piața Universității din București. Articolul care tratează această temă în „Cuvântul Liber” a stârnit reacții intense din partea a aproape 300 de vizitatori ai portalului nostruwww.huon.ro. Intervențiile de acest fel pot fi citite integral pe portal.
**★—„Băsescu.Trăiască Elenele

României. Am avut o Elena Lupescu, o Elena Ceaușescu și o Elena Udrea, care fiecare a reușit să arunce România în aer la vremea lor. Săracii români! Sunt la cheremul unor organe genitale femeiești, ca să mă exprim decent. Elena din Troia a fost nimic pe lângă Elenele noastre. Trăiască Elenele din România”. (Elena, 20.04, ora 15:46) ***—„Traian Băsescu președinte! Pentru cel pro Băsescu. E singur împotriva tuturor. Cum crezi că Băsescu singur poate să ne scape de sărăcie? Și asta în doar 2 ani. Judecați, oameni buni! (Anonim,

20.04.2007, ora 15:43)***— „îl vrem pe Băse. îl vrem pe Băse înapoi! Noi l-am votat, noi îl vrem! Jos cu Tăriceanu! Jos cu cei corupți! Jos cu mafia din parlament! La moarte cu cei care vor răul nostru și fură din banii publici!” (Anonim, 20.04.2007, ora 15:40) ***—„Anonimul cu întrebările lui... și Tăriceanu a făcut mare tam-tam că demisionează... A demisionat? Nu! Băsescu a zis că va demisiona pentru că are demnitate... și nu o face pentru că toți românii țin la el și-l iubesc... El e omul potrivit

pentru acest post. El se implică direct în orice problemă. Și va fi din nou la putere” (Anonim, 20.04.2007, ora 15:38) ***—„Băsescu. Fiecare dictator a avut sprijinul și simpatia maselor la început (Ceaușescu, Sadam, Pinochet, Castro etc.) până a reușit să pună mâna pe putere, adică pe serviciile secrete, justiție ș.a. și a reușit să manipuleze. După acea a devenit cel mai sângeros dictator al propriei națiuni: asta va fi Băsescu pentru poporul român dacă va câștiga alegerile anticipate”. (Anonim, 20.04.2007, ora 15:38)
„Licurici" la polițiști

SUDOKU

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

ÎNCEPĂTORI
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■ Copiii de la Grădi
nița „Licurici" din Hu
nedoara au vizitat se
diul poliției municipale.

Ioana Dan___________________
ioana.dan@informmedia.roHunedoara - în cadrul parteneriatului încheiat între Poliția Municipală Hunedoara și instituțiile de învățământ din municipiu, 23 de copii din grupa mare pregătitoare aparținând Grădiniței „Licurici” au vizitat ieri sediul

poliției. „Scopul acestei acțiuni este unul instructiv- educativ. Vrem să ne apropiem copiii, să știe că au în noi un prieten, un apărător”, declară Ionel Danci, agent-șef adjunct în cadrul Compartimentului Poliției de Proximitate Hunedoara. Copiii au fost foarte încântați de vizită. Au spus poezii la, stația mașinii de patrulare, au fost serviți cu sucuri și prăjituri și, cel mai important pentru ei, l-au cunoscut pe Jerry. Jerry este un câine lup polițist care în 28 aprilie

Cu câinele Jerry în mașina poliției

Galerii de arii
-■ w w - - - . V w'.‘ JV- W W • W . v . J ~ J -

Deva. Galeria de Arte „Forma”. 
Expoziția de pictură a artistei Doina 
Reghiș lonescu, membră activă a Fi
lialei Deva-Hunedoara a UAP.

împlinește 10 ani - vârstă înaintată la câini, așa că s-a dovedit răbdător ca un bunic cu micii prichindei care au încercat să-i capteze atenția. Și, între prăjituri și joaca de- a polițiștii, au învățat câteva reguli simple de circulație.

Licuricii nu s-au lăsat mai prejos față de gazde: au dovedit că învață repede lecția de „mici pietoni” și au dăruit, în plus, fiecărui agent de proximitate care i-a însoțit de-a lungul timpului petrecut împreună câte o felicitare.

AVANSAȚI

Teatru

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

291843567
începători
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Avansați

Deva. Cinema „Patria”. în perioada 
20-26 aprilie, rulează filmul „Apoca- 
lypto”, cu Mei Gibson, zilnic, de la 
orele 13, 16 și 19. Prețul biletelor 
este de 3,5 RON (primuj spectacol 
al zilei) și 5 RON, următoarele. 
„Apocalypto”. Mei Gibson, cel care în 
urmă cu doi ani înregistra un imens 
succes de box-office cu unul dintre 
cele mai controversate filme ale tutur
or timpurilor, Patimile lui Hristos, 
revine pe marile ecrane cu Apocalyp
to. 0 peliculă provocatoare și plină de 
adrenalină, Apocalypto aduce la viață, 
datorită ambiției și viziunii creative a 
lui Mei Gibson, o lume a trecutului 
antic, o lume necunoscută ecranului 
de cinema și la care fiecare dintre noi 
se poate raporta cu ușurință. Când 
existența idilică a unui om este între
ruptă brutal de o violentă forță invada

toare, se anunță începutul unei 
călătorii periculoase într-o lume con
dusă de frică și opresiune, un loc 
unde singura soluție este sfârșitul.

rrerrrrrrr

Prin incredibile răsturnări de situație 
și condus de dragostea pentru soția 
și familia sa, el trebuie să se anga
jeze într-una din cele mai disperate 
lupte pentru supraviețuire.
Hunedoara. Cinema „Flacăra”. în 
zilele de 21 -22 aprilie rulează peli
cula „0 noapte la muzeu”, de la orele 
13, 16 și 19. Prețul biletelor este 
același cu cel de la „Patria".

Grădini Zoo

prețul biletului este de 5.000 de lei 
vechi pentru copii și 12.000 lei vechi 
pentru adu Iți.

Sport
Hunedoara. „Raliul Hunedoarei" - Pre
miere cu spectacol, duminică, în fața 
Casei de Cultură, la ora 22.00, 
însoțită de un concert al solistei de 
muzică ușoară, Andra. Evenimentul va 
fi prezentat de Cătălin Măruță.

Turism

MEI GIBSON S

Pasul Vâlcan. Una dintre atracțiile Văii 
Jiului care prinde din ce în ce mai 
mult contur, stațiunea Pasul Vâlcan, 
situată la 1440 m altitudine în Munții 
Vâlcan, la 20 de km de Petroșani, 
dispune de pârtie de schi, recent 
omologată, cu o lungime de 680 m 
și de instalație de teleschi. Stațiunea 
oferă turiștilor prețuri extrem de avan
tajoase. Ca să ajungeți în Pasul Vâl
can trebuie să porniți către localitatea 
Vulcan de unde, după un drum de 
munte de 7 km, se ajunge în stațiune.

Hunedoara. Grădina zoologică din 
municipiu, situată în zona „Ciuperca", 
oferă relaxare în mijlocul naturii alături 
de animale. Aceasta este deschisă 
zilnic, între orele 8.00 - 20.00, iar

wwwafladec.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:ioana.dan@informmedia.ro


sâmbătă, 21 aprilie 2007 CUVW

Sudorii au plecat în Europa
• Promovare. Un secretar de stat din Ministerul Muncii Familiei și Egalității de Șanse se va ocupa de promovarea locurilor de muncă disponibile la nivelul întregii țări, a declarat ministrul Muncii. El a spus că problema șomajului se manifestă în anumite județe, printre care și Hunedoara, și în mediul rural. (C.P.)

Cameristă în 
Spania

București (C.P.) -OMFM face înscrieri în baza de date, până în 25 mai, pentru persoanele care au meseria de cameristă. Acțiunea se va desfășura în intervalul orar 9-16, la sediul OMFM din București, str. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sect. 1. Se pot prezenta doar femei cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani și care au o experiență de minim șase luni. Țara de destinație va fi Spania, durata contractului este de patru luni, iar salariul de 1065 euro brut/lună. Detalii la www.omfm.ro.

Curs 
gratuit
Deva (C.P.) - Centrul 
de Afaceri Mașter 
Deva va organiza 
cursul de perfecțio
nare „Managementul 
organizațiilor" ce se 
va desfășura între 27 
aprilie-30 iunie. 
Acest curs este gra
tuit. Prezentul curs 
vine să pregătească 
25 de persoane cu 
funcții manageriale și 
studii superioare 
pentru a atinge 
excelența în afaceri. 
Durata cursului este 
de 100 de ore. 
Desfășurarea cursu
lui: câte 4 ore vineri 
după-amiază și 6 ore 
sâmbătă. înscrierile 
se pot face până în 
24 aprilie. Actele 
necesare înscrierii: 
adeverință de la 
firmă cum că ocupați 
o funcție de condu
cere; copie după 
diploma de studii 
superioare; ade
verință medicală 
apt/aptă pentru a 
participa la curs;
CV-ui.

■ în Hunedoara au 
fost prea multe locuri 
de muncă pentru prea 
puțini doritori.

