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Vremea se menține frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

Dimineața La prânz Seara

Consilierii
Primii soldați profesioniști

Deva (M.S.) - Prima serie de soldați voluntari din județul Hunedoara, care vor lucra ca angajați în unitățile militare, a început pregătirea de specialitate în patru centre de profil ale Ministerului Apărării
deveni

Naționale. A doua serie de soldați voluntari va începe pregătirea semestrul doi al acestui an, ce candidatii vor lua de locurile scoase concurs, structura acestora arme și repartiția pe unități militare din tară.
Trăiesc lângă 
morți

Deva (C.B.) - Devenii $^re locuiesc în case „ xtuate în vecinătatea cimitirelor au o părere bună despre aceste zone. Oamenii afirmă că au cei mai liniștiți vecini din oraș și că nu ar da locul de lângă cimitir pe unul în centrul orașului. Principalul inconvenient cu care se confruntă locatarii nu vine din partea stafiilor, ci din cauza gunoaielor care nu au mai fost ridicate cu anii, /p.5

Sărbătoare 
monahală

Beriu (H.A.) - Schitul de călugări din Cucuiș, comuna Beriu, și-a sărbătorit, ieri, hramul de sărbătoarea Sf. Gheor- ghe. La biserica mică au venit credincioși din toată tara, preoți, protopopul Orăștiei și chiar Episcopul Aradului, Ti- motei Seviciu. /p.3

A murit 
Boris Elțîn 
București (MF) - Fos
tul președinte rus, 
Boris Elțîn, a decedat, 
ieri, la vârsta de 76 
de ani. Potrivit unor 
surse medicale citate 
de Interfax, decesul a 
fost provocat de un 
atac de cord suferit 
brusc. Elțîn, care avea 
probleme cardiace de 
mai mulți ani, a fost 
primul președinte al 
Rusiei post-sovietice. 
Liderul grupului par
lamentar PSD din 
Senat, fostul 
președinte Ion lliescu, 
a declarat că fostul 
președinte al Rusiei, 
Boris Elțîn, va rămâne 
în istorie ca o figură 
proeminentă a eveni
mentelor ultimilor 
ani, care au marcat 
istoria contemporană 
a omenirii, /p.2
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Contribuția ia bugetul UE
România ariursauit să contribuie la bugetul Ut cu cuca 
1,1 miliarde euro. sar va plăti ceva mai puțin, daa fiind 
reducereacontriBufflior statelor membre.

- Plâți în 2007 (milioane eurof -

la DNA
■ Aleșii locali au fost 
citați la DNA în calitate 
de martori și bănuiesc 
care ar fi natura cazului.

Deva (M.S.) - Mai multi consilieri locali din Deva sunt chemați la DNA Alba, în calitate de martori, într-un dosar penal instrumentat de procurorii acestei instituții. Contactați telefonic, o parte dintre consilieri nu s-a putut pronunța, ieri, asupra obiectului cercetărilor penale. Ei au apreciat că ancheta este instrumentată din anul 2007, conform citațiilor primite. Unii dintre consilieri bănuiesc că ar fi vorba de dosarul în care au mai fost audiati, în urmă cu trei săptămâni, primarul și viceprimarul municipiului Deva, Mircia

Muntean, respectiv, Florin Oancea, referitor la tranzacționarea unui teren ce fusese destinat, inițial, construcției de locuințe pentru tineri. „Nu știm care este motivația citării ca martori la DNA. Din câte am înțeles de la colegi este vorba de tot Consiliul Local. Să vedem despre ce este vorba. Eu sunt chemat pe 26 aprilie”, a declarat consilierul Nelu Ardelean (PRM). O reacție similară a avut-o și consilierul Florin Ghergan (PSD), care este programat pentru audieri tot în data de 26 aprilie. Consilierul Francisc Kovacs (PD) a confirmat, și el, citarea ca martor la DNA Alba, dar pe data de 27 aprilie, dar nu a putut preciza motivul pentru care a fost chemat ca martor.
Apa Prod dispusă să execute
■ Apa Prod Hunedoara 
al este decis să ia 
măsuri radicale pentru 
recuperarea datoriilor.

Hunedoara (D.I.) - Dacă în 2006 datoriile proprietarilor către furnizorul de apă se ridicau la 30.000 lei, în acest an ele au crescut de peste șapte ori și au ajuns să depășească 230.000 lei. în acest context, asociațiile de proprietari cu datorii foarte mari au fost de acord ca Apa

Prod să le reprezinte în instanță prin procese deschise împotriva rău-plat- nicilor. Dacă vor pierde procesele intentate de Apa Prod, proprietarii de locuințe vor fi executați silit, iar apartamentele lor vor fi scoase la licitație. Hunedoara nu este prima localitate în care se aplică această strategie. Interesant este faptul că, strânși cu ușa, datornicii din Călan au găsit banii pentru a- și achita datoriile înainte de a-și pierde locuințele, /p.3

Pasionat de fizică de Ia primul contact cu ea, Dragoș Ciordaș a adus, în acest an, județului nostru, după 17 ani de întrerupere în domeniu, | un valoros Premiu I, | obținut la Olimpiada 
I Națională de Fizică - 
K Hunedoara, /p.6

Poștașul nu mai „sună" la tară!
A A " 5

■ Poșta Română se 
pregătește să nu mai 
distribuie scrisorile pen
tru locuitorii satelor.

Deva (M.F.) - Pentru că o consideră o activitate nerentabilă, Poșta Română este pregătită să întrerupă livrarea de scrisori la țară. „în toată

lumea există așa-numitul serviciu de poștă universal care face un gen de protecție socială, astfel încât orice om sărac să poată comunica la tarife rezonabile. La noi, acest tarif a fost stabilit de ANRC și este de 0,5 bani pentru o scrisoare simplă. Pentru distribuția în marile orașe, acest tarif este un pic peste costul

real al distribuției, pentru sate însă este cu mult sub costul real. în acest context există posibilitatea de a nu mai livra scrisori în sate și comune”, declară președintele-director general Dan Mihai Toader. Poșta va lua în calcul sistarea distribuției în zonele rurale ca să evite dificultățile financiare.

Cursuri
Deva (C.P.) - Fermierii hunedoreni se pot înscrie până în 6 mai la cursuri gratuite organizate de Ministerul Agriculturii în cadrul unui proiect destinat dezvoltării competentelor în domeniul producției vegetale și creșterii animalelor, /p.5

Noul viceprimar - cunoscut
Deva (M.S.) - Consilierul local Nelu Ardelean (PRM), este dat ca „aproape sigur” că va fi noul viceprimar al Devei. Purtătorul de cuvânt al PRM Hunedoara, Costel Avram, a declarat că este posibil ca actualul viceprimar Inișconi „să fie debarcat” la ședința de

mâine și că sunt „șanse mari, 99,9%” ca funcția vacantă să fie ocupată de Ardelean. Acesta din urmă s-a arătat mai rezervat în declarații și a menționat că mai întâi trebuie să fie propus pentru această funcție și să fie agreat, la vot, de către ceilalți consilieri locali.

„Baiul liceenilor” derulat la Sala turilor din Deva, în week-end, anumeroase comentarii din partea miștilor pe portalul ziarului nostru www.huon.ro. /p.3
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• Serie de atentate. Un număr de 23 de persoane au fost ucise, într-o serie de atentate sinucigașe comise ieri, în Irak, dintre care unul la un restaurant din Bagdad, situat în apropiere de Zona Verde fortificată, unde au murit trei persoane.
Nu votăm în „duminica orbului1

EratăPoza aferentă știrii „Suspect de fraudă” din pagina 2 a Jurnal bihorean de luni, 23 aprilie, 11 reprezintă pe premierul israelian Ehud 01- mert.
Nu abando
nează Tratatul

Madrid (MF) - Iranul nu vrea să se retragă din cadrul Tratatului de Neproliferare Nucleară și se va opune în mod pașnic oricăror sancțiuni impuse de Națiunile Unite, a declarat președintele iranian Mah- moud Ahmadinejad intr-un interviu acordat, ieri, televiziunii spaniole. „Până în prezent, activitățile noastre s-au desfășurat în cadrul legislației (...) suntem interesați să continuăm astfel. Nu vrem să abandonăm cadrul legal”, a declarat Ahmadinejad, întrebat dacă Iranul s-ar putea retrage din cadrul Tratatului.

Mahmoud Ahmadinejad

Al Gore (Foto: EPA)

Ar putea 
candida
Washington (MF) - 
Apropiații lui Al Gore 
pregătesc în secret 
formarea unei echipe 
de campanie în pers
pectiva unei noi can
didaturi pentru Casa 
Albă a fostului vice
președinte american, 
relatează The Sunday 
Telegraph. Al Gore, 
vicepreședinte în tim
pul mandatului lui Bill 
Clinton, a declarat că 
vrea să se concentre
ze asupra sensibilizării 
opiniei publice cu pri
vire la necesitatea 
combaterii încălzirii 
globale, aspect dez
bătut și în filmul său 
premiat cu Oscar, An 
Inconvenient Truth. 
El a dezmințit infor
mațiile potrivit cărora 
vizează o nouă can
didatură pentru Casa 
Albă folosind un lim
baj politic ambiguu, 
care nu exdude vari
anta înscrierii în cursa 
electorală.

■ Birourile Permanente 
au decis ca data referen
dumului privind demiterea 
lui Băsescu să fie 19 mai.

București (MF) - Birourile Permanente ale celor două Camere au decis, ieri, ca data referendumului privind demiterea lui Traian Băsescu să fie 19 mai, apreciind că la a- cea dată expiră termenul legal de 30 de zile de la suspendarea din funcție a șefului statului, a declarat secretarul Camerei Ioan Munteanu.Potrivit lui Munteanu, dacă s-ar fi organizat pe 20 mai, referendumul pentru demiterea președintelui ar fi putut fi

contestat la Curtea Constituțională, întrucât data de 20 mai depășește intervalul de 30 de zile prevăzut de Constituție.Senatul și Camera Deputaților se vor reuni, azi, în plen, pentru a vota proiectul de hotărâre a Parlamentului care stabilește data de 19 mai pentru organizarea referendumului de demitere a președintelui.
Vot în plenîn același proiect de hotărâre elaborat, ieri, de Birourile Permanente ale celor două Camere, și care va fi supus, azi, votului plenului reunit, este redactată și întrebarea

care va face obiectul referendumului.„Sunteți de acord cu demiterea președintelui României?” este propunerea de întrebare pentru referendum, formulată de conducerea Parlamentului.Secretarul Camerei Deputa- ților a precizat că, potrivit reglementărilor în vigoare, urnele vor fi deschise, în ziua referendumului, între orele 8.00 și 20.00.Durata campaniei electorale pentru referendum va începe imediat după publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii Parlamentului, lucru care s-ar putea întâmpla chiar azi, dacă majoritatea senatorilor și

deputaților vor fi de acord proiectul de hotărâre elabo de conducerea Legislativii Campania electorală se termina cu 48 de ore îna tea zilei referendumul Munteanu opinând că, po vit legislației în vigoare, se băta și duminica nu ar trei să se desfășoare campai electorală.Cele două camere ale P lamentului, Senatul și Car ra Deputaților, se reune azi, la ora 10.00, în ședință mimă, urmând a vota, prin altele și proiectul de hotărî prin care se stabilește ca re rendumul pentru demiter președintelui României să bă loc pe 19 mai.

Boris Elțîn (Foto: EPA)

Sarkozy a
■ Nicolas Sarkozy: 
Francezii s-au exprimat 
cu „claritate" la primul 
tur al alegerilor.

Paris (MF) - Candidatul dreptei la alegerile prezidențiale din Franța, Nicolas Sarkozy, a obținut 31,11 la sută din voturi în primul tur de scrutin, în timp ce socialista Segolene Royal 25,84 la sută, potrivit rezultatelor definitive centralizate de Ministerul de Interne de la Paris.Rezultatele, obținute pe baza voturilor a 44,5 milioane de alegători francezi și comunicate de Ministerul de Interne, nu conțin și voturile celor circa 820.000 de cetățeni francezi din străinătate, care urmează a fi publicate.Candidatul de centru, Fran- cois Bayrou, s-a clasat pe locul al treilea loc, cu 18,55 procente, urmat de lierul extremei drepte, Jean-Marie Le Pen, cu 10,51 dintre sufragii. Olivier Besancenot a obținut 4,11 la sută dintre voturi, în timp ce restul candidaților nu au trecut de pragul de patru la sută.

câștigat primul tur

Nicolas Sarkozy și Segolene Royal se vor confrunta în turul doi al 
prezidențialelor din Franța (Foto: epa)Francezii s-au exprimat cu „claritate” la primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța, organizat duminică, a declarat Nicolas Sarkozy, duminică seară, după închiderea urnelor.
Mobilizare pentru turul 2Patru candidați ai stângii radicale și cel al ecologiștilor, Dominique Voynet, care au totalizat aproximativ 11 la sută din voturile electoratului francez, le-au cerut simpati- zanților lor să o voteze pe socialista Segolene Royal în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.Segonele Royal, care a obți

nut cu puțin peste 25 la sută din voturi în primul tur de scrutin, va avea nevoie de susținerea acestui segement al electoratului francez pentru a-1 înfrânge pe rivalul său, Nicolas Sarkozy.La turul doi de scrutin din 6 mai, Sarkozy și Royal și-ar împărți voturile candidatului de centru Francois Bayrou, în timp ce fostul ministru de Interne ar beneficia de peste .75 la sută din electoratul liderului de extremă dreapta Jean-Marie Le Pen, potrivit sondajului telefonic realizat de institutul Ipsos imediat după anunțarea rezultatelor parțiale.

Amenințare 
pesedîstă

București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că, în cazul în care Traian Băsescu va fi reconfirmat în funcția de șef al statului la referendum și va încălca în continuare Constituția, PSD ia în calcul inițierea u- nei noi proceduri de suspendare.„întrebarea nu este dacă PSD face o nouă acțiune de suspendare. întrebarea este dacă președintele României respectă Constituția. Dacă o încalcă - procedură de suspendare”, a precizat Geoană, apreciind că orice președinte care încalcă Constituția va trebui amendat, sancționat și pus la punct politic prin această procedură constituțională.Totodată, liderul PSD, Mircea Geoană, a spus, că, în opinia sa, Traian Băsescu nu va mai reveni la Cotroceni.
Stare de alertă în Israel

A murit Boris Elțîn
Moscova (MF) - Fostul președinte rus, Boris Elțîn, a decedat ieri, a anunțat serviciul de presă al Kremlinului. Cauza morții a fost o insuficientă cardiovasculară. Elțîn avea 76 de ani.Boris Elțîn a fost primul președinte ales democratic al Rusiei. Fost director al unei întreprinderi de construcții din Urali, a atras atenția lumii pentru prima dată în 1991, când i-a sfidat pe autorii loviturii de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov. Ulterior, el a fost implicat în acțiunile care au dus la destrămarea Uniunii Sovietice și a devenit primul președinte ales democratic al Rusiei, preluând puterea de la Gorbaciov.Războiul împotriva separatiștilor din Ce- cenia, desfășurat între 1994 și 1996 și soldat cu zeci de mii de morți și umilirea armatei ruse, a fost unul dintre momentele dificile ale mandatelor sale. în ultimii ani petrecuți la Kremlin, el a apărut drept o personalitate izolată și predispusă la depresii, aparent datorită efectului băuturii.Elțîn nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a crea surprize. Demisia sa, în data de 31 decembrie 1999, însoțită de scuze publice pentru greșelile comise în timpul mandatului, au provocat un șoc în Rusia și în întreaga lume. Fostul lider a supervizat ulterior tranziția pașnică de putere către protejatul său, Vladimir Puțin.

