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Segolene Royal

Francezii, 
gârlă la votParis (M.F.) - Dintre persoanele înscrise pe ; lista electorală 73,87% au votat deja: Nivelul alegă- ~ | torilor francezi a fost mult superior celui înregistrat în primul tur de scrutin al alegerilor din 2002 când 58,5% din- i tre alegători se prezentaseră la urne. Mulți dintre alegători au fost tineri care au explicat i participarea la scrutin prin prisma „traumatis- i /nelor” suferite la 21 aprilie 2002, când liderul forțelor de extremă dreapta Jean-Marie Le Pen, l-a eliminat la primul tur de scrutin pe socialistul Lionel Jospin.
/p.2

Sex și 
tâlhărie
Simeria (M.T.) - Du
pă ce a acostat o 
tânără într-un bar, un 
șofer din Belgia a 
fost tâlhărit la ieșirea 
din blocul unde s-a 
consumat „idila", de 
către doi tineri care 
„lucrau" împreună cu 
fata. Aventura l-a 
„costat" pe belgianul 
amator de senzații 
tari... 600 de euro. A 
doua zi, belgianul a 
făcut plângere la Po
liție, iar cei doi autori 
au fost prinși pe teri
toriul Ungariei, /p.3

Dreptul la 
sănătate
Deva (D.l.) - în Ro
mânia, pachetul de 
servicii de bază la 
care au dreptul asi
gurați! în sistemul 
public de sănătate 
este ambiguu, fapt 
ce stârnește nemul
țumiri atât în rândul 
pacienților, cât și a 
corpului medical. 
Medicul primar 
Mircea Artean vor
bește, în pagina 
„Cuvântul sănătății", 
despre cât de... gra
tuite sunt serviciile 
sanitare în România.

■ Viceprimarul Inișconi 
își rezervă dreptul de a 
consulta un avocat în 
cazul în care va fi demis.Deva (M.S.) - CL Deva se va întruni joi într-o ședință extraordinară în care va fi discutat proiectul unei hotărâri

prin care viceprimarul Inișconi este propus pentru eliberare din funcție. Anunțul a fost făcut chiar de către viceprimar, care a menționat că din expunerea de motive semnată de primarul Devei nu rezultă faptul că ar fi încălcat legea. „Este un abuz și îmi rezerv dreptul să apelez la un

avocațiavocat. Dacă avocatul va spune să atac hotărârea în instanță, o voi face”, a spus Inișconi. Inișconi mai e acuzat că ar fi efectuat copii după acte ale Primăriei Deva și că le-ar fi folosit cu caracter tendențios. „Aceste acte au stat la baza plângerilor penale efectuate împotriva primarului,

Mircia Muntean, a vicepri- marului Florin Oancea și Consiliului Local Deva”, a concluzionat viceprimarul. Cât privește înlocuitorul în funcție al lui Inișconi, vicepreședintele PD, deputatul Gheorghe Barbu, a lăsat să se înțeleagă că acesta ar putea fi Nelu Ardelean, consilier local PRM.

Noroc:

viteza a fosf vedeta Raliului Hunedoarei, a treia etapă a Campionatului de Raliuri al. României, desfășurată vineri și sâmbătă, la Deva și Hunedoara, iar piloții care nu au reușit să se “alieze” cu ea nu "u obținut rezultatele scon- jfefle. /p.7 (Foto: Traian Mânu)
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S-au crezut piloți de raliu
■ Patru tineri care în
cercau să parcurgă unul 
din traseele de la Raliu 
s-au răsturnat.Cinciș (T.S.) - Accidentul s- a produs, ieri, după-amiază, în zona lacului Cinciș. „într-o curbă la stânga, șoferul, care are carnetul de câteva zile, nu a redus viteza și a pierdut

controlul asupra volanului. Mașina s-a lovit de un zid de protecție și s-a răsturnat”, a declarat inspectorul principal Nicolae Ghigu, de la Biroul Poliției Rutiere Hunedoara. „Una dintre victime, un tânăr de 28 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral acut deschis, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Poli- traumatologic «Casa Austria»

din Timișoara. Celelalte victime, printre care și șoferul mașinii, au fost internate în Spitalul Dr. Alexandru Simio- nescu din Hunedoara, cu fracturi și leziuni, starea lor fiind stabilă”, a afirmat medicul de la Ambulanța Hunedoara, Am Maria Bolea. Martorii accidentului spun că mașina în care se aflau tinerii aveau viteză mare.

1

i
Cel mai vechi radioamatorDeva (H.A.) - La cei 76 de ani ai săi, deveanul Liviu Murgu are la activ zeci de mii de confirmări ale legăturilor stabilite cu alți radioamatori din întreaga lume. A stabilit legături, pe calea undelor electromagnetice, cu radioamatori de la zeci de mii de

kilometri distanță. YO2CC este indicativul pe care l-a primit încă din anul 1958 și cu care este cunoscut și astăzi. Pasiunea pentru vorbele purtate de vânt este una de familie. Unchiul său a fost primul devean care a construit un aparat de radio, /p.5
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luni, 23 aprilie 2007
• Mandate. Poliția a transmis mai multor surse din apropierea soției lui Litvinenko, Marina, că intenționează să formuleze* acuzații de crimă împotriva celor trei per- i soane, care s-au întâlnit cu victima, cu trei săptămâni înainte de decesul său. Mandatele de arest vor fi emise pe numele lui Andrei Lugovoi, Dimitri Kovtun și Viaceslav Sokolenko.

Atentat-• Kabul (A.G.) - Cel puțin zece persoane au fost ucise și alte 40 rănite intr-un atentat sinucigaș produs, ieri, în orașul afgan Khost, a declarat un oficial local. Atacatorul sinucigaș a detonat explozibilul pe care îl avea asupra sa într-o piață foarte aglomerată din oraș situat în apropiere de frontiera pakistaneză.
AcuzeBucurești (MF) - Vicepreședintele PSD Dan Nica i-a acuzat, într-o conferință de presă, pe Vasile Blaga, Monica Macovei și Florian Coldea, că, la solicitarea lui Tra- ian Băsescu, ar fi dispus verificarea hotărârilor judecătorești referitoare la falimentul unor a- genți economici.

Dan Nica (Foto: FAN)

Cosmin Gușă
(Foto: FAN) 

Plângere 
Arad (MF) - Președin
tele PIN, Cosmin 
Gușă (foto), a depus, 
ieri, la Poliția Sectoru
lui 1, o plângere pen
tru lovire și alte 
violențe, în legătură 
cu agresarea sa de 
către participanți la 
manifestația din Piața 
Universității. Cosmin 
Gușă i-a cerut oficial 
ministrului de Interne, 
Cristian David, identi
ficarea persoanelor 
care l-au agresat în 
Piața Universității, 
susținând că are 
informații că acestea 
au fost mineri din 
Valea Jiului aduși spe
cial pentru a provoca 
„o mineriadă porto
calie".

Dezminte acuzațiileBucurești (MF) - Judecătorul Curții Constituționale, Nicolae Cochinescu - într-o scrisoare deschisă adresată, ieri, liderului PSD, Mircea Geoană - respinge acuzațiile potrivit cărora magistrați ai Curții au fost șantajați de Traian Băsescu pentru a daaviz negativ propunerii Parlamentului de suspendare.

Proteste. Mii de persoane au manifestat, sâmbătă și duminică, pentru sau împotriva dizolvării Parlamentului ucrainean, în fața sediului Curții Constituționale de la Kiev, unde judecătorii examinează în continuare validitatea decretului lui Viktor lușcenko.
(Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Socialista Segolene Royal șl candltatul dreptei, Nlcolas Sarkozy, erau cotați drept favoriți în cursa pentru Elysee (Foto: epaj

Francezii au făcut cozi la vot
■ 73,87 la sută dintre 
persoanele înscrise pe 
lista electorală au votat, 
ieri, până la ora 17.00.Paris (MF) - Nivelul este mult superior celui înregistrat în primul tur de scrutin al alegerilor din anul 2002, la aceeași oră, când doar 58,5 la sută dintre alegători se prezentaseră la urne.Acest nivel de participare pare să confirme interesul cetățenilor francezi pentru un scrutin calificat în unanimitate drept „istoric”, care deschide o nouă eră politică, după 12 ani în care Jacques Chirac s-a aflat la conducerea țării.Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din

2002, în care candidatul socialist Lionel Jospin a fost eliminat de liderul de extremă dreapta Jean-Marie Le Pen, a fost marcat de un absenteism- record, participarea finală fiind de doar 73 la sută.Rata participării înregistrată în această duminică, la prânz, este net superioară celei Înregistrate în primul tur al alegerilor prezeindețiale din 1995 (23 la sută), din 1988 (27,1 la sută) și 1981 (25,9 la sută).Mulți dintre alegători sunt tineri care explică participarea la scrutin prin prisma „traumatismelor”suferite la 21 aprilie 2002, când liderul forțelor de extremă dreapta, Jean-Marie Le Pen, l-a eliminat la primul tur de scrutin

pe socialistul Lionel Jospin.O tânără de 23 de ani, care se declară „traumatizată de 21 aprilie 2002”, a decis să se prezinte la urne după ce a ezitat mult timp în legătură cu opțiunea sa electorală. De alt-
Este importanta pentru mine.., 

după cum vedeți nu sunt o «euro
peană tip» dar mă simt profund 

franceză - sunt născută în Franța 
din părinți algerieni

Wahyba Kheshiba
•....     99

fel, cu doar două zile înaintea scrutinului, o treime din electorat era în continuare indecisă. Tânăra recunoaște că în cele din urmă a decis să îl voteze pe reprezentantul forțelor de centru Francois Bayrou, care promite un guvern format

din personalități ale forțelor de stânga și de dreapta.Situația este similară la Lyon, Brigitte Cuvelliez, infirmieră în vârstă de 49 de ani, care a încetat să mai voteze în 1988, s-a „reînscris pe listele electorale după 2002”.Femeia precizează că a decis în privința alegerii abia în urmă cu câteva zile, după analizarea programelor can- didaților dar precizează că este sceptică deoarece „odată aleși, oamenii politici fac ceea ce vor”. Numeroși alegători s-au prezentat de asemenea la urne în suburbiile Parisului, sperând că viitorul președinte va putea rezolva problemele care au determinat valul de revolte din toamna anului 2005. g

Suspect de fraudăIerusalim (MF) ■ Ministrul israelian de Finanțe, Abraham Hirchson (foto), suspectat de fraudă și deturnare de fonduri, va renunța la funcția pe care o deține în prezent, timp de trei luni, a anunțat, avocatul său, citat de Reuters.

„în aceste condiții, nu ar fi corect să îndeplinească atribuțiile operaționale de ministru al Finanțelor”, a adăugat el. Oficiali din cadrul ministerului nu au putut fi contactați până în prezent pentru a comenta anunțul.

Miting pro-,,cetățeanul suspendat"

în vizităWashington (MF) - Președintele american George W. Bush va vizita Varșovia, în iunie, pentru a discuta pe tema planurilor de instalare a unor elemente ale scutului antirachetă pe teritoriul acestei țări, a relatat, sâmbătă,
Bombe 
în BagdadBagdad (MF) - 16 persoane au fost ucise și alte 95 rănite, într-un dublu atentat cu bombă comis ieri, la sediul unei secții de poliție din Bagdad, potrivit unui bilanț al Ministerului de Interne. Un bilanț anterior menționa nouă morți și 28 de răniți. Aceste atacuri coordonate au vizat secția de poliție din Al-Bayaa, dintr-un cartier mixt din sud- vestul capitalei irakiene. A- tentatele cu bombă se mențin la Bagdad, în pofida unui amplu plan de securitate, care prevede desfășurarea a 80.000 de militari americani și irakieni până în iunie.
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cotidianul Rzeczpospolita, citând o sursă guvernamentală, relatează Reuters. Oficiali din cadrul ambasadei SUA nu au putut fi contactați pentru a comenta informațiile.Bush se va afla în Europa în perioada 6-8 iunie, pentru a participa la summitul G8 care va fi organizat în Germania.

București (M.F.) Numărul manifestanților prezenți, duminică, la mitingul pro-Băses- cu din Piața Constituției, până la ora transmiterii acestei știri, se apropie de 5.000.Liderul PLD prezent pe scenă a confirmat că Traian Băsescu va veni în Piața Constituției și a avut un discurs în care a spus că îl susține pe acesta pentru că a vrut să lupte cu corupția și să lase justiția liberă. Și Stolojan și Flutur au infirmat că PLD ar fi avut vreo implicare în organizarea manifestației din Piața Constituției. Potrivit acestora, culorile de pe banere, care erau și ale PLD, erau, de fapt, culorile care au adus Alianța D.A. la putere. La miting a fost prezentă și fiica cea mare a lui Băsescu, Ioana, care împarte tricouri pe care scrie, pe față „Cetățean suspendat,, și pe spate „Eu l-am ales, eu decid!”. Ioana Băsescu avea trusa foto, cu care făcea poze.Totodată, în mulțime se afla și Elena Udrea, care a criticat Parlamentul și a spus că va fi prezentă la orice manifestare de acest gen.

Printre participanți au mai putut fi remarcați Gabriel Liiceanu, Marian Zlotea, Mar- ius Marinescu, Roberta Anas- tase, Monica Iacob Ridzi și vicepreședintele PLD Cristian Boureanu, alături de Valentina Pelinel. Manifestanții scan-ă dau „Băsescu!,, și „Jos Țări*  ceanu!”.Mulți dintre cei ve- niți la miting au fost din țară, în jurul Pieței Constituției fiind autocare și mașini cu numere de Giurgiu, Bacău, Constanța și Galați. Cei mai mulți participanți au fost din județul Constanța, în special din municipiu. Susținătorii lui Băsescu care au venit de la Medgidia și Giurgiu sunl^ cel mai probabil de la PLD, deoarece au pancarte în culorile partidului. Cei de la PLD au în piept abțibilduri cu culorile partidului, pe care scrie „Cetățean suspendat, solidar cu Traian Băsescu”.în jurul manifestației sunt numeroase forțe de ordine de la Jandarmerie, Poliție, Pompieri și Poliția Rutieră. Pentru această manifestație au fost trimiși aproximativ 800 de jandarmi și polițiști.