Dana Ioan___________________
loan.dan@lnformmedla.ro

Hunedoara - Un număr de 213 locuri de muncă au fost oferite ieri la Bursa locurilor de muncă din Hunedoara, dar doar 79 de persoane au fost interesate de acestea. „Locurile de muncă au fost oferite de 12 firme. Pentru majoritatea se cere calificare specială. în ciuda interesului scăzut al populației, 26 dintre cei prezenți s-au angajat pe loc, 22 au fost selectați pentru a da o probă în vederea angajării, iar 12 s-au înscris la diverse cursuri de calificare. Față de anii trecuți, când nu prea aveam ce să oferim, acum practic în Hunedoara nu mai sunt oameni calificați pentru meseriile cerute de piață. Organizăm periodic cursuri de calificare, dar oamenii solicită cursuri de zidari, bucătari, măcelari - meserii îndeobște cerute pe piața europeană”, spune

Cameristă Manuela Mihăescu Marius Micu (Foto: ci)

Tinerii sunt interesați să devină militari cu contractManuela Mihăescu, șefa agenției locale Hunedoara a AJOFM.Majoritatea hunedorenilor care au acordat atenție acțiunii au fost interesați de slujbe mai ușoare sau mai... curate. „Am mai multe calificări dar, după 20 de ani în combinat, caut un loc de muncă în meseria de electrician. Este o activitate mai curată, nu stai toată ziua cu mâinile în vaselină. Sunt câteva posturi afișate, dar puține în meseria asta” - 

spune Marius Micu. Cei mai căutați de către angajatori au fost însă sudorii. REVA Sime- ria ar fi dorit să angajeze 100, dacă ar fi fost hunedoreni calificați în meseria asta. Nu a fost singura firmă care a solicitat această calificare. Și Recomsid, și ICSH ar fi dorit sudori. în Hunedoara - oraș în care zeci de ani s-au calificat generații de oameni în această meserie - acum nu mai sunt sudori. Au plecat de mult în Vest!
Cariera militarăCăutați sunt și tinerii între 18 și 26 de ani care doresc să aleagă cariera militară. Plt.mj. Doinei David recunoaște că prezența la cât mai multe acțiuni de acest fel reprezintă în primul rând un mod de informare: „la bursă cei care vin de obicei nu se încadrează în cerințele noastre de vârstă. Cariera militară 

(Foto: Traian Mânu)însă poate reprezenta o opțiune demnă de luat în calcul pentru orice tânăr care își dorește stabilitate și siguranță”. în Hunedoara sunt înregistrați 1239 de șomeri, dintre care doar 669 sunt in- demnizați. Lunar, acestora le stau la dispoziție peste 700 de locuri de muncă.Majoritatea șomerilor sunt însă persoane cu vârste de peste 45 de ani, care nu mai doresc să se califice într-o meserie nouă, cerută de piață. Au trecut mai puțin de zece ani de când șiruri de oameni disperați căutau aici ceva de lucru. Este de așteptat ca înA Hunedoara - pentru a satisț face cererea de forță de muncă, fie să apară muncitori de import, ca în alte zone ale țării, fie să crească sensibil salariile, și hunedorenii plecați peste hotare să fie motivați financiar să se întoarcă acasă.
Firmă de construcții angajează:

dulgheri 

instalatori

zidari

• necalificați

• maistru și inginer 

constructor
pavatori 

finisori
* șofer profesionist

■

LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL 
ORĂȘTIE

Companie ce activează în domeniul produselor fitoterapeutice 
începând din anul 1929, certificată ISO 9001, liderul național în 

producția de ceaiuri din plante medicinale, angajează:

8.C. SEWS-ROMANIĂ DEVA S.R.L

CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
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Asociația Umanitară Benaltre Franj
recrutează

familii da plasament permanente
pentru Dnmlrea de tineri cu vârsta între 13-18 ani, 

din Franța, pe o perioadă de 3-6 luni 
Condiții fc-selecțte;

- Persoane cu calitate morală și fără antecedente penale (cazier judiciar)
- Un membru al familiei să vorbească limba Franceză, pentru o bună comunicare cu tine
rii
- Familia să dispună de o cameră liberă
- Familia să locuiască în împrejurimile municipiului Orăștie
Se oferă:
- Salariu (contract de muncă)
- Bani pentru hrană
- Pe timp de iarnă și bani pentru hcăizve (90Q2I)

taMtetMirc la tal.: «2S4/24<.C5«; »7«7<7S1.a<J; 
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FARMACIST
PENTRU COMPARTIMENTUL CERCETARE DIN ORĂȘTIE

Descrierea postului:
- participă la elaborarea de produse noi
- participă la determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale pro
duselor nou realizate, în vederea elaborării standardelor de cali
tate
- monitorizează rezultatele testelor de eficiență terapeutică a pro
duselor elaborate, prin colaborarea cu clinici și centre medicale
- participă la procesul de avizare a produselor nou create 
-participă la prezentarea produselor în reviste de specialitate, emi
siuni radio și televiziune de profil și congrese de specialitate.

Cerințe:
- diplomă de absolvire a unei facultăți de farmacie
- deschidere spre domeniul fitoterapiei
- cunoștințe de operare PC
- abilități de comunicare
- domiciliul în Orăștie, posibilitatea relocării domiciliului în Orăștie 
sau posibilitatea de navetă zilnică
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un 
avantaj

Se oferă:
- specializare în domeniul medicamentelor de origine vegetală
- lucrul într-o echipă multidisciplinară cu colaboratori de pres
tigiu la nivelul național
- participarea la programe naționale de cercetare
- pachet salarial motivant
- telefon de serviciu
Telefon contact: 0254/247570
Fax: 0254/241942
E-mail: fares@frs.ro.

(9O734I ’

LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL 
ORĂȘTIE

Companie ce activează în domeniul produselor fitoterapeutice, 
începând din anul 1929, certificată ISO 9001, liderul național în 

producția de ceaiuri din plante medicinale, angajează:

MEDIC
PENTRU COMPARTIMENTUL CERCETARE DIN ORĂȘTIE

Descrierea postului:
- participă la elaborarea produselor noi și a prospectelor afe
rente
- participă la organizarea testelor de eficiență terapeutică a pro
duselor elaborate, prin colaborarea cu clinici și centre medicale
- participă la prezentarea produselor în reviste de specialitate, emi
siuni radio și televiziune de profil și congrese de specialitate
- în urma obținerii competenței în fitoterapie, prin absolvirea 
cursului de specializare în fitoterapie organizat de Centrul națio
nal de Perfecționare în domeniul sanitar, poate activa în cabi
netul de fitoterapie al companiei
Cerințe:
- diplomă de absolvire a unei facultăți de medicină umană
- deschidere spre domeniul fitoterapiei
- cunoștințe de operare PC
- abilități de comunicare
- domiciliul în Orăștie, posibilitatea relocării domiciliului în Orăștie 
sau posibilitatea de navetă zilnică
- deținerea specialității „medicină de familie" constituie un avan
taj
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un 
avantaj
Se oferă:
- specializare în domeniul medicamentelor de origine vegetală
- lucrul într-o echipă multidisciplinară cu colaboratori de pres
tigiu la nivel național
- participarea la programe naționale de cercetare
- pachet salarial motivant
- telefon de serviciu.
Telefon contact: 0254/247570
Fax: 0254/241942
E-mail: fares@frs.ro

(90736)

RECLM*

Trei pațl timpii pentru 
o oerlerA de euooet:

SIMPLU
RAPID

- O P AT T

■

I

B

http://www.omfm.ro
mailto:loan.dan@lnformmedla.ro
mailto:fares@frs.ro
mailto:fares@frs.ro


Cei mai buni piloți, la Deva

• Rezervă. Deși majoritatea oficialilor și piloților cu care am discutat în ultimele zile au fost de acord și chiar entuziasmați de introducerea uneiprobe speciale de noapte în Raliul Hunedoarei, Titi Aur, unul dintre cei mai în vogă piloți români din ultimii ani, a declarat că are rezerve în utilitatea unei asemenea probe. „Dacă vin 10.000 de spectatori ca la Sibiu, da. Altfel... (V.N)
• Participare. La această ediție a „Raliului Hunedoarei", din județul Hunedoara participă patru echipaje: Mihai Leu/Flavius Câmpeanu, Banciu Valentin/Budai Lucian, lacomi Alin/Metesan Erich, Mihai Câm- peanu/Mihaiescu David. (V.N.)
• Mașini. Marca de mașină cea mai prezentă la Raliul Hunedoarei a fost Mit- subishi, nu mai puțin de 16 asemenea autoturisme luând startul la Deva. Nouă Logan și două Dacia Nova au fost de asemenea prezente. (V.N.)

■ La a opta ediție a 
Raliului Hunedoara au 
luat ieri startul 58 de 
echipaje.