Ierusalim (MF) - Forțele is- raeliene de securitate au fost plasate, ieri, în stare de alertă cu ocazia ceremoniilor organizate în memoria militarilor căzuți în lupte și a aniversării a 58 de ani de la dobândirea independenței de către statul evreu, au declarat surse militare, citate de AFP.„Forțele de securitate sunt în continuare mobilizate în special pentru ziua amintirii și aniversarea independenței și în perspectiva principalelor ceremonii religioase, din cauza recrudescenței alertelor teroriste cu această ocazie”, a

declarat un purtător de cuvânt al armatei.Teritoriile palestiniene sunt încercuite începând cu sâmbătă noaptea până luni seară (ieri - n.r.), a adăugat aceasta.Israelul îi comemorează, începând cu duminică seară și până aseară, pe cei peste 22.000 militari căzuți în lupte și civilii uciși în atentate de la înființarea statului evreu, în 1948. Aceste comemorări sunt urmate, începând de a- seară, până astăzi, de celebrarea a 59 de ani la dobândirea independenței statului evreu. Israelul își comemorează militarii căzuți în lupte și civilii uciși îi 
atentate de la înființarea statului evreu, în 1948 (Foto: ep.

Apel liberal împotriva lui Băsescu
București (MF) - Vicepreședintele PNL Crin Antonescu a declarat, ieri, la finalul ședinței Biroului Politic Central, că liberalii vor face apel la cetățeni pentru a se prezenta la referendum, menționând că Traian Băsescu este „un personaj din care n-a rămas decât un demagog și un calomniator”.„Guvernul va lua toate măsurile ca referendumul, cam

pania cere îl precede și celelalte lucruri de natură administrativă să decurgă în condiții de maximă legalitate. Deși nu s-a stabilit oficiali data referendumului, o persoană a început campania electorală. Președintele oferă un spectacol politic cu accente grotești”, a declarat Antonescu.în legătură cu faptul că decizia Parlamentului privind suspendarea din funcție a lui

Traian Băsescu a fost contestată, vicepreședintele PNL a susținut că „la urne decizia va fi validată sau nu”.„De asemenea, în legătură cu reprezentativitatea celor 322 de parlamentari care au votat suspendarea, Parlamentul are deplină reprezentativi- tate. Băsescu continuă seria de calomnii la adresa unei majorități a parlamentarilor care ar fi dependenți de oli-

garhi. îi cer oficial să-i nu mească pe oamenii care sun dependenți de oligarhi, cari sunt implicați în afaceri d| corupție sau care alcătuiesc I mafie transpartinică”, a adău gat deputatul liberal, mențio nând că, dacă Băsescu nu estt în stare să spună aceste lu cruri, „înseamnă cu nu estt decât un mincinos care conți nuă să-și bată joc în mod de magogic de România”.
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Case executate pentru apa• Aradent pe trecere. Conducătorul unui autoturism marca Dacia 1310, din Petrila, l-a surprins și accidentat grav pe Cristian P., de 27 ani, din Orăștie, care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător. (T.S.)

Președinte 
„ales" pe listă
Adrian Sălâgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Mj se face pielea de găină. Auzi, dle! 
îmi e președinte Văcăroiu! Ce sorți 
neghiobi au răstălmăcit eșichierul politic 

de m-am pomenit cu „Văcă" peste mine? 
Taman el! O Românie, țară UE, cu 
Văcăroiu la Cotroceni?! Numai o Elveție 
condusă de Fidel Castra ar fi ceva mai 
hilar.

Cine este Nicolae Văcăroiu? Ultimul 
politician, în afara nebunilor tribuni, 
care ar trebui să se joace cu sceptrul. E o- 

mul care a nășit contrabanda cu combus
tibil pe vremea embargoului, falimentul 
BANCOREX, țeapa de 6 milioane de do
lari, bani publici, cheltuiți aiurea pe jenan
tul proiect „Eterna și fascinanta Românie", 
îl găsim pe Văcăroiu „specialist" financiar, 
pe statul de plată al lui Sorin Ovidiu Vântu 
primind de la acesta sute de mii de dolari. 
Se întâmpla pe vremea când nea Nicu juca 
la două capete incompatibile: senator și 
președinte al Băncii de Investiții și Dezvol
tare. Reputația sa de „frânar" al reformelor 
de orice fel îi poate aduce fostului prim- 
ministru Văcăroiu titlul de „campion al 
stagnării economice", promoția 1992-1996.

Adus în Parlament pe listă, fără nici 
un alt merit, dar cu mii de păcate, 
Văcăroiu se vede peste noapte cel mai pu

ternic om în stat. Bafta de conjunctură pe 
care acest om politic „low-class" o are 
pornește de la un singur fapt: Văcăroiu 
este un om de paie pe care te poți baza. 
Iliescu știe asta cel mai bine. La fel și 
partea „murdară" a spectrului politic 
dâmbovițean. Prezența lui Văcăroiu la 
Cotroceni, chiar și frugală, are deci o sim
bolistică rău-prevestitoare. Oare liberalul 
Tăriceanu o întrevede?

■ Proprietarii de locu
ințe din Hunedoara vor 
fi executați silit din ca
uza datoriilor la apă.

Ioana Dan
ioanadan@informmedia.ro

Hunedoara - Periodic, în Hunedoara este sistată furnizarea de apă la blocurile care înregistrează datorii mari către Centrul de Exploatare și Distribuție (CED) Hunedoara al operatorului de apă Apa Prod. Este o măsură dură, dar necesară: în acele perioade asociațiile reușesc să încaseze o parte din banii pe care populația îi datorează pentru aceste servicii. Există și cazuri deosebite când, indiferent de aplicarea acestei măsuri, banii tot nu pot fi recuperați. Pentru acestea CED Hunedoara a decis ca, în colaborare cu asociațiile de
Liga Redamaților Abuzivi
■ Foști sau actuali a- 
leși doresc să fie prote
jați de reclamațiile false 
depuse la DNA.Deva (M.S.) - Consilierul județean Costel Avram (PRM) a anunțat că va înființa Liga Redamaților Abuziv la DNA, ca răspuns la numeroasele sesizări depuse împotriva aleșilor locali de către membri ai actualei puteri. „Am discutat cu cel puțin șase persoane care au fost de ,aqonj să înființăm această organizație. Dorim să ne protejăm împotriva abuzurilor din partea celor care dețin funcții tem
„Stop accidentelor rutiere!"

Sărbătoare la schit
Beriu (H.A.) - Mănăstirea de la Cucuiș, ce poartă hramul Sfântului Gheorghe, a avut, ieri, prilej de mare sărbătoare. Oamenii vin aici vremelnic, sau de fiecare dată, dar întotdeauna cu credință și dăruire. „Am venit pentru că așa simt tot timpul. De hramuri și de sărbători merg la mănăstiri. E o viață de trăire duhovnicească. Schitul de la Cucuiș e deja renumit, are hramul Sfântului Mucenic Gheorghe care este protectorul acestei mănăstiri și al acestui loc. Fiind astăzi această sărbătoare mare și cu căldură duhovnicească, ne simțim bine și trăim frumos, duhovni- cește. E o zi specială pentru locuitorii din a ceastă zonă”, povestește Daniel Bâldea, din Sibișel. „Coborâm aici, la mănăstire, când știm că vine ziua de astăzi, sărbătoarea Sfântului Gheorghe. Sfântul Gheorghe este și un sfânt deosebit, a fost general de armată în vechime. Am venit să-l vedem și pe episcop. Ne rugăm la Dumnezeu să ne fie mai bine în viață și-n suflete. Venim și la hram și la sărbători și duminicile la mănăstire. Rugăciunile se primesc după cum își are sufletul fiecare”, spune Avram Nasta, din Cucuiș.

■ Polițiștii hunedoreni 
lansează campania 
„Stop accidentelor 
rutiere!".

Deva (M.T.) - în perioada aprilie - decembrie 2007, polițiștii hunedoreni se vor implica în desfășurarea proiectului local: „Stop accidentelor rutiere! Viața are prioritate 2007”. Debutul proiectului coincide cu Săptămâna Mondială a Siguranței Rutiere (23- 29 aprilie 2007) și are ca scop reducerea numărului persoanelor decedate și rănite
Cei mai frumoși la Balul balurilorDeva (S.B.) - Forumiștii și- au spus părerea despre subiectul tratat pe portalul ziarului „Cuvântul liber” cu privire la manifestarea derulată la Sala Sporturilor Deva în week-end- ul trecut, intitulată „Balul liceenilor”. Părerile forumiș- tilor în urma postării pe www.huon.ro a fotografiilor ce redau aspectele manifestării au ajuns la impresionantul număr de 30. Intervențiile de acest fel pot fi citite integral pe portal.

*
* *„Tare... A fost mișto balul... Mi-au plăcut mult Ambasadorii Prieteniei... au dat clasă la toți dansatorii. Cât despre concurs... Bîanca chiar a fost cea mai frumoasă! Merita. Restul... frumoși majoritatea.” (Ela, 22.04.2007, ora 19:38)

Apa Prod vinde locuințele datornicilor hunedoreniproprietari vizate, să cesioneze datoriile în cazul apartamentelor cu debite foarte mari, urmărindu-se recuperarea sumelor prin executare 
porare de conducere în administrație. De asemenea, dorim să ne protejăm de cei care depun reclamații false la această instituție”, a declarat ieri consilierul județean.Costel Avram este chemat și el la DNA Alba, în 26 aprilie, în calitate de făptuitor. Dosarul său face referire la infracțiunea de abuz în serviciu și se referă la perioada anilor 2000-2004, când Avram îndeplinea funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean .Hunedoara.Fostul primar al orașului Simeria, Ioan Rovinaru, a afirmat că dorește să devină membru fondator al Ligii, 
grav în accidente rutiere prin acțiuni de conștientizare a opiniei publice asupra dinamicii și consecințelor evenimentelor rutiere soldate cu victime. Seria activităților preventiv-educative constă în întâlniri tematice și concursuri pe teme de educație rutieră destinate copiilor din învățământul primar. Acțiunea se va desfășura la Clubul Copiilor din Hunedoara, cu începere de la ora 10.00. Miercuri, 25 aprilie, de la ora 14:30, Clubul Copiilor din Hunedoara va fi gazda unui alt concurs județean cu te-

** *„N-ai ce! Deci nu pot decât să zic că a fost ca lumea balul... Chiar dacă nu am luat nimic... nu mă supăr! Asta este. Pentru mine contează că m-am distrat și m-am simțit bine... Nu m-am dus acolo ca să câștig... vorbesc serios!... Oricum trebuie să apreciați eforturile depuse de organizatori mai ales de Yoyo și de Tes, care au fost cei mai tari pentru mine. Oricum, felicitări celor care au câștigat!” (Lau, 22.04.2007, ora 19:35)** *„Super mișto! Faptul că Sala Sporturilor are o capacitate de aproximativ 1000 de locuri din care cel puțin 800 au fost ocupate în timpul balului, de la început până Ia sfârșit, cred eu că este un 

silită: adică își vor pierde locuințele. „Vom merge până la a scoate apartamentele la licitație pentru a ne recupera banii, dar sper să nu se

Ioan Rovinaru Costel Avram (Foto: T: Mânu)după ce împotriva sa au fost depuse 22 de plângeri penale, dintre care șase la DNA. „Am avut plăcerea și onoarea să fiu chemat la DNA, anul trecut, unde am avut șase plân

Nouă campanie „antiaccidente"matică rutieră, destinat elevilor claselor gimnaziale.

argument destul de puternic pentru toți cei care vorbesc fără ei, ținând cont că nu am avut nici un fond. Deci la anul, dacă o să avem și ceva sponsorizări, rupem tot!...” (Viorel, 22.04.2007, ora 16:55)** *„Nu știu să joace teatru!!! Cei care ați fost la bal trebuia să vă uitați la fața câștigătorilor!!!! Erau siguri că ei o să câștige!!! Nu știu nici să joace teatru!!! Trăiască PLICUL!!!,, (Anonim, 23.04.2007, ora 11:39) ** *„Mie mi-a plăcut! Pot să zic că mie chiar mi-a plăcut! Nu știu dacă a fost aranjat sau nu! Erau alții mult mai frumoși care meritau să ia un loc fruntaș dar îi bine și așa! Să sperăm că la anul va fi mai 

ajungă acolo. O acțiune similară s-a derulat și în Călan. Acolo însă oamenii s-au speriat că își pierd locuințele și și-au achitat datoriile”, declară Sigismund Ungur, șef CED Hunedoara.Asociațiile 17 și 19 au fost de acord ca Apa Prod să se judece în locul lor. Prima dintre ele, din cartierul Micro 6, a acumulat o datorie de 79.033 lei, calculată până la sfârșitul lunii ianuarie. Mai mult, Asociația 17 deține un alt record: apartamentul cu cea mai mare datorie, în valoare de 2.229 lei.„Deocamdată, avem în vedere 5 apartamente. în asociație avem puțini oameni cu venituri sigure. Cei mai mulți locuitori din zonă câștigă modest. Apa Prod a înțeles situația, ne-a păsuit cât a putut... dar există o limită”, spune Loredana Săvulescu, administrator la Asociația nr.17.

geri penale. Totul s-a rezolvat fără nicio sancțiune împotriva mea. în total, am avut însă 22 de plângeri penale făcute la‘ toate instanțele posibile din România”, a spus Rovinaru.
Furt de fier

Simeria (T.S.) - Lucrătorii Postului de Poliție T.F. Simeria Triaj i-au prins în flagrant pe Daniel G. și Cristian I., ambii din Călan, fără antecedente penale, în timp ce tăiau componente din structura unei pasarele metalice aflate în incinta unei societăți comerciale din Călan. Cei doi au recunoscut că doreau să sustragă materialul în vederea valorificării. Autorii au fost predați Poliției Orașului Călan.

bine!” (Anonim, 22.04.2007, ora 17:04) ** *„Rușine!... S-a văzut clar că și la faimosul bal tot politica impune, nu? Trebuia doar să câștige PDSR-ul unit cu PC- ul... Degeaba bateți câmpii că nu a fost aranjat, rezultatele se știau încă de când a fost proiectat balul... Să vă fie rușine că mai și mințiți!!!” (Ema, 22.04.2007, ora 16:00)
★* *„Mda... Dacă asta e părerea voastră, n-aveți decât! Dar din moment ce nu au existat sponsori la bal nu avea cum să fie aranjat! Așa că rămâneți cu părerile voastre! Poate vă este ciudă că cei care au câștigat sunt mai buni și mai ca lumea ca voi!” (Organizator, 22.04.2007, ora 15:36)

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:ioanadan@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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1731 - A murit scriitorul britanic Daniel Defoe 
CRobinson Crusoe") (n. 1660).__________________
1MM - S-a născut pictorul expresionist Willem De

Kooning (m. 1997),__________
1934 - S-a născut actrița ameri- 
cană Shirley MacLaine.________
1942 - S-a născut actrița ameri
cană Barbra Strelsand (.,Hello 
Dolly") (foto)._______________
1958 -A murit în detenție, ia 
Sighetul Marmației, istoricul și 
omul politic liberal Gheorghe

Brătianu (n. 1898).____________________________
2004 - A încetat din viață la 97 de ani Estee Lauder, 
fondatoarea companiei de cosmetice ce îi poartă 
numele

VREMEA
6° hflarVminim 21°maxim

Prognoza pentru astăziCer preponderent noros. Maxima va fi de 21°C, iar minima de 6°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Ploaie slabă. Maxima va fi de 17°C, iar minima de 4°C.
Joi. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 18°C. Minima va fi de 4°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ier. Mărt. lorest și Sava ai Transilvaniei și losif din 

Maramureș; Sf. Mc. Sava Stratilat, Cuv. Elisabeta.