Disperați după dublul atentat cu bombă (Foto: epa)

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ciprian Marinuț, Clara Râs. 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stro-a. Câ'in ! 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Găm-țam 
Corectori: Ake u^za Va-

AsasinatFallujah (MF) - Persoane necunoscute l-au ucis, sâmbătă, pe primarul orașului majoritar sunnit Fallujah, situat la vest de Bagdad, cunoscut pentru atitudinea critică față de rețeaua al-Qaida, a anunțat, duminică, o sursă din poliția irakiană. Șei- cul Sami Naib al-Jumaili a fost împușcat mortal în timp ce se afla în fața casei sale situată în cartierul Golan, din nordul orașului Fallujah, fost bastion al rezistenței sunnite. a explicat poliția.
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• A băut lichid de frână. Un tânăr de 33 de ani din municipiul Deva, a murit sâmbătă, la Spitalul Județean Hunedoara - Deva, cauza morții fiind intoxicație voluntară cu lichid de frână. Cercetările, efectuate de către polițiști au stabilit că, în urmă cu cinci zile, tânărul a băut canti-^jtatea de 600 ml de lichid de frână. (T.S.)
• Revistă. Secțiunea de speologie Rino- lophus Lupeni dorește lansarea unei reviste bianuale ce va avea ca titlu de informare activitatea în folosul tineretului a asociațiilor din județul Hunedoara. în a- cest sens, se solicită de la Structurile Asociative de Tineret Hunedoara, materiale legate de activitățile pentru tineret. (C.B.)

!

î

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ra

Suspendare! Da' 
să știm și noi!

Atât de mult a intrat în mintea politi
cienilor ideea suspendării încât și ai 
noștri din teritoriu s-au grăbit să suspende 

pe cineva. Cu condiția să fie PD-ist, desi
gur. închipuiți-vă următoarea scenă: Pri
marul unui municipiu se uită la televizor. 
Acolo, e luptă politică, frate. Adică, pe 
înțelesul rumânului de rând, e luptă pentru 

jfciolan. Iar din lupta asta politică nea pri- 
^maru' vede cum Băsescu e suspendat. Ime

diat pune primarul mâna pe agendă și se 
uită cu interes. Băi frate, își zice el în timp 
ce citește cu atenție, Bă..ses..cu...membru 
PD. Ahaaa! Și imediat o cheamă pe secre
tară căreia îi transmite: „Auzi păpușe1, vezi 
c-o punem de-o ordinară (ședință), și-l exe
cutăm pe PD-istul ăla de viceprimar. Așa 
că suflă dragă, în trompetă, sau, mă rog, în 
fax-urile alea și convoacă, dreacu', sfatul 
bătrânilor. Că a început lupta fă!

In consecință vicele e aproape sus
pendat. Ce mai contează motivele când 
la Centru e durere frate. Și când ciolanul e 

mai bun de ros atunci când sunt mai 
puțini. în rest...Trăiască democrația! Jos 
tiranii care ne-au asuprit patria. Și bine că 
ne-au lăsat și nouă contribuabilii „care 
știe" să-și plătească dările. Că dacă nu... îi 
ia mama Iu' Proces Verbal!

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

Cuvântul liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hune

doara

■ Cabinet medical doctor Chinac Vasile, din Hunedoara

- Birou taatadal Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune
doara

- Farmacia veterinară S.C Mira Vet Impex SRL. Hune
doara
- Cofee Savoya SnacR, din Deva

- Cabinet medical doctor Negrufiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan. din Des a
■ Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai, Bloc 

M, parter

Belgian tâlhărit la Simeria
■ Un belgian a fost 
tâlhărit de doi tineri, 
după ce a părăsit un 
imobil din Simeria.

Mihaela Tămaș________________
mlhaela.tamas@informmedia.roSimeria - Cetățeanul belgian Frankz Herman I., de 36 ani, cu domiciliul în Belgia, șofer al unui autotractor marca MAN, a intrat în țară, prin punctul de trecere a Frontierei Nădlac, cu destinația București. Era trecut de miezul nopții, marți spre miercuri, când a oprit mașina și a intrat intr-un bar din localitatea Simeria. Aici a cunoscut o tânără cu care, după ce a golit câteva pahare de alco

ol, în jurul orei 03:30, a plecat spre o locuință, unde urma să întrețină relații sexuale. Când a părăsit imobilul, a fost acostat de doi tineri, care anunțați fiind probabil de fată, l-au imobilizat și i-au furat portmoneul în care avea suma de 600 euro. După ce au furat banii, au fugit din țară.
Prinși în UngariaDimineața, belgianul a a- nunțat polițiștii, care au demarat o anchetă. în urma cercetărilor desfășurate, polițiștii au reușit identificarea autorilor tâlhăriei. Este vorba de Petru Bârcea, de 24 ani, din localitatea Geoagiu, și Mi- hai Câmpeanu, de 20 ani, din Simeria. „în baza probelor ad

Cei doi tâlhari au fost prinși in Ungaria (Foto. T. Mânu)ministrate, Judecătoria Deva a emis, pe numele celor doi, mandate de arestare pe o perioadă de 30 de zile sub aspectul infracțiunii de tâlhărie, între timp, cei doi autori au fost depistați și reținuți pe teritoriul Ungariei, la Szeged,

de unde au fost aduși sub escortă și prezentați Judecătoriei Deva”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu. Tânăra de 15 ani este cercetată în stare de libertate pentru complicitate la tâlhărie.
Copiii au grijă de parcuri
■ Ce au stricat con
structorii, au reparat 
voluntarii; după 
aproape 20 de ani.Hunedoara (D.I.) - Sâmbătă, Asociația Linișor a organizat o acțiune de curățire a gunoaielor existente în zona verde din fața Școlii Generale nr. 7 Hunedoara. S-au plantat 35 de pomi, a început refacerea aleilor și în curând, va fi montat și mobilierul urban.Parcul a fost distrus în urmă cu aproape 20 de ani, când în imediata lui apropiere a fost deschis un șantier de construcții, nefinalizat nici până azi. Această acțiune are loc în cadrul proiectului „Campanie de îmbunătățire a mediului recreativ pentru cetățenii municipiului Hunedoara”, proiect implementat de Asociația Linișor și finan-

Copiii refac parcurile distrusețat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat, în cadrul programului „Spații verzi 40 de voluntari din cadrul asociației Linișor, e- levi, profesori din cadrul Școlii Generale nr. 7 Hune-

(Foto: T. Mânu)doara, angajați ai Primăriei Municipiului Hunedoara au dus la bun sfârșit această acțiune. Parcul urmează să fie întreținut în continuare de către elevii școlii din apropiere.

Test de aptitu
diniDeva (C.B.) - Elevii de clasa a VlII-a care sunt nehotărâți în alegerea profilului liceului la care vor să se înscrie pot alege să facă un test psihologic de specialitate în oricare din unitățile școlare din județul Hunedoara. „Avem teste psihologice făcute la Cluj, care stabilesc profilul aptitudinal al fiecărui elev. Testul pune în evidență 30 de aptitudini. Compararea profilurilor se trimite părinților, care vor putea hotărî care este liceul al cărui profil se potrivește copilului lor”, afirmă Dan Oltean, coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psiho-Peda- gogică.

Concursuri pentru sportivi și fotografi
■ Sportivii și cei mai 
talentați tineri fotografi 
din județ se vor întrece 
în Valea Jiului.
Hannelore AcârnuleseiLupeni - Un concurs de artă fotografică și o competiție sportivă de ciclism, escaladă și cros, organizate de Fundația Salvamont Lupeni, vor avea loc în luna mai în Valea Jiului. Competiția sportivă, ce se va desfășura sub titlul “Mărește competiția! Hai și tu!” va avea loc, în Lupeni, cu ocazia Zilei Tineretului, din data de 2 mai și este deschisă tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Activitatea sportivă se va desfășura printr-un concurs cu echipe mixte, formate din trei tineri. Cicliștii vor fi

Concursul de fotografie e organizat și de speologii din Lupenicei care vor da startul competiției, iar următorul care va prelua ștafeta va avea de parcurs un traseu de escaladă. După finalizarea escaladei, ștafeta va fi preluată de către cel de-al IlI-lea concurent, alergătorul, care se va întoarce la punctul de start. Supravegherea se va face de

către organizatori, împreună cu Serviciul Salvamont Lupeni. înscrierile se pot face până în data de 1 mai, la adresa de mail “iancu rober- ta@yahoo.com”. Cel de-al doilea concurs, este cel de artă fotografică și are ca temă “Frumusețea naturii din județul Hunedoara. Tinerii

pasionați de fotografie trebuie să trimită cinci dintre cele mai reușite momente imortalizate prin obiectiv, pe hârtie fotografică, în format minimum A4. Concursul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani, iar fotografiile pot fi trimise până la data de 30 aprilie, la Roberta Iancu, din Petrila, pe Strada Șoimilor, numărul 5. Fotografiile primite vor face obiectul unei expoziții, care va fi vernisată odată cu începerea concursului. Data de evaluare a concursului este 6 mai 2007.Ambele concursuri, organizate de Fundația Salvamont Lupeni și Secțiunea de Speologie Rhinolophus Lupeni, sunt finanțate de Agenția Națională de Tineret, prin Direcția Județeană de Tineret Hunedoara.
Au înfrânt electoratul
■ Suspendarea din 
funcție a președintelui 
„este un abuz", susțin 
democrații hunedoreni.Deva (M.S.) - Parlamentul a înfrânt voința electoratului atunci când a votat suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu, în spatele acestei decizii ascunzându-se interese de natură politică și economică, a declarat sâmbătă, la Deva, vicepreședintele Partidului Democrat (PD), deputatul Gheorghe Barbu. El

a menționat faptul că parlamentarii au votat pentru suspendarea președintelui în ciuda faptului că magistrații Curții Constituționale au constatat că Traian Băsescu nu a încălcat prevederile Constituției, ceea ce, în opinia liderului PD constituie „un a- buz”. „Putem asista la începutul unei dictaturi parlamentare. S-a creat un precedent, iar președintele poate deveni dependent de o majoritate parlamentară. S-au făcut pași spre o republică parlamentară”, a spus deputatul.

Laborator performantDeva (C.B.) - Consiliul Local al municipiului Deva a aprobat un parteneriat cu Școala Generală „Regina Maria” care are ca temă „Dreptul nostru - accesul la informație prin mijloace moderne”. Obiectivul acestui parteneriat îl constituie creșterea interesului și a implicării elevilor în ultili- zarea și promovarea mijloacelor moderne de infor

mare și formare precum și dezvoltarea relațiilor de parteneriat între instituțiile locale prin valorizarea rolului școlii în comunitate, pentru viitorii membri ai comunității. „Municipiul Deva va cofi- nanța acest proiect cu suma de 3.000 de euro, reprezentând peste 10.000 de lei, bani proveniți de la bugetul local”, afirmă primarul Mircia Muntean.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ra
mailto:mlhaela.tamas@informmedia.ro


LIBER

1564 - S-a născut William Shakespeare, titan al dra-
'r.awrgie; universale. Moartea sa a survenit tot în 23 
uEnbe, când impunea 52 de ani.______________ ___

1616 - A murit scriitorul spaniol 
Miquel de Cervantes (n. 1547).
1858 - S-a născut fizicianul Max 
Planck, autorul teoriei cuantelor 

(m. 1947).
1891 - S-a născut Serghei 
Prokofiev, compozitor rus („Pet- 

. 1953).rică și lupul") (m.
1894 - S-a născut scriitorul Gib Mihăescu
1899 - S-a născut scriitorul Vladimir Nabokov („Loll- 

ta") (m. 1977).
1923 - S-a născut Maria Gallas, soprană americană 
de oriqine greacă, (m. 1977)
1928 - S-a născut actrița Shlriey Temple.
1936 - S-a născut Roy Orbison (foto), clasic al 

muzicii rock'an’roll (m, 1988).

2°
minim

19°
maxim

Timp însorit. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 2°C.Prognoza pentru două zileMărfi. Cer parțial noros. Maxima va fi de 22°C, iar minima de 4°C.Miercuri. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 22°C. Minima va fi de 6°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Mare. Mc. Gheorghe purtătorul de biruință.

Calendar Romano-Catolic _____
Ss. Gheorghe, m.; Adalbert, ep.m.

Calendar Greco-Catolic______
S. Gheorghe, mare m.

ÎNTRERUPERI IM, RAZ, CURENT
Energie electrică _ _____ _____________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.

Gaz _____ _________________________ ________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

APă : ~
Azi, se întrerupe furnizarea apei potabile între orele: 
7.00-13.00 în localitatea Certeju de Sus, pentru 
reparații vane pe sistemul de alimentare.

REȚETA ZILEI

Paste Carbonara
Ingrediente: 400 g paste spiralate, 200 g cașcaval, 1 
conservă de carne de vită, delikat, 2 linguri ulei.
Mod de preparare: Se fierb pastele în apă cu sare, 
aproximativ 20 de minute. Se dau printr-un jet de 
apă rece și se scurg. între timp se rade cașcavalul și 
se frământă carnea din conservă. într-o cratiță se pune 

uleiul și puțin delikat. Se adaugă pastele, carnea din 
conservă și cașcavalul și se lasă la foc potrivit 
amestecând încontinuu, până se topește cașcavalul.

