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Cerul va fi variabil. Pe alocuri se vor 
semnala precipitații slabe.

Dimineața La prân2 Seara

Totul despre folk
Deva (H.A.) - Muzica folk are succes peste tot, spune cunoscutul cantautor Mircea Vin- tilă. „Ne bucurăm de prezenta, în măsură de 70-80%, a tinerilor, în sală. Au nevoie de

Numele străzii, o enigma

muzică cu mesaj. Muzică ce se adresează mintii și inimii. Folk-ul nu și-a pierdut strălucirea și nu și-o va pierde atâta timp cât nu-și pierde esența.Orice om își iubește tinerețea și i se face dor de ea. Pentru noi, tinerețea se confundă cu cântecele tinereții”, crede Vintilă. /p.6

Arde gunoiul!
Deva (M.S.) - Halda de gunoi a municipiului 'leva arde mocnit de aproape o săptămână, comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara intervenind, ieri, la societatea de salubritate pentru luarea măsurilor necesare stingerii focarelor de incendiu. Fumul care se degajează de la groapa de gunoi se poate observa chiar din oraș, de la etajul blocurilor înalte, noxele fiind antrenate de curenții de aer pe cursul râului Mureș, /p.3

E presa liberă?
Hunedoara (S.B.) - Hu- nedorenii sunt sceptici că presa românească de azi este în totalitate liberă. Ei afirmă că ziarele și posturile de televiziune încă sunt cenzurate de partidele politice. într- un raport anual al credibilității presei, România se află pe un dezamăgitor loc 90, după Brazilia și Nicaragua, /p.3

Spital nou
Deva (M.S.) - Un 
spital județean de 
urgență va fi constru
it în imediata 
apropiere a șoselei 
care face legătura 
între Deva și Hune
doara, pe o 
suprafață de șapte 
hectare situată peste 
drum de fabrica 
Macon. CL Deva a 
aprobat ca terenul 
necesar investiției să 
fie transferat în 
administrarea Minis
terului Sănătății, pen
tru ca proiectul să 
îndeplinească toate 
condițiile necesare 
elaborării studiului de 
fezabilitate. „Spitalul 
va avea 450 de 
paturi și va avea mai 
multe secții care vor 
permite investigarea 
performantă și trata
mentul complet al 
bolnavului adus în 
stare critică. Dotarea 
cu echipamente 
medicale va fi de 
ultimă oră", a expli
cat directorul ASP 
Hunedoara, dr. Dan 
Magheru.

CUVÂNTUL LIBER

Contribuția la bugetul UE

- Flâți îh 200? (milioane euro) -

. România ar fi trebuit să contribuie la bugetul UE cu circa 
1,1 miliarde euro, dar va plăti ceva mai puțin, dată fiind 
reducerea contribuțiilor statelor membre.

Ianuarie FCTWan^WTNartie Aprilie
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■ Denumirea unor străzi 
din Hunedoara nu are 
nicio legătură cu locul în 
care sunt amplasate.

Hunedoara (C.B.) - Străzile din Hunedoara care poartă numele unor personalități române au devenit o problemă pen
•î n număr de 48 de famiii au primit ieri cheile locuințelor din blocurile ANL construite în Hunedoara. Locuințele ANL sunt, în fapt, garsoniere și aparH mente os 2 camere, pentru care s-a investit un milion de euro. /p.5 (Foto: T. Mânu)

Mame care
■ Doar 123 de gravide 
din județ au solicitat 
evaluarea riscurilor la 
locul de munca.

Deva (D.I.) - Chiar dacă din anul 2003 există o Ordonanță de Urgență privind protecția gravidelor, la locurile de muncă, prea puține viitoare mame din județ o cunosc și extrem de puține își solicită drep-
Au furat mașina pentru bani
■ Pentru că nu a resti
tuit la timp o sumă de 
bani, un bărbat din Pui 
a rămas fără mașină.