Calendar Romano-Catolic _______ ______
Sf. Fidel din Sigmaringen, pr. m.

Calendar Greco-Catolic __________________
S. Elisabeta Taumaturgam, c. S.Sava Gotul, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice vă fi întreruptă, 

între orele:
9.00-16.00 în Deva, cartierul Gojdu, bl. A1;

9.00-15.00 în Deva, Bd. Decebal, bl.B, sc.A; Certe) 
(zonele RTV și stadion), Măgura, Toplița, Făerag 

(zona Pompe);

8.00-15.00 în localitățile Dâncu Mare Hărțăgani, 

Rișculița;
8.00-14.00 în Hunedoara pe str. Buituri, Lăturem, 
Vulcănescu, Eroilor, Canalului și Izvor; în localitățile 

Valea Banilor, Cârnești, Vălioara, Râu de Mori, Pui, 
Baru Mare (str. Valea Streiului).

Valea Jiului:
8.00-14.00 ta Petroșani, str. Maleia;

Petrila str. B.Șt. Delavrancea și str. Jieț; AninoaSa, 
str. Vulculești; Lupeni. Bd. Păcii, bl.20, bl.21, bl.22, 

bl.23, bl.37, bl.38, bl.39, bl.40, bl.41, Str. Pădurar

ilor; Uricani, str. Sterminos.

Gaz______________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă_________________ ;________
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:

8.00 - 15.00 de la str. Mărăști până la str. M. 
Kogălniceanu. Oprirea'afectează PT5, Str. 7 Noiem

brie, D Zamfirescu, zona înaltă de pe Bd. Decebal. 
8.00 - 12.00 pe str. L. Blaga (lucrări la nr. 18)

beț zilei

Tort de fructe
Ingrediente: 6 ouă, 6 linguri zahăr pudră, 6 linguri 

de făină, coaja rasă și zeama de la o lămâie, 100 g 

unt, 100 g stafide, 100 g zahăr sau nuci tocate cu 

cuțitul, fructe proaspete portocale, banane, ananas, 
piersici, 400 g frișcă.
Mod de preparare: Se unge partea de jos a unei tăvi 

cu unt. Deasupra se presară zahărul, apoi nucile și 
stafidele, iar în continuare se așază un strat de fruc
te. Blatul: se amestecă gălbenușurile, zahărul și coaja 

de lămâie, apoi se pune zeama amestecându-se. Se 

adaugă făina, iar apoi albușurile bătute spumă tare.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

la MM
MJSEJL 

Expun 
marfa

1 Marfă 
bina 

ambalată

f Vânzător 
Ieșit la 
pensie

Toană

f Unlțtel 
Magazin 
cu «-ale 

gurii

f Bâtutâ 
ritmic

Anestezic

I*. ! ! T

A pierde ► Bine 
întins

►
stocuri 

da marfă Din nou

Zidită 
de soț

Căpitan 
de plai 

dar

Ca pelinul 

Farftirle

► V

Șarpe... 
metalic

Siloz gol

Spațiu 
comercial

Cu marfă 
lapiăf*

► ■ Mlncat 
de porci

► V

ii prăvăliei Operei
Ban 

polonez 
Vânzare*  

cumpârare

► ! Bun de 
negoț

In ► T Forfotă V
Ca 

vulturii
Trase la 
ferestre

! Râmă 
prin 

țărână

Miță 
romană

Formație 1n 
deplasare

► Miez de 
banană!

r Produs F. / ,»
cumpărat LJjnȚ. Îf * 

recent

i

Obraz
SLițire »- r

Anal 
de târg!

r*-  .

♦
Aflate 

în stoc! ►
Reper 
laterali

Atârn*  la 
cântar ►

V*

&

Soluția Integramei din numărul precedent: C-T-C-C - BUCĂTĂRII - LACOMA - 
N - Ol - AC - SEF - NUMIT - LO - IAD - TOT - M - RAM - MESE - CE - AR - LAT 
-A - INCA - TA - TANC - URAT - PRÂNZURI - BEA - E - TISA - PITON - TEST

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 aceast 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 CÂȘTIGĂTOR!

Nume...........................................
Prenume....................................
Adresa .......................................
....................... Tel.......................  
Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? J

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoana de contact Magdalena Șerban.

Berbec

Aveți ocazia să lămuriți o dată pentru totdeauna o pro
blemă sentimentală mai veche. Fiți onest și recunoașteți- 
vă greșelile.

Taur

Dimineață s-ar putea să aveți mici probleme acasă. Puteți 
rezolva totul ușor și cu mult calm. După-amiază sunteți invi
tat la prieteni.

Gemeni

S-ar putea să aveți mici probleme de natură sentimentală. 
Sfaturile unei persoane mai în vârstă vă ajută să dezamor
sați un conflict.

Rac

Sunteți nervos și vă puteți trezi în situații neplăcute. Păstrațl- 
vâ calmul și ocupați-vă mai mult de problemele care nu 
suferă amânare.

Leu

Primiți un cadou impresionant, iar după-amiază sunteți invi
tat la o petrecere. împreună cu persoana iubită, lujați o 
decizie importantă.

Fecioară
începeți o nouă etapă în viața socială și în relațiile senti
mentale. Este posibil să plecați împreună cu persoana iubită 
într-o călătorie.

Balanță

Traversați o perioadă favorabilă relațiilor sentimentale. 
După-amiază sunteți dispus să faceți declarații de dragoste 
persoanei iubite.

Scorpion

Sunteți hotărât să începeți ceva nou și să vă asumați noi 
responsabilități. Este o zi favorabilă activităților intelectuale 
și profesionale.

Săgetător
în prima parte a zilei sunteți cam confuz, dar o rudă vă 
ajută. Perioada mai puțin favorabilă pe care o traversați 
este trecătoare.

Capricorn

Aveți tendința de a exagera, atât în privința relațiilor sen
timentale, cât și în afaceri. Nu riscați, pentru că o să ieșiți 
în Dierdere.

Vărsător

Dimineață totul vă merge din plin, însă este posibil să 
deveniți orgolios și să exagerați prea mult în privința 
relațiilor sentimentale.

Pești

Starea de confuzie pe care o resimțiți dimineață vă poate 
afecta relațiile sentimentale. Păstrați-vă calmul și evitați dis
cuțiile.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Atom. Mâine este 

acuml
10:30 Trăsniți! din Queens 

B(ep. 10, comedie, SUA,

2002) . Cu: Kevin 
James, Leah Remini

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

12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Nevastă-mea și copiii

0(s, comedie, SUA,
2003)

13:30 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Oglinda retrovizoare. 

Magazin de informare 

și educație rutieră 
16:00 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

20:20 între bine și tău.
Transmisiune directă

21:50 Anatomia lui Grey (ep.

EI16, dramă, SUA, 
2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl, Justin 
Chambers

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Memorialul durerii. Un 

portret al colonelului 
Gheorghe Crăciun, fost 
șef al Securității din 

Sibiu, Constanța și 
Brașov (doc.)

0:10 Talismanul de chih-
Q limbar (partea I) 

(dramă, Germania,
2004) . Cu: Muriel 
Baumeister, Michael 
von Au, Nadeshda 

Brennicke
1:50 Jurnalul TVR (r) 
2:55 Pietre (film, r) 
5:10 Oglinda retrovizoare 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat 
(reluare)

11:15 Dispăruți fără urmă (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

B de familie (ep. 28, 
dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 

Estensen
13:00 Știrile ProTv
13:30 Apropo Tv (r) 
14:15 Zâmbiți, vă rog
15:00 Walker, polițist texan 

(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Noriis, 
Clarence Gilyard Jr.

16:00 Tânăr și neliniștit (s).

El Cu: Eric Braeden,' 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 

son, Peter Bergman 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

EJ (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu 

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

20:30 Academia de poliție
El(serial comedie, SUA, 

1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor
- Campionii (studio - 
transmisiune în direct)

21:45 UEFA Champions 
League: Manchester - 
Milan (transmisiune în 

direct)
- Campionii (studio - 

transmisiune în direct)
■ Știrile Pro Tv

24:00 Rezumat Champions 

League 
0:55 Omul care aduce 

cartea (r)
1:00 Știrile Pro Tv 

2:00 UEFA Champions
League (r)

4:00 Rezumat Champions 

league (r)
530 Parte de carte (r)
5:45 Pro Vest (r) 
630 Emmerdale - Afaceri

Sdefamifie (r)

6:00 în gura presei cu

Mircea Badea. Revista 

presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P.

B (serial) 
12:00 Vocea inimii

Bl (serial)
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 D.C.

S(serial dramă, SUA, 
2000), 
în distribuție: 

Gabriel Olds, 
Kenneth Welsh, 
Todd Robert Anderson, 
Mike Hodge 

15:00 De tot râsul
(reluare) 

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

faci 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Din dragoste
(divertisment) 

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

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

Dichiseanu, Marius 
Bodochi 

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

24:00 Arta de a înșela
(comedie, SUA, 1989).
Cu: John Ritter, Vin- 
cent Gardenia, Alyson 

Reed
Zach Hutton este un 

bețiv, un scriitor 
alcoolic a cărui viață 
se pare că a luat-o 

razna.
U0D Concurs interactiv 
330 Observator (reluare)

920 Jurnalul Euronews pentru 
România 9:35 Populații 
străvechi (r) 10:10 Tonomatul 
DP2 12:00 Replay. Legendele 
fotbalului românesc 12:30 
Lege și ordine (r) 14:00 ABC... 
de ce? 14:30 Tribuna partide
lor parlamentare 15:00 împre

ună în Europa. Emisiune în 
limba germană 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 16:20 Descoperă 
românii 1630 Autostrada TVR. 
Magazin regional 18:00 Jur
nal regional 18:35 Lege și 
ordine (s) 1930 Supraviețuitorii 
dezastrelor (doc.) 20:00 Omul 
între soft și moft 20:30 Arta 
supraviețuirii 21:00 Ora de știri 

22:10 Excalibur (aventuri, 
SUA/Marea Britanie, 1981) 
0:35 Replay (r) 1:05 Whistler 
(s, dramă, Canada, 2006) 1:55 
Un billet în plus (film, r)

11:00 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelfer, Allan Traut- 
man 1130 Inspectorul Fowler 
(s). Cu: Rowan Atkinson, Mina 
Anwar, James Dreyfus, Sere- 
na Evans 12:20 Look who is 
winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (s). Cu: Daniela Alvarado, 
Râul Amundaray, Susana 
Benavides 1730 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 Film 
artistic 22:00 Miezul proble
mei 24:00 Un nou început 
(serial) 1:00 Film artistic

14:00 Lumea Pro Cinema (r) 
14:30 Pro Motor (r) 15:00 
Entertainment News (r) 15:15 

Savoarea bucătăriilor euro
pene (doc.) 16:15 Entertain
ment News (r) 1630 Spitalul 
de urgență (s) 17:30 Viața la 
Casa Albă (s) 18:30 Ghici ce
rni place la tine (r) 19:00 

Seaquest (s) 20:00 Entertain
ment News 2020 Dr. Vegas 
(s) 2130 Ghici ce-mi place la 

tine 22:00 Tabăra noastră 
(corn.) 24dX) Cu sânge rece (s, 
dramă. SUA 2003)

6:00 Clona (r) 730 Duelul pasi
unilor (r) 9:00 Gitanas (s) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocență furată (s) 1330 

Prizoniera (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 
(s) 1730 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s). Cu: 
Ana Măria Orozco, Jorge 
Enrique Abello, Natalia Ra- 
mirez 19:30 Tequila cu suflet 
de femeie (s) 20:30 Iubire ca 
în filme (s) 21:30 Zorro (s) 
22:30 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s) 
24:00 Prizoniera (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Iubire ca în filme (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 

Flavours - 3 bucătari (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 1225 Quizzit - emisiune 

interactivă 14:05 Dragoste și 
putere 14:40 Copacul ferme
cat (dramă, SUA, 2000). Cu: 
Alfre Woodard, Helen Shaver, 
Mary Alice. R.: Ivan Passer 
16:25 Al 7-lea cer (s) 1725 

Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:45 Mondenii (s) 
20:45 Nuntă în 48 de ore - 
reality show 2230 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 

23:30 Forța legii (s) 030 Focus 
(reluare)

10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Moderator Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 
Un nou început (reluare) 

(documentar) 13:35 Emisi
une religioasă (reluare) 
14:35 Lumea cărților. 
Moderator George Mihal- 
cea 15:35 La limită (relu
are) 16:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 

18:00 6! Vine presa! Talk- 
show cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Irina By Mo
mea Columbeanu 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 

Moraru 24:00 6! Vine pre
sa! (reluare) 230 Chat TV

06.3007.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

13:40 Căutătorii de aur (come
die, SUA, 2003).1535 Aimă- 
sarii (comedie, Irlanda, 2006) 
16:40 Drumul de 12 mile 

(dramă, SUA 2003). 18:10 Din 
culise - Hany Potter și PocaU 

de Foc 18:35 Renăscut din 
cenușă (dramă, SUA, 2005). 
2130 Roma - Vultunil furat (Ep. 

1, dramă, Marea Britanie, 
2005). 21:55 Roma - Prăbu
șirea republicii (Ep. 2) 2145 

Răpire de persoană (thriller, 
SUA, 2004). 0:20 Roma - h 

culise 0:50 Closer - Ispita 

(dramă, SUA, 2004).

11:00 Deschide lumea 1320 
EU, România 1430 Reaâtatea 
de la 14:00 14:50 Reaătatea 
bursieră 1520 Fabrica 1650 
Marfă 1730 Realitatea de la 

17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 1830 
18:50 Realitatea zilei 2030 
Realitatea de la 2030 2035 
Realitatea zilei 2130 Reali
tatea de la 21:00 2150 Pri
ma ediție 2230 100% cu 
Robert Turcescu 2330 Ultima 
oră 2430 Realitatea de la 

24:00

930 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 1130 Mazda MX5 
1230 Tehnologie extremă: 
Tunelul SMART din Malaezia 
1330 Confruntări și fiare vechi 
1430 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1630 Curse 1730 
Automobile americane recon
diționate 1830 Motoddete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 2030 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2130 Hoți 
trupurilor noastre 2230 
Ultimele 24 de ok John 
Belushi 2330 in wtoza a 

ancea 2430 Cian se fabrică 
tfivene luawi?



îi supără gunoiul, nu morții■ ■VKI»
wwwJobin.ro
Dm (C.P.) - Este un nou site de joburi. Jobln își pro
pune să ofere utilizatorilor săi accesul la o bază de da- 

I te ce acoperă toate domeniile profesionale. Candidați!
pot căuta în baza de date jobul care II se potrivește 
cel mai bine, sau pot completa online propriul CV.

TRANZACȚII :|i|J IM;I:

Societatea Preț 
închidere

Variație 
(lei/acț)

5NP 0,5550 1,83
SIF1 3.1500 3,96
SIF5 3.6000 3,75
ANTIBIOTICE 1.8400 1,1
ALU 8.3000 0
ROMPETROu 0.1030 -1,9
BANCA TRANSILVANIA 1.1000 0,92
BIOFARM 0.7450 2,76
SIF3 3.8000 1,88
SIF2 3.2000 4,23
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, b 1. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

»
221277.