Poftă bună! '-oto: arhiva)

Soluția Integramel din numărul precedent: P-D-A-S- NEREUȘITA - TA - 
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Aveți tendința să ril enervați fără motiv, ceea ce vă poate
pune în situații neplăcute, Evitați activitățile sociale $1 afa
cerile.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 23 aprilie -19 mai, CL te provoacă 

la un nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integramele apărute în acest interval, 
realizează o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul liber, până în 29 mai,

iN 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGÂTORi

Nume.......

Prenume

Adresa ...

...............................Tel.................................

Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber’ 

DA □ NT LI

tcco
Regulament-
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media șl nici rudele acestora de gradele ! și II. 
Extragerea va avea loc In 30 mai, ora 14, la sediul redacției
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int, 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

H (ep. 9, comedie, SUA, 
2002). Cu: Kevin 
lames, Leah Remini. 
R.: David Lift, Michael 
J. Weithom

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

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

—.(s, comedie, SUA, 
“2003)

13:30 Desene animate. Iepu
rașul Peter și prietenii 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne.

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

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

20:20 Gala UNITER
(I) Transmisiune directă 

21:30 Making of Gala
UNITER Sibiu 2007 

21:35 Gala UNITER (II)
Transmisiune directă

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:15 Gala UNITER (III) 
Transmisiune directă 

0:20 Pietre (dramă, Spania, 
2002). Cu: Antonia 
San Juan, Najwa Nim- 
ri. R.: Ramon Salazar

2:40 Jurnalul ÎVR (r). 
Sport. Meteo 

3:45 De anei ori femeie 
(film, reluare)

5:35 Celebritățile timpului 
tău (1 episod)

5:40 Careu de... Doamne 
(reluare) Patru 
Doamne se Întâlnesc 
să toace mărunt tot 
ceea ce, cu o zi In 
urmă a făcut deliciul 
presei.

630 Sănătate pentru toții (r)

7:00 Știrile ProTv.
Ce se Întâmplă 
doctore? 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Reuniune de clasă (s,

r)
11:00 Rebel Îh California (s, 

Sr)
12:00 Emmerdale - Afaceri 

de familie (ep. 27, 
dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen, Mark 
Charnock

13:00 Știrile ProTv
J J! ’edere de pe bloc (r)

Cu un pas înainte (r) 
16:00 Tânăr ți neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman 

17PJ Știrile ProTv. vremea 
17:4!» Um sărac, om bogat 

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

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

Vremea

20:30 Condamnată 
, la supraviețuire
' (thriller/romantic, SUA, 

2007). Cu: Heather 
Locklear, Johnathon 
Schaech, Gary Hudson, 
Derek Hamilton 

22:15 Cu un pas înainte
(serial. România, 
2007). Cu: Oana Pel 
lea, Cristi lacob, Moni- 
ca Davidescu, Aylin 
Cadâr, Ana Ularu, 
Răzvan Vasilescu, 
Șerban Gomoi, Diana 
Callioti 

2330 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Dispăruți fără urmă (s 

0SUA, 2002). Cu: Antho- 
ny LaPaglia, Poppy 
Montgomery

1:15 Icstrim Tivi
140 Omul care aduce 

cartea (reluare)
145 Știrile ProTv 
2:45 Condamnată la 

supraviețuire (film, r)
430 Te vezi la Știrile ProTv 

(ri

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

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

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

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Justițiarii

(reluare)
12:00 Opt reguli simple 

(reluare)
12:30 Vreau să fiu mare... 

Vedetă!
(reluare) 
(divertisment)

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

15:00 Divertis Parc (divertis
ment) (r)

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

17:00 9595, te învață ce să 
faci

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

20:30 De tot râsul
(divertisment)

21:30 Animat Planet (diver
tisment)

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

02006). Cu: loan Isaiu,
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria 
Dinulescu

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

24:00 Pârtia de snowboard 
(comedie, SUA, 2001). 
Cu: Jason London, Lee 
Majors, Willie Garson, 
A.J. Cook. R.: Brendan 
Malloy și Emmett Mal- 
loy

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
3:45 Vivere
" (film seriali

Taur . . .. _/__________________________________

Se pare că aveți dificultăți de comentrare. ■ sfătuim sf 
nu vă ocupați de mai multe lucrud, pentru că aveți surprize 
neplăcute.

Gemeni

Un prieten vă redă buna dispoziție șl optimismul jrw 
punându-vă o colaborare. îermlnajl ce ați început |i nu 
neglijați problemele importante.

Rac r

Dimineață sunteți medlsps la exagefarl. 6 dlssufa Imrii 
cu un coleg de serviciu poate să degenereze MfrB Hirtă 
foarte serioasă.

Leu ______________________ ______ ...

Se pare că sunteți nemulțumit de tot ce se petrece In Jur 
și vă ieșiți ușor din fire. Nu exagerați toarte mult șl rrb* 
trolați-vă reacțiile.

Fecioară

Sunteți într-o formă intelectuală deosebită |l B%R|i jarae
mari pe plan social și sentimental. Este > li faiHarabilă 
contactelor sociale.

Balanță

Dimineață se pare că reușiți sâ vă deeamSgl|l m pMM 
apropiat. Sunteți predispus ta gafa, Nu îl căutsțl malta 
papură partenerului.

Scomion
Aveți Idei excelente șl sunteți HoflMi să le puneți I apl- 
care. Aveți ocazia să demarați o activitate. Capacitate» oe 
comunicare vă ajută l

Săgetător

Aveți tendința de a deveni orea insistent cu cei din Jur Șl 
chiar sâcâitor. Neînțelegerile ea an turti faarte 
at vă pun pe gânduri.

Capricorn

Dimineață vă hotărâțl să plecați într-o -.s'ător , pentru a 
rezolva o problemă. Puteți să vă oetnați de probleme finan-
ciare și profesionale.

Vărsător .......... ......... - ■ ___________

Faceți câteva drumuri scurte, In care reușiți să îmBnațl 
interesele profesionale cu cele personale. 'Ifceți grijă la 
colegii de serviciu.

Pești
Din cauza oboselii, este posibil să fiți din Hle-ataiS ttN hm^ 
vos și să vă controlați cu mare greutate. Ha este mnlts să 
vă certați cu cei din jur.

8:00 Dinotopia (s) 8:50 Atlas 
(r) 9:20 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:35 
Bucătăria lui Jamie (r) 10:10 
Tonomatul DP2 12:00 Replay.

_ Legendele fotbalului românesc 
î 12:30 Vânătorii de comori (r)
: 14:00 ABC... de ce? 14:30 E ! 

Forum 15:00 împreună în 
Europa. Em. pentru rromi i 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regional 
18:35 Lege și ordine (s) 19:30 
Populații străvechi (doc. It.); 
20:00 EU-RO Case 2030 
Lumea de aproape 21:00 Ora 
de știri 22:10 Un bilet în 
plus (comedie romantică, 
SUA, 1999) 0:10 Replay (r) 
0:40 Whistler (s) 1:40 Ultimul 
sărut (film, r) 3:15 Motoma- 
gia (r)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Unhappily Ever 
Afterțs, SUA 1995). Cu:Frank 
Lloyd, Benjamin Shelfer, Al lan 
Trautman 11:30 Inspectorul 
Fowler (s) 12:20 Look who is 
winning 13:00 Teleshopping ș 
14:30 Agenția de turism 15:00 
Sare și piper 16:30 Bărbatul 
din vis (s) 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Știri Național TV 
20:00 țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:30 Echipa de 
investigații 22:00 Miezul prob
lemei 24:00 Un nou început

10:00 Viața lângă Fran (r)
11:00 Familia Stupid (film, r) 
13:00 Laboratorul lui Dexter 
(s) 13:30 Merrie Melodies 

: Show (s) 14:00 Savoarea
bucătăriilor europene (doc.) 
15:00 Kelsey Grammer Show
(r) 16:00 Spitalul de urgență
(s) 17:00 Seinfeld (r) 18:00 
Verdict: crimă! (s) 19:00 
Seaquest (s) 20:00 Entertain- 
ment News 20:20 Ally McBeal

; (s) 21:30 Ghici ce-mi place la
tine (s) 22:00 Clubul vrăjitoa
relor (thriller) 0:15 Cu sânge 
rece Îs;

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Daria, iubirea mea (r) 
7:00 Cristina Show 8:00 De 3 
x femeie (r) 10:45 0 scrisoare 
pentru tine (r) 13:30 Prizoniera 
(s) 15:20 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) ■ 
20:30 Iubire ca în filme (s) ' 
21:30 Zorro (s) 22:30 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 23X30 
dona (s, Brazilia, 2001) 24X30 
Prizoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Iubire ca în 
filme (r) 3:45 Poveștiri de 
noapte (r)

8:00 Sport cu Florentina 825 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit- emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și put
ere (s) 14:40 Păcatele secrete 
ale tatălui (dramă, SUA 1994) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 1725 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 1800 
Focus 1930 Ciao TV (r) 20:00 
Poliția în acțiune 21OO Trădați 
în dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
23:30 Anchetă militară (s) 
0:30 Interviurile Cristinei 
Jopescu (r) 130 Focus (r) 230 , 
Sunset Beach (s)

7:00 Matinal 710 10:00 
Căminul de cinci stele (r) 
1030 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Kids Mania (r) 13:35 Hobby 
Mix (r) 14:35 Lumea cărților. 
Cu George Mihalcea 15:35 
Tuning Show (r) 16:00 Docu
mentar (r) 1630 Star Style (r) 
17:00 Calea europeană. Talk- 
show cu Dan Căibunaru 18X30 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Singur 
de cart (România, 1983). Cu: 
Nicolae Praida. R.: Tudor 
Mărăscu 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru

1 DEVA
0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

8:05 în pas de flamenco 

(comedie, Marea Britanie, 
2006) 9:50 Medul vieții

(dramă, SUA, 2005) 1130 
Aranjamentul (romantic, SUA
2004) 13:35 Blankman
(acțiune, SUA, 1994) 15:10 
Casanova (comedie, SUA,
2005) 17:00 Regii ți regina 
(dramă, Franța, 2004) 20:00 
Jocuri periculoase 3: Dia
mante nețlefuite (acțiune, 
SUA 2005) 2130 Un caz de 
exorcizare (horror, SUA 2005) 
23:30 Nu mai locuim aia
(dramă, SUA 2004)

REALI
7:00 Bună dimineața, Româ
nia I 11:00 Deschide lumea 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 16:00 
Realitatea de la 16:00 16:50 
Marfă. Cu Dragoț Bucur 1745 
Editorii Realității 2OXX) Rea
litatea de la 20:00 20:05 Rea
litatea zilei 20:50 Marfa 21XX) 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 22:00 100% cu 
Robert Turcescu 23:00 Ultima 
oră 24:00 Realitatea de la 
24:00

HHMMMMNMMb / 
8XX) Bărbații In alb MO Auto
mobile americane recondițio
nate 10:00 Vânătorii de mituri 
11XX) Mațini pe alese 12XX) 
Motoare masive 13XX) Mega- 
războaie cu fiare vechi 14XX) 
Bărbații în alb 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16XX) 
Curse 17:00 Rable ți reparații 
18XX) Motociclete americane 

20XX) Cum se fabrică dreerse 
lucruri? 21XX) Un axp spec
taculos 22:00 Dr. G, medic 

legist 23XX) Constructorii de 
motociclete 24XX) Cun se fab
rică diverse lucruri? 1XX) Regi 
construcțiilor Hailandas 2XX) 
Curse

I
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Om K*J - Md poți găsi locuri ele muncă atat în 
(analii Hi sHInătate, cursuri, cariere, scrisori de 
intanfia, joburi, CV confidențiale, articole, sfaturi.

acnuuran /s
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Primul mesager al eterului
■ Primul radioamator 
al radioclubului din 
zona Hunedoara - Alba 
trimite mesaje și azi.
Hannelore Acârnulesei

2,4490 lei
1 euro__________
1 dolar american

54,1310 lei1 gram aur

3,3328 lei

jTUMMCȚU MMM
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț) (%)
SNP 0.5450 2.83
SIF1 3.0300 1.34
ÎÎR- WOO 2.36
ANTIBIOTICE 1 8*00 0
ALU 8.3000 1.22
ROMPfTRQL 0.1050 0,95. .
BANCA TRANS UA»A 1.0900 0.93
TRai^MCa 48.10QP 0.84
BlO^ARM 0.7250 0.69

Deva - De mai bine de jumătate de secol aruncă cuvinte in eter. Primul radioamator care s-a Înscris în primul radioclub Înființat in regiunea Hunedoara-Alba, la câteva ore după înființarea acestuia In 1960, este radioamator activ și astăzi. A participat la sute de concursuri naționale și internaționale.
Pasiune de familieDeveanul Liviu Murgu are acum 76 de ani și are la activ zeci de mii de confirmări ale legăturilor stabilite cu alți radioamatori din Întreaga

Liviu Murgu (Foto: CL)lume. A stabilit legături, pe calea undelor electromagnetice, cu radioamatori de la zeci de mii de kilometri distanță. YO2CC este indicativul pe care l-a primit Încă din anul 1958 și cu care este cunoscut șl astăzi. Pasiunea pentru vorbele purtate de

vânt este una de familie. Unchiul său a fost primul devean care a construit un aparat de radio. Fiica lui este radioamator și ea.De profesie, Liviu Murgu a fost inginer electrotehnic in domeniul căilor ferate. Dar pasiunea pentru semnalele

trimise în eter a pornit încă din copilărie. „Atunci nu aveam aparate și stații cu care să lucrăm și improvizam cum puteam. în plus, nu era foarte simplă această pasiune în perioada comunistă, pentru că nd prea puteai să stabilești legături in străinătate, că erai bănuit de cine știe ce trădare de țară”, povestește YO2CC. Acum, însă, este mult mai simplu. „Numai atestat să ai. Și poți vorbi, dacă ești bun, în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii”. Omul mai spune că nu va renunța niciodată la pasiunea sa și îi sfătuiește pe toți tinerii care vor să aibă un hobby să aleagă radioamatorismul. Pentru că, spune radioamatorul, vor avea mult mai multe satisfacții decât vorbind prin intermediul Internetului.