Valentin Neagu 
valentln.neagu@lniormmedia.ro

Deva - Ieri, la ora 16, s-a dat startul la cea de a opta ediție a „Raliului Hunedoarei”, care contează pentru etapa a IlI-a a Raliului României. Organizatorii au precizat că în acest an, numărul ehipajelor înscrise este cu mult mai mare decât la alte ediții. De asemenea, din fața Casei de Cultură din Deva au pornit în întreceri cei mai buni piloți români la acest gen de concurs.„Am venit să câștigăm locul întâi, mai ales că în primele două etape din acest an am avut probleme tehnice pe
Minerii au spart „banca

Sâmbăta, 21 aprilie: Proba spedalâ nr.S - Almăj. DJ 
708E Deva - Hunedoara - Devalstr. Vulcan nr.56, până 
la Intersecția cu Popești). Orele 8,30 - 11,30.
Proba speslalâ nr. I - HâșHat DJ ESM-Huneitatra - 
Hațeg - Hășdăt - Silva} - Hațeg. Orele 9,00 - 12,00.
Proba specială nr. S Cinci}. DJ 687D Teliuc - Topllța - 
de la intersecția cu Ghețari, până la Toplița. Orele 10,30
- 16,30.
Proba specială rw.8 - Topllța. DJ 687D Teliuc: - topllța, 
de ia Toplița, până la intersecția cu Ghețari. Orele 10,30 
-16,30.
Proba specială nr. 9 - <wa$. DJ 687A Hațeg - Hune- 
doara -Hațeg -Silvaj - Hăjdat. Orele 1430 -18,00.
Preta specială nr. 10 Superâpedala Lukoil. Hunedoara
- Zona Hotelului Rusca. Orale 14,30 -19,00.
în situațiile th care se vor înregistra incidente fci tim
pul desfășurării concursului, orale de fachidere $ 
deschidem vor 9 deraiate oqptate «

Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a IX-a, din 22 aprilie a.c.
Seria Valea Mureșului: Olimpia Ribița - Casino llia, 
Alin Saraol, centru (Deva), Velea Florin și Florentin 
Văcaru (Hunedoara), asistenți. Observator, Lazăr Kele- 
men (Deva).
Zarandul Crișcior - Ponorul Vața, Daniel Thirt (Călan), 
centru, Petru Voica (Deva) și Alexandru Belgun (Călan), 
asistenți. Observator, Adrian Radu (Deva).
Streiul Simeria Veche - Victoria Dobra, Claudiu Varsar- 
alian, centru, Alexandru Planicec și Claudiu Urițescu 
(Orăștie), asistenți. Observator, Sever Bogdan (Deva). 
Moții Buceș - Aurul Certej, Adrian Romonti, centru, 
Marius Pavăl și Alexandru Bălan (Simeria), asistenți. 
Observator, Petru Spărios (Hunedoara)

■ Jiul a obținut prima 
victorie după opt etape 
de secetă și speră la 
îndeplinirea baremului.

Ciprian Marinuț 
ciprian.marlnut@informmedia.ro

Petroșani - Minerii și-au încordat mușchii în fața celeilalte echipe virtual retrogradate, FC Național, și au obținut, ieri, prima victorie din 2007. Cu cele trei puncte smulse din seiful bancarilor, Jiul a ajuns la cota 17 și mai are nevoie de opt puncte pentru îndeplinirea baremului de 25, singurul obiectiv care le- a mai rămas în Divizia A. Ultima victorie a Jiului în actualul campionat data din 9 decembrie anul trecut, când minerii au învins, cu 1-0, acasă pe Rapid, în etapa a 18- a. De atunci, Jiul a suferit șapte înfrângeri consecutive.

£

Seria Valea Streiului_____________________________
Dacia Boșorod - Unirea Berthelot, Emilian Petrișor, cen
tru, Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță (Brad), asistenți. 
Observator, Marian Dima (Deva).
Viitorul Pădișa - Cerna Lunca Cernii, Cristian Lazăr, cen
tru, Marcel Drăgan și Ionel Cîrștea (Petroșani), asistenți. 
Observator, Zoltan Gherghely (Hunedoara).
Minerul Teliuc - Sîntămăria Orlea, Constantin Dănilă 
(Hunedoara), centru, Nicu Savin (Hațeg) și Marius Bar- 
tosiu (Hunedoara), asistenți. Observator, Vasile Tătar 
(Hunedoara).
Streiul Baru Mare - Goanță Ghelari, Adrian Lina, cen
tru, Sorin Corpade și Aurelian Panaite (Lupeni), asis
tenți. Observator, Cristian Gît (Deva).
Sargeția Bretea Română - Mureșul Deva II, Claudiu Kre- 
mer, centru, Laurențiu Ungureanu și Adrian Zlate 
(Lupeni), asistenți. Observator, Petru Zlate (Lupeni).

r

| Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a XV-a, din 22 aprilie a.c.:

Q Agrocompany Băda - Minerul Aninoasa, Alin Saraol, 
** centru (Deva). Florin Velea ți Florentin Văcaru (Hune

doara), asistenți. Observator, Vasile Capotescu (Hune
doara).
MetaU Crițdor - Au® Brad, Gabriel Tihrt (Călan), cen
tru, Petru Voica (Deva) ți Alexandru Bergun (Călan), 
asistenți. Observator, Mirai Bag (Deva).
Gloria Geoagiu - CoiegU Matei Cotai, Serțpu Perta, 
centru. Florin Bulgaro și Mhai Fogaraț (Uțeni). asis
tenți. Observator, Tberiu tator CSâneriajL
tater Mrta - Untantatea Mrațaal (Taratei Vtesarhe- 

' fan. centru, loan Hritcu (Orăștre) și Setastai Matees- 
«M (Deva), asistenți. Observator. Tratai Metea (Geoag-

Spectacol total la 
Cupa Cetății

Deva (C.M.) - Ediția a 10-a, jubiliară, a Cupei Cetății la gimnastică aerobică poate primi nota maximă, cu condiția să nu fim la fel de exigenți ca brigada de arbitre care a oficiat la acest concurs. Competiția desfășurată, ieri, la Casa de Cultură din Deva, a avut suficiente argumente pentru acest calificativ, de la entuziasmul, talentul și grația sportivilor, până la spectacolul emoțiilor oferit de spectatori. Momentele de vârf ale competiției le-au oferit com- ponenții loturilor naționale, ale României care au prezentat exercițiile cu care „atacă” medaliile la europenele și mondialele din acest an. Vom reveni cu amănunte.
Vor puncte

Deva (V.N.) - După trei zile de incertitudini, în care nu se știa dacă se va juca sau nu partida dintre FC Bihor și Corvinul 2005 Hunedoara, iată că ieri după-amiază s-a decis: meciul se dispută. Problema era că, din cauza unei datorii de 32.000 de euro pe care echipa din Oradea o avea față de fostul președinte, Marcel lancu, FRF a decis să nu-i programeze pe bihoreni în campionat până la achitarea datoriei. Or, în urma contestației făcute, FC Bihor a primit drept de joc până la soluționarea acesteia. Titi Alexoi, antrenorul deve- nilor, ne-a declarat ieri că echipa sa merge la Oradea cu gândul să ia puncte.

Echipajul Marișca-ltu, ocupant al locului I în clasament, a luat 
primul startul ia Deva (Foto Traian Mânu)care sper că le-am remediat. Nu sunt un iubitor al rali- urilor pe asfalt, dar trebuie să acumulez cât mai multe puncte, iar atunci când vor ajunge la etapa pe macadam, care îmi place mai mult, să
Jiul a renunțat la dominarea sterilă din partidele pierdute în ultima perioadă și a preferat să joace pe contraatac. în urma unei astfel de faze, Dulcea a deschis scorul, înscriind din poziție centrală după o centrare a lui Paleacu prelungită de Apetri. Momentul psihologic al partidei s-a derulat în minutul 29, când arbitrul Ionică Serea a dictat

Jiul - FC Național 2-0________
Jiul:l. Anton - M. Petrescu (M. 
Constantinescu '53), G. Florea, ; 
Pintilii, Lungan - Borza, Pâdeșan, 
M. Gheorghe, Paleacu - Dulcea 
(Mihart ’80), Apetri (Spânoche 
'88). Antrenor: Gh. Poenaru. 
FC Național: E. Nae - Ninu (Ghin- 

deanu ’46), Papură, Oprsal, L. 
Rusu - llin (A. Neagoe '46), Pane, 
Herea, Pelecaci (R. lancu ’40) - ■ 
Cursaru, I. Savu._______________
Antrenor: Sorin Cârțu. 

Vrei să pui mâna pe niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tau eșțp minim pen
tru a câștiga cu CL în 17 mai:

■ HI ‘„111 „IU

FA ți un abonament 'a Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
>i participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite o la sediul redacției 
din Deva, str 22 Decembrie, nr 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 16 mai! Nu rata asemenea premii'

îjjTO'l jurnal
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am un atac maxim. Voi încerca să merg cât mai tare”, spunea înainte de start, pilotul Titi Aur.„Ne vom angaja într-o etapă dificilă, în care vitezele medii sunt mai ridicate decât 

Jiul Petroșani nu a mai câștigat din decembrie 2006 (Foto: t. Mânu)penalti pentru bancari, după un fault al lui Paleacu asupra lui Savu.Portarul Ilie Anton a fost ocrotit de șansă și a deviat în bară șutul lui Pane și apoi a reușit să rețină. Verdictul final al partidei - s-a dat în minutul 75. Dulcea a „agățat” un balon la marginea careului între doi fundași, a deviat până la Apetri, iar acesta, 

în alte raliuri pe asfalt Trebuie să fii permanent în priză, pentru că orice greșeală a- duce pagube mari. Este o etapă importantă prin prisma luptei în clasamentul piloților și al echipelor”, a declarat Marișca Bogdan, care, împreună cu copilotul său, Itu, ocupă locul I în clasamentul Raliului României.„Am câștigat de câteva ori acest raliu, și de aceea vin cu plăcere aici. îmi convine suprafața de rulare. Probele a- rată bine și sper să facem o cursă rapidă, fără probleme. Fiecare pilot prezent la start vrea să câștige, iar de la un anumit nivel chiar dorești să învingi”, spunea, la rândul său, Dan Gârtofan. „Avem o mașină foarte bună. Suntem acasă, cunoaștem traseul foarte bine. Vrem să câștigăm”, a adăugat pilotul Mihai Leu.