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Direcția Samtar-Veter. 221145

■ Devenii care au imo
bile situate lângă cimi
tire spun că au cei mai 
liniștiți vecini din oraș.
CĂLIN BlCĂZAN_____________________
calin,blcazan@lnfornimedia.ro

Deva - Priveliștea sinistră pe care cimitirele o creează multor oameni s-a transformat într-o obișnuință pentru devenii al căror cămin este situat în imediata vecinătate a acestora. Deși peisajul e presărat cu cruci și morminte, acest lucru nu pare că-i afectează prea mult pe devenii pentru care aerul macabru al cimitirului a devenit o parte din cotidian. Poveștile cu strigoi, moroi sau stafii care ies noaptea din mormânt și bântuie casele din apropiere nu îi înfricoșează pe devenii care locuiesc lângă cimitirul din cartierul Călugăreni. De fapt, locatarii sunt bucuroși că au cei mai liniștiți vecini din oraș. „E liniște aici, e multă verdeață și, sincer, nu m-aș muta din zonă. în oraș vecinii sunt mult mai gălăgioși decât ăștia de aici”, afirmă Camelia Lazăr. „Multă lume mă întreabă dacă nu mi-este teamă să locuiesc lângă cimitir, dar mai mult rău fac cei vii decât cei morți. Până acum nu am

Elisabeta Partiș Nicolae Stancu (Foto: c B)

Cartier rezidențial lângă „parcul eternității" (Foto: c b )fost vizitată de nicio fantomă a vreunui decedat”, spune Elisabeta Partiș.Problema principală pe care cimitirul din zona Călugăreni o creează locatarilor nu este aerul sinistru și nici fan
tomele, ci gunoaiele care se adună la marginea acestuia. Această situație a curățeniei precare nu s-a îmbunătățit în ultimii ani, deși oamenii au încercat de nenumărate ori să se facă auziți de autoritățile locale. „Nu stafiile mă deranjează pe mine, ci gunoaiele din cimitir care nu s-au mai ridicat cu anii”, susține Nicolae Stancu, completat de Elisabeta Partiș care afirmă că „soțul meu a făcut infarct după atâtea certuri cu primarul Mircia Muntean legate de gunoaiele din cimitir”. „Primăria nu vine niciodată aici să facă curățenie. Am încercat să-i înduplecăm și pe cei de

la Protecția Mediului, dar nimeni nu a mai făcut nimic”, spune Ileana Băbuț. Pentru că lupta cu gunoaiele s-a dovedit a fi mult mai grea decât lupta cu stafiile, unii au ajuns la concluzia că mai repede te poți înțelege cu cei trecuți în lumea drepților decât cu primăria. „Eu am o părere proastă despre curățenia din cimitir de 17 ani de când m- am mutat în zonă. Am renunțat la ideea de a mă mai certa cu responsabilii pentru situația jenantă de aici pentru că îmi e teamă de cei vii care ar putea să-mi spargă geamurile casei dacă mai insist prea mult”, spune Camelia Lazăr.
Amplasarea aparatelor radar în data de

l|ep)4.2007: ___ _________________ ___________
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu

Țăranii vor fi instruiți gratis

sudorii
...................................... .

Reguli: ÎNCEPĂTORI

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.
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■ Agricultorii pot opta 
pentru un modul de 
pregătire în funcție de 
domeniul de activitate.

Clara Păs
dara, pas@nformmedia.ro

Deva - Primul modul este un curs de perfecționare care vizează pregătirea profesională în domeniul creșterii animalelor și culturilor de câmp. „în cadrul acestui curs se vor organiza zece acțiuni de pregătire la nivel național cu durata a zece zile fiecare, incluzând ore de pregătire teoretică și aplicații practice”, a precizat Emil Gavrilă,

director în cadrul DADR Hunedoara. Al doilea modul se adresează fermierilor care își desfășoară activitatea în horticultura, pregătirea profesională derulându-se tot pe durata a zece zile, în cadrul a șase acțiuni de instruire. Toate cursurile sunt gratuite și se desfășoară în trei locații: Cluj, Craiova și Iași, în perioada 7 mai - 26 octombrie. Principalul criteriu de selecție pentru participanții la a- ceste cursuri va fi apartenența la următoarele categorii: beneficiari ai programului SAPARD, potențiali beneficiari ai aceluiași program care au proiecte depuse la APDRP și așteaptă avi-
Emil Gavrilăzarea lor, persoanele fizice sau juridice care au proiecte SAPARD respinse și alte categorii interesate. înscrierile se fac la sediul DADR Hunedoara.

Bani pentru sate
Deva (C.P.) - Un număr de 85 de localități din 28 de județe, între care și Hunedoara, vor beneficia de sprijin guvernamental pentru finanțareâ proiectelor locale depuse de primării în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural. Cererile de finanțare sunt structurate pe obiective de investiții. A- proximativ 30% din finanțări sunt solicitate pentru poduri și podețe, 40% - pentru asigurarea alimentării cu apă, 25% - pentru canalizări și stații de epurare ape uzate.
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Job-uri în Slovenia
București (C.P.) - Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă a primit oferte de

Se caută sudori

muncă din partea angajatorilor din Slovenia, pentru meseria de sudor și instalator țevi. Contractele de muncă sunt pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire. Persoanele care doresc să lucreze în Slovenia sunt așteptate la sediul OMFM București, până în data de 31 mai, pentru a se înscrie în banca de date a Oficiului. La înscriere pot participa bărbați, cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 ani, care să cunoască limba engleză sau slovenă și cu experiență de minim doi ani în instalarea cazanelor și conductelor, repararea și sudarea cazanelor. Detalii despre actele ce trebuie prezentate în dosarul de înscriere se găsesc pe Internet la adresa www.omfm.ro.

Vin declarațiile de venit!
Deva (C.P.) - Agenția Națională de Administrare Fiscală va finaliza, vineri, operațiunea de transmitere către populație a plicurilor care conțin declarațiile de venit aferente anului fiscal 2006, operațiunea fiind începută săptămâna trecută. Plicurile includ, pe lângă cele două formulare ale declarației speciale privind veniturile realizate, ghidul de completare, scrisoarea adresată contribuabililor, precum și plicul destinat trimiterii declarațiilor la autoritățile fiscale. Persoanele fizice vor trebui ca, după completarea celor două formulare de declarație de venit, să

introducă un exemplar în plicul primit, păstrând celălalt document.

Formularele se completează 
și se expediază fiscului

wwwJobin.ro
mailto:blcazan@lnfornimedia.ro
mailto:pas@nformmedia.ro
http://www.omfm.ro
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Au învățat 20 de ore pe ziI”i • Dialog social. Organizațiile SocietățiiI Civile de. tip ONG din județ au solicitat CJ Hunedoara desfășurarea unui dialog social - pe tema integrării minorităților, în special V-: - a etniei rome. întâlnirea va avea loc în 26 aprilie, orele 10-13, la Casa de Cultură Deva, în prezența deputatului Păun Nico- , lae. (S.B.)
Tablou de 
absolvire

Deva (S.B.) - Absolvenții hunedoreni pot avea un „tablou de absolvire”, ca amintire a anilor de școală petre- cuți alături de colegii dragi și prin intermediul ziarului „Cuvântul liber”. Chiar dacă a cam trecut moda tablourilor cu absolvenți expuse în vitrinele magazinelor, suntem siguri că părinții absolvenților de astăzi și generațiile de a- cum cinci ani își amintesc cu plăcere de tablourile lor de absolvire. De atunci, obiceiurile s- au schimbat. în această primăvară, „Cuvântul liber” își propune să reînvie tradiția, publicând fotografiile absolvenților în paginile sale. Trimiteți astfel de fotografii de grup (clasă), cu indicarea numelor elevilor și profesorilor din imagine, pe adresa redacției noastre, Str. 22 Decembrie, nr.37A (parter) (clădirea Cepromin), sau pe adresa de e-mail san- da.bocaniciu@inform- media.ro, cât mai curând!

Carmen Buzatu

■ Olimpicii hunedoreni 
nu își aleg modele de 
urmat în viață. Vor 
doar să fie ei înșiși!
Sanda Bocaniciu______________
Sanda.hocanlciu@informmedla.ra

„Floare 
de cireș" 
Hunedoara (S.B.) - 

Primăria Teliuc în co

laborare cu Direcția 

Județeană pentru 

Cultură, Culte și Pa

trimoniu Național 
Cultural Hunedoara și 

CN „lancu de Hune
doara" organizează, 

în perioada 11-13 

mai, la Căminul cul

tural din Teliuc (11 

mai) și Lelese (12-13 

mai), Festivalul folclo

ric de datini și obice
iuri de primăvară și 

vară „Floare de ci
reș". După derularea 

concursului de inter

pretare a datinilor și 
obiceiurilor și pre

mierea participanților, 

în 12 mai, ora 15.00, 
va avea loc o sesiune 

de comunicări știin
țifice - derulată la 

CN „lancu de Hu
nedoara". Precizarea 

a venit din partea 

prof. Carmen Buzatu. 
în 13 mai, ora 10.00, 

la Lelese, va fi pre

zentat obiceiul popu
lar „Măsuratul oilor*.

Hunedoara - Premiul I la Fizică, Premiul I la Limba și Literatura Română și o mențiune la Biologie sunt cele trei premii obținute de elevi de la CN „lancu de Hunedoara". Cei trei olimpici simt Dragoș Cior- daș, Olga Ștefan și Corina Chiriac. Dragoș a învățat pentru olimpiadă zilnic între orele 8-22. Olguța dormea doar patru ore pe noapte, iar Corina a trecut prin două săptămâni de pregătire intensă. Profesorii Daniel Lazăr, Maria Prejban și Gabriela Gabor le- au fost alături și, desigur, au trecut și ei prin emoțiile concursurilor. Olimpiada Națională de Fizică a avut loc, în acest an, în premieră, în județul Hunedoara. Elevul Dragoș Ciordaș, din clasa a X-a a obținut Premiul I. Profesorul care l-a pregătit este Daniel Lazăr, un profesor care nici

Corinâ Chiriac
Angajați ca soldați voluntari

Deva (M.S.) - Prima serie de soldați voluntari din județul Hunedoara, care vor lucra ca angajați în unitățile militare, a început pregătirea de specialitate în patru centre de profil ale Ministerului Apărării Naționale. Soldații voluntari, între care se numără chiar și absolvenți de învățământ superior, se vor antrena pentru armele vânători de munte, comunicații și informatică, artilerie terestră și geniu. „La sfârșitul stagiilor de pregătire, care durează între două și cinci luni de zile, majoritatea tinerilor care au optat pentru soldați sau gradați voluntari vor fi repartizați la unități militare din județul Hunedoara”, a precizat lt.col. Nicolae Dincă, din cadrul Centrului Militar Județean Hunedoara. El a menționat că prima serie de militari, formată din peste 20 de persoane, a fost selectată, în baza unor teste specifice, din aproape o sută de candidați declarați admiși cu ocazia procedurilor de recrutare. Adresabilitatea tinerilor spre cariera militară este ridicată, mulți dintre ei fiind studenți sau absolvenți de facultate.

Primii voluntari hunedoreni au început instrucția

Vernisaj
Hunedoara (S.B.) - Galeria de Arte a municipiului Hunedoara găzduiește, începând de ieri, ora 17, când a avut loc vernisajul „Expoziției de Modă”, o feerie a designului, plină de culoare și extrem de interesantă, organizată de Primăria Municipiului Hunedoara în colaborare cu Universitatea Națională de Arte București. Expoziția este prezentată, celor interesați de ultimele idei de design ale studenților artiști, pe trei departamente: - fashion-de- sign; - expoziția propriu-zisă de modă (crochiuri de modă, desene experiment, portrete, Renaștere, accesorii); - obiecte vestimentare (împletituri neolitice, veșminte medievale, veșminte supradimensionate). Coordonatorii temelor de design aflate în expoziție sunt: lector dr. Paula Barbu, lector drd. Andreea Flondor și conferențiar dr. Pomponiu. 

Modă în expoziție

Fetițe abandonate în spital
Petroșani (M.S.) - Poliția a declanșat o anchetă în cazul a două fetițe în vârstă de .un an și jumătate, respectiv trei ani, care au fost abandonate, la sfârșitul săptămânii trecute, pe scările unei secții a Spitalului de Urgență Petroșani. Asistenții sociali care le au acum în grijă cred că fetițele nu aveau cum să se rătăcească, iar după ce le-au făcut mai multe analize au constatat că nu au fost bătute sau înfometate și că starea lor de sănătate este bună. „Sperăm ca cineva să le recunoască pentru a le afla identitatea. Altfel trebuie să ne adresăm instanțelor judecătorești”, declara un asistent social.

măcar nu și-a dorit să apară în presă. Cu toate acestea el a declarat: „Dragoș este unul dintre elevii de la care eu „învăț” clipă de clipă, astfel încât evoluăm împreună. Fiecare ia câte ceva de la celălalt! Rezultatul obținut de elevul meu la Olimpiada Națională de Fizică este un rezultat prețios atât pentru el cât și pentru mine! Din anii ’90, la nivel de județ, nu s-a mai obținut un premiu la faza națională a olimpiadei de fizică! Sunt mândru că am reușit noi acest lucru. Părerea mea este că e foarte important ca elevii

de la primul contact cu o materie nouă!”

să fie formați dle mici, chiar
................... ... ■«*•>***** .................

„Dragoș este 
pentru mine 
un elev de

z-s
la care „învăț”

Daniel Lazăr
iSi
..............H

„Fizica e viata mea“Dragoș Ciordaș este un elev conștiincios. El spune că fizica este totul, este viața însăși. Mare pasiune are și pentru calculator și-l adoră pe Ein- stein! La finele studiilor liceale își dorește să urmeze o. facultate de fizică-informatică. El susține că nu și-a ales un model în viață. „Nu sunt de părere să copiez pe cineva și nici măcar nu am un model de urmat în viață. Eu vreau să fiu eu însumi!”, susține Dragoș. După aceste declarații, premiantul ne povestește

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

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

Pe lângă multitudinea de beneficii. Cuvântul Liber îți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOE
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

Numele _ 
Prenumele

Depune talonul in cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC
Inform Media SRL. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru informații suplimentare sunați la 

880F. persoană de contact Magdalena Șerban.