3.7300
3.07C0 0.95

Aubrlcă realizată de 5Vfo iTB flNWESY SA t>fVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingă QUASAR), tel.: 
221277.

Amplasarea aparatelor radar în data de 23.04.2007:
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- DN 7: llia - Zam - limita jud, Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
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nunutmi
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 21272S
Urgența_______ 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția SanltarVeter. 221145

Reguli:

în fiecare 

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

ÎNCEPĂTORI

8 3 2 1 7
7 5 9 8

2 6 7 4 5
1 9 6 7

2 9 7 4 6
4 5

6 8 7 3
9 7 5 4 8
3 2

AVANSAȚI

6 1 7
6 3 1 2

1 8
5 6 4

6 7 8 9
8 9 2

8 6
5 9 4 8
3 7 9

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
5 8 2|6 9 7 4 3 1

374:8 15629

9 1 6 4 3 2 5 7 8

231984765
4 9 5 1 7 6 3 8 2
867253194

7 2 9 561843

143728956
658349217

începători

2 7 4 5 1 6 3 8 9
861439 5 2 7
953732)461
517624938

642398 7 15
3 8 9 1 5 7 2 4 6

435871692
798263154
126945873

Avansați

încă o generație de ingineri
■ La Hunedoara, 115 
absolvenți au sărbătorit 
încheierea Facultății de 
Inginerie.
Dana Ioan

Hunedoara - Vineri dimineața, aula Facultății de Inginerie din Hunedoara a fost plină. Festivitatea de absolvire a celor 115 studenți ai anului V de la secțiile Electromecanică, Ingineria Procesării Materialelor, Inginerie Economică în Domeniul Mecanic și Inginerie Economică în Industria Chimică a adunat studenți, profesori, invitați. Au lipsit de la eveniment profesorul Marcel Jurcă

și fostul student Silviu Bobină. Pentru ei, întreaga sală a ținut un moment de reculegere. Deși moment aniversar, decanul facultății, conf. dr.ing. Nicolae Rusu a ținut să atragă atenția absolvenților: „cei cinci ani petrecuți aici sunt determi- nanți in carieră, dar mereu cei de aici vor trebui să iși actualizeze cunoștințele, pentru a putea face față cerințelor. Cei care nu se vor adapta, pot socoti acești cinci ani drept ani pierduți”.Dar nota generală a fost optimistă : „Mai avem examenul de licență și pe urmă... ne căutăm de lucru. Ar fi fost dificil să facem și școală, și să avem și o slujbă”- recunoaște

Festivitatea de absolvire (Foto: CL)Alin Cionadi, unul dintre absolvenți, „responsabil” cu oferirea de flori la intrarea in aulă.Marcat de emoție, șeful de promoție din acest an, Adrian Roșea, absolvent al secției de Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, a ținut un mic discurs. Emoții au avut

și reprezentanții anilor V și IV care au predat, respectiv au primit „Cheia succesului”. Parcă cel mai puțin emoționat, dar extrem de curios față de ceea ce se întâmplă în jur, a fost micul Alexandru, prezent la eveniment în ținută de gală pentru a-și susține tatăl, absolvent și el.
22 Aprilie - Ziua 
PământuluiPetrila (D.I.) - în 1989 a fost înființat Centrul Internațional de Informare „Ziua Pământului”, organism care a stabilit data de 22 aprilie ca fiind ziua în care se sărbătorește „Ziua Pământului”. în acest context, APM Hunedoara salută inițiativa copiilor de la Școala Generală nr.l din Petrila de a picta cartoanele-ambalaje de pizza cu mesaje care încurajează protecția mediului înconjurător. Micii petrileni au ales acest mod de a sărbători „Ziua Pământului”.
Ziua CeferiștilorDeva (D.I.) - Astăzi, 23 aprilie, lucrătorii din sectorul feroviar sărbătoresc „Ziua Ceferistului”. Potrivit președintelui sindicatului Mișcare- Comercial Deva, Ionel Țiț, luna trecută, ceferiștii hune- doreni au semnat contractul colectiv de muncă pe ultima sută de metri, obținând o creștere salarială de 10%. „E destul de puțin, în condițiile în care salariul mediu în domeniul nostru este de circa 600 lei. Pentru că ministerul a tergiversat prezentarea bugetelor companiilor, nu s-a putut lucra suficient la o nouă ierarhizare a funcțiilor, dar sperăm ca la următoarea negociere, să rezolvăm această problemă” declară Ionel Țiț.

Și ceferiștii au o zi a lor

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuneție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(șursa? Htrtn&ws)

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

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

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

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

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

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

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

Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON 
(1.490.000 lei) + taxe poștale.

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

Acest produs este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospcciul!

http://www.potemix.ro


luni, 23 aprilie 2007
SĂNĂTATE Un sistem pompieristic

• Cuvântul specialistului. La dorința cititorilor cotidianului nostru, am inițiat această pagină săptămânală. Pentru a vă veni cu adevărat în ajutor, vă așteptăm întrebările, sugestiile, propunerile în scris pe adresa redacției sau prin e-mail, la ioana.dan@informmedia.ro. (D.l.)
Semnalele de 
alarmă ale 
organismuluiDeva (D.L) - Deseori, organismul ne trimite semnale pentru a ne da seama că sănătatea noastră este în pericol. Deseori ignorăm aceste semne, pentru că le considerăm minore, sau pentru că nu le înțelegem.- unghii fragile, subțiri, care se exfoliază: poate fi un semn al cantității scăzute de acid în stomac, fapt care duce la o digestie proastă și o absorbție ineficientă a mineralelor; poate fi însă și semnul nivelului scăzut de hormoni în timpul menopauzei;- respirație urât mirositoare: poate fi semnul unei infecții la nivelul gingiilor sau al sinusurilor sau o problemă a sistemului digestiv;- păr uscat și subțire : hipotiroidismul ar putea fi o cauză; această afecțiune duce la încetinirea metabolismului.

Servicii 
medicale 
„gratuite"
Deva (D.l.) - Nu pu
tem vorbi despre ser
vicii medicale gratu
ite în mod absolut.
Indiferent de situație, 
medicii ce prestează 
astfel de servicii nu 
desfășoară munca în 
mod voluntar, ci 
sunt remunerați. 
Costul acestor acti
vități este acoperit 
din fondul național 
unic de asigurări 
sociale de sănătate. 
Un alt motiv pentru 

care nu se poate 
vorbi despre carac
terul gratuit al aces
tor servicii este mod
ul de constituire a 
acestui fond. Sumele 
utilizate pentru 
finanțarea serviciilor 
medicale provin din 
subvenții de la buge

tul de stat, dobânzi, 
donații, sponsorizări, 
alte venituri, dar mai 
ales din contribuțiile 
plătite de, și pentru 
asigurați. Beneficiem 
de servicii medicale 
„gratuite" dacă 
plătim contribuția la 
asigurările sociale de 
sănătate.

■ Sistemul public de 
sănătate din România - 
cum se învârte o roată 
pătrată.

Deva (D.L) ■ Primul serviciu public de sănătate a apărut în Prusia, după 1862, în perioada în care prim-ministru era Otto von Bismark, om de stat mai degrabă cunoscut că a condus politica de unificare a Germaniei în jurul Prusiei. Sistemul a fost adoptat de majoritatea țărilor lumii, dar pachetul de servicii oferit cetățenilor este diferit de la un stat la altul, mai ales funcție de potențialul lor economic.Pentru a afla unde ne situăm noi, din acest punct de vedere, pe harta Europei. Cuvântul liber a discutat pe această temă cu Mircea Ar- tean, medic primar MF, președintele Colegiului Medicilor din județul Hunedoara.
Probleme în sistemSistemul public de sănătate în România funcționează oarecum pompieristic, declară Mircea Artean. “La noi încă

Dr. Mircea Arteannu s-a definitivat pachetul de servicii de bază la care au dreptul asigurații, pe de-o parte, iar pe de alta - oamenii au impresia că, fiind asigurați, au parte de gratuitate... generalizată. Or, serviciile medicale sunt extrem de scumpe ca și costuri efective. O parte dintre ele sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, o... bună parte, nu. Din această cauză există extrem de multe nemulțumiri, concluzionează dr. Artean.

(Foto: CL)Potrivit acestuia, examenul anual de bilanț, vaccinările periodice, eliberarea de rețete gratuite în urma consultului de specialitate. “Aceste servicii sunt decontate de CAS lunar, la valoarea de 2,35 lei pentru fiecare pacient. Atât. Să zicem că un medic are înscriși 1000 de pacienți pe lista lui. Primește lunar de la CAS 2350 lei. Din banii ăștia, plătește utilități, salariul asistentei, serviciul de curățenie, de contabilitate, formularis-

tică... Când trage linie, nu mai rămâne cu prea mult. Uneori, nici cu salariul minim pe economie, pentru el. Din acest motiv, s-a impus ca minimul de pacienți care pdt fi înscriși pe listele unui medic de familie să fie 1000. Lucru care, în anumite zone, nu poate fi realizat”, spune Mircea Artean.
Distante mariO altă problemă ridicată de medicul Artean este aceea că există zone în care oamenii sunt puțini și stau la distanțe mari unii de alții. “Eforturile medicilor de a-și face meseria (și nu mă refer doar la cele materiale) sunt mai mari acolo, de aceea nici nu sunt prea mulți doritori care să rămână la sate. Pe de altă parte, medicii care depășesc 2500 de pacienți, sunt depunctați... Adică li se ia din bani, că... au muncit mai mult. Limita superioară este însă oarecum de înțeles: un medic nu se poate ocupa profesional de mai mulți pacienți, scade calitatea actului medical”, a mai declarat dr. Mircea Artean.

AfinulDeva (D.L) - Afinul este un arbust mic, cu fructe negre-albăstrui, care crește pe pășunile de munte. De la această plantă, se folosesc fructele și frunzele. Din frunze se prepară un ceai care se recomandă celor ce suferă de diabet, având proprietatea de a scădea zahărul din sânge. Pentru a mări eficacitatea ceaiului, frunzele de afin pot fi asociate cu păstăi de fasole și frunze de dud. Datorită conținutului în tanin, frunzele au acțiune astringentă, folosindu-se în diaree, iar datorită arbutinei, au proprietăți bacte- riostatice, utilizându-se ca antiseptic urinar și ușor diuretic. Se mai recomandă în gută și reumatism.Fructele sunt bogate în tanin, pectine, acizi organici, zaharuri, provitamina A, vitamina C, etc. Din fructe se prepară un ceai pentru combaterea diareei, cu proprietăți antiseptice în infecțiile intestinale, mai ales în gastroenterite. Pentru a fi eficient, ceaiul trebuie preparat astfel: peste o linguriță și jumătate de fructe uscate se toarnă două pahare de apă fiartă și răcită. Fructele se lasă la macerat opt ore, apoi se bea întreaga cantitate de lichid în decursul unei zile. Pentru a mări acțiunea astringentă și antiseptică a fructelor de afin, se poate adăuga coajă de stejar, flori de mușețel și frunze de mentă. Consumate proaspete, afinele fac să înceteze fermentațiile intestinale, ajută la eliminarea gazelor, ameliorează inflamațiile hemoroidale și restabilesc pofta de mâncare.
• în județul Hunedoara își desfășoară activitatea 273 

de medici de familie;

- 90% din populația județului este asigurată, aceas

ta reprezentând circa 400000 de persoane care be

neficiază de serviciile medicilor de familie;

- un medic de familie nu poate avea mai puțin de 

1000 de pacienți înscriși pe liste, dar nici mai mult 

de 2500; excepție de la această ultimă cifră fac medicii 

din Valea Jiului, unde este penurie de personal califi

cat de specialitate;

medicii de familie sunt plătiți...pe puncte: lunar, un 

pacient=1 punct=2,35 lei; indiferent de câte ori acel 

pacient a avut nevoie de serviciile medicului de fa

milie

Servicii medicale care nu 
sunt decontate
■ Anumite servicii me
dicale nu sunt decon
tate din fondul unic de 
asigurări de sănătate.Deva (D.L) - Contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită sau alte surse, după caz, sunt:a) servicii medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă și sportive, asistența medicală la locul de muncă, asistența medicală a sportivilor;b) unele servicii medicale de înaltă performanță;c) unele servicii de asistență stomatologică;d) servicii hoteliere cu grad

înalt de confort;e) corecții estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;f) unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport;g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților;h) fertilizare in vitro;i) transplantul de organe și țesuturi, cu excepția cazurilor prevăzute în Programul Național, aprobat de Agenția Națională de Transplant și CNAS;j) asistența medicală la cerere;k) contravaloarea unor materiale necesare corectării