nemarcat, a înscris cu un șut de la 12 metri. Suspendat pentru meciul de ieri, tehnicianul oaspeților, Sorin Cârțu, a privit jocul din tribună. Olteanul a reușit să-și păstreze calmul mai bine de o 
deși echipa sa a jucat slab, însă după al doilea gol al Jiului, Cârțu a aplaudat ironic spre jucătorii săi și a plecat la vestiar.

mailto:valentln.neagu@lniormmedia.ro
mailto:ciprian.marlnut@informmedia.ro


SPBBT /Isâmbătă. 21 aprilie 2007
PI SCUBT• Interogat. Fostul campion mondial la șah și lider al mișcării de opoziție Cealaltă Rusie, Garri Kasparov, a fost interogat de către serviciile ruse de securitate, pentru declarații „extremiste" la postul de radio independent Ecoul Moscovei. (MF)

TriumfMadrid (MF) - FC Sevilla a învins, în deplasare, cu scorul de 3-0, Deportivo La Coru- na, în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei.Golurile au fost marcate de Kanoute '12, Navas '14 și Luis Fabia- no '90+4 (penalty).
La psihiatrie

Buenos Aires (MF) - Fostul fotbalist Diego Armando Maradona va fi internat, săptămâna viitoare, într-un institut de psihiatrie după ieșirea din clinica în care este tratat de hepatită.

Măldărășanu și-a luat revanșa

Nicolae Mitea 
(Foto: EPA)

În finală
Amsterdam (MF) -
Echipa Ajax Amster
dam, la care 
evoluează românii 
George Ogăraru și 
Nicolae Mitea, va 
întâlni formația 
AZ'67 Alkmaar în 
finala Cupei Olandei, 
care se va disputa la 
6 mai, la Rotterdam. 
Ajax Amsterdam a 
trecut în semifinale 
de RKC Waalwijk, cu 
scorul de 3-1, într-un 
meci în care golul al 
treilea al „lăncierilor" 
a fost marcat de 
Mitea, iar AZ'67 Alk
maar a trecut de 
NAC Breda cu scorul 
de 6-0.

■ Rapidistul e bucuros 
de calificare și spune că a 
fost ambiționat de... pre
ședintele „pandurilor".

Timișoara (MF) - Mijlocașul Marius Măldărășanu a declarat că Rapid a avut ambiția să elimine Pandurii din Cupa României, mai ales deoarece la tragerea la sorți, președintele clubului din Târgu Jiu, despre care a menționat că nu i-a ieșit pasența, a spus că echipa bucureșteană este cea mai accesibilă.
55....................................................

„Aveam ambiție mare"

Marius Măldărășanu„Am avut ambiția aceasta, mai ales pentru că la tragerea la sorți președintele lor și-a dorit să pice cu Rapidul și a spus că suntem cea mai accesibilă echipă. în campionat am pierdut 4 puncte cu ei și aveam ambiție mare”, a spus

Măldărășanu. Fotbalistul a precizat că acum cei de la Rapid se gândesc la meciul cu Dinamo, programat duminică. „Este păcat că se joacă fără spectatori, dar decât să fi jucat pe știu eu ce teren prost, mai bine am ales Giuleștiul. Măcar aici avem un teren foarte bun și nu degeaba s-a investit atât în el. Gei de la Dinamo sunt deja campioni. Nu matematic, dar după părerea mea sunt campioni. Noi vrem să jucăm și apoi să vorbim. Ați văzut că și cei de la Steaua, după meciul din Giulești au spus că e încheiată lupta pentru locul 2. Eu am spus atunci că se mai joacă și uitați-vă că totul s-a întors împotriva lor. E bine ca în declarații să fii mai rezervat. Ar trebui ca această atitudine să plece de la conducători pentru că ies prea mult în față, mai mult ca jucătorii”, a explicat Măldărășanu.
Finala, pe 26 maiRapid s-a calificat în finala

Măldărășanu a dorit și a reușit să demonstreze că Rapidul nu este 
o echipă atât de accesibilă (Foto: epa)Cupei României, după ce a învins, la Timișoara, cu scorul de 2-0, formația Pandurii Târgu Jiu, în a doua semifi

nală a competiției. în finala programată pe 26 mai, Rapid va întâlni formația Poli Timișoara.
Cruyff a fost omagiat

Record sub panouNew York (MF) - Un număr record de 59 de jucători străini, dintre care cinci francezi, dispută faza finală a campionatului nord- american de baschet (NBA) începând de sâmbătă, coplorm^ifrelp furnizate de forul american.Franța, Lituania și Serbia sunt țările cel mai bine reprezentate (5 jucători), urmate de Slovenia, Brazilia și Argentina (4).Miami, campioana în exercițiu, este singura echipă din cele 16 care are doar jucători americani.San Antonio cu Tony Parker, Phoenix cu Boris Diaw, Golden State cu Mickael Pietrus, dar și Toronto, sunt formațiile cu cei mai mulți jucători străini.Dacă Europa furnizează cel mai mare număr de jucători, Africa numără patru baschetbaliști, doi congolezi și doi senegalezi.

București (MF) - Clubul Ajax Amsterdam a anunțat, într-o ceremonie desfășurată la Amsterdam Arena, că a retras tricoul cu numărul 14 „în semn de omagiu și recunoștință” față de Johan Cruyff, fost jucător al acestei echipe.„Dacă acest club este unul din cele mai mari din Europa, acest lucru i se datorează lui Johan”, a deci at președin-. tele clubului olandez, John Jaake, în prezența lui Cruyff, care va împlini 60 de ani săptămâna viitoare și care a declarat că acesta este cel mai

frumos cadou pentru ziua sa de naștere. Clubul olandez l-a recunoscut încă o dată pe cel mai faimos jucător al său, care a fost însoțit de foști și actuali jucători de la Ajax, Marco van Basten sau Klaas Jan Huntelaar.Johan Cruyff, considerat alături de Pele, Di Stefano și Maradona, unul dintre cei mai buni jucători din istorie, a fost campion al Olandei și câștigător al Cupei cu Ajax, dar și în Spania cu FC Barcelona, club la care a evoluat în perioada 1973-1978 și la care s-a întors ca antrenor.

Ca tehnician al echipei FC Barcelona, el a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Cupa Regelui și de patru ori campionatul Spaniei. El a evoluat de 48 de ori în naționala Olandei și a participat la Cupa Mondială din 1974, unde naționala batavâ a ocupat locul doi.Cruyff este unul dintre cei trei jucători din lume care a câștigat de trei ori Balonul de Aur, în anii 1971, 1973 și 1974. Ceilalți doi sunt Michel Pla- tini (1983, 1984 și 1985) și Marco van Basten (1988, 1989 și 1992).
Ajax a retras tricoul fantasticu
lui său fotbalist, recunoscându-i 
meritele ieșite din comun

(Foto: EPA)

Arsene Wenger nu exclude va
rianta unei despărțiri de clubul 
londonez (Foto: EPA)

Wenger pune pe jar Arsenalul
Londra (MF) - Tehnicianul Arsene Wenger refuză să își prelungească acordul cu Arsenal Londra, iar dacă va pleca de la gruparea engleză, odată cu el ar putea părăsi clubul și jucătorii Thierry Henry, William Gallas, Cesc Fabre- gas, Gael Clichy și Emmanuel Adebayor.Wenger este furios după ce de la Arsenal a plecat directorul general David Dein.

care îi este și prieten. Tehnicianul le-a spus oficialilor clubului că vrea să respecte actualul contract, valabil până în iunie 2008. însă Wenger nu este atât de convins în privința viitorului său pe termen lung, mai ales după plecarea lui Dein, care l-a adus la Arsenal în urmă cu 11 ani.Conducerea clubului Arsenal și-a exprimat totuși spe

ranța că Arsene Wenger își va prelungi contractul. „El are contract până în 2008 și ț sperăm că și-l va prelungi, dar nu am discutat detaliile”, a declarat președintele clubului, Peter Hill-Wood. „Toată lumea știe că Arsene și David s-au înțeles foarte bine în acești ultimi zece ani și sunt sigur că îi va lipsi lui Arsene”, a adăugat Peter Hill-Wood.
Schelotto merge

Buenos Aires (MF) - Atacantul argentinian al echipei Boca Juniors, Guillermo Bar- ros Schelotto, și-a anunțat plecarea de la clubul din Buenos Aires, pentru a juca la formația Columbus Crew, din cadrul campionatului Statelor Unite (MLS).„Am acceptat propunerea făcută și voi pleca în Statele Unite în zilele următoare”, a declarat jucătorul, în vârstă

de 33 de ani, care a semnat un contract pentru un sezon, după ce oficialii de la Boca și-au dat acceptul ca el să plece mai devreme, în contextul în care mai avea două luni de contract.Foarte popular în rândul suporterilor, micuțul atacant argentinian (1,72 m) va rămâne în istoria clubului ca jucătorul cel mai titrat, cu 15 trofee câștigate (dintre care