Olga Ștefan și Dragoș Ciordaș că va participa, pe 5 mai, la un concurs internațional ce se derulează pe Internet.
Cea mai tare la românăUn premiu la fel de valoros este Premiul I la Limba și Literatura Română, obținut de eleva Olga Ștefan, clasa a XII- a, îndrumată de profesoara Maria Prejban. Eleva a obținut totodată și premiul Sper cial al olimpiadei care a avut loc la Rm. Vâlcea. Ca și colegul Dragoș, Olguța este de părere că: „model de viață un e- xistă pentru mine. Fiecare avem personalitatea noastră și cred că generația noastră trebuie să genereze modele pentru alții, probabil, nu să regenereze. Facem totuși parte din postmodernitate”. Dedicată total literaturii, Olga Ștefan nu are alte pasiuni, dar nici un spună vreodată: „Acum trebuie să scriu”. Ea susține că literatura este aerul pe ca- re-1 respiră! Deci trăiește prin ea! încă de mică, sub îndrumarea părinților săi, Olga a început să scrie poezie. Și 

‘scrie întruna. „Este dotată și muncitoare. Are condei de la Bunul Dumnezeu și citește e- norm”, spune profesoara sa, care este mândră de rezultatele elevei ce nu este la primul său premiu. în 30 mai Olga va participa la Olimpiada Internațională de Română.
A fost greu dar a meritatNu mai puțin importantă este și mențiunea obținută la Olimpiada Națională de Biologie (Alba Iulia) de eleva Corina Chiriac, din clasa a IX-a a aceluiași colegiu. „Este importantă pentru mine pentru că mi-a fost răsplătită munca. 0 Profesoara mea, Gabriela Gabor, m-a ajutat foarte mult. A fost, totuși, foarte greu pentru că a trebuit să parcurg materie din foarte multe manuale”.Celor trei olimpici nu le place politica și nici persoanele . pe care tinerii, în general, le , iau drept modele de viață. Sunt siguri pe ei, pe personalitatea lor și sunt de părere că . pot ei înșiși să ajungă modele 9 „noi” pentru alții!

mailto:san-da.bocaniciu@inform-media.ro
mailto:Sanda.hocanlciu@informmedla.ra


SPORT
Altă echipă, aceeași strălucire?
■ La CE, lotul de gim
nastică al României tre
buie să reînnoade șirul 
succeselor.
ClPRIAN MARINUȚ

* Două echipe în Intertoto. România va avea două reprezentante în Cupa UEFA-Intertoto ediția 2007, după ce UEFA a decis să a|oce FRF locul vacant rămas după retragerea din competiție a Federației Scoțiene. Tragerea la sorți a jocurilor din cele trei tururi ale Cupei UEFA-Intertoto 2007, a avut loc, ieri, la Nyon. (C.M.)
• în Cipru? Alin Paleacu, mijlocașul Jiului Petroșani, refuză să își' prelungească acordul cu echipa pentru că ar putea evolua, din vară, la formația cipriotă Nea Salami- na. „Indiferent dacă echipa rămânea sau nu în prima ligă eu tot aș fi plecat", a spus Paleacu. (V.N.)

clprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Noua generație de gimnaste din lotul olimpic al României care se pregătește la Deva trebuie să demonstreze la Campionatele Europene de la Amsterdam că școala românească de gimnastică rămâne în top. De la Steliana Nistor (CSS Sibiu), Sandra Izbașa (Steaua), Alui- ssa Lăcusteanu (CSS Cetate Deva) și Andreea Grigore, cele patru gimnaste pe care antrenorul coordonator Nico- lae Forminte a decis să mizeze în Olanda, se așteaptă să readucă gimnasticii românești strălucirea de altădată. „Totul depinde de puterea lor de concentrare și de capacitatea lor de a-și face exercițiile așa cum le-am lucrat la antrenamente. Eu
Criză totală la „Dacia"
■ După rezultatele 
slabe din ultima vreme, 
fotbaliștii din Orăștie 
au rămas fără păstori.

Deva (V.N.) - Ceea ce era de așteptat, iată că s-a întâmplat. După un început promițător în acest sezon în Liga a IH-a, „Dacia” Orăștie a ajuns acum în subsolul clasamentului și cu o parte din ștaful tehnic plecat. Lucrurile au luat această întorsătură după meciul de vineri de pe teren propriu cu Transil Tîrgu Mureș, deși ele cloceau mai demult. Această nouă înfrângere cu 1- 0 însă i-a pus pe unii pe... drumuri. Primul care a spus că nu mai merge la echipă a fost
Retragere

Deva (V.N.) - Dan Mănăilă, tehnicianul echipei Minerul Lupeni, a declarat că doi dintre jucătorii săi au decis să se retragă din activitate. Fotbaliștii au spus că „nu se merită” și nu câștigă financiar atât Cât și-ar dori. „Torok și Marius Popa au spus că abandonează fotbalul pentru că nu câștigă financiar atât cât și-ar dori. Nu s-au mai prezentat la echipă", a spus Mănăilă. El a precizat că are doar 14 fotbaliști apți de joc înaintea etapei intermediare de miercuri, în care Minerul Lupeni va întâlni pe teren propriu Apulum Alba Iulia. „Am jucători care s-au lăsat de fotbal și am jucători care sunt accidentați”, a spus Mănăilă.

Gimnastele din lotul României au o misiune dificilă în Olandaam făcut tot ce a ținut de mine”, a declarat Forminte, duminică, la plecarea delegației României în Olanda. Gimnastele vor intra în concurs joi, 26 aprilie, și se vor bate pentru medalii până duminică, când sunt programate ultimele finale pe aparate.La ultima verificare, înaintea CE din Olanda, respectiv la Campionatele Internaționale ale României de la
Cristian Gîț, directorul sportiv. De ce? Nu am aflat, pentru că nu răspunde la telefon. Vicepreședintele clubului, Gheorghe Blaga, spune însă „că l-a înjurat un jucător. De atunci spune că nu mai vine”. Tot de la vice am mai aflat că nici antrenorul Constantin Nenu nu mai „vine la echipă”. Iar pentru că nici tehnicianul nu răspunde la telefon, nici noi nu vă putem spune exact despre ce este vorba. Am aflat însă că este pentru a treia oară când Nenu a spus că pleacă. Motivele se pare că sunt atât de ordin financiar, cât și familial. Până se vor lămuri lucrurile, secundul Marius Ștefan a plecat cu echipa la Rîmnicu Vîlcea pen- 

Vrei să pui mâna pe niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tău este minim pen
tru a câștiga cu CL în 17 mai:
-j sau -> 2x3 iiUxluU S2J2L3idL. sau -> JJjJJJ J sau -Z2 Jj jlLlJ.
FA 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 
d'n Deva str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 16 mai! Nu rata asemenea premii!

Ploiești, cele patru gimnaste care se vor bate pentru medalii la Amsterdam au părut într-o bună formă de concurs. Steliana Nistor a câștigat concursul individual și finala la paralele, demonstrând că e cea mai completă gimnastă din lotul României. Aluissa Lăcusteanu și Steliana Nistor au ocupat primele două locuri la sol, iar Steliana Nistor și Andreea Grigore s-au clasat pe primele

(Foto: CL)Viitor incert pentru orăștieni tru meciul din etapa intermediară de astăzi.„Ceea ce se întâmplă la Orăștie sunt lucruri copilărești. Este păcat, pentru că sunt legat sufletește de această echipă, și nu trebuie lăsată la greu” - ne-a spus Grigore Macavei, vicepreședinte al AJF Hunedoara. Chestionat în 

două poziții la bârnă. Sandra Izbașa a fost pe trei la individual compus, iar în finalele pe aparate nu a concurat, ea acuzând dureri la glezna dreaptă și fiind menajată de antrenor pentru CE de la Amsterdam. Oficialii FR Gimnastică s-au declarat mulțumiți de evoluția gimnastelor, considerând că nivelul de pregătire al gimnastelor este bun înaintea CE din Olanda...Fetele au mers bine, chiar foarte bine, dacă mă refer la speranțele noastre la o medalie la Europene, Steliana Nistor și Sandra Izbașa. Izbașa a avut chiar o notă excepțională la bârnă, 16.05, care este foarte greu de obținut”, a declarat secretarul general al FR Gimnastică, Mircea Apolzan. Să le ținem așadar pumnii strânși noilor gimnaste din lotul României, sperând că această altă echipă va reuși să mențină România între forțele gimnasticii și că va putea să readucă strălucirea de altădată.

legătură cu acest lucru, primarul municipiului Orăștie, Iosif Blaga, ne-a declarat: „Nu știu nimic. Nu prea știu ce se întâmplă cu echipa. Pot să vă spun însă că aruncăm cu banii. Am susținut și vom susține echipa, dar rezultatele sunt sub așteptări. Vom merge mai departe cu tineretul.

xkk
Trei pași simpli pentru 

o carieră de succes:
* SIMPLU

•• «RAPID- . ■
- GRATUIT

REGULAMENT . S®IDRNflL
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Niculescu ironizează Rapidul• Egal cu Vaczi. Claudiu Niculescu a ajuns la 125 de goluri marcate în primul eșalon și se află la egalitate cu Gheorghe Vaczi, fost fotbalist al formației UTA Arad, în clasamentul all-time.
Reținuți

București (MF) - Tu- șierii Marcel Savaniu și Aurel Oniță au fost opriți de la delegări în urm? greșelilor din meciul Rapid - Dinamo, scor 1-4.„Au greșit, ce pot să spun acum? Nu vreau să vorbesc înainte să vină raportul de arbitraj, dar pentru greșelile astea tușierii vor fi opriți de la delegări”, a spus Con1 stantin.
„Nu regret"

București (MF) - Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, a declarat că nu regretă că nu a adus arbitri străini la Rapid - Dinamo, scor 1-4, deși conducerea clubului giuleștean a acuzat în termeni duri maniera de arbitraj a brigăzii conduse de Sebastian Colțescu.

Drogba (Foto: EPA)

Leu 
de aur
Abldjan (MF) - Ata
cantul echipei Chel- 
sea, Dldier Drogba, a 
fost ales „Leul de aur 
2006", a anunțat 
Federația Ivoriană de 
Fotbal (FIF).
Acest titlu a fost 
decernat de publi
cația marocană de 
limbă arabă „Al 
Mountakhab", la 
încheierea unui son
daj la care au partici
pat peste 35 publi
cații africane și inter
naționale.
Didier Drogba, deja 
câștigător al trofeului 
în 2005, a primit 118 
puncte, devansându-i 
pe camerunezul 
Samuel Eto'o - câști
gător în 2004 -102 
puncte), egipteanul 
Mohamed Aboutri- 
ka-65 puncte și pe 
ghanezul Michael 
Essien -15 puncte.

■ „Clau-gol" a făcut 
ravagii în careul giu
leștean, marcând patru 
goluri pentru Dinamo.

București (MF) ■ Atacantul echipei Dinamo, Claudiu Niculescu, a declarat că ar fi penibil ca eșecul formației Rapid din derby-ul de duminică, pierdut cu scorul de 1-4, să fie pus pe seama prestației arbitrilor, în condițiile în care „alb-roșii” au înscris de patru ori de pe stadionul Giulești-Valentin Stănescu.„Haideți, domne! Ce să mai spui când dăm patru goluri și în Ghencea, și în Giulești? Per total Rapidului i-am dat șapte goluri în acest sezon. Nu poate fi aruncat acest eșec asupra arbitrilor. Ar fi penibil”, a spus Niculescu, la finalul meciului de duminică, din etapa a XXVII-a a Ligii I.Rapidiștii au acuzat vehement arbitrajul la finalul der- by-ului cu Dinamo, reproșând brigăzii conduse de Sebastian Colțescu, printre altele, eliminarea fundașului Marius Constantin, la indicațiile asistentului Marcel Savaniu, anularea unui valabil gol Înscris de Ionuț Mazilu, la scorul de 1-4, pentru un ofsaid semnalizat greșit de Aurel Oniță, faulturi neacordate pentru Rapid și acordarea unui fault gratuit în urma căruia Dinamo a marcat golul al treilea.Claudiu Niculescu a men

Washington (MF) - Rezultate înregistrate, duminică, în 
primele meciuri din sferturile de finală ale Conferințelor 
ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), 
care se dispută după sistemul „cel mai bun din șapte 
meciuri".

Conferința de Est __________
Cleveland - Washington 97-82 
Conferința de Vest
Phoenix - L.A. Lakers 95-87
San Antonio - Denver 89-95 
Dallas - Golden State 85-97

----.-- ...................—

Mai departe. Tenismanul Andrei Pavel s-a calificat, luni, în turul doi al turneului de la Barcelona, dotat cu premii în valoare totală de 850.000 de euro. Pavel l-a învins, în runda inaugurală, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, pe cehul Radele Stepanek, cap de serie numărul 10.
(Foto: EPA)

Ronaldo, cel mai bun din Anglia
■ Pe locurile următoare 
s-au clasat Drogba și Scho- 
les, Cristiano a fost ales 
cel mai bun tânăr jucător.Londra (MF) - Portughezul Cristiano Ronaldo, de la Man- chester United, a fost desemnat, duminică, cel mai bun jucător din campionatul Angliei, dar și cel mai bun tânăr fotbalist din Premier League, în cadrul unei gale desfășurate la Londra, informează BBC.Jucătorul în vârstă de 22 de ani este primul fotbalist care câștigă ambele premii în a- celași sezon, după Andy Gray în 1977.Ronaldo a fost urmat de atacantul echipei Chelsea, Di- dier Drogba, și de coechipierul său de la Manchester, Paul Scholes, clasat pe locul trei. De pe lista nominalizaților au mai făcut parte Ryan Giggs (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), câștigătorul de anul trecut, și Cesc Fabregas (Arsenal).La titlul de cel mai bun tânăr jucător, Ronaldo a fost urmat de Fabregas, locul trei revenindu-i lui Aaron Lennon

-ăi « ■ 1

AmicaleBucurești (MF) - Federația Română de Fotbal și cea israeliană au semnat un contract care prevede disputarea a două I meciuri amicale între e- j chipele naționale de seniori ale celor două țări, pe bază de reciprocitate.Primul meci de verificare se va disputa în Israel, la data de 6 februarie 2008, partida revanșă urmând să aibă loc în România, la o dată ce va fi stabilită ulterior.
l________________________

Claudiu Niculescu se bucură pentru realizările din Giulești, cu care Dinamo a umilit pe Rapid (Foto: FAhționat că înaintea derby-ului cu Rapid a glumit cu Cătălin Munteanu, spunându-i că în derby-ul de duminică va înscrie de patru ori. „Sunt foarte fericit, nu știu dacă mă cre-
>5............................. ...................
Nu-mi aduc aminte când Dinamo a 
reușit ultima oară să câștige toate 
derby-urile din campionat și acasă 

și In deplasare

Claudiu Niculescu
............. .......................... •••••>?deți, dar înainte de meciul cu Steaua i-am zis lui Cătălin Munteanu că dacă nu voi face hat-trick, două goluri tot dau. La fel și azi, la Săftica, i-am spus că dau patru goluri. Bineînțeles că nici eu nu credeam. Glumeam, dar uite că a ieșit. Mi-a zis după meci că

*
■ J

Cristlano Ronaldo a câștigat, pe merit, titlul din Anglia (Foto: epa)(Tottenham). Pe lista nominalizaților s-au mai aflat: Wayne Rooney (Manchester United), Revin Doyle (Rea- ding) și Micah Richards (Manchester City). Managerul grupării Manchester United, Sir Alex Ferguson, a primit un premiu special de merit.Echipa anului votată de Asociația Fotbaliștilor Profe
Intrare liberă la UTA

Arad (MF) - Finanțatorul UTA-ei Arad, Nicolae Bara, a declarat că la partida cu Ceahlăul, din etapa a XXIX-a a Ligii I, de duminica viitoare, intrarea va fi liberă, oficialul arădean subliniind că are nevoie de sprijinul suporterilor la un meci considerat decisiv în lupta pentru evitarea retrogradării.După ce antrenorul Marius Lăcătuș a afirmat că soarta sa pe banca echipei UTA depinde de cei doi finanțatori, Nicolae Bara și 

sunt nebun și poate că sunt puțin”, a spus Niculescu.Atacantul dinamovist a spus că nu se consideră eroul meciului, deși a marcat toate cele patru goluri ale echipei Dinamo: „Nu știu dacă în istoria derby-urilor a mai marcat vreun jucător patru goluri în Giulești. Nu sunt însă erou, toți am jucat eroic astăzi. Victoria este meritată, în repriza a doua, dacă eram puțin mai atenți, puteam să mai marcăm. Dar să nu-1 mâniem pe Dumnezeu”. „Nu-mi aduc aminte când Dinamo a reușit ultima oară să câștige toate derby-urile din campionat și acasă și în deplasare”.Claudiu Niculescu a menționat că, după victoriile din 

sioniști este următoarea: Ed- win van der Sar - Gary Nevi- lle, Nemanja Vidici, Rio Fer- dinand, Patrice Evra (toți Manchester United); Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo (toți Manchester United) și Steven Gerrard (Liverpool) - Didier Drogba (Chelsea), Dimitar Berbatov (Tottenham).
Sandu Ion, aceștia au ținut să-l liniștească. Președintele grupării arădene Nicolae Bara a spus că postul lui Lăcătuș nu este amenințat și că trebuie se pregătească de pe acum pentru viitorul meci, de la Arad, cu Ceahlăul. „Am văzut în meciul de la Timișoara care sunt metodele nemțenilor de a încerca să câștige, dar nu le-au ieșit calculele”, a spus Bara referindu-se la cele două eliminări suferite de Poli Timișoara in meciul cu Ceahlăul. 

meciurile cu Steaua și Rapid Dinamo mai are de luat doa o revanșă în fața formație CFR Cluj, care i-a administra singura înfrângere din aces sezon, scor 2-1, în etapa < XlV-a. „Le-am dat peste nas multora care nu credeau c; merităm primul loc. Iată însi că am bătut și Steaua și Ra pidul, iar acum mai avem di luat doar o revanșă în fați Clujului. Sunt convins că az steliștii au ținut cu noi. No suntem un pic pacifiști, încer căm să nu supărăm pe ni meni. Am ajutat și Rapidul,f Steaua, de acum înainte să si ajute singure. Este stresant si așteptăm acel moment cânt să devenim odată campioni eu m-am săturat să tot stăm” a subliniat Niculescu.
Inter, 
campioană (Milano (MF) - Gazzetta ’ dello Sport a scris că jucătorii echipei Interna- zionale Milano au făcut o baie de mulțime în noaptea de duminică spre luni, sărbătorind astfel cucerirea celui de-al 15-lea titlu de campioană a Italiei.„Jucătorii și conducătorii clubului au început să danseze pe aeroportul Malpensa, la sosirea de la Siena, și au continuat în piața Domului, unde erau așteptați de mii de fani”, a scris sursa ci- , tată.După ce au primit un tort uriaș la aeroport, jucătorii și staff-ul tehnic s-au deplasat, cu un autobuz descoperit, în piața Domului. „Pentru toată lumea a fost o mare sărbătoare. Singura absență, care însă a trecut neobservată, a fost cea a uru- guayanului Alvaro Reco- ba. Poate este semnul despărțirii”, a scris Gazzetta dello Sport.