Asistența medicală la cerere nu se deconteazăvăzului și auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;l) contribuția personală din prețul medicamentelor, a unor servicii medicale și a dispozitivelor medicale;m) serviciile medicale solicitate de asigurat;n) unele proceduri de recuperare și de fizioterapie;

o) serviciile nemedicale efectuate în unități medico- sociale;p) serviciile acordate în cadrul secțiilor / clinicilor de boli profesionale și cabinetelor de medicină a muncii;q) servicii hoteliere solicitate de pacienții a căroi^ afecțiuni se tratează în spitalizare de zi.
Cum dovedesc calitatea de asigurat?
■ Documente care tre
buie prezentate pentru 
a dovedi calitatea de 
asigurat.Deva (D.L) - Salariat - Act de identitate și adeverință eliberată de angajator care poartă viza Casei de Asigurări de Sănătate.Persoană fizică autorizată (PFA) - Act de identitate și dovada ultimei plăți la FNU- ASS.Persoanele fizice fără venit obligate să se asigure - Act de identitate și ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.Pensionar - Act de identitate și ultimul cupon/talon de pensie.Copii în vârstă de până la 18 ani - Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă.Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă - Act de identitate și adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi.Absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni - Act de identitate și un act din care să rezulte

absolvirea liceului.Studenții, dacă nu realizează venituri din muncă - Act de identitate și adeverință de student sau legitimația de student vizată la zi.Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social - Act de identitate, act doveditor că provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se .află în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social.Șomer - Act de identitate și carnetul și/sau adeverință eliberată de AJOFM.Beneficiar de ajutor social - Act de identitate și adeverință eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.Persoane cu handicap - Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, și documentul eliberat de unitățile fiscale din care să

rezulte că nu realizează venituri impozabile.Beneficiarii legii speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-mar- tir al revoluției, etc.) - Act de identitate, un document doveditor eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) și documentul eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii.Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară - Act de identitate, adeverință medicală și documentul eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară - Act de identitate, certificatul de naștere al copilului și documentul eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, că

realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.Coasiguratul - Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se găsește coasiguratul.Pot fi coasigurați: soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă - Act de identitate și adeverință emisă de angajator.Persoanele care sunt retur- nate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii - identității - Act de identitate si adeverința eliberată în acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.Cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România - Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de C.A.S.Cetățenii străini care au domiciliul în străinătate - Act de identitate (pașaport) și cârdul european de asigurări de sănătate.
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• înfrângere. Handalistele de la Cetate Deva nu au reușit să schimbe impresia modestă pe care au lăsat-o pe parcursui acestui campionat. în meciul cu Rulmentul Brașov, devencele au pierdut cu 32-26 (16-11) și rămân pe locul 10 în clasament. în ultima etapă, Cetate va juca acasă, cu HC Zalău. (C.M.)• Adversar necunoscut. Campioana României, FC CIP Deva, nu-și cunoaște încă adversara din semifinale. Duelul dintre Athletic București (locul 4) și FM Constanța (locul 5) nu s-a decis încă, fiecare echipă câștigând meciurile de acasă. (C.M.)
Notă maximă pentru Cupa 
Cetății la gimnastică aerobicăDeva (C.M.) - Ediția a 10-a, jubiliară, a Cupei Cetății la gimnastică aerobică poate primi nota maximă la capitolul spectacol chiar și de la cel mai exigent juriu. Argumentele competiției desfășurate, vineri, la Casa de Cultură din Deva, pentru acest calificativ simt entuziasmul, talentul și grația sportivilor și valoarea exercițiilor etalate de numeroși dintre sportivii participanți.Cele mai valoroase prestații le-au avut componenții loturilor naționale ale ^României care au prezentat exercițiile cu **care „atacă” medaliile la europenele și mondialele din acest an. La un bun nivel s-au situat și reprezentanții celor două cluburi din județ, CNS CSS Cetate Deva și CSS Petroșani ai căror sportivi au reușit numeroase prezențe pe podium. CNS Cetate a dominat concursul la categoriile a Il-a și â III-a, fiind pe podium în probele de trio și grup. CSS Petroșani a punctat în primul . rând cu cei doi lideri ai săi, Bianca Becze C^la feminin și Râul Furnea la masculin.

"Festivalul vitezei" e asfalt
■ Raliul Hunedoarei și- 
a onorat renumele de 
cea mai rapidă cursă 
din CN Raliuri.

ClPRIAN MARINUT
ciprlan.marinut@informfnedla.rc

* Deva - Viteza a fost vedeta •Raliului Hunedoarei, a treia etapă a Campionatului de Raliuri ’al României, desfășurată vineri și sâmbătă, la Deva și Hunedoara, iar piloții care nu au reușit să se “alieze” cu ea nu au obținut rezultatele scontate. Cele 10 probe speciale ale cursei, derulate într-un ritm halucinant, au solicitat la maximum mașinile și îndemânarea piloților, dovadă că din cele 58 de echipaje înscrise în cursă numai 48 au reușit să termine competiția. “Trânta cu viteza” s-a dovedit prea dură
Punct ochit, punct lovit 
■ Corvinul a jucat 
super-pragmatic și și-a 
atins obiectivul în de
plasarea de la Oradea.Oradea (T.B. / C.M.) - Sistemul de joc impus de Titi Alexoi la Corvinul 2005 începe să își arate roadele. Ca dovadă, indiferent de improvizațiile pe care e obligat să le facă tehnicianul la nivelul jucătorilor din cauza suspendărilor sau accidentărilor, Corvinul joacă onorabil și eficient. Așa s-a întâmplat și sâmbătă la Oradea, unde hu- nedorenii și-au atins obiectivul pe care și l-au propus.Presată de situația din clasament, FC Bihor a început jocul în forță și în secunda 26, Radu a șutat din unghi, dar Pascal a deviat în corner. A fost un simplu foc de paie, pentru că la prima acțiune a Corvinului (6), Pribac a șu-

aerobică, disciplină aflată la granița dintre sport și spectacol, a cucerit inimile spectatorilor deveni și la ediția a X-a desfășurată Ia Casa de Cultură la finalul săptămânii.
(Foto: Traian Mânu)

«r

Optimist pentru baremPetroșani (C.M.) - Antrenorul echipei Jiul Pețroșani, Gheorghe Poenaru, a declarat că jucătorii săi și-au depășit condiția în meciul cu FC Național, câștigat cu scorul de 2-0 și s- a arătat optimist în privința șanselor de realizare a baremului minim de 25 de puncte.„Ne-am depășit condiția în meciul de astăzi, având în vedere că am avut foarte mulți . jucători accidentați. Mă bucur că jucătorii au dat totul pe teren și și-au recăpătat încre- derea în ei. Sunt sigur că vom reuși să facem ț baremul. Norocul s-a întors cu fața spre noi. Dedic această victorie puținilor suporteri care ne-au susținut”, a spus Poenaru. Tehnicianul formației din Petroșani speră ca Jiul să obțină cel puțin un punct în meciul cu Pandurii.Portarul echipei Jiul, Ilie Anton, care a apărat un penalti în meciul cu FC Național și a avut mai multe intervenții salvatoare, nu crede că evoluția sa a fost hotărâtoare pentru soarta meciului. „Jiul nu este într-o situație tocmai roz, dar având în vedere că avem patru meciuri acasă care par accesibile avem șanse să îndeplinim baremul. Penaltiurile se ratează, nu se apără. Avem nn moral bun pentru meciul cu Pandurii. 
Sper ca această victorie să nu fi venit prea *nn". a punctat Anton.

începe recon
strucțiaPetroșani (C.M.) - Victoria cu 2-0 din meciul cu FC Național i-a dat idei patronului Jiului, Alin Simota. Acesta a anunțat că echipa va intra într-un proces de reconstrucție, accentul urmând să fie pus pe tineri. „A fost un joc deschis, fără presiune asupra celor două echipe, care sunt condamnate la retrogradare. Noi am fost mai inspirați, iar faza cu 11 metri ratat de FC Național a fost momentul psihologic al meciului. E binevenită această victorie pentru că am uitat cum e să câștigi. Vom începe o reconstrucție a echipei. Ne vom baza numai pe jucători tineri, iar cei care nu țin pasul cu cerințele noastre se vor autoexclude”, a spus Simota.
Prime deblocatePetroșani (C.M.) - Alin Simota a apreciat că este „o rușine” ca echipa fanion a județului Hunedoara să evolueze cu tribunele aproape goale și a precizat că jucătorilor le vor fi deblocate primele după meciul cu FC Național. „Vreau ca jucătorii să înțeleagă că nu ne putem permite să păcălim în continuare spectatorii. E o mare rușine pentru Jiul să joace meciurile cu tribunele aproape goale. Jucătorii vor încasa o primă, pentru că nu au mai luat de multă vreme”, a punctat Simota, care crede că Jiul are șanse să obțină o remiză în meciul cu Pandurii, pro- trromrai miorniri

Curbele au fost tăiate la maxim de participanții la raliu (Foto:C.L.) chiar și pentru două dintre echipajele hunedorene din concurs, Mihai Leu / Flavius Câmpeanu și Mihai Câm- peanu / David Mihăescu a- bandonând din cauza unor probleme tehnice, deși erau cotați printre favoriții la podium. Competiția a fost câștigată de Daniel Ungur / Petru Jucan, pe Subaru Im- preza care au reușit să seteze perfect mașina și ÎȘi au
tat înșelător de la 18 metri, iar mingea a șters transversala. După avertisment, a urmat golul. Pribac l-a depășit pe Țârcă, l-a ridiculizat pe Pătrașcu și, de la 12 metri, a șutat plasat la colțul lung (26). Egalarea a survenit contrar cursului jocului, când R. Radu (38) a șutat senzațional de la 16 metri în vinclu. Corvinul a reacționat însă rapid, refăcându-și avantajul după

FC Bihor - Corvinul . 2-2 (1-2) 
Stadion Municipal. Spectatori. 
1.500 _________________

Au marcat: R. Radu 38, R. Iacob 
'46 din penalty / Pribac '26, Fur- 
dean '39__________________________

Corvinul: Pascal - Tătaru, 
Crușoveanu, Irina, Hațegan - Fur
dean (90+2 Varadi), Ambruș, 
Vișan, Pepenar ('88 Duralia) - 
Pribac, R. Cristian.

Antrenor. Titi Alexoi 

Vrei să pui mâna.pe niste premii la care ai curajul doar șă visezi? Efortul tău este miniqijpen- 
țru_ă câștiga cuCLJn 17 mai:

sau sau sau

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și 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 in 16 mai! Nu rata asemenea premii!

REC-ULAMENT JURNAL

rulat fără greșeală. Onoarea piloților hunedoreni a fost salvată de echipajul Vali Ban- ciu / Lucian Budai care a “alergat” ca la suta de metri, deși nu dispune de o mașină foarte performantă, și a ocupat locul secund la grupa H și locul .șase la general. O evoluție bună a avut și cel mai nou echipaj hunedorean format din Alin lacomi / Erich Meteșan, care a ocupat

(Foto: T. Mânu)

r
•

-

-

•

Corvinul a făcut un joc bun la Oradeanumai un minut. Pribac a profitat de indecizia lui Pătrașcu, a centrat și Furdean a șutat la colțul lung: 1-2.Gazdele au început bine partea a doua și la prima fază, Lukacs l-a angajat în careu pe Radu care a căzut în duel cu un adversar și Sorin Tarcea a indicat penalty, iar R. Iacob a restabilit egalitatea. Corvinul nu a acuzat șocul și a reușit până la final 

locul I la debutanți și locul 21 la general. Echipajul Adrian Răspopa / Sorin Colceriu, care pilota o mașină Renault S 1600 a suferit un accident pe proba specială numărul 1 Cinciș, după o ieșire violentă în decor, cei doi sportivi fiind transportați la spital. După primele analize, Adrian Răspopa a fost diagnosticat provizoriu cu deplasare de vertebre, fiind dus la spitalul din Târgu Mureș, pentru continuarea investigațiilor. Copilului Sorin Colceriu a părăsit spitalul din Hunedoara, medicii declarând, după analize minuțioase, că este în afara oricărui pericol.Clasamentul general: 1. Ungur / Jucan; 2. Marișca / Itu; 3. Gârtofan / Berghea;Clasament Grupa A: 1. Mitroi / Hard; 2. Tatu / Csegzy; 3. Enache / Păunes- 

să îi țină departe pe orădeni de poarta lui Pascal și să smulgă un punct mare din acest joc. „A fost un meci greu pentru noi, mai ales că avem un lot restrâns numeric, în care putem conta doar pe 12 jucători. Nu putea să fie un joc spectaculos pentru că noi am venit să jucăm la rezultat”, comenta după joc Titi Alexoi, antrenorul Corvinului.

&
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• Lecții de viață. Mama internaționalului 
Cristiano Ronaldo a declarat că fiul ei nu are vicii deoarece a văzut la fratele său și tatăl său cât de dăunătoare sunt drogurile și alcoolul. Dolores Aveiro relatează: „și-a văzut tatăl bând până a murit și fratele luptându-se să scape de dependența de j droguri", scrie "Daily Star". (MF)

1 • Calificare. Echipa feminină a Rusiei ' conduce, cu 3-0, formația similară a Spaniei și astfel a obținut calificarea în semifi-I nalele Fed Cup. Svetlana Kuznețova a ! adus, ieri, punctul cali;:L^-'i nentru Rusia, după ce a învins-o pe Ah- .el Medina Gar- ! rigues, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-0. (MF)
Nu renunță la 
BeckhamMadrid (MF) - Antrenorul echipei Real Madrid, Fabio Capello, a declarat că nici el și nici i clubul madrilen nu își i vor da acordul pentru o plecare anticipată a lui David Beckham la noua sa formație, Los Angeles Galaxy, „El a semnat un contract și nu va pleca Înainte de finalul sezonului”, a declarat Capello. Contractul lui Beckham expiră la finalul lunii iunie, astfel că fostul i căpitan al selecționatei Angliei ar urma să joace : în campionatul nord- american de fotbal în i iulie. Mijlocașul englez, i absent de pe teren de i mai mult de o lună, a ș revenit sâmbătă, la meciul câștigat de Real în fața Valenciei, cu scorul de 2-1.