Pui (M.T.) - Martin B., din Hunedoara, și cetățeanul spaniol Jose Antonio G. au fost deposedați de un Ford, înmatriculat în Italia. Martin B., împreună cu fosta concubină, Josefia M., din comuna Pui, au cumpărat din Italia autoturismul cu 700 euro. Pentru achiziționarea mașinii cei doi 

tru locatari. Hunedorenii care locuiesc de o viată pe străzi denumite după numele unor oameni care au marcat evoluția istoriei în diferite domenii se văd puși în încărcătură atunci când trebuie să explice numele personalității trecute pe tăblița de la coltul străzii. Dacă George

nu-și cunosc drepturileturile. Conform acestui act normativ, femeile gravide pot solicita evaluarea riscurilor locului de muncă, după ce anunță, în scris, angajatorul asupra stării sale de graviditate și anexează un document medical care să-i ateste acest lucru. Dacă locul de muncă pe care este încadrată femeia gravidă prezintă riscuri asupra sănătății ei sau a fătului, angajatorul este obligat să-i 
au împrumutat 800 euro de la Costel B., din comună. Luni seară, Martin B. și Jose Antonio G. au fost acostați pe stradă de Josefia M., Victor B., Marian B., Bianca B. și Alina R., care i-au pretins lui Martin B. să restituie cei 800 euro. întrucât acesta a refuzat să restituie banii, Victor B., i-a cerut lui Antonio cheile autoturismului. Acesta le-a dat, iar mașina a fost luată de Victor și parcată în curtea unchiului său. Victor este acuzat acum de furt.

Enescu nu este chiar necunoscut pentru locatarii de pe strada care îi poartă numele, situația se complică pe străzile Popa Șapcă sau Timotei Cipariu. Majoritatea spun că nu au avut curiozitatea să studieze datele biografice ale personalităților care și-au împrumutat numele străzilor pe care 

ofere un alt loc de muncă adaptat situației, fără a-i diminua drepturile, salariale. în cazul în care nu se poate realiza acest lucru, angajata poate intra în concediu de risc maternal, drepturile bănești, în proporție de 75 la sută, fiind suportate de către angajator. Există hunedorence care, fiind nevoite să lucreze din greu, ajung să piardă sarcina, /p.5

In urma extragerii;;, efectuate din baza de date a abonaților CL, dl Porcar Augustin ' din Deva se va bucura de un. aparat telefonic de cameră. Nu uitați, continuați să faceți parte din familia Cuvântul Liber, pentru că puteți și dumneavoastră să deveniti „Abonatul Lunii”.
(Foto: M Șerhan) 

locuiesc. în oraș mai există și străzi a căror denumire nu se potrivește deloc cu locația în care acestea sunt amplasate. Hunedorenii ironizează „inspirația” primăriei în denumirea unor străzi. Dacă, de exemplu, strada Câmpului e în mijlocul orașului, pe strada Pinilor... nu se găsește niciun pin. /p.3

Rănit gravDeva (T.S.) - Tânărul care a suferit un accident cu bicicleta în apropierea Pădurii Bejan din Deva a fost transportat la Spitalul din Timișoara. „Victima a suferit un poli- traumatism prin cădere. Avea o plagă deschisă la nivelul capului”, a declarat medicul SMURD Marius Morar.
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• Atacați. Un convoi compus dintr-un 
pluton de cercetare aparținând Batalionu
lui 812 Infanterie Șoimii Carpaților a fost 
atacat, marți, de insurgenții talibani, dar 
nici unul dințre militarii români nu a fost 
rănit, Incidentul s-a produs la 20 de kilo
metri de Qalat, în provincia Zabul. în 
urma atacului unul dintre cele patru 
TAB-uri românești a fost ușor avariat,

Trapele SUA pot veni în România

Ucis sau nu?Bagdad (MF) - O alianță tribală sunnită pro- americană a anunțat, marți, că l-ar fi ucis pe liderul al-Qaida din Irak, Abu Ayyub al-Mas- ri, in timp ce Guvernul irakian a demarat o anchetă cu privire la veridicitatea informațiilor legate de moartea militantului islamist. O alianță de grupări sunnite afiliate la aripa irakiană a rețelei al-Qaida dez- mințise anterior uciderea liderului său, Abu Ayyub al-Masri, anunțată la Bagdad de Ministerul irakian de Interne.
Anticipate 
în TurciaAnkara (MF) - Partidul de guvernământ din Turcia (AK) a decis ieri organizarea următorului tur al alegerilor prezidențiale la 6 mai, nu la 3 mai, așa cum era stabilit inițial. AK a depus, ieri, o cerere Parlamentului de la Ankara solicitând organizarea de alegeri legislative anticipate la 24 iunie.