Nicolae Bara (Foto: Șt. Matyaț
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Vând ap. 2 camere (03)

imo
• cătat l Deva, zona Miorița, contorizări apă 
gaz. preț 130000 iei TeL 223336 (D
• semidec, CT, balcon, parter, zona Gojdu, preț 
ÎIOOOO 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)

' W • sdec, balcon închis, parchet, gresie, faianță 

*ta st 46 mp, zona Minerului, preț 27.000 euro, neg., 
tel 0742/019418 (Al)
• ugent, tn zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• iȚgent, tn zona Kogăiniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dadă 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)
• luliu 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, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (A2) 
decomandate, 56 mp, cu balcon mare, zona 
Zamfirescu, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
mcdificată 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 
termică bucătărie modificată parchet, ocupabil 
în 48 ore, preț 43000 euro neg., tel. 0740/535095, 
0730/474275. (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 modificări, 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 
Zamfirescu Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231300; 0740/317314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 

■u. balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț H 129.000 lei neg, tel. 231300. (A9)
«dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg., tel. 231300 (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, Bd. Decebal Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (AlO)
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• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (AlO)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (AlO)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (AlO)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (AlO)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (AlO)

Cumpâr ap.2 camere (04)
• ap. 2 cam., urgent, Deva plata imediat, tel. 
215212.(Al)
• In orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel., 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• 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 Kogăiniceanu, preț 13 mld, 
neg, tel. 0742/019418. (Al)
• dec, bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62300 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, bid. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 bă, 
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 bă, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modem, centrală termică climă preț 70000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
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• 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, baia (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. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrâlă cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040,490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040,490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec, sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(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, gară 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 Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, zona 
Miorița Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• semidec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1. zona Zamfirescu 
Deva, preț 60.000 euro, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, 2 băi, (gresie, faianță), hol central, CT, 
etaj 1, zona Progresul Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• garaj, 150 mp, scară interioară 2 băi, 2 
balcoane, CT, termopane, 95.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• ți garaj, scară interioară. 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopane. 150 mp. amenajat 
occidental. 95.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

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

• casă 4 camere și etaj, 2 holuri, 2 terase, 
poduri, pivniță situată în centrul orașului 
Călimănești, județul Vâlcea. Tel. 
0720/969035.(2/20.04)

• casă h> Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/186996. (4/4.04)
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• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp. zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg, teL 231300: 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure. 1 ha far ri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366 0788/04(1498 (AlO)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366 
0788/040.490. (AlO)
• 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 Crișdor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788AMCU* *90.  (AI0)
• ttad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
07884340.490. (AlO)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788(040.490. (AlO)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, șiră grădină și 2 ha teren, zona Hertești. 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040490. 
(AlO)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (AlO)

• casă in Simeria, toate utilitățile, două corpuri, 
1026 mp teren aferent, preț 95.000 euro, Tel. 
0788/507819.(7)
• Devă 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 bă, 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 Emtascu, 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=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmen'ă P+M, s=190 mp, la parter living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• ta Sântuhabn, 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)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (AlO)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366 0788/040.490,0788/158.483. (AlO)
• Brad, zona a, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
07884040490,0788/158483. (AlO)

Cumpăr casă (14)
• casă cu grădină Deva sau Simeria. plata 
rmerfet tel 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• F*1  ca terasă în stațiunea Geoagiu Băi. 
krformați la tel 241044 după ora 17. CD

Vând case la țară (17)

I

• cad ca grâdnă în comuna Vața de Jos. 
Retaț» la tel 0746/053875. (9/20.04)

• cad * cărămidă satul Mada, (la 10 km de 
Geoagu). șuă grajd, grădină și 2 ha de teren 
agricol TeL 0723/146649. (T)
• cad ta satul Bretea Mureșană la 18 km de 
Deva, preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• cad ta construcție, locuibilă 2 camere, 
I hol baie, bed, 3 camere la mansardă lângă 
i șoseaua Deva-Brad, în Fomădie. Relații la 

tel. 0744/935020. (1/17.04)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
ă-LcLlc-t. iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 29 
aprilie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui 
nsLd-CLc L2LE 

k2_T-Lii-LîL\._ T_
Fii Abonatul lunii 
Aprilie!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!
REGULAMENT: La acest concurs nu 
net participa angajații S.C. inform 
Media S R L. și nici rudele acestora 
de gradele I și II. Extragerea se va 
desfășura la redacția Cuvântul 
Liber,*în  29 aprilie, ora 14 și se va 
face în mod aleator, din baza de 
date a abonaților CL Relații supli
mentare la tel. 21 1275, irit. 8806.

»»»»» »»»»«
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Asociația Umanitară Renaître Franța

recrutează
familii de plasament permanente 

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

Condiții de selecție:
- Persoane cu calitate morală șl fără antecedente penale (cazier Judiciar)
- Un membru al familiei să vorbească limba Franceză, pentru o bună comunicare cu tinerii
- Familia să dispună de o cameră liberă
- Familia să locuiască în împrejurimile municipiului Orăștle 
șe_oferă:

- Salariu (contract de muncă)
- Bani pentru hrană
- Pe timp de lamă și bani pentru încălzire

S.C. ACTIVE-POWER 
SOLUTIONS

Angajează:

Consultant telecomunicații, 
pentru Județul Hunedoara 

CV-urlIe sa pot trimite pa fax 0257/278.188 sau pe 
mall la r4zvan.cletchlnsaps.ro

(91096)

Informații saplimantare la tel.: S2W14a.«5«; UtWl.US; 
0747/751.82$ «an la sediul asociației din «tr. Oricazului - Creța 

i Spitalului

Vând garsoniere (19)
o Deva, bdu-l lullu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie faianță, convertor 
gaz, 67.000 Ron fix, tel. 215212. (Al)
e urgent, In zona M. Eminescu, etaj 2, balcon, 
contorlzărl, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
e urgent, zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
o urgent, fn zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
e Dada, et 4, semidec, s=26 mp, bale șl 
bucătărie, balcon închis, contorlzărl, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893, (A2)
a 22 Decembrie, dec., et 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat, contorlzărl, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
a Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
e Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată, contorlzărl, 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, contorlzărl totale, 
parchet gresie, faianță, bine întreținută, preț 
82000 ron negociabil, tel. 0/30/474275, 
0740/535095. (A4)
a zona Dada, decomandată, bloc de cărămidă 
28 mp, contorlzărl, parchet gresie, faianță preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
a zona (tojdu, 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) 
a In Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică, contorlzărl, preț 61800 lei. neg., tel. 
206003,230324. (A7)
a zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
a Dada, parter, cu balcon închis, contorlzărl, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg„ tel. 
0745/164633,206003. (A7)
a Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613366. 078&W490, 
twiss^. :aio)

a urgent Intravilan, Deva, zona Zăvoi, 5-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) 
a urgent, Intravilan Deva, 6000mp, la DN7, 
utilități, preț 65 Euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9) 
a paradă teren între 550-800 mp, zona de case 
Slmeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
a Brad, agricol 13 ha. zona str. Luna, preț 
atractiv, tel, 0254/613.366, 0788/040.490, 
07881/158.483. (A10)
a Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjenl, preț nego- 
clabll, tel. 0254/613.366, 0788/040.490.
0785/155.483. (A10)
a Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
a Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșclor, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
a Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudețti (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
a Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a Brad, 1 ha zona 8, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0785/158.483. (A10) 
a Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)
a 5 hectare, teren Intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr garsoniere (20)

a In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
/diferent de etaj, sau amenajări, ofertă de preț la 
vedere, cu plata Imediat, tel. 0730/474275, 
0740/53509. (A4)
a dec, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800:0740/317.314. 
(A9)

a hală 400 mp cu birouri, CT, apă post trafo, DN 
7, zona Orăștle, 120.000 euro, neg,, tel. 
0722/564004. (Al)
a hală In Deva zonă Industrială S-2400mp, teren 
S-7000mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)
a urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150300 euro neț, tel. 
0745/511.776. (A9)
a bnaM ki Deva zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel, 5-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

a apartament 3 camere, nemobilat, decoman
date, zona Spar - piață cu centrală termică, 
termopan, parchet, gresie faianță cu cheltuell 
incluse, pentru firme, birouri, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
a zona Be|an, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
a zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
a zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ccupabil din 1 aprilie. (A7) 
a apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
a zona Micul Dallas, hală s=10C mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
a zona MIcmcu 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)
a zona Patroni, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
a zona Uc. Auto, S=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
a 2 camera, dec., contorizat Integral, amenajat, 
mobilat șl utilat integral (inclusiv TV color, 
mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună tel. 0740/317314, (A9)
a dea, contorlzărl Integrale, amenajat, mobilat 
și utilat, zona Kogălnlceanu Deva, 500 Ron/lunâ, 
tel. 0740/317.314. (A9)
a 3 am, dec., mobilat șl 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)
a amenajat 8-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimente, tel. 
231300; 0740/317.314. (A9)
a hală 1-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800; 0740/317314. (A9)

Materiale de construcții (53)
a 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 fler, vană din tablă zincată. Tel. 
0254/215795.(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

__________________________________________ ;

Instrumente muzicale (60)
a vând plan cu coadă preț negociabil. Tel. 
0254/215795.(T)

Altele (61)

a colecționar cumpăr mașini da cusut 
germana Singur, kalser, Gritzner, Durioch, 
prețul 35300 - 70300 euro, TeL 0730/965835. 
(8/1834)

a cumpăr acțiuni, Caslal Deva. TeL 
0748/549490.(4/3133)

Pierderi (62)
a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mocanu Ghizela. Se declară nul. (1/23.04)
a pierdui carnet asigurări sănătate pe numele 
Mocanu Mlluț. Se declară nul. (2/23.04)
a pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moisuc Mihai. Se declară nul. (3/23.04)

Citații (63)

Imobile schimb (30)
a schimb 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)

a La BNP Hotolu loan din Deva s-a deschis 
procedura succesorală după defunctul Talabă 
Victor, decedat la data de 18.11.2005, cu ultimul 
domiciliu în Deva, str. Streiului, bl. 85, ap. 45, 
județul Hunedoara, Termen de dezbatere 
10.05.2007. (6/23.04)

Solicitări servicii (71)

Auto străine (37)

ifimiMK n

best.ro
Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• caut urgent femeie pentru îngrijire femeie 
bolnavă la domiciliul acesteia permanent Tel. 
0254/219934. CD

Prestări servicii (72)

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

Vând alte imobile (27)

a grădnă In Brad, str. Decebal, Intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
a Intravilan Mintii, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
a Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
a Intravilan, DN 7, zona Ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m, preț neg., tel. 0740/210780. (Al)
a In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231300, 
0745/511.776. (A9)
a zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)
a zona SânMiabn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
a Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)

a hală șl construcție parțial finalizată lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. CT)
a Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483, (A10)

a vând Fort Focus 13 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)
a vând Opal 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)

a abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane IU..I ■ 90 euro, S| - ■ 110 euro 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dlmatlza modeme. 
TeL 0740/218237,0726/500804,0765/455835. 
(17/1103)

Imobile chirii (29)
a ofer spre închiriere garsonieră în zona gării, 
mobilată utilată centrală termică balcon 
închis, preț 140 euro/lună negociabil, ocupabl lă 
imediat Tel. 072V055313,0740/500629. (T)
• ofer spre închiriere hală pentru depozitare, 80 
mp, str. Sântuhalm, acces TIR, preț 150 
euro/lună Tel. 0722/836123. (T)
a garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
a apartament 2 cam. Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
a garsonieră CT, mobilată șl utilată zona Gării, 
preț 150 euro/lună tel. 0740/210780. (Al) *

ÎMPREUNA in afaceri

Microbuze. Dube (38)

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

a vând, tn Deva, autoutilitară Dacia papuc 1305, 
af 1996, covergă din fibră sticlă, stare tehnică 
ireproșabilă. Tel, 0745/096675. CT)
a vând, în Deva, autoutilitară Renault Trafic, 
benzinar, 1710 cmc, af 1988, alimentare GPL, 
stare tehnică bună Tel. 0745/096675. (T)
a vând,In Deva, Mercedes Sprinter 310 D mixt, 6 
locuri plus marfă 2900 cmc, lung și înalt af 1999, 
neînmatricualt Tel. 0745/096675. (T)
a vând, h Deva, microbuz Peugeot J5,8+1 locuri, 
Diesel, 2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare 
tehnică bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. 
CT)
a vând, în Deva, Peugeot Boxer, af octombrie 
2003,2,2 HDi, lung și înalt înmatriculat ianuarie 
2007, consum 9%, preț negociabil. Tel. 
0745/096675. CT)

Oferte locuri de muncă (74)

Camioane, remorci (39)

a SC Agroal SRL Brad vinde autobascu
lante de 16 tone și 8,5 tone. Relații la tel. 
0744/517638,0741/142892. (5/23.04)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

având plug 3 brazde de fabricație 
germană pentru tractor de U 650, preț 1800 
lei. Tel. 0744/935020. (2/17.04)

Piese, accesorii (42)
a vând două cruci cardanlce,' noi, Lada, 
simeringuri, supape 2 seturi, diferite simeringuri, 
toate noi. Tel. 770687. (T)

Garaje (43)

a tochlriezgara|-halâ60mp, situat pe Str. 
Plevnei, intersecție cu str. Gri vița, intrare și 
ieșire din DN, ideal pentru depozit sau alte 
activități, preț 180 euro/lună Tel. 
0722/307325. (2/1804)

Electrocasnice (56)
• vând baBs cu gaz tip ARD 10, pentru 
prepararea apă caldă stare foarte bună preț 
negocabi. TeL 211124 CD

a SC Danlelle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunlcii, nr. 6, angajează tricoteri pentru 
mașini de tricotat. Tel. 0745/231867. (7/20.04)
• SC General Service Grup angajează inginer 
auto, mecanici auto, electricieni auto și femeie 
de serviciu. CV se vor trimite la fax 0254/214341, 
până la data de 30.04.2007. Tel. 0254/234420. 
(5/17.04)
• societate comercială angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe autocamion de 22 tone. 
Cerințe: experiență și seriozitate. Tel. 
0747/055503. (8/17.04)
o angajăm șoferi categoria D. Relații la tel. 
0254/231394, intre orele 8 • 16. (8/20.04)
o Firmă de soft caută informatician, economist 
sau inginer pentru testare, implementare și 
eventual proiectare programe. Detalii la 
www.elcomtur.ro. (4/23.04)
• Internațional Job Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare, transport gratuite, venit net 1650 - 2000 
euro. Informații tel. 0257/281818, 0747/771729, 
0724/497851, intemațional®expertjob.ro, 
www.expertjob.ro. (90247)
■ confecțloner lenjerie după comandă Deva, 1

! post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• barman șef Deva, 3 posturi, data limită 25.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Vulcan, 2 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bibliotecar Deva, 1 post data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brancardier Deva, 3 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar Brad, 1 post, data limită 25.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel.
213244, orele 9-16.
• brutar Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Deva, 2 posturi, data limită 30.04. TeL 
213244, orele 9-16.
• brutar Deva, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244. orele 9-16.
■ brutar Hunedoara. 3 posturi, data limită 30.04. I 
Tel. 213244, orele 9-16,
• brutar Orăștle. 3 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
a bucătar Brad, 2 posturi, data limită 31.05. Tei. 
213244, orele 9-16.
• bucătar Călan 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• bucătar Călan, 2 posturi, data limită30.06. Tel.
213244, orele 9-16.
• bucătar Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar Deva. 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16

Anunț licî^gm

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ALEXCOM SRL - în 
faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, 
jud. Hunedoara, vinde la licitație publică:
- Corp principal de producție, platforme betonate și teren aferent în

I suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, 
nr. 15. înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top (3243/Vb/1/b/2/1/1/1)/2/2; 
3242/2; prețul de pornire a licitației este de 170.500 Ron + TVA. 
Licitația va avea loc în data de 25.O5.2OO7, ora 12,00, la sediul , 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și 
poate fi găsit la sediul lichidatorului, din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 
42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254- 
206241.