șase campionate) în zece ani petrecuți sub tricoul „auria- zul” (86 goluri în 300 meciuri).După englezul David Beckham, care urmează să evolueze la Los Angeles Ga- laxy de la 1 iunie, la încheierea contractului cu Real Madrid, sosirea lui Schelotto la Columbus constituie o atracție suplimentară pentru MLS. Atacantul Bocăi Juniors schimbă 
fotbalul argentinian pentru cel 
american (Foto: epa)

Simulant. Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste Italiene l-a suspendat, pentru două meciuri, pe atacantul brazilian al echipei Internazionale Milano, Adriano, pentru simulare la meciul cu AS Roma.
în repriza a doua a acestui meci, Adria

no a căzut la un duel cu portarul echipei 
AS Roma, Doni, iar arbitrul a acordat 
lovitură de departajare. (Foto: epa) Sergiu Radu are de gând să rămână în Bundesliga, curtându-l 

formații de top iFoto: epaj

l-a refuzat pe englezi *
București (MF) - Cotidianul german Hamburger Abendblatt susține că atacantul echipei Energie Cottbus, Sergiu Radu, a respins oferta primită de la gruparea engleză Wigan Ath- letic, deoarece preferă să rămână în Germania și să evolueze în Bundesliga și în sezonul viitor.„Wigan Athletic a oferit patru milioane de euro pen

tru Sergiu Radu, dar românul a refuzat politicos oferta”, scrie Hamburger Abendbaltt. într-un articol de analiză a bursei transferurilor din Campionatul Germaniei.Publicația germană notează că românii Sergiu Radu și coechipierul Iui de la Energie Cottbus, Vlad Munteanu, ar fi intrat în atenția grupării SV Hamburg.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• arest * cămn. frumos amenajată, 
_șă metafcâ. geam termopan, parchet 
arra. gresie, faianță. Tel. 0749/807130. 
M&04)

• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentral, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, uși interioare noi, renovat 
recent totul nou, preț 155000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu intrări separate, zona Dacia, cu balcon, 
entrală termică, parchet gresie, faianță, preț 

115000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 2 camere (03)

• coriort l Deva, zona Miorița, contorizări apă, 
gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, balcon, 55 mp, etaj 2, Deva, 
zona Bălcescu, preț 127.000 lei. Tel. 0745/253413. 
(T)
• senddecomandate, ușă metalică, parchet, 
termopane, centrală termică, recent izolat, ideal 
mansardare, preț negociabil. Tel. 0724/381759. 
CD
• agent, confort 1. Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț 130.000 lei. Tel. 223336.0)
• semidec, CT, balcon, parter, zona Gojdu, preț 
110.000 Ron, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al).
• dec., etaj intermediar, zona Piața centrală, 
balcon mare închis, CT, interfon, preț 140.000 
Ron, tel 0726/710903. (Al)
• sdec, balcon închis, parchet, gresie, faianță, 
st 46 mp, zona Minerului, preț 27.000 euro, neg., 
tel. 0742/019418. (Al)
• urgent, în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• agent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dada, et 2, baie, bucătărie, semidec., 

• amenajări deosebite, ocupabil imediat, preț
75.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• lullu Mainu, et 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare la bucătărie și 
sufragerie, preț 128.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• AleaBejan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• Straiului, et 3/10, dec, baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (A2) 
decomandate, 56 mp, cu balcon mare, zona 
Zamfirescu, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 115000 ron negociabil, tel.

<^30/474275,0740/535095. (A4)

i5ru decomandate,bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 147000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, etaj 2, decomandate, cu balcon, 
termopan, centrală termică, modificat și bine 
amenajat, preț 53000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la parter, zona bună, ideal pt birouri, spațiu 
comercial sau de locuit, 50 mp, cu centrală 
termică, bucătărie modificată, pardiet, ocupabil 
în 48 ore, preț 43000 euro neg, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2
\alcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 

• zoredere la bulevard, fără modificări, igienizat 
' țjreț 43000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 

0730/474275. (A4)
• zona Trident 58 mp, etaj 3, centrală termică, 
parchet gresie, faianță, bucătărie mare, 
cămară, modificări, balcon mare, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535M5. (A4)
• zona Eminescu - ANL, gresie, ușă metalică, 
faianță, contorizări, preț 90000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

■ zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, centrală 
termică, 2 băi, termopan, amenajat și modificat, 
bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, totul nou, 
poziție deosebită preț 73000 euro, negociabil, 

tel. 0723/251498 0745/302200,232809. (A4)Vând ap. 3 camere (05)

• zona Bălcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică, parchet, preț 
118000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dea, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu Deva preț 145.000 lei neg, tel. 
231.800; 0740/317314. (A9)
• dea, modificat amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semldeo, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dea, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva preț neg., tel. 231300 (A9)
• dea, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, Bd. Decebal Deva preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel.. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/OW.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• ap. 2 cam, urgent Deva, plata imediat tel. 
215212. (Al)
• to orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului, sau de. etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata urgent tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• semidecomandate, parter cu apartament 3 ■ 
4 camere decomandate, etaje superioare, în 
Hunedoara Tel. 0720/930292,0746/157109  seara, 
orele 20-22.(7)
• dec, et 2, zona Cuza Vodă, 2 balcoane, 2 băi, 
CT, îmbunătățiri, ST 98 mp, garaj, boxă, preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)

• sdec, balcon închis, termopan, CT, parchet 
gresie, faianță, zona Kogălniceanu, preț 15 mld, 
neg, tel. 0742/019418. (Al)
• dec, bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

• dea, hol central, bucătărie, baie, boxă, garaj,
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2) 1
• dec, hol central, bucătărie, 2 băi, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă, garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, neamenșjat etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță+gresie, CT, etaj 
intermediar, zonaM. Eminescu, preț 62000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• etaj 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță, centrală termică, vedere în față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, bld. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet gresie, faianță, bucătărie 
modificată, centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 170.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
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Reprezintă servicii profesioniste de vânzări, cumpărări, 

închirieri și consultanță imobiliară.

Oferta imobiliară variată, parteneriatul cu bănci de renume, 
experiența acumulată și profesionalismul consultanților noștri 
imobiliari stau la baza unei viitoare colaborări de succes.

Și pentru că noi știm ce înseamnă un client mulțumit, suntem 
siguri că putem face față oricărei provocări.

în cazul în care doriți să începeți colaborarea cu agenția 

noastră, vă rugăm să ne contactați la sediul din Deva, clădirea 
CEPROMIN, camera 11/5, parter.

Tel./fax: 0254/231.800; 0254/212.141; 0723/619.177;
0740/178.252

e-mail: elitteimob@yahoo.com; www.elitteimob.lx.ro

mailto:elitteimob@yahoo.com
http://www.elitteimob.lx.ro
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începând cu data de 18.04.2007 
Penitenciarul cu Regim de Maximă 

Siguranță Bîrcea Mare declanșează 
acțiunea de selecționare a candidaților ce 

urmează să participe la concursul de admitere în vederea 
ocupării a 25 locuri, curs de zi (bărbați și femei), 
specializarea drept, specialitatea penitenciare la Academia 
de Poliție „Alexandru loan Cuza" București, 5 locuri, curs de 
zi (bărbați și femei), specializarea psihologie-informații, 
specialitatea penitenciare la Academia Națională de 
Informații și 3 locuri, curs de zi (bărbați și femei), 
specializarea comunicare și relații publice-informații, specia
litatea penitenciare la Academia Națională de Informații. 
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitencia
rului cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, strada 
Sîntuhalm, numărul 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic între 
orele 08.0*0  - 14.00 și pe paginile WEB www.academiade- 
politie.ro. secțiunea „admitere 2007" sau www.sri.ro . 
secțiunea „Academia Națională de Informații - admitere 
2007".

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

ANUNȚ LICITAȚli|m

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ABSOLUT 
PRODFOREST SRL Hațeg, anunță vânzarea la licitație publică a 
imobilului situat în Hațeg, str. Crișan, nr. 3, jud. Hunedoara 
compus din: birouri (clădire din cărămidă), ateliere în barăci 
mtalice și platformă betonată.
Prețul de pornire al licitației este suma de 30.375 lei RON fără 
TVA.
Licitația va avea loc în data de 25.05.2007, ora 1200, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire al licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau 
chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, str. 
N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254/240807, 0744/861763, fax 0254- 
206241.

(90854)

• zonă idtracenbală etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modem, centrală termică, climă, preț 70000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg, tel. 231300 (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmtxxiătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788*040490,  
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, 2 teraseînchise, zona 8 preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483.