Programul partidelor care vor avea loc marți, 24 aprilie, 
șl miercuri, 25 aprilie, de la ora 21.45, în prima manșă 
a wmltlnalelor Ligii Campionilor:
Marți, 24 aprilie: _____________________
Manchester United (Anglia) - RE Mllan (Italia) - meci 
transmis de Pro TV
Miercuri, 25 aprilie:___________ ____ _______
Chelsea Londra (Angllal - Llverpool (Anglia) - meci 
transmis ii Pro TV
Partidele retur vor avea loc ta 1 jl 2 mal.

Cupa UEFA___________________________ ■
Programul partidelor care vor avea loc joi, 26 aprilie, 
de la ora 21.45, în prima manșă a semifinalelor Cupei 
UEFA:
Espanol Barcelona (Spania) - Werder Sremen (Germa
nia)
Osasuna Pamplona (Spania) - FC Sevllla (Spania) - med 
transmis de Pro TV
Partidele retur vor avea loc la 3 mal.

Jose Mourinho poate 
rămâne la ChelseaLondra (MF) - Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, i-a spus tehnicianului Jose Mourinho că poate rămâne la echipa londoneză, după ce antrenorul a acceptat proiectele de viitor ale miliardarului rus. Planurile lui Abramovici includ și posibila numire a unui manager general și introducerea unui nou membru în staff-ul tehnic. „The Sun” notează că Mourinho s-a temut ță își va pierde postul și că in locul său va fi numit Jurgen Klinsmann.Jurnalul menționează că directorul executiv Peter Kenyon a fost instruit de Roman Abramovici să pună capăt speculațiilor privind eventuala renunțare la Mourinho. ițAu existat multe speculații și aș vrea să clarific un lucru: îl susținem pe Jose ca antrenor. Și având în vedere nivelul speculațiilor, stadiul în care ne aflăm acum este chiar o realizare mai mare. Jose are contract până in 2010 și vrea să rămână. Noi nu îl vom demite, are susținerea clubului”, a declarat Kenyon.Roman Abramovici se va întâlni cu Mourinho săptămâna viitoare, când cei doi vor discuta despre viitor și vor rezolva diferendele dintre ei. Familia lui Mourinho, în special fiica tehnicianului, Matilde, în vârstă pe 10 ani, a avut un rol important în dorința tehnicianului de a rămâne la Chelsea, spunându-i să facă totul pentru a-și păstra postul.

■ Olympique Lyon a 
devenit campioană a 
Franței pentru a șasea 
oară consecutiv.

Slmone Corsl

București (MF) - Echipa Olympique Lyon a câștigat titlul în campionatul Franței pentru a șasea oară consecutiv, sâmbătă, datorită înfrângerii, cu scorul de 3-2, înregistrată de Toulouse în meciul cu Rennes, în etapa a XXXIII-a a campionatului francez.Olympique Lyon are, cu cinci etape înainte de finalul campionatului, 17 puncte avans față de echipa de pe locul doi, RC Lens, și nu mai
Federer doboară un nou record

Campion
București (MF) - Pilo
tul Italian Slmone 
Corsl a câștigat 
Grand Prix-ul Turciei 
la 125 cc, a treia 
etapă a CM de 
Motocidism Viteză, 
disputat duminică, 
pe circuitul Istambul I 
Park. Corsi (Aprilia) a 
fost urmat de span
iolul Joan Olive 
(Aprilia) șl de japo
nezul Tomoyoshi 
Koyama (KTM), 
Românul Robert 
Mureșan (Derbi) a 
ocupat locul 22. :

■ Actualul lider al ATP 
a atins cifra de 500 de 
victorii în întreaga 
carieră.București (MF) • Tenis- manul elvețian Roger Federer a atins cifra de 500 de victorii în carieră, după ce s-a impus, cu scorul de 6-4, 6-0, în fața spaniolului David Ferrer, în sferturile de finală ale turneului de la Monte Carlo, informează AFP. „Este enorm, sunt multe meciuri pentru aceste picioare și încă sunt bine, viu și nici măcar accidentat, ceea ce este plăcut”, a spus Federer. La 25 de ani, Federer are un bilanț impresionant de 500 de victorii, în timp ce înfrângerile suferite de el în carieră simt doar 127.De la începutul anului 2004, dată a ascensiunii sale pe prima poziție în clasamentul mondial, Roger Federer a

Hagi în topBucurești (MF) - Un gol marcat de Hagi se află pe locul doi într-un clasament pentru cel mai frumos gol din istoria echipei FC Barcelona. în a doua fază a concursului realizat de „El Mundo De- portivo”, în care au mai rămas 21 de reușite, după ce, inițial, fuseseră propuse 50 de goluri, Hagi este devansat de Lionel Messi cu golul a la Mara- dona din meciul cu Ge- tafe. în prima zi în care a intrat în concurs, golul lui Messi a obținut 42,4 la sută din voturi, în timp ce Hagi ocupă locul doi, cu 17,6 la sută, românul fiind votat de mulți dintre compatrioții săi. 
SportivaConstantina jomescu - Diță s-a clasat pe locul trei Ia maratonul de la Londra, disputat___ieri, ea încheind cursa în două ore, 23 de minute și 55 de secunde.Câștigătoarea maratonului a fost sportiva chineză Chunxiu Zhou. Locul doi a revenit etlopi- encei Gete 
wami.

(Fota KPA)

poate îi ajunsa am urma, indiferent de rezultate.Echipa din Lyon îmbunătățește recordul de titluri câștigate consecutiv și lasă în urmă performanțele formațiilor AS Saint-Etienne (1967- 1970) și Olympique Marseille (1989-1992) care au câștigat campionatul de câte patru ori consecutiv.Dominația echipei Olympique Lyon s-a manifestat în acest sezon în toate compartimentele jocului, această formație având cel mai bun atac (55 de goluri) și cea mai bună apărare (23 de goluri primite).Fosta adversară a Stelei în grupele Champions League din iarnă a jucat ieri, în eta- 

Roger Federer a Intrat în Istoria tenisului mondial (Foto: epa)obținut 264 de victorii și a înregistrat 17 înfrângeri, ceea ce înseamnă că a avut o rată de reușită de 94 la sută.Un singur jucător a avut
Medalii românești la CE Haltere
■ Valeriu Calancea și 
Marioara Munteanu au 
cucerit 6 medalii, din
tre care patru de aur.București (MF) ■ Sportivul Valeriu Calancea a câștigat, sâmbătă, două medalii de aur și una de bronz la categoria 85 kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere, de la Strasbourg.Calancea a cucerit medaliile de aur la total (373 kg) și stilul aruncat (208 kg) și medalia de bronz la stilul smuls (165 kg).La stilul smuls, Calancea a fost depășit de turcul Izzet Ince (172 kg) și bielorusul Vadzim Straltsou (172 kg), în timp ce la stilul aruncat, sportivul român a fost urmat

Jucătorii de la O.L. au multă imaginație în ofensive (Foto: EPAJpa a XXXIII-a a campionatului Franței, în deplasare, cu 

mai multe victorii decât elvețianul, Carlos Moya (516), dar spaniolul are cinci ani și aproximativ 150 de înfrângeri în plus față de Federer.

Valeriu Calancea a reușit un concurs bun la europene (Foto: epa)pe podium de Izzet Ince (201 kg) și Vadzim Straltsou (201 kg). Calancea a câștigat aurul la total, ridicând 373 kg, la fel ca ceilalți doi sportivi, Izzet Ince și Vadzim Straltsou, însă s-a clasat pe primul loc
Calificare în finala Challenge CupCluj (MF) - Echipa de handbal feminin „U” Jolidon Cluj s-a calificat sâmbătă, în finala Challenge Cup, după ce a învins în returul semifinalelor, în deplasare, cu scorul de 33-27 (11-13), formația RK Zagreb, de care trecuse și în tur, cu 32-30.La finalul partidei, directorul sportiv al formației clujene, Mircea Cucuian, a declarat: „Suntem fericiți, vom sărbători încă de aici, la hotel, calificarea. Am condus tot meciul, ne-am apărat bine și remarc întreaga echipă. Ne este indiferent cu cine vom juca finala, deși am prefera HCM Roman. Dar noi ne-am atins obiectivul, deci impor

formația Auxerre, la care evoluează Daniel Niculae.
Calificare ratatăBucurești (MF)Echipa de tenis feminin a României a ratat calificarea pentru barajul de promovare în Grupa Mondială a Fed Cup, după ce a pierdut, cu 1- 2, întâlnirea cu Serbia, din semifinalele zonei 1 euro-africane a competiției, care s-a disputat la Plovdiv. în primul meci de simplu, Mădăli- na Gojnea a reușit să se impună cu 1-6, 6-3, 6-4, în fața numărului doi din echipa Serbiei, Ana Ti- motici. în al doilea meci, Jelena Jankovici, numărul 7 în clasamentul WTA, a învins-o pe Ralu- ca Olaru, scor 6-3, 6-4. La dublu, perechea Mădă- lina Gojnea și Monica Niculescu a cedat 4-6, 1- 6, în fața cuplului Jelena Jankovici/Ana Timotici.

I

deoarece cântărește mai puțin decât ceilalți doi. Delegația României, care a câștigat la CE de haltere alte trei medalii, două de aur și una de argint, prin Marioara Munteanu, va sosi în țară azi, la ora 23.30.
tant este că am ajuns în finală, pentru prima dată”, a afirmat Cucuian. „U” Jolidon va juca în finală cu formația sârbă Naisa Nis care a eliminat în semifinale pe HCM1 Roman, grație unui gol mai mult marcat în deplasare.Finala Challenge Cup va avea loc pe 12-13 mai, turul, și 19-20 mai, returul, tragerea la sorți a ordinii meciurilor fiind programată pentru 24 aprilie, la Viena.Marcatoarele formației clujene au fost: Senocico 13, Busuioceanu 8, Bârsan 5, Gherman 3, Paraschiv 2, Tudorache 2. în poartă, Cristi- na Dogaru Cucuian a avut 16 intervenții reușite.
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Vând ap. 2 camere (03)

• confort 1, Deva, zona Miorița, contorizări apă, 
gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• urgent, confort 1, Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• 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)
• urgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț44.000 euro, tel.

«
/013971. (A2)
itia. 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)
• Alea Bejan, 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, 

F^fjcon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (A2) 
\_Komandate, 56 mp, cu balcon mare, zona 

iămfirescu, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată preț 115000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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 

Qnică bucătărie modificată parchet ocupabil
18 ore, preț 43000 euro neg., tel. 0740/535095, 
0/474275. (A4)

• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)

• zona Trident 58 mp, etaj 3, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bucătărie mare, 
cămară mod ificări, balcon mare, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu - ANL, gresie, ușă metalică 
faianță contorizări, preț 90000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
115000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet, preț 
118000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zămfirescu Deva, preț 145.000 lei neg, tel. 
231.800; 0740/317314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg, tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231800 (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj
1, Bd. Decebal Deva, preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ap. 2 cam., urgent, Deva, plata imediat, tel. 
215212.(Al)
• în 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)

,• urgent dec. etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zămfirescu, tel., 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, parter cu apartament 3 -
4 camere decomandate, etaje superioare, în 
Hunedoara. Tel. 0720/930292,0746/157109 seara, 
orele 20-22. (T)
• 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)
• dec, hol central, bucătărie, baie, boxă garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, hol central, bucătărie, 2 băi, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, neamenajat, etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță + gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 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)
• zonă ultracentrală 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)
• 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)

• 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. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg, tel. 2313OC. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (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, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

cu HUON

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, hol central, CT, et 3, zona Progresul, preț 
55.000 euro, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)

• dec., hol pătrat mare, zonă centrală 2 
balcoane, 2 băi, CT, parchet, garaj și boxă sub 
bloc, CT, preț 94.000 euro, tel, 0726/710903. (Al)

• dec, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, preț 1,6 
mld, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608, 206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațl, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• semidec, amenalat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, zona 
Miorița Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• semidec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1, zona Zămfirescu 
Deva, preț 60.000 euro, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, 2 băi, (gresie, faianță), hol central, CT, 
etaj 1, zona Progresul Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

e garaj, 150 mp, scară interioară 2 băi, 2 
balcoane, CT, termopane, 95.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• și garaj, scară interioară 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
uuadental. 95.000 wro. tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă to Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, poziție centrală în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (T)

• casă to Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/186996. (4/404)

• casă to Simeria, toate utilitățile, două corpuri, 
1026 mp teren aferent, preț 95X00 euro. Tel. 
0788/507819. CT)

• Deva, 3 camere, dec, hol, baie, buc garaj 300 
mp, teren, canalizare, apă gaz, preț82.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• vilă în 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 Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=2U mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=8O0 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• InSântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400 mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)

• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (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. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040, (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonaB, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• casă cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (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 In satul Bretea Mureșană la 18 km de
Deva, preț negociabil. Tel. 0254/215795. CD

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

• casă curte și grădină în Uroi, nr. 21, preț 
150.000 lei. Relații la tel. 0723/494952. 
(7/1804)

Vând garsoniere (19)
• Deva, bdu-l luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie faianță convertor 
gaz, 67.000 Ron fix, tel. 215212. (Al)
• urgent, în zona M. Eminescu, etaj 2, balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, în zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, 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)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 28.000 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)
• 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)
• to Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7).
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit vopsit, liber, preț 68000 lei, neg., tei. 
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, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr aarsoniere (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 Zămfirescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300:0740/317314. 
:A9)

Vând terenuri (21)
• jărtoato Brad, str. Decebal. intravilan, st 600 
mp,fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (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)
• hi Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231300, 
0745/511.778 (A9)
• zona Bejan Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300:0745/511.776. (A9)
• zona SlntidBbn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravian to Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42300 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• isgent, tobavta, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, totravbi 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, apicol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădire fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (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 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613368 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• Brad, 1 ha. zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483. (A10)

• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, teren intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)
• hală400 mp cu birouri, CT, apă post trafo.DN
7, zona Orăștie, 120.000 euro, neg., tel. 
0722/564004. (Al)

Pentru ca vrem sa-ți răsplătim fidelttatea, M
punem un nou eSSmirs. Totul est© foarte simplu: In perioada 
16 aprilie - 17 mai, intra pe www.huon.ra, setează pe calcula 
torul tau HUON ca pagina de start, completezi formularul și 
câștiga DVD PLAYER-ul pus in joc.
Regulament

SCLAVE

http://www.huon.ra
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Televizoare (48)
• 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. (2/18.04)

Materiale de construcții (53)
• vând scânduri pentru construcție, deșeuri din 
scânduri pentru foc, fereastră nouă în 2 canate, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, piatră de construcție, 
roabă de fier, vană din tablă zincată Tel. 
0254/215795. (T)

recrutează
familii de plasament permanente

pentru primirea de tineri cu vârsta între 13-18 ani, 
din Franța pe o perioadă de 3-6 luni

Condei de selecție.’
- Persoane cu calitate morală și fără antecedente penale (cazier judiciar)
- membru al familiei să vorbească limba Franceză, pentru o bună comunicare gu tinerii
- Familia să dispună de o cameră liberă
- Familia să locuiască în împrejurimile municipiului Orăștie
Se oferă:

- Salariu (contract de muncă)
• Bani oentru hrană
- Pe timp de iarna și bani pentru încălzire (#0021)

■MM* * «upUMatat*  la Wkt «5a/M».S5«J «M7/7S1.MS; 
W*jmt<*M  cm la scdfal asociației din str. Prtauratal - Creșs 

Spitalului

AJ.V.P.S. Hunedoara

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR PESCARI
Vă aducem la cunoștință că, în Dosarul nr. 665/57/2006, având ca 
obiect Ordinul nr. 231/05/2006, 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

(90891)

• hali in Deva, zonă industrială, S-24OOmp, teren 
S-Wmo toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745 '511.776,0723/619.177 (A9)
• irgent hală in 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)
• imobil în Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă. Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231,800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• în Deva, zona centrală. S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală și construcție parțial finalizați lângă 
SAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
orelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blâjeni. preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/OwA9u, 0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/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 Bațan, s=7C mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona IMceicu 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 Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea. s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)

S.C. Șantierul Naval Constanța I■■■ii

angajează următoarele categorii de personal:

Se asigură un pachet salarial atractiv compus din salariul de bază, sporul de 
vechime, sporuri, condiții deosebite, plata orelor suplimentare, a orelor de 

noapte, bonuri valorice, cazare în cămin de nefamlllștl 
(se suportă numai contravaloarea utilităților). 

Angajarea se face pe bază de contract Individual de muncă.
Doritorii se pot adresa la Agenția Județeană sau la Agenția Locală de Ocupare a 

Forței de Muncă sau direct la Șantierul Naval
la tel.: 0241/616.970, int. 130, 132, 133, 135, 137.

Sudor electric; • Instalator;
LAcâtuș confecții metalice; ■ Licltuț mecanic;
Tabulator; • Muncitori McaWlcați

(90885)

Centrul de Afaceri MAȘTEROrganizează cursuri de:
Administrator pesiune turistică și 
agroturisticft

• Manager în turism
CWNTNUL EH? 4FACKM1 O .. . * . , o ,

1X5 ra c-a ra pn înscrieri zilnic, intre orele 9-lo,
Ai kl M 0 până la data de: 26.04.2007

Adresa contact: Deva, Bdnl 22 Decembrie Nr» 37 A
Tel ./Fax: 0254 218111: Wfl™

(90739)

INSOLVENT CONSULT IPURL lichidator judiciar al SC
ALUMINIU CONF SRL DEVA vinde la licitația publică 
din data de 17.05.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului 

Hunedoara, cam. 119, următoarele imobile: 

suprafață utilTd^î 64 ^14^925^^RON + TVAJ. 

utilTdeTsemp (120.000 lei RON + TVA). P

Ambele imobile sunt situate în Deva, Str, Plevnei, nr. 14, 

județul Hunedoara.

Garanția de participare la licitație este de 10% din 

valoarea bunului pentru care se licitează. Caietul de sarcini 

și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 

cumpărători la tel. 0724/256676.

• zona Uc, Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camere, dec., contorizat integral, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv TV color, 
mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317.314. (A9)
• dea, contorizâri integrale, amenajat, mobilat 
și utilat, zona Kogălniceanu Deva, 500 Ron/lună 
tel. 0740/317.314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amsnajat, S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimente, tel. 
231300; 0740/317 314. (A9)
• hală $-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Imobile chirii (29)
• 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)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• vând mașini de erbicidat 400 litri, mașini 
de scos cartofi, ambele în stare foarte bună, 
recent aduse din Germania. Tel. 
0723/237400,0723/378752.(3/18.04)

• vând abricht cu ridicătoare și motor trifazic, 
preț negociabil. Tel. 611439. (T)

Moto-velo (41)

• vând motorete Honda SCV100, af 2005,0 
km la bord. Tel. 0723/237400,0723/378752.  
(3/18.04)

Mobilier și interioare (47)

Imobile schimb (30) • vând canapea extensibilă stare bună preț 300 
ș- 'Oids rr. ?î, p'e’țoî . 230459. '7}

* icNfflb apartament 3 camere, semidecoman- 
date, parter cu apartament 3 ■ 4 camere deco
mandate, etaje superioare în Hunedoara. Tel. 
0720/930292,0746/157109, seara orele 20-22. (T)

Auto românești (36)

best îi .ro
• vând Dada Super Nova, af 2003,70.000 
km, lovită, preț 1700 euro, negociabil, se 
poate repara Tel. 0740/254611,0742/132810. 
(9/17.04)

Auto străine (37)
• vând Ford Focus 1,8 TDCi, af 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. (T)
• vând Opel Astra, af 1992, motor 1,6 benzină, 
Euro 2, model limuzină 148.000 km, al 2-lea 
proprietar, mașină de garaj, preț 3400 euro. Tel. 
0744/125690.(T) 

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

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion tip RABA, dublă axă, 
stare bună de funcționare, preț avantajos. 
Tel. 0726/243460. (7/17.04)

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

Angajează:
2 manipulanți marfă. 
Se oferă salariu atractiv!
+ bonus trimestrial din ■

, vânzări. ;9C99o>■

Relații la telefon 0741/119090

Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara,
organizează COTICUrS pentru funcțiile publice de execuție vacante:

1. Consilier, clasa I, grad profesional superior, treaptă de 
salarizare 1 - Serviciul Personal Organizare;
2. Inspector, clasa I, grad profesional asistent, treaptă de 
salarizare 3 - Serviciul Drepturi, facilități pentm Persoanele 
cu Handicap;
3. Referent, caisa III, grad profesional asistent, treaptă da 
salarizare 3 - Serviciul Familial, Asistenți Matemall, Adopție. 
Condiții de desfășurare a concursului;
- data concursului: 23.05.2007 - proba scrisă ora 10.00; 24.05.2007 - 
proba orală ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara: Deva, B-dul luliu Maniu, nr. 18, jud. 

Hunedoara, telefon 0254/233341.

- dosarele pentru participare la concurs se depun în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial și într-un cotidian de 
largă circulație, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara - Compartiment 
Funcționari Publici, Formare Profesională

Condiții de participare la concurs

1. Pentru: funcția publică de execuție: Consilier, caisa I, grad profesional 
superior, treaptă de salarizare 1 din cadrul Serviciului Presonal Organi

zare:
- studii superioare de lungă durată

- vechime în specialitate - 9 ani

- cunoștințe operare calculator - nivel mediu

2. Pentru: funcția publică de execuție: Inspector, caisa I, grad profe
sional asistent, treapă de salarizare 3 - Serviciul Drepturi, Facilități 
pentru Persoanele cu Handicap:

- studii superioare de lungă durată

- vechime în sepcialitate - 1 an

- cunoștințe operare calculator

3. Pentru: funcția publică de execuție: Referent, caisa III, grad profe
sional asistent, treaptă de salarizare 3 - Serviciul Familial, Asistenți 

Maternali, adopție:

- studii medii - curs în domeniu socio-uman

- vechime în specialitate - 6 luni

- cunoștințe operare calculator - nivel mediu

i

(90835)

Garaje (43)
• vândt.LOlorDlglnum,diag51 cm,îngân.. 
stare bună de funcționare, preț 250 lei. Tei. 
214814, (T)Electrocasnice (56)
• vând boilor cu gaz tip ARD 10, pentru 
prepararea apă caldă stare foarte bună preț 
negociabil. Tel. 211124. (T)

I
o colocționar cumpăr mașini de cusut 
germane Singer, kaiser, Grltzner, Durloch, 
prețul 35.000 • 70.000 euro. Tel. 0730/965835. 
(8/18.04)

Natural, contra ejaculării precoceîn ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția erectilă. Ceea ce este greu de crezut: este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor.Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice^ care au ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiafr- ‘ într-un număr mai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea tnai comună disfuncție sexuală a bărbați lor. și se mani festă în principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea, specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematură este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pentru aceasta stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea 1 ibidoului, dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament.Fabrica de medicamente Zuiich Medical Labs din SUA a creat produsul Prematrol, care este un supliment alimentar cu proprietăți naturale contra anxietății, dezvoltat pentru amânarea ejacu lăriî.Prematrol este un produs creat dintr-un amestec unic de ingrediente, alese cu grijă în urma cercetărilor tăcute în SUA pe o perioadă de 5 ani. Produsul include plante medicinale folosite ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea funcțiilor sexuale normale, astfel că Prematrol poale împiedica ejacularea prematură și. totodată, poate susține o activitate , sexuală dc lungă durată. .rO cutie de Prematrol conține 60 de capsule, care trebuie administrat în felul următor zilnic 2x 1 capsule, în mod regulat pe o perioadă de 1-2 luni. Capsulele se vor administra dimineața și după amiază, pe nemâncate, cu un pahar de apă fără acid carbonic. Prematrol nu crează dependență și tiu are efecte secundare.Pentru mai multe informații ne găsiți pe internei: http:/7www.prematrol.ro sau puteți suna la numerele de telefcn: 0742-1410 71 ori 0742-14 10 72.
în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43, paner

Aceu produs eue un oîphmen' !mentor se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție proiectul!

http:/7www.prematrol.ro
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Comemorări (76)

1T 
Holcim

*■

• vând frigider Arctic 140 lei șl mașină de spălat
Alba Lux. Miel. Tel. 230459. rf)

nj| Plante și animale, agroali-W mentare (57)

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

• vând 2 cățel, 4 luni, rasa Foxterier, talie 
mare, vaccinați; ofer pentru montă masculi 
superbi de Ciobănesc mioritic șl caucazian, 
diplome tn expoziții. Tel. 0720/575832,265072. 

(T)

• vând dtarlțl pești exotici, acvarii șl plante de 
acvariu; efectuez acvarii dotate șl populate. Tel. 
0743/855171,0729/955975.0)

Instrumente muzicale (60)

Fiicele Gabriela și Daniela anunță 
cu profundă durere în suflet că s-au 
împlinit 2 ani de când a plecat pe 
drumul fără întoarcere cea care a 
fost mama lor

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

(1/20.04)'

Soția Gabriela amintește tuturor 
celor care l-au cunoscut că se 
împlinesc 4 ani de la încetarea din 
viață a celui care a fost un bun soț

SĂBĂU GHEORGHE
Nu te voi uita niciodată.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

1130, la sediul Tribunalului Hunedoara, cam. 119. următoarelebunuri:

1, MOM-waHWmaMâ. audterMmpiyașltaanafcf -------- .---------.-__________________ Kt itWMln CăMK-ff' 
260A comune Deriv, Jud. Hunedoara, tn suprafață do 40*.30 mp CS7JT5 țț.

2.
•circular or pretăWor«4«ORON ’ -f

■ frwl wtaeM cu wans eutawt ■ 3.0*0 roi
■ mașină do rindetatcu grosime - 2.905 RON

- circular pendulă «tremei - 2.703 ron
- mașinD ta giuiț și statut -1.921 RON

• mașina da rindelult te grosime - 3.757 RON

• tarate pengbta-«073 RON
■ strung SN32O» 3 400 RON
■ trată O.2.M9 HON

- minlgeter «3.400 RON

Prețurile mal sus menționate nu conțin T.VA ? •
Garanția de participare le iWteție ettt de 1096 din valoarea bunului pentru care 
ce lldtMzl. Caietul de sardni șl citai Informații lunt la dispoziția ewttualtor 
cumptrătat la tel. 0724-256676. ■ ' i.f»-'

• vând piui cu coadă preț negociabil. Tel. 
0254/215795. m

• asistent Mfal generallst Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04, concurs tn 2504 Tel. 
213244, orele 9 -16
o ubM madkal generallst Orăștle, 1 post 
data limită 3004. Tel. 213244, orele 9 • 16
• asMent medtal generallst Slmeria, 2 posturi, 
data limită 3036. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• aaloM madM Slmeria 1 post data limită 
3006. Tel. 213244 orele 9-16.
• «Meat eecM Hunedoara. 1 post data limită 
3034, concurs tr 2534. Tei. 213244, orele 9 ■ 16
• taramn Citai 2 posturi, data limită 304& Tel. 
213244, orele 9-16
• barman Cătai 6 posturi. data llmltă3036. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• barman Deva, 2 posturi, data limită 30.04 Tel. 
213244 orele 9-16

e barman Hațeg, 2 posturi, data limită30.04 Tel. j
213244, orele 9 ■ 16
• baiman Hațeg, 3 posturi, data limită 30.05. Tel. > 
213244, orele 9 ■ 16.
• baiman Hunedoara, 1 post, data limită 2&04. i
Tel. 213244, orele 9-16. I

(2/18.04)

• berman Hunataara, 1 post, data limită 30.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Woaani, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

A S.C. angajeazi
ȘOFER PROFESKMiSTcatefwlaC + E 

pentru Deva

19034'’

la talefoaneta: 0254/226149 sau 
la a -18.