(91002)

T

Lichidator judiciar al
SC CORVINTRANS SA Hunedoara

Dosar faliment nr. 11411/2004 al Tribunalului Hunedoara
ORGANIZEAZĂ DOTARE

ÎN VEDEREA VALOraHCARH BUNURMjOR MOBLE
(mijloace de transport, echipamente $1 utilaje 

pentru reparații auto)
Lista bunurilor mobile precum șl prețul de pornire al licitației este Indicat 

In caietul de sarcini pentru flecare bun.

Licitația va avea loc în zilele de 27.04 2007, ora 14, 30.04.2007, ora 14, 
04.05.2007, ora 14, 08.05.2007, ora 14, 11.O5.2OO7, ora 14, la sediul 
lichidatorului Judiciar din Deva, Str, 1 Decembrie, nr.14, cam. 44, et.2 
(clădirea FEDERALCOOP), Jud.Hunedoara.

Pentru bunurile neadjudecate licitația se va relua în flecare zl de vineri, la 
ora 15, la adresa sus-menționată,

Caietul de sarcini șl regulamentul de participare la licitație se vor putea 
cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar, începând cu data de 24.04.2007. 
Documentele necesare participării la licitație, precum șl achitarea garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației se pot depune la sediul lichidatorului 
judiciar cu 24 de ore înainte de data organizării licitației.

Relații suplimentare la telefon/fax: 0254-218.070 sau mobil 0723- 
320.990.

(91099)

• bucătar Deva, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• bucătar Hațeg, 1 post, data limită 30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• bucătar Hațeg, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• bucătar Petroșani, 2 posturi, data limită 1.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar Slmeria, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• bucătar Vulcan, 1 post data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• câirâtnreasâ lenjerie Deva, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• călcător#:uă lenjerie Petroșani, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16,
• cameristă hotel Deva, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e cameristă hotel Orăștle, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dontolltor transelor carne Călan, 15 posturi, 
data limită 20.06. fel. 213244, orele 9 ■ 16.

• drcularist la tăiat lemne de foc Brad, 1 post, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• drcularist la tăiat lemne de foc Orăștle, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16
• coafor Brad, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cofetar Petroșani, 2 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori 
Brad, 4 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori 
Hunedoara, 9 posturi, data limita 27,04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 1 post, data limită31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 3 posturi, data limită 30,04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 4 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
o confecțloner asamblor articole din textile 
Deva, 18 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Deva, 20 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

o confecțtora asamblor articole din textile
Hunedoara, 43 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9 -16
• confecțloner asamblor articole din textile
Hunedoara, 50 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244 orele 9-16
• confecțloner asamblor articole din textile
Lupenl, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
o confecțloner asamblor articole din textile
Lupenl, 20 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• o nfecțloni asamblor articole din textile i 
Petri la, 1 post, data limită 30.04, perioadă deter-1 
minată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
o confecțloner asamblor articole din textile 
Petroșani, 60 posturi, data limită 5.06 Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Vulcan, 50 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner cablaje auto Brad, 20 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Mnfsctfomr cablaje auto Hunedoara, 25 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• confecțloner cabtale auto, Orăștle, 29 posturi, 
data limită 30.04, Tel. 213244, orele 9 • 16
• consBer InstHuțl publice Brad, 3 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9-16
o consBer Jwidc Lupenl, 1 post, data limită 106 
Tel. 213244, orele 9-16
• consBer Jurtfc Vulcan, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
e consBer, expert, Inspector, referent ecor» 
mist Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• consBer, expert, Inspector, referent, econo
mist Hațeg, 3 posturi, data limită 27.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16
o consBer, expert, Inspector, referent econo
mist Hunedoara, 1 post, data limită 3105, 
concurs în 2404. Tel. 213244, orele 9 -16
• consBer, expert, Inspector, referent econo
mist Hunedoara, 1 post, data limită 3004, 
concurs în 25.04, Tel. 213244, orele 9 -16
e consultant bancar Vulcan, 5 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• consdtant bl management Petroșani, 1 post 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16
e contabil Brad, 1 post data limită 3004 TeL 
213244, orele 9-16
o contaM Călan, 1 post data limită 3004 TeL
213244, orele 9-16
e contabil Deva, 1 post data limită 3OD4 TeL 
213244, orele 9-16
• contabfl Deva, 1 post data limită 3006 TeL 
213244, orele 9 -16
o contaH șef Deva, 1 post data limită3006 TeL 
213244, orele 9-16.

• controlor trafic Deva, 1 post dala limită 3004 
Tel. 213244, orele 9-16
• croitor confecftonar îmbrăcăminte, după 
comandă Deva, 3 posturi, data limită 3004 TeL 
213244, orele 9-16
• croitor Hunedoara, 3 posturi, data limită 3106 
Tel. 213244, orele 9 -16

angajează următoarele categorii de personal:

Se aslgurâ un pachet salariat atractiv compus din salariul de bazi, sporul da 
vechime, sporuri condiții deosebite, plata orelor suplimentare, a orator de 

noapte, bonuri valorice, cazare to câmln de nefamBști 
(se suportă numai contravaloarea utBtățlor). 

Angajarea se face pe bad de contract hdvldual do muică.
Doritorii se pot adresa la Aoenț Ariețesnă sau la Agenda locali de Oneree a 

Forței de Muică sau draci le Șandendîemel
la tel.: 0241A51&970, hL 130,132,133,135,137.

r4zvan.cletchlnsaps.ro
best.ro
http://www.elcomtur.ro
intema%25c8%259bional%25c2%25aeexpertjob.ro
http://www.expertjob.ro
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B

CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
OFUU:

• CrfBtare la kxd de muxSprintr-un program de școlarizare propriu; 
I . Ccr»addemuxJpermanent;

■ Oe scpBmertare plîtfte dublu;
• Spor de noapte;
• Transport subvenționat;
• Candria șl cabinet medical;
• CorriNJ de lucru la standarde Occidentale, intr-cn mediu fâ-ftnaxe;
• Postliiați de promovare.
■ nchetedemașă.

Frații Laurean și Sandu anunță cu aceeași durere în suflete că se împlinesc 20 de ani de la dispariția fulgerătoare din viață a celui care a fost
SUBA VIOREL

• Minim Bclase,
• Stare buni de sănătate;
• Disponibilitate pentru muncă hplclcare;
• Îndemnare, flexibilitate, seriozitate.

i
Persoanele interesele sunt așteptate <te tuni tistim vlwii. intre os-ele OS1»;3O la Poarta 
Fabricii din DEVA, CALEA ZARANDULUI, NR. 166 (DN T), pentru a participa tu un 
interviu.

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600,

din Visca. îl vom păstra mereu în sufletele noastre.
Odlhnească-se tn pace.

(8/23.04)

Familia Cojocaru, Lenuta, Marin, Severică și nurorile Liliana și Adriana, nepoatele Ancuta și Marina, cu durere în suflet anunță încetarea din viată a celui care a fost
COJOCARUIONun bun sot, tată și bunic. Corpul neînsuflețit se află depus la Casa mortuară din Deva, str. M. Eminescu. înmormântarea va avea

»

1

►

a croitor Lupani, S posturi, data limită 29.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• croitor ștanțator piese încălțăminte Brad, 2 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o croitor fia t 1 piese încălțăminte Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04 Tei. 213244, 
orele 9-16.
a croitor stanțitor piese încălțăminte Hune
doara, 8 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cuaător plasa din piele șl înlocuitori Brad, 3 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cuaător piesa din piele șl înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o cuaător plasa din piele șl înlocuitori Brad. 6 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cuaător plou din piele șl înlocuitori Deva, 10 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• cuaător piesa din piele șl înlocuitori Deva, 40 
posturi, data limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cuaător plou din piele șl înlocuitori Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cuaător plou din piele șl înlocuitori Hune
doara, 13 posturi, data limită 30,04, Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director adjunct societate comercială Deva, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director adlunct societate comercială Hune
doara 1 post, data limită 30.04. Tei. 213244, orele 

9-16.
• director de societate comercială agricolă 
Deva 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• distribuitor presă Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva 3 posturi, data limită 20.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Hațeg, 1 post, data limită 1B.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgher Hațeg, 2 posturi, data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Hunedoara 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Petroșani, 5 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Petroșani, 5 posturi, data limită 5.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Vulcan, 4 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Hațeg, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Vulcan, 20 posturi, data limită 18.05, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician do întreținere și reparații Deva 1 
post, data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 1 post, data limită 17.05, perioadă deter
minată. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 2.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere șl reparații, Vulcan, 1 
post data limita 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician echipamente electrice șl ener
getice Lupeni, 1 post data limita 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• electrician montări și reparații linii electrice 
aeriene Petroșani, 4 posturi, data limita 1.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• electromecanic mașkd și echipamente elec
trice Hunedoara, 1 post data limită 15.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate Deva, 1 post data limita 30.05. 
Tel. 213244, orele 9 -16
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate Hunedoara, 1 post data limita 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar Hunedoara, 2 posturi, data limita 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• falanțar Hunedoara, 3 posturi, data limita 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu Deva, 3 posturi, data limită 
17.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Brad, 1 post data limită 
25.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• Berar betonlst Vulcan, 20 posturi, data limita 
18.05, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• Berar betonlst, Deva, 2 posturi, data limita 
20.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• fierar betonlst, Hațeg, 1 post data limita 1805. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• florar betonlst, Hațeg, 2 posturi, data limită 
19.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• florar botanist Hunedoara, 1 post data limita 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16.
• florar botanist, Petroșani, 4 posturi, date limita 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
o florar botanist Vulcan, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16.
■ fochist la cazane de abur de joasă presiune, 
Deva, 1 post data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
o frezor la mașini roți dințate, Orăștie, 3 posturi, 
data limita 30.04 Tel. 213244, orele 9 -16.
• taior whwsat Deva, 1 post date limită 30.05. 
Tel 213244, orele 9-16
• bene imhrenaă Petroșani, 5 posturi, date 
limite 1X5, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orete9-16.
• btate,tandem*,  1 post date limită30D8 Tel. 
213244 crete 9-16.

• gaterist la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• gestionar depozit Deva, 5 posturi, data limită 
1.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit Hațeg, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit Orăștie, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• grafician calculator, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Infirmieră Deva, 1 post, data limită 30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• Infirmieră Hunedoara, 1 post data limită 15.05, 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Infirmieră, Deva, 3 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tocărcător descărcător Călan, 3 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• încărcător descărcător Vulcan, 1 post, data 
limită 30,04, Tel. 213244, orele 9-16
• încărcător descărcător, Deva, 1 post, data 
limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Infirmieră, Orăștie, 1 post, data limită 30.04.
Tel. 213244, orele?-16.

• Inflrmlorit Slmeria, 2 posturi, data limită 30.06.
Tel. 213244 orele 9-16.
• Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244 
orele 9-16.
• Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Deva, 1 post, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale șl agri
cole, Deva 2 posturi, data limită 20,05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Hunedoara, 4 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• Inginer constnicțl civile, industriale și agri
cole, Petrii a 1 post data limită 304)4. Tel. 213244 
orele 9-16.
• Inginer construcțfl civile, industriale șl agri
cole, Vulcan, 1 post data limită30.04 Tel. 213244 
orele 9-16.
• Inginer construcții hidrotehnice, Deva 1 post, 
data limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16,
• Inginer constnictor instalații, Hunedoara 2 
posturi, data limită30.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16 
e bitfnar do sistem în informatică. Deva 1 post 
data limită 30.04., limba maghiară. Tel. 213244 
orele 9-16
• Inginer do sistem în informatică. Deva 1 post 
date limita 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• Inginer Industria alimentară, Brad, 1 post data 
limita 30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
e Inginer mecanic, Deva 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16.
e Inginer topograf, Vulcan, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
e Inspector asigurări, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 -16.
e Inspector do reintegrare socială șl supraveg
here, Brad, 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9-16,
e Inspector de specialitate administrația 
publică, Deva 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244 orele 9-16
• Inspector de specialitate administrația 
publică, Vulcan, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• Inspector protecție socială Vulcan, 1 post, 
date limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16

• instalator apă-canal, Deva 4 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• Instalator apă-canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator apă-canal, Petroșani, 5 posturi, date 
limită 1.05. Tel 213244 orele 9 -16.