Al®

Cumpăr ap. 3 camere (06)
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• dec, hol central, CT, et3, zona Progresul, preț 
55300 euro, teL 0745/639022; 0728/316798 (Al)
• dec, hol pătrat mare, zonă centrală, 2 
balcoane, 2 băl CT, parchet, garaj și boxă sub 
bloc CT, preț 9U00euo, teL 0726/7109B. (Al)
• dec CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet preț L6 
mld, neg, teL 07424)19418 (Al)

• to Mms Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc etaj 2 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. 
(AD

• B4hd L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec, neamenajat 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabil imediat zona 
Miorița Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)

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

Spitalul Musiul ■■ II

cu sediul în Simeria, str. A. lancu, nr. 26, organizează în 
termen de 15 zile de la data apariției în ziar, 

concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL
Dosarele se depun în termen de 10 (zece) zile de la publicarea 

anunțului la Compartimentul RUS.
Informații privind înscrierile $i tematica se obține de la sediul 

unității sau la telefon: 0254/260.681. AJ.V.P.S. Hunedoara

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă In Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă, dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241428 
0721/186996.(4/4.04)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, poziție centrală, în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)

• casă, * camere și etaj, 2 holuri, 2 terase, 
poduri, pivniță, situată în centrul orașului 
Călimănești, județul Vâlcea. Tel. 
0720/969035.(2/20.04)

• casă bi Simeria. toate utilitățile, două corpuri, 
1026 mp teren aferent, preț 95.000 euro. Tel. 
0788/507819.(T)
• urgent, casă cu 3 camere, curte și grădină, st 
3500 mp, apă, curent, fs 20 m, la 10 km de Deva, 
zonă pitorească, preț negociabil. Tel. 
0721/055313. CD
• Deva, 3 camere, dec., hol, baie, buc, garaj 300 
mp, teren, canalizare, apă, gaz, preț 82.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• vilă îh Batiz, living, 4 dormitoare, buc., 2 băi, 
CT, garaj, teren 800 mp, preț 95.000 euro, neg„ 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, 3 cam., baie, buc., curte 900 mp, zona 
bună, preț 410.000 ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona Emtoescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=L2 m, preț 
954)00 euro, neg, tel. 0745/640725. (AD

• zana Helmi», construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=2B0 mp, sau sdM> cu apartament in zonă 
bimă ♦ rBerență ocupabl imedfat preț 118000 
ara, neg, teL 0746/640725. (AD

• ana EMmcu, aproape de Casa de CUturăS 
camere, bucătărie, baie, terasă cute, gradina, 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (AD
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• hi Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 bă, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg„ țel. 0749/268830. (AD
• to SânUiahn, 5 camere, baie, bucătărie, living 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• ingentto Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• to Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490. (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. 0254/613366, 
0788/040.490, (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483. (A10)

Iii®yăL

Angajează
2 manipulanți mărfi.
Se oferi salariu atractiv 
♦ bonus trimestrial din 
vinzi ri.

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613366,

«/•“" n7&/158483.M10)

Cumpăr casă (14)

• casă cu grădină. Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 21521 .Al)

Case de vacanță (15)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi. 
Informații la tel. 241044 după ora 17. (T)

Vând case la țară (17)

• casă cu grădină în comuna Vața de Jos. 
Relații la tel. 0746/053875. (9/20.04)

• Brănlșca, sat Tâmăvița, 4 camere, bucătărie, 
cămară, grajd, șură, fântână în curte, anexe, 
Curte 1077 mp, grădină 24 ari sau schimb cu 
apartament 2 camere, Deva, 0746/058490. (T)
• casă dto cărămidă, utilități, apă, gaz, cablu, 
gresie, faianță, sc 100 mp, 36 mp, 30 mp, anexe, 
grădină 2000 mp Vețel - Herepeia, sau schimb cu 
apartament 2 camere. Tel. 0744/999094. (T)
• casă in satul Bretea Mureșană la 18 km de 
Deva, preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• casă, curte, grădină în Brănișca, nr. 5/10, 
preț negociabil. Tel. 282090, 0726/824071. 
(5/16.04)

Vând garsoniere (19)

• Deva, bdu-l luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie faianță, convector 
gaz, 67.000 Ron fix, tel. 215212. (Al)
• trgent, în zona M. Eminescu, etaj 2 balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

• irgent, zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 3tU)00euO, teL O74tVO1397L(A2)

• wgenL to zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări modeme, preț 98000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dada, et 4, semidec, s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec, et 1/8 s=46 mp, balcon 
amenajat contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec, balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată, contorizări, preț 28000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 4, bucătărie, baie, repartitoare, 
balcon, izolat preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• 30 mp, etaj intermediar, contorizări totale, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținută, preț 
82000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• zona Dada, decomandată, bloc de cărămidă, 
28 mp, contorizări, parchet gresie, faianță, preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

A
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S.C. CNCAF FILIALA DEVAMIN SJL. DEVA, cu sediul în Deva, str
Horea, nr. 201, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitări; 

pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul „Uzină 
de preparare Mintia" situat în Mintia, Str. Barajului, nr. 2, jud. 
Hunedoara.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic între 
orele 8-16.
Eventualele sesizări și recalmații pot fi depuse în termen de 10 
zile lucrătoare de la data anunțului.

IN ATENȚIA MEMBRILOR PESCARI
Vă aducem la cunoștință câ, în Dosarul nr. 665/57/2006, având ca 
obiect Ordinul nr. 231 /O5/2OO6, înalta Curte de Casație și Justiție a 

casat sentința Curții de Apel Alba lulia, hotărând definitiv, că sunt 
valabile contractele de pescuit sportiv încheiate între AJ.V.P.S. Hune
doara și Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și numai acestea, 
în această ordine de idei, s-a procedat la notificarea Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Hunedoara, să restituie documentele ridicate 
de la membrii noștri pescari, ca urmare a dezinformărilor la care au 
fost supuși de către persoane rău voitoare aflate în funcții adminis
trative temporare.
Membrii pescari abuzați sunt rugați să apeleze la AJ.V.P.S. Hune
doara pentru restituirea bunurilor.

ConsiliulAJ.V.P.S. Hunedoara

• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj interme
diar, decomandată, apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 76000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, preț 61500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68000 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, 
0788/158X8^ FA10)

Cumpăr garsoniere (20)

• In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
idiferent de etaj, sau amenajări, ofertă de preț la 
vedere, cu plata imediat, tel. 0730/474275, 
0740/53509. (A4)

• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300:0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren la DN7, lângă restaurantul Pacific, 
toate facilitățile. Tel. 0728/845854. (T)
• extravian la capătul străzii Bălata din Deva și 
teren extravilan la ieșirea spre Simeria, 4700 mp, 
fiecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947. CD

• grădhiăln Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. TeL 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)

• zona Zăvoi, utilități în zonă 463 mp, preț 40 
euro mp. Tel. 0744/999094. (T)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, DN 7, zona ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m, preț neg., 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. 231800; 0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhabn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)

-,90842)

(90891)

• intravilan în Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000mp, la DN7, 
utilități, preț 65 Euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)

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

• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, prețy- 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.4904 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel.. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la.».z 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil,^ 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad,05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. ÎA10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• hală400mpcu birouri, CT, apă, post trafo.DN 
7, zona Orăștie, 120.000 euro, neg., tel. 
0722/564004. (Al)

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

http://www.academiade-politie.ro
ww.sri.ro
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Oecese (75) Comemorări (76)

Fiul Septimiu cu fiica Minerva împreună cu familiile 
mulțumesc tuturor celor care au condus-o pe ultimul 
drum pe cea care a fost

ARMENA BĂNEASĂ
\ Vhatt In Deva, zonă industrială, S-2400mp, teren 

S-7000mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)
• imobil In Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

• construcție 8/20 m pentru recuperare mate
riale construcție (piatră fasonată cărămidă 
țiglă grinzi, coame). Tel. 210900,0744/611145. (T)
• hală și construcție parțial finalizată lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. CD
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,07S»'h40.490.0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• 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 Mram, 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 camera, dec., contorizat integral, amenajat 
mobilat și utilat integral (inclusiv TV color, 
mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună tel. 0740/317314. (A9)
• dec, contorizări integrale, amenajat mobilat 
și utilat zona Kogălniceanu Deva, 500 Ron/lună 
tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)

• amenajat S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimente, tel. 
231.800; 0740/317314. (A9)
• hală S-500 mp, H-35 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317314. (A9)

Vei rămâne mereu în sufletele noastre îndurerate. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abridit cu circular și motor, un cazan de 
fontă de 601 cu sobă două sobe de teracotă din 
demolări, preț negociabil. Tel. 0254/263598 CD
• vând abridit cu ridicătoare și motor trifazic, 
preț negociabil. Tel. 611439. (T)

• vând motor tractor U 650, circular la 
priza de putere a tractorului, moară de 
despuiat porumb, moară de măcinat 
cereale (porumb cu sau fără știulețl). Tel. 
0720/421588,282779, după ora 16. (3/17.04)

(3/20.04)

• vând 30 familii albine, comuna Vorța, nr. 
92, tel. 0788/257928. (8/19.04)

• vând familii de Chinchilla cu posibilitate de 
transfer, contract pe 10 ani, preț negociabil. Tel. 
0749/068781. (T)
• vând porei 90 ■ 110 kg crescuți ecologic, rasă 
de carne. Tel. 210900,0744/611145. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)

S-au scurs 5 ani de lacrimi, tristețe 
și durere, de când iubitul nostru soț 
și tată

DRĂGAN MUNTEAN
a plecat pe drumul fără întoarcere. 
Slujba de pomenire se va oficia 
duminică 22 aprilie 2007, ora 12, la 
Biserica ortodoxă din satul Leșnic.

Soția Mioara și fiicele 
Daciana și Cosmina.