MITSUBISHI 
MOTORS

190903)

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

CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
eWMW.r

• Calificare la lecui da rmrcă printr-un program de școlarizare prcțrkj;
• Contract de muxă permanent;
• Ore suplimentare plante dublu;
< Spordenaapt»;

• Transport abvențlanat;
• Cantină șl cabinet medical;
• Ccndlțl ife lucru la standarde occidentale. Intr-un mediu WS noxe;

• Posibilități de promov«e;
• Tichete de mreă.

v£MNTE
• Disponibilitate ertru muncă Ui 3 9chimtxrl,
• Minim 3 clase ;, <r
< Stere txnă de sănătate; »
• Disponibilitate pertru muncă in picioare, ®
• îndemânare, ftalbllltate, seriozitate.

Persoanele interesate sunt așteptate <le !■:>■! ușom \ inert, intre orele 08 16:30 la Poarta
Fabricii din CEVA, CALEA ZARANDVIM NR. 166 (DN 7), pentru a participa tăun 

interviu.

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600.

v 
sr Firmă d. <o..tr.ctii 1

■ dulgheri • necalificați

■ instalatori * maistru și inginer

• zidari constructor

■ pavatori • șofer profesionist

* finisori , ___  J

a Noull! Călătoriți Ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel tn flecare zl de miercuri tn; 
Spania, Portugalia, Anglia Belgia Olanda 
Franța Germania Italia Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)

Matrimoniale (69)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm urgent secretară vorbitoare de limba 
germană sau turcă șl vănzătoare la magazin de 
mobilă, Slmeria Salariu atractiv. Tel. 
0743/700978,0727/068412. (1/23.04)
• SC General Service Grup angajează Inginer 
auto, mecanici auto, electricieni auto șl femele 
de serviciu. CV se vor trimite la fax 0254/214341, 
pănă la data de 30.042007. Tel. 0254/234420. 
(5/17.04)
• sodetete comercială angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe autocamion de 22 tone. 
Cerințe: experiență șl seriozitate. Tel. 
0747/055503.(8/17.04)
• societate de pază angajează agențl. Relații la 
tel. 0723/525399. (5/19.04)
• Internațional Job Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali tn nordul Italiei. 
Cazare, transport gratuite, venit net 16M ■ 2000 
euro. informații tel. 0257/281818, 0747/771729, 
0724/497851, internațlonal®expertjob.ro, 
www.expertjob.ro. (90247)
• ambalata manual Hunedoara, 28 posturi, 
data limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajăm șoferi categoria D. Relații la tel. 
0254/231394,Intre orele 8 ■ 16. (8/20.04)
• angajez agent comercial din Deva pentru 
distribuție produse abrazive. Relații la tel. 
0744/578661. <12/17.04)
• artflder la lucrări de suprafață Brad, 1 post, 
data limită 25.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• asamblata montator articole marochlnărie
Orăștie, 2 posturi, data limită 30.04 Tel. 213244 
orele 9-16.
• asistent farmacist Deva, 3 posturi, data limită 
27.04 Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent farmacist Hațeg, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• asistent medical fizioterapie Lupenl, 2 posturi, 
data limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• asistent medical generallst Brad, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• asistent medical generallst Deva, 1 post, data 
limită 29.04 Tel. 213244 orele 9 -16
e asistent madkal generallst Deva, 26 posturi, 
data limită 27.04. TeL 213244 orele 9 • 16
• aateOant madkal generalist Deva, 3 posturi, 
data limită 274)4 perioadă determinată Tel. 
213244 orele 9-16

M CAR TRADING S.R.L. 
DISTRIBUITOR GENERAL MITSUBISHI MOTORS 

PENTRU ROMÂNIA CAUTĂ:

DISTRIBUITOR ZONAL 
pentru comercializarea produselor 

Mitsubishi Motors

Cerințe minime

experiență comercială similară;
management și echipă de vânzări
dedicate acestei activități;
disponibilitate de investiție

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la tel 021/202.64.51 sau să 
ne trimiteți scrisorile de intenție la fax 021/202.64.65 sau 

e-mail: networkmitsubishi@tiriacauto.ro 
Asigurăm deplina confidențialitate a aplicațiilor.

Numai candidații corespunzători cerințelor vor fi contactați.
(75530)

interna%25c8%259blonal%25c2%25aeexpertjob.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:networkmitsubishi@tiriacauto.ro


luni, 23 aprilie 2007
2.760 de ani de la ctitorire

•A murit Andrew Hill. Pianistul și compozitorul de jazz Andrew Hill a încetat din viață la vârsta de 75 de ani, în urma unui cancer pulmonar. Andrew Hill s-a născut la Chicago, în 1931, și a colaborat mai ales cu Charlie Parker, la Detroit. Hill s-a mutat la New York în anii 1960 pentru a lucra cu Roland Kirk. Opera sa a devenit populară în rândul publicului abia în ultimii ani.

Aniversare Artileria regală britanică a tras, sâmbătă, 41 de salve de tun în Hyde Park, Londra, pentru a marca împlinirea a 81 de ani de către regina Elisabeta a n-a. (Foto: epa)

■ Roma a sărbătorit 
încă de vineri seară prin, 
spectacole de muzică și 
teatru, expoziții.Roma (MF) - Expoziții gratuite, spectacole de muzică și tearu în piețe și pe străzi, precum și premiera operei „Traviata”, în care apare și Angela Gheorghiu, au fost evenimentele prin care Roma și-a sărbătorit cea de-a 2.760-a aniversare de la ctitorirea sa de către Romulus, transmite AFP. Fundația Romei a fost pusă în anul 753 înainte de Hristos. Sărbătoarea a început încă de vineri seară, când la Opera din Roma a avut loc premiera operei „Traviata” de Verdi, pusă în scenă de cineastul Franco Zeffîrelli și retransmisă în direct în 22 de săli de cinema din întreaga Italie. Soprana de origine română Angela Gheorghiu a încântat publicul în rolul Violetta, avân- du-1 ca partener de scenă pe

Doi morți la 
NAȘAHaoston (MF) - O persoană care s-a baricadat într-un imobil din incinta complexului NAȘA, Johnson Space. Center, s-a sinucis, după ce a împușcat mortal un bărbat, a anunțat poliția din Houston, citată de Reuters. O femeie care fusese luată ostatică a fost eliberată.
Dispăruți după 
seismSantiago (MF) - Cel puțin zece persoane erau date dispărute, ieri, în urma unui seism cu mag- nitudinea de 6,2 grade care s-a produs în Chile. Seismul, care s-a produs sâmbătă, a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică a mai multor consumatori, alunecări de teren și valuri de dimensiuni foarte mari.

>1

Domingo (Foto: EPA) 

Concert 
anulat
Lisabona (MF) - Teno
rul spaniol Placido Do
mingo și-a anulat "n 
uitina un con
cert pe care urma să-l 
susțină sâmbătă seara 
ia Lisabona cauza 
inor probleme de să
nătate. Cu câteva mi
nute harțe de înce- 
putiJ concertului, Pla
cido Domingo, "n vâr
stă de 66 de ani, a ur
cat pe scenă pentru a 
le expfca spectatori lor 
să suferă „de o răgu- 
șeaiă persistentă" care 
1 inpiedkă să cânte.
Oca 2.000 de specta
tori au fost prezenți în 
sala îi care urma să 
afoă loc concertul.

Papa și-a promovat carteaPavia (MF) - Papa Benedict al XVI-lea și-a încheiat slujba de duminică pe care a ținut-o în orașul lombard Pavia cerându-le tinerilor să îi citească cartea apărută de curând pe piață. Lectura aces-

Papa în Pavia (Foto epa)

ElniOf un pui suricată care s-a născut la grădina zoologică din Magdeburg, a făcut o pasiune pentru genți. (Foto: epa) «

Trei au
■ Turistul spațial 
Simonyi s-a întors din 
spațiu cu Mihail Tiurin și 
Miguel Lopez-Alegria.Moscova (MF) - Miliardarul american Charles Simonyi, care a plătit 25 de milioane de dolari pentru a deveni al cincilea turist spațial, a plecat, sâmbătă, de pe Stația Spațială Internațională (ISS) și a revenit pe Terra. El a revenit pe Pământ la bordul unei capsule Soyuz, împreună cu doi membri ai echipajului ISS, rusul Mihail Tiurin și americanul Miguel Lopez-Alegria. „Mă simt extraordinar, a fost o călătorie fantastică dar mă simt bine că m-am întors”, a spus Simonyi, citat de Reuters.
Donate victimelor uraganului Katrina

Prințesa a născut o fetițăCopenhaga (MF) ■ Prințesa Mary a Danemarcei, originară din Australia, a născut, , sâmbătă, o fetiță, a anunțat soțul ei, prințul Frederik, moștenitorul tronului danez. Frederik, în vârstă de 39 de ani, a spus că nașterea a avut loc la Spitalul Universitar din Copenhaga și a durat șase ore. Cei doi mai au un copil, prințul Christian, născut în octombrie 2005. „N-am mai fost la fel de speriat ca prima dată”, a declarat prințul Frederik. Mica prințesă, a treia în linia moștenirii tronului după tatăl și fratele ei, ar fi trebuit să se nască la începutul lunii mai. Copilul a cântărit la naștere 3,350 kilograme și are 50 de centimetri lungime. Prințesa Mary, fostă Mary Donaldson și fost agent imobiliar în Taz- mania, s-a căsătorit cu Frederik în mai 2004.

■ Sumele obținute pe 
obiecte aparținând mem
brilor U2 vor fi donate în 
beneficiul victimelor.New York (MF) - Membrii trupei irlandeze U2 și-au scos la licitație instrumentele muzicale și urmează să doneze suma obținută victimelor uraganului Katrina. Licitația a strâns în total 2,4 milioane de

Angela Gheorghiu (Foto: epa)baritonul italian Renato Bru- son. Aceasta este a opta oară când Franco Zeffirelli, în vârstă de 83 de ani, pune în scenă La Traviata. El a pus în scenă și o versiune a operei care o avea în distribuție pe Maria Callas.Actorul și realizatorul italian Roberto Benigni a triumfat și el la Roma cu premiera spectacolului său „Tout Dante”, un one-man-show care amestecă poezia și politica și care a fost aplaudat de peste 4.000 de persoane.
tei cărți „este un pic ciudată pentru tineri”, a recunoscut el, precizând însă că ea este scrisă pentru „a acompania calea credinței noilor generații”.Pe de altă parte, papa a vizitat orașul italian Vigevano, unde a primit din partea producătorilor de încălțăminte din zonă 15.001 perechi de pantofi, potrivit Reuters. Pe lângă perechea care a fost realizată special pentru el, papa a primit alte 15.000 de perechi pe care biserica urmează să le distribuie persoanelor nevoiașe.
revenit pe Pământ

Charles Simonyi, Mikhail Tyurin și Michael Lopez-Alegria (Foto: epa)Capsula a aterizat în Kazah- stan în condițiile prevăzute de coordonatorii operațiunii, a anunțat Centrul rus de Control 
dolari, chitara Gibson Les Paul a lui The Edge fiind adjudecată pentru" 240.000 de dolari, iar ochelarii de soare ai lui Bono pentru 20.000 de dolari.Licitația a avut loc la Hard Rock Cafe din New York și a fost organizată de Julien's Auc- tions. Aceasta a fost prima licitație la care au fost scoase spre vânzare atât de multe obiecte aparținând membrilor trupei U2. „Trebuie să recunosc că

Născută în zodia
SgH&îi plac muiîea. dansul și

wurtv.huon.ro >to: Traian Mânu)

al Zborurilor Spațiale. După detașarea de ISS, capsula Soyuz a ajuns pe Pământ la finele unei călătorii cu durata 
este un sentiment ciudat să îți vezi lucrurile scoase la licitație”, a spus The Edge.Printre cele 200 de obiecte vândute se numără și chitara lui Jimi Hendrix, un Red Fend- er Mustang din 1966, adjudecat pentru 400.000 dolari, saxofonul fostului președinte Bill Clinton (54.000 dolari) și o pereche de ochelari de soare care i-au aparținut lui John Lennon (30.000 dolari). 

de trei ore. Primul care a ieșit din capsulă a fost cosmonautul rus Mihai Tiurin, urmat de Simonyi și la final de Lopez- Alegria. Simonyi și Lopez-Aler-' gria au petrecut șapte luni ter bordul ISS. Coordonatorul programului spațial rus, Anatoli Perminov, a declarat că cei trei se simt bine. „Charles Simonyi se simte în mod clar cel mai bine și dă interviuri peste tot”, a adăugat el. Charles Simonyi este un informatician de 38 de ani, de origine maghiară, care a făcut avere lucrând pentru Microsoft, la dezvoltarea aplicațiilor Word și Excel, și a devenit al cincilea turist spațial. Pe ISS au rămas cos- monauții ruși Oleg Kotov și Fiodor Iurșihin și americanca Sunita Williams.

aducând iilsip &dinspre deșertai Gdbi V au determinat locuitorii din Beijing să poarte baticuri peste £i|L.
(MkBPA)

wurtv.huon.ro