• Instalator rețele de distribuție, transport 
fluide, Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Ipsosar, Hațeg, 1 post, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Izolator lucrări speciale, Hațeg, 2 posturi, date 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• îngrijitor animale, Deva, 1 post data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor animale, Vulcan, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16
• ktgrlJRor dădkt. Hunedoara, 1 post, date limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 1 post, data limită 
25.04 Tel. 213244 orele 9-16.
• ingrțttor dădri, Orăștie, 15 posturi, data limită 
1.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lngriptor clădiri, Simbria, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Vulcan, 5 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• îngrijitor la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Deva, 1 post data limită 30.04., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lngri|ltor la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Deva, 3 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• îngrijitor la unități de ocrotire socială șl 
sănătate, Hunedoara, 7 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor la unități de ocrotire socială șl 
sănătate, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• îngrijitor ipațfl verzi, Deva, 1 post date limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16
• îngrijitor spații verzi, Hațeg, 3 posturi, date 
limita 27.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• torftorspațl verzi, Vulcan, 23 posturi, data 
limita 3004, perioadă determinata. TeL 213244 
orele9-16

• lăcătuș construcții metalice șl navale, Hune
doara, 10 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș construcții metalice șl navale, 
Petroșani, 10 posturi, data limită 1.05., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Teii 213244, orele 9-16.

lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Brad, 2 posturi, data limită 15.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limita 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Orăștie, 10 posturi, data limită 30.04 

Tel. 213244 orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16.
e lăcătuș mecanic Deva, 2 posturi, data limită 
30.04. TeL 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Deva, 4 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 8 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 11 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Petrila, 1 post, data limită
30.04. Tel. 213244 orele 9-16
• lăcăha mecanic, Petroșani, 1 post, data limită
1.05. TeL213244 orele 9 ■ 16
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 5 posturi, data 
limită l?05., perioadă determinata. Tel. 213244 

orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Slmeria, 10 posturi, data 
limită 30ÎH. Tel. 213244 orele 9 ■ 16

• lăcătuș mecanic, Simeria, 15 posturi, data 
limrtăaabe. Tel. 213244 orele 9 ■ 16

• lăcăhte eiontator, Călan, 1 post, data limită 
30.04 Teii 213244 orele 9-16
• lăcătuș montelor, Deva, 9 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16
• lăcătuș montelor, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.04., perioadă determinată. Tel. 213244 
orele 9-16.
• lăcătuș montelor, Petroșani, 2 posturi, data 
limită l.oS. Tel. 213244 orele 9-16

• lăctator lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinata. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• lucrător bucătărie, Deva, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
30.04 TeL 213244 orele 9-16
• lucrător comercial, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• lucrător comercial, Lupeni, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comerdal, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 14.05. Tel. 213244 orele 9 -16.
• lucrător comerdal, Petrila, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16
• lucrător comerdal, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• lucrător comerdal, Vulcan, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16
• lucrător gestionar, Deva, 2 posturi, date limită 
30.06. TeL 213244 orele 9-16.
• magaziner, Hațeg, 1 post, date limită 30.04 Tel. 
213244 orele 9-16.
• malstm construcții civile, Industriale șl agri
cole, Hunedoara, 3 posturi, date limită 30.04,, 
perioadă determinată. Tel. 213244 orele 9 -16.
• maltini construcții civile, industriale șl agri
cole, Vulcan, 1 post, date limită 30.04 Tel. 213244, 
orele 9-16
• maistru Industria alimentară. Deva, 1 post, 
date limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• maistru Industria textilă pielărie, Brad, 1 post, 
data limita 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• maistru lăcătuș, construcții metalice, Deva, 1 
post, data limită 30.04, perioadă determinată 
Tel. 213244 orele 9-16
• manager marketing, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16
• manager proiect, Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mankhlurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpuiant mărfuri, Deva, 1 post, data limită 
20.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• manlpuiant mărfuri, Deva, 10 posturi, data 
limită 1.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpuiant mărfuri, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• manlpuiant mărfuri, Hațeg, 8 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manlpuiant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpuiant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 -16.
• manlpuiant mărfuri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• manlpuiant mărfuri, Petrila, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpuiant măritai, Vulcan, 4 posturi, data 
limita 17.05. Tel. 213244 orele 9 -16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Brad, 
1 post, data limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post, data limita 20.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post, data limita 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hațeg, 
1 post data limită 30.04 TeL 213244 orele9-16

• mașbdst la mașini pentru terasamente, 
Petrila, 1 post, date limită 30D4, perioadă deter
minată TeL 213244 orele 9-16

• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 1.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru transporturi Interne, 
Vulcan, 1 post, data limită 17.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mașinist pentru utilaje specifice la extracție șl 
execuție, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244 orele 9-16
• mecanteagricol, Slmeria, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16.
• mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Hațeg, 1 post, data limită 27.04., 
perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16
• mecanic auto, Petrila, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic întreținere șl reparații mașini de 
cusut Industriale, Deva, 1 post, data limita 17.05. 
Tel. 213244, orele 9-16
• mecanic Întreținere șl reparații mașini de 
cusut Industriale, Lupeni, 1 post, data limită 1.05. 
TeL 213244 orele 9-16.
• medic medicină generală Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.04., concurs 25.04 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• miner In subteran, Brad, 4 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• miner In subteran, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• modelez lemn, Brad, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16
• moreator parați șl plafoane din glps-carton, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04 Tel. 
213244 orele 9-16
• meatator pereți șl plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244 orele 9 -16
• msntotor parați și plafoane din glps-carton, 
Simeria, 1 post data limită 3044 Tei. 213244 
orele9-16
• montelor, regim, testonaparate de telecomu
nicații, Slmeria, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• montelor aubeneambluri, Călan, 50 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244 orele 9 -16.
• montelor iteMnaambluri, Deva, 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16. 
îîmîtălBDi TeLH3244orele 9V-ai6.POStUr1,

• montelor subansambluri, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• montelor subansambluri, Hunedoara, 50 
posturi, data limită 30.06, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montelor subansambhil, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 -16
• montelor subansambluri, Orăștie, 16 posturi, 
data limită 11.05., perioadă determinată Tel. 
213244 orele 9-16
• montelor subansambluri, Orăștie, 25 posturi, 
data limită 25.05., perioadă detemlnată TeL 
213244, orele 9-16.
• muncitor tn activitatea de gospodărire a 
șpanulul, Brad, 1 post, data limită 30.04., 
perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• muncitor necaflflcat în agricultură Călan, 5 
posturi, data limită30.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă iți aduce căte 
un TALON GRATUITI Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/lnchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

nia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)

Slntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

§

loc miercuri, 25 aprilie, ora 14, în cimitirul Bejan din Deva.
Dumnezeu să-l odihnească 

tn pace.

(1/24.04)Soțul Silviu anunță cu profundă durere încetarea din viață a soției
ILEA MĂRIOARAînmormântarea va avea loc miercuri, 25.04., ora 13, de la Capela catolică Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Sora Torica, cumnatul Ionică, nepoții Dalida și Ionuț își iau un ultim rămas bun de la
ILEA MĂRIOARA

Dormi în pace!

Sora Eva, cumnatul Ovidiu, nepoatele Alina și Alexia aduc un ultim omagiu celei care a fost
ILEA MĂRIOARAși transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

Odthnească-se în pace.

• muncitor necalHIcat în agricultură Orăștie, 3 
posturi, data limită 26.04.Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMIcat în agricultură Simeria, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor necaMIcat în industria confecțiilor, 
Deva, 7 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nscalHIcat în Industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04, Tel. 
213244 orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în Industria confecțiilor, 
Petroșani, 15 posturi, data limită 5.05. Tel. 213244 
orele 9-16.
• muncitor nscalHIcat în Industria confecțiilor, 
Petroșani, 50 posturi, data limită 5.05. Tel. 213244 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură Lupeni, 1 
post, data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 -16

• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 -16
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semlsollde, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.04 TeL 213244 orele9 -16.
• muncitor necaMIcat la ambalare produse 
solide șl semlsolide, Călan, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semlsollde, Deva, 11 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hunedoara 27 posturi, data 
limită 30.04. TeL 213244 orele 9-16.
• muncitor necanflcat la ambalare produse 
solide și semlsollde, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 1?

• muncitor necaMIcat la ambalare produse 
solide și semlsollde, Orăștie, 2 posturi, date 
limită 30.04 TeL 213244 orele 9 -16
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semisollde, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. TeL 213244 orele 9-16.
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A trecut înot strâmtoarea Cook
• Cel mai puternic brand. Google a obținut primul loc în topul principalelor branduri internaționale, potrivit unui top realizat de Millward Brown care a luat în calcul puterea financiară a brandurilor și modul în care sunt percepute de consumatori.
• Mai multă mișcare. Persoanele care fac zilnic 30 de minute de exerciții fizice, inclusiv sex, prezintă mai puține riscuri de a se îmbolnăvi de maladii cardiace față de persoanele care fac mai rar sport sau care sunt sedentare.

Pilotat de un britanic orb
Londra (MF) - Un pilot britanic orb a devenit primul aventurier ce a efectuat zborul pe ruta numită „kangaroo”, din Marea Britanie în Australia, în timpul zborului de 21.7000 kilometri, Miles Hilton-Barber (55 ani), a fost asistat de alți piloți. Aeronava sa, de mici dimensiuni, este echipată cu un software special care citește informațiile navigaționale și îi permite să răspundă prin tastarea comenzilor pe o tastatură legată pe picior. Britanicul a ales ruta ce a devenit faimoasă după cursa aviatică din 1919, pe direcția Loridra- Sydney. Hilton-Barber a efectuat această călătorie cu scopul de a strânge bani pentru țările în curs de dezvoltare care au nevoie de finanțare pentru a preveni orbirea.

Miles (Foto: EPA)

■ La numai 13 ani, 
Stephanie Bennington a 
traversat 26 de kilometri 
în 8 ore și 10 minute.

Wellington (MF) - O elevă în vârstă de 13 ani a devenit cea mai tânără femeie care a traversat înot strâmtoarea Cook, cu o lățime de 26 de kilometri, care desparte insulele de nord și de sud ale Noii Zeelande, informează DPA.Stephanie Bennington, o imigrantă din Canada, care a mai participat la curse acvatice pe distanțe sub 6 kilometri, a traversat strâmtoarea Cook în 8 ore și 10 minute.„La început apa a fost caldă, dar apoi s-a răcit și era plină de meduze”, a declarat Bennington pentru Radio
Bărbie se mută pe internet
■ Pe site-ul barbie- 
girls.com fetițele pot 
merge într-un mall virtu
al și achiziționa haine.

Moment de 
reculegere

Blacksburg (MF) - Un ultim omagiu va fi adus, duminică, celor 32 de victime ale masacrului comis la universitatea Virginia Tech, la Catedrala din Washington unde o ceremonie religioasă va fl organizată. Cursurile s-au reluat ieri, iar studenții au fost rugați să păstreze un moment de reculegere.
Mii de apeluri

Boston (MF) - Un american, șomer, care trăiește cu tatăl său s-a hotărât, vineri, să își posteze numărul de telefon pe YouTube, pentru oricine are nevoie să sune, primind în câteva zile cinci mii de apeluri. Ryan Fitzgerald, de 20 de ani, a declarat pentru The Boston Globe că a primit peste cinci mii de apeluri și de mesaje text.

Camilla (Foto: EPA)

New York (MF) - Compania Mattel Inc, fabricantul păpușilor Bărbie, a lansat bar- biegirls.com, o lume virtuală pentru tinerele fete unde acestea „își pot crea propriile

în tabloul 
familiei
Loncka (MF) - Primul 
portret de grup al 
familiei regale brita
nice în care apare și 
Camilla, soția 
prințului Charles, va fi 
expus în public în 
cursul acestei 
săptămâni. Primul 
portret de grup în 
care apare și ducesa 
de Cornwall a fost 
realizat de artistul 
Serghei Pavlenko 
pentru a sărbători 
intrarea prințului Har- 
ry în armata brita
nică. Tabloul va fi 
expus timp de o lună 
la Mall Galleries, în 
centrul Londrei.

Bărbie online (Foto: fan>

Dorește independența Scoției

I

■ Actorul Sean Connery 
a lansat un post de tele
viziune în numele Par
tidului Național Scoțian.

Londra (MF) - Sean Connery, care sprijină de multă vreme Partidul Național Scoțian, a lansat, ieri, un post de televiziune în numele acestei formațiuni politice care militează pentru independența Scoției, cu zece zile înainte alegerile pentru Parlamentul scoțian.Ieri, actorul a prezentat prima emisiune a SNP TV (Scot- tish Național Party Televi- sion) și va vorbi într-o altă emisiune despre „speranțele și aspirațiile” sale în ceea ce privește ținutul său natal,

Maja ți Molly Ursuleții au fost aduși, împreună cu mama lor, din Suedia, pentru Wild Life Park din Poing, Germania. (Foto: EPA)

DVD pentru aniversare
New York (MF) - Pentru a-și sărbători a 40-a aniversare, revista Rolling Stone și-a transpus în format digital toate edițiile prinț, de la înființarea sa în 1967 până în prezent. DVD-ul special realizat la cea de-a 40-a aniversare, „Rolling Stone Cover-to-Co- ver: The First 40 Years”, este realizat sub forma unei arhive în care se pot realiza căutări și care include articole, reportaje și fotografii așa cum au fost ele publicate în ediția prinț originală. DVD-ul arată încă odată faptul că titlul este un pioner pe piața 

publicațiilor muzicale. DVD-ul va fi pus în 
vânzare la prețul de 125 de dolari.

S-a ghidat după al șaselea simț
(Foto: FAN)

y
J

Stephanie (Foto: fan)New Zealand. Spre sfârșitul cursei, fata a trebuit să se lupte și cu un.vârtej.Cel mai tânăr bărbat care a traversat strâmtoarea Cook este indianul Aditya Raut, care în februarie 2005, pe când avea 11 ani, a terminat cursa în 9 ore și 9 minute.
păpuși Bărbie și interacționa cu ele” Lansarea comunității online este primul pas al inițiativei Bărbie Girl lansate de Mattel. Bărbie Girl reprezintă a doua generație de păpuși a companiei și o încercare de a câștiga teren pe piața pe care are un rival acerb, compania MGA Entertaine- ment.Pe site-ul BarbieGirls.com, utilizatorii pot merge într-un mall virtual și achiziționa haine, accesorii și mobilă pentru camera lor online.Compania crede că site-ul va exercita aceeași putere de atracție asupra fetelor și adolescentelor ca și Second Life, comunitate online care a avut un foarte mare succes pe plan internațional.

Sean Connery visează să se întoarcă în ScoțiaScoția. Sean Connery, care în prezent locuiește în Bahamas, a declarat în urmă cu două săptămâni că se va întoarce în
800 de kilometri în 13 luni

Paris (MF) - Pisica Mimine a dispărut în martie 2006, din- tr-o localitate din sud-vestul Franței, după ce proprietarii ei s-au mutat, dar a revenit, ieri, în sânul familiei.Pisica de trei ani a străbătut 800 de kilometri în 13 luni, între Bordeaux, (sud-vestul Franței) și Meuse (nord-estul țării), pentru a-și regăsi stăpânii la noua locuință. „Ne-am gândit și că cineva a făcut o

este născutăLansaîn zodia Capricorn, îi place să pozeze, muzici și dansul.

țara natală, după aproape 50 de ani de exil, doar dacă Scoția va deveni stat independent. Connery sprijină de 
farsă aducând-o de la Bordeaux”, a spus stăpânul ei. „Dar blana sa este identică. Se comportă la fel, iar copiii au re- cunoscut-o imediat”, a precizat acesta. întrebați de AFP despre caz, trei veterinari au spus că periplul pisicii pare „puțin probabil” și „de neimaginat”, „însă chiar dacă nu putem demonstra nimic, nu este imposibil să se fi întâmplat așa ceva”, a precizat acesta. 

mai multă vreme Partidul Național Scoțian, atât financiar cât și prin imaginea sa. Implicarea sa în politică a atras | multe critici pentru că nu locuiește permanent în Scoția.Postul de televiziune lansat de Connery va emite în fiecare seară timp de trei ore și va cuprinde emisiuni în care vor apărea figuri marcante ale politicii, precum fostul președinte al SNP Winnie Ewing. Directorul de campanie a Partidului Național Scoțian, Angus Robertson, a spus despre acest post de televiziune: „SNP încearcă să ajungă la tinerii cu drept jde vot și este o modalitate foarte bună de a transmite mesajul pozitiv despre succesul Scoției”.

Prințul Albert II de Monaco a inaugurat, i ieri, la Tokyo, o expoziție dedicată mamei sale, Prințesa Grace de Monaco.
(Foto: EPA)

girls.com
biegirls.com
BarbieGirls.com