(4/19.04)

• închiriez apartament 2 camere vizavi de 
Poliția Județeană semimobilat preț 200 
euro/lună Tel. 0354/104446,0751/124696. (T)
• închiriez in Deva, zona spital, cameră la curte, 
intrare separată unei persoane fără vicii, 
încadrată în muncă plata anticipat 3 luni. Tel. 
0724/451762. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră renovată 
mobilată occidental, cu centrală termică Deva, 
Bdul luliu Maniu, preț 130 euro/lună Tel. 
0722/968910. (T)
• ofer spre închiriere spațiu 32 mp tip vilă 
termopan, grup sanitar, pretabil cabinet 
medical, avocatură birou firmă 22 Decembrie, 
preț 400 euro/lună Tel. 0723/227569. CD
■» garsonieră Deva, complet mobilată 100 
liro/lună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 cam„ Deva, mobilat complet,
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră CT, mobilată și utilată zona Gării, 
preț 150 euro/lună tel. 0740/210780. (Al)
■ apartament 3 camere, nemobilat, decoman
date, 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 10001ei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)

• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
•745/159608. (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)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 3 camere, semidecoman- 
date, parter cu apartament 3 ■ 4 camere deco
mandate, etaje superioare în Hunedoara. Tel. 
0720/930292,0746/157109, seară orele 20 - 22. CT)

• vând tractor U 445, remorcă monoax, plug cu 2 
brăzdare, grapă container pentru tiranți; 
marmură Rușchița 10 mp, mașină de cusut 
Ileana Tel. 0254/241397,0722/502995. (T)

• cumpăr lăzi din plastic, deșeu, plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. CD

Garaje (43)
• colecționar cumpăr mașini de cusut 
germane Snger, kalser, Gritzner, Durioch, 
prețui 35000-70JX» euro. TeL 0730/965835 
(aiux)

f* ;.0

Auto românești (36)

S
best .ro

■ închiriez garai - hală 60 mp, situat pe Str. 
Plevnei, intersecție cu str. Gri vița, intrare și 
ieșire din DN, ideal pentru depozit sau alte 
activități, preț 180 euro/lună Tel. 
0722/307325. (2/1804)

• cumpăr acțiuni, Casial Deva. TeL 
0748/549490. (4/3L03)

S-au scurs 2 ani de lacrimi, tristețe și dor de la 
trecerea în neființă a iubitei noastre

MARGARETA CORNEA
Te vom păstra mereu în gând.Fiica Aurica, ginerele Vasile, nepoții Oana, Delia și Lucian.

• vând Dada Super Novă af 2003,70.000 
km, lovită preț 1700 euro, negociabil, se 
poate repară Tel. 0740/2546110742/132810. 
(9/17.04)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea extensibilă stare bună preț 300 
lei și rotile nr. 39, preț 65 lei. Tel. 230459. (T)

• vând Dada 1300, af 1978, toate actele la zi, în 
stare de funcționare, preț 700 euro, negociabil. 
Tel. 0740/317313. (T)
• vând Dada Diesel, stare bună de funcționare. 
Tel. 0746/053875. (10/20.04)

Auto străine (37)

• vândFonfFocus 1,8 TDCLaf 2004,unic propri
etar, 59.000 km, vopsea originală carte service la 
zi sau schimb cu mașină mai ieftină diferență 
9700 euro. Tel. 0723/270348 CD
• vând Opal Astra, af 1992. motor 16 benzină I 
Euro 2, model limuzină 148D00 Ion, al 24ea 
proprietar, mașină de garai preț 3400 etro. Tel 
0744/1256B0. (T)
• vând Skada 5100, neînmatriculată pentru 
piese schimb. TeL 0722/798070. CD

• vândTrabant 601S și mite piese de schimb. : 
Tel. 0254/231129,2143191 CD

Acces limitat la spital!

ț- Consultanții noștri
| de vânzări, 

la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

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

Televizoare (48)

• vând tv color Diginum, diag 51 cm, în garanție, 
stare bună de funcționare, preț 250 lei. Tel. 
214814. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând scânduf pentru construcție, deșeuri din 
scânduri pențnj focjfereastră nouă în 2 canate. 
dimensiuni 1,20/130 m, piatră de construcție, 
roabă de fier, vană din tablă zincată Tel. 
0254/215795 CD

Electrocasnice (56)

• vdad bafta cu gaz tip ARD 10, pentru 
prepararea apa caldă stare foarte txnă preț
“□abi.TeL21U24CD

• vM cangAar Arctic 4 sertare, stare 
perfectă de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0254/217996 sau 0729/057935 (T)
• vând Mgida Arctic în stare bună 2401, preț 
120 lei, negociabil. Tel. 219314. CD

• vând Mgida Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)

• vând Mgida Arctic, 140 lei și mașină de spălat 
Alba Lux, 50 lei. Tel. 230459. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 căței, 4 luni, rasa Foxterier, talie mare, 
vaccinați; ofer pentru montă masculi superbi de 
Ciobănesc mioritic și caucazian, diplome în 
expoziții. Tel. 0720/575832,265072. CD
• vând dNerid pești exotici, acvarii și plante de 
acvariu; efectuez acvarii dotate și populate. Tel. 
0743/855171,0729/955975. CD

• vând tăuraș 11 luni, 500 kg, pentru 
reproducție sau sacrificare diverse ocazii, 
preț negociabil. Tel. 0254/280687 sau 
0720/303043. (3/13.04)

• cumpăr lăzi și paleți din plastic, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)
• cumpăr paleți din plastic, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)
• vând 3 geamuri 135/1,90 cm în 3 canate cu 
rolete, preț 200 lei. Tel. 0254/223889. (T)
• vând sehai de 2,3,4 lacăte cu aceeași cheie și 
lacăte speciale antiefracție, import Germania 
ABUS. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Alba Dorel Nicolae. Se declară nul. (4/20.04)

• pierdut legitimație de serviciu nr. 
12914/5.07.2004, pe numele Bretotean Ludovic 
Zeno, eliberată de Ministerul Justiției. Se declară 
nulă (5/20.04)

Prestări servicii (72)
-------------------------- ---------------------------------------------

• Aadaoft bnampat zMc, ieftin, per
soane Itafea - 90 eiro, Spania -110 euv, 
Portițpfa. AnrȘa și Frarța, la destinație, cu 
mașri comode, canalizate, modeme. TeL 
0740/218237, 0726/500804. 0765/455835.

■ (17/1243)

• caut un sobar pentru o sobă de teracotă 
Ofertă la tel. 211404 sau 0730/008237. (T)
• electrician autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, la un preț foarte convenabil. 
Tel. 215654,0742/210071. CD
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în frecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda 
Franța, Germania Italia Grecia Tel. 0745/56886L 
0742/121148 0749/037604 (87919)
• transport mobilier cu auto acoperit de 12 to 
și 14 mc volum; asigur și demontare mobilier 
sau încărcare. Tel. 0254/225578 0744/934462, 
0726/551701. (T)
• detectiv particular autorizat ofer servicii 
persoanelor fizice și juridice interesate. Tel. 
0766/267926. CD

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi categoria D. Relații la tel. 
0254/231394, intre orele 8 -16. (870.04)
■ angajez agent comercial din Deva pentru 
distribuție produse abrazive. Relații la tel. 
0744/578661. (12/17.04)

• caut femei, 18 - 45 ani, pentru cules căpșuni, 
Germania, perioada iunie ■ august 2007. Tel. 
0744/541758.(1/18.04)

• Internațional Job Expert - agenție acreditată 
angajeaza asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare, transport gratuite, venit net 1650 - 2000 
euro. Informații tel. 0257/281818 0747/771729, 
0724/497851, intemaționa)®expertjob.ro, 
www.expertjob.ro. (90247)

• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoteri pentru 
mașini de tricotat. Tel. 0745/231867. (7/20.04)
• SC General Service Grup angajează inginer 
auto, mecanici auto, electricieni auto și femeie 
de serviciu. CV se vor trimite la fax 0254/21434L 
până la data de 30.042007. Tel. 0254/234420. 
(V17D4)
• societate comerdaM angajează șofer profe
sionist cu atestat pe autocamion de 22 tone. 
Cerințe: experiență și seriozitate. Tel. 
0747/055503. (8'17.04)
• angajăm izpent secretară vorbitoare de limba 
germană sau turcă și vânzătoare la magazin de 
mobilă Simena. Salariu atractiv. Tel. 
0743/700978 0727/068412 (UZ334)
• societate de pază angajează agenți. Relații la 
tel. 0723/525399.(5'19.04)
• aMnisirater bancar, produs leasing, Hune
doara, 1 post data limită 30:04. Tel. 213244, orele 
9-18
• agent araeroai Deva, 2 posturi, data limită 
3048 Tel. 213244, orele 9 -18
• agent comerciai Simena, 1 post, data limită 
3048 Tel. 213244, orele 9-18
■ agent de asigurare Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent de asigurare Petroșani, 26 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent de asigurare Vulcan, 5 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• agent de pază în incinte Vulcan, 5 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Brad, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Brad, 15 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

(6/20.04)

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Călan, 3 posturi, data limită 30.04 Tel. 
213244 orele 9-18
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Deva, 1 post, data limită 30.04 Tel. 
213244, orele 9-18
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Hunedoara, 1 post data limită 30.04. 
TeL 213244 orele 9-18

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Huiedoara, 18 posturi, data limită 
2008 TeL 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Lupeni, 1 post data limită 30.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -18

• agat de pază control acces, ordine și 
intervenții Lupeni, 1 post data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Petrila, 1 post data limită 30.04 Tel. 
213244, orele 9-18
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Petroșani, 5 posturi, data limită 1.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Vulcan, 1 post data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent dezlnfecție, deratizare, dezinsecție 
Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• agent servicii client Deva, 1 post data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• agent vânzări Brad, 1 post data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-18

• agent vânzări Deva, 1 post data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări Orăștie, 1 post data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-18

• ajutor ospătar Deva, 1 post data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• ambalator manual Călan, 10 posturi, data 
limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

, • ambalator manual Călan, 5 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-18
• ambalator manual Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
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sâmbătă, 21 aprilie 2007
Visa sâ fie Nadia Comăneci

•Vor fi la Cannes. Cel mai popular cuplu de la Hollywood, Angelina Jolie și Brad Pitt, va fi prezent la Festivalul de film de la Cannes, ei jucând în două dintre filmele care vor fi proiectate în afara competiției, informează revistă People.
•A murit Cassel. Actorul francez Jean- Pierre Cassel, cunoscut pentru comediile în care a jucat în anii 1960, a decedat joi, la Paris, la vârsta de 74 de ani.

Un monument dedicat papei 
Beneaict XVI a fost amplasat, joi, lângă 
catedrala Sf. Maria din Hamourg. 
Lucrarea are Înălțimea ie 10 metri și o 

i greutate de 400 kdograme. (Foto: EPA) 1 
l__________________ _____________________________

Abramovici
(Foto: FAN)

■ Aflată în România, 
Edith Gonzalez a decla
rat că vrea să joace și în 
telenovele românești.București (MF) ■ Actrița mexicană Edith Gonzalez, aflată într-o vizită în România, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că este deschisă ofertelor în acest sens. „Mi-ar plăcea să apar, fie chiar și în calitate de guest star”, a spus Gonzalez, adăugând că deocamdată nu a primit oferte în acest sens de la producătorii români. De asemenea, actrița a spus că a primit invitații pentru a juca în filme americane, însă demersurile în acest caz sunt abia la început.Vedeta a ajuns în România joi, ea fiind invitată de onoare la câteva emisiuni speciale de la Acasă TV și de la Pro TV. De asemenea, actrița s-a întâlnit cu fanii ei din România într-un mare centru comercial din Capitală, unde a avut loc o sesiune de autografe.„Pentru mexicani, România este o țară pe care aceștia o

Sub protecțieSeul (MF) - Familia studentului sud-coreean responsabil de masacrul de luni, de la Universitatea Virginia Tech, a fost plasată sub protecția poliției. Părinții și sora mai mare a lui Cho Seung-Hui sunt protejați de poliția americană, potrivit FBI, care a informat ambasada sud- coreeană de la Washington, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la SeuL
Combate HIVBerlin (MF) - Cercetătorii germani, care au verificat circa un milion de substanțe naturale din sângele uman, au detectat una care combate virusul HIV, ceea ce le oferă speranțe pacienților care suferă de SIDA care nu răspund la tratamentele tradiționale. Echipa de la spitalul universitar din Ulm precizează că substanța este o peptină care inhibă virusul HTV și îl împiedică să se atașeze de celulele din corpul uman.

Dispus să 
plătească 
boneta - (M.F) Pa
tronii dixjki Chel- 
sea, Roman Abra- 
movia, ș dorește să 
facă o călătorie ti 
spațiu cu racheta So- 
yuz și este dispus să 
plătească pentru acest 
lucru suma de 150 de 
milioane de lire ster
line, informează cotid
ianul The Sun. „Miliar
darul patron al duhu
lui Chelsea, Roman 
Abramovia, plănuiește 
să cumpere o vacanță 
pe lună. Călătoria de 
500.000 de mile 
(804.672 kilometri) cu 
racheta Soyuz ar 
putea costa 150 de 
milioane de lire ster
line", scrie jurnalul 
englez.

Redamă semnată Oliver Stone
New York (MF) - Regizorul american Oliver Stone va regiza, pentru grup.ul liberal MoveOn.org, o reclamă TV care are ca scop să atragă atenția asupra războiului din Irak. .Campania regizată de Stone va pune accentul pe familia americană tradițională și modul în care aceasta este afectată de război. „Actorii” vor fi aleși din rândul oamenilor reali, pe baza voturilor membrilor MoveOn.org. Orga
Software cu doar trei dolari ‘
■ Microsoft va furniza 
software la preț redus 
studenților și elevilor 
din țările sărace.

New York (MF) - Grupul Microsoft, numărul unul mondial în producția de software, a anunțat joi că va oferi un ansamblu de programe pentru computere la prețul de trei dolari țărilor sărace care le oferă computere elevilor și studenților. Reprezentanții Microsoft au declarat că vor reduce prețul de achiziție al programelor pentru a ajuta aproximativ cinci miliarde de persoane care nu beneficiază de progresul tehnologiei, fiind prea sărace pentru a face achiziții în acest domeniu. în
Inspirați din opera lui Brâncuși

Dă în judecată Yahoo!San Francisco (MF) - Soția unui dizident chinez, condamnat la 10 ani de închisoare, a intentat proces, în SUA, motorului de căutare pe internet Yahoo!, acuzând compania de colaborare cu autoritățile chineze în ceea ce privește furnizarea unor informații personale despre soțul ei. Yu Ling susține că Yahoo! a ajutat autoritățile chineze în cazul condamnării soțului ei, Wang Xiaon- ing, furnizând acestora informații personale, ceea ce reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Conform declarațiilor lui Yu Ling, numele companiei Yahoo! apare de 10 ori în documentul de condamnare al soțului ei. Acesta a fost emis în 2003, iar Xiaoning a fost condamnat pentru incitare subminarea puterii statului.

■ O lucrare de artă 
expusă la New York 
reimaqinează „Coloana 
fără sfârșit" a lui Brâncuși.

New York (MF) - O instalație cu titlul „Philosophy of Time Travel”, inspirată din „Coloana fără sfârșit” a lui Brâncuși, un model al sculpturii moderniste, este expusă până pe 1 iulie la Studio Museum din Harlem.

Edith Gonzalez (Foto: fan)poartă în inimă, datorită unei femei care a marcat istoria universală - Nadia Comăneci”, a declarat ea. „Când eram copil, visam să fiu Nadia Comăneci”, a mărturisit Gonzalez. De asemenea, ea a mai spus că este fascinată de mitul lui Dracula.Despre români, Gonzalez a declarat că sunt foarte frumoși și simpatici. „De abia aștept să mă întorc (în Mexic n. red) și să povestesc cât de bine m-am simțit aici”, a adăugat actrița.Edith Gonzalez a făcut furori la nivel mondial cu telenovelele „Salome” și „Inimă sălbatică”.
nizația veteranilor de război VoteVets.org, responsabilă pentru difuzarea reclamei în care va apărea un veteran al războiului din Irak invalid, susține acest proiect. Numeroși oponenți liberali americani ai războiului din Irak au lansat mai multe Hacuri împotriva republicanilor din Congresul SUA care au votat împotriva retragerii trupelor, campanii susținute prin demonstrații și reclame TV.

Bill Gates, fondatorul gigantului Microsoft, alături de studenți
(Foto: EPA)cadrul programelor educative și de formare pe care le derulează, Microsoft va lansa, în al doilea semestru al anului,

Potrivit cotidianului, instalația artistică „reimaginează sculptura brâncușiană ca și când ar fi fost lansată precum o rachetă din locul său de origine, ar fi traversat Atlanticul și s-ar fi prăbușit în spațiul expozițional de la Studio Museum”. Opera este realizată de cinci artiști din Los Angeles - Edgar Arceneaux, Vineent Galen Johnson, Olga Koumo- undouros, Rodney McMillian

Dorina-lrinaNăscută în zodia Rac. îi plac dansul muzica și călătoriile.

Student Innovation Suite, un ansamblu de programe dedicat studenților și care va costa numai trei dolari. Student 
și Matthew Sloly - care au studiat împreună la Institutul de Arte din California și vor să se joace acum cu sentimentul timpului și al istoriei pe care îl are publicul. Rezultatul sunt șapte module romboidale, aproximativ de mărimea celor originale, care par să fi străpuns tavanul galeriei și să se fi izbit de podea. Formele gigantice sunt astfel vopsite încât să se asemene celor de la Târgu Jiu. 

Innovation Suite va fi furnizat’ guvernelor care achiziționează computere care rulează pe platforma Windows și le oferă direct elevilor și studenților.Student Innovation Suite cuprinde Windows XP Starteri Edition, Microsoft Office Home^ și Student 2007, Microsoft Math 3.0, Learning Essentials 2.0 pentru Microsoft Oftice și Windows Live Mail.Reprezentanții Microsoft au anunțat, de asemenea, lansarea înde, portal destinat ofertelor de locuri de muncă destinat celor aproximativ 400.000 de studenți care obțin diploma de ingineri în fiecare an. Industria tehnologică trebuie să adapteze modelele de afaceri pentru piețele în dezvoltare, apreciază oficialii Microsoft.

Șeful de trib
Ăssongo Tiriyo, împre
ună cu nepotul său, au 
participat în apropiere 
de satul Kwamalasamu- 
to din Surinam la Ziua 
Indienilor. (Fota kpa)

MoveOn.org
MoveOn.org
VoteVets.org