Gestul care a stâr
nit critldle (Foto; EPA)

| Ahma- 
I dinejad, 
I criticat

■ Parlamentul a aprobat 
intrarea și staționarea 
forțelor americane pe 
teritoriul țării noastre.

București (MF) - Parlamentul a aprobat, ieri, cu 257 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” șl 29 de abțineri, solicitarea președintelui interimar Nicolae Văcărolu privind intrarea și staționarea forțelor SUA pe teritoriul României.La ședința Parlamentului a participat și premierul Călin Popescu Tăriceanu, care le-a cerut parlamentarilor să voteze in favoarea aprobării aces

tei solicitări.Președintele interimar Nicolae Văcărolu a adresat săptămâna trecută conducerii Legislativului o scrisoare In care solicita aprobarea Parlamentului pentru intrarea și staționarea forțelor Statelor Unite ale Americli pe teritoriul României, pentru Întreaga perioadă de aplicabilitate a Acordului dintre România șl SUA privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la București la 6 decembrie 2005.Secretarul de Stat american Condoleezza Rice și ministrul

de Externe Mihai Răzvan Un- gureanu au semnat, in 2005, la Palatul Cotroceni, Acordul de acces privind stabilirea de facilități militare americane în România. Acordul a fost ratificat de Senatul României la 20 iulie 2006.
1.500 de militariLocațiile avute în vedere de partea americană sunt poligonul de instrucție Smârdan, poligonul de instrucție și rampa de îmbarcare-debar- care Babadag, baza aeriană Mihail Kogălniceanu și poligonul de instrucție Clncu.Colonel John Ingham, șeful

Biroului pentru Cooperare Militară româno-americană in Domeniul Apărării București, a declarat, la 8 decembrie 2006, că un număr tte 1.500 de militari american sunt așteptați la Mihail Kogălniceanu, iar statul american va cheltui 34 de milioane de dolari pentru modernizarea cazărmii care a aparținut Brigăzii 34 Mecanizată de la Mihail Kogălniceanu, unde se vor instala trupele americane.în baza de la Mihail Kogălniceanu vor staționa șl aparate de zbor americane de tip F15, F16 și A10. Numărul acestora va fi intre 14 și 18.
Teheran (MF) - Preșe
dintele iranian, Mah- 
moud Ahmadinejad, 
cunoscut pentru res
pectarea cu strictețe 

: a religiei islamice, a 
ș fost criticat ieri, pen

tru că a îmbrățișat-o 
în public pe fosta sa 
profesoară din școala 
primară și i-a sărutat 
mâna. „Incidentul" 
s-a petrecut de Ziua 
profesorului, marți, la 

i Teheran, când preșe
dintele i-a înmânat 
un premiu fostei sale 
profesoare. După ca- 

i re, Ahmadinejad i-a 
i sărutat mâna și a îm- 
i brățișat-o. Momentul 

a fost difuzat de tele
viziune și a provocat 

; surpriza iranienilor
obișnuiți, precum și 
furia cercurilor isla
mice din Iran.

Demisia! Ministrul israelian de Ex- | terne, Tzipi Livni, a declarat ieri că i-arecomandat premierului Ehad Glmert să demisioneze și că va încerca să preia conducerea partidului Kadima. Ea a declarat aceasta după o întrevedere cu I Olmert, ca urinare a criticilor privind I modul în care el a condus războiul din | Liban din 200B. SBots; epa)
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La Chicago s-au strâns să protesteze circa 150.000 de persoane
(Foto: EPA)

Manifestații pentru imigranțiLos Angeles (MF) - Aproximativ 200.000 de protestatari au manifestat, marți, în mai multe orașe americane pentru a demonstra puterea politică a comunității hispanice, cerând regularizarea situației imigranților ilegali, relatează Reuters.Amploarea demonstrațiilor de anul acesta nu a fost la fel de mare ca anul trecut, când circa 500.000 de persoane au participat la manifestații în Los Angeles și Chicago, considerate drept începutul unei noi mișcări civile americane.Organizatorii au explicat prezența redusă de anul acesta prin incapacitatea presei de limbă spaniolă de a mobiliza manifestanții. Analiștii susțin că imigranții și repre

zentanții acestora nu au ma: resimțit nevoia de a proteste în masă deoarece un proiec1 de lege dur inițiat anul trecu nu se află pe agenda Congre sului.Manifestanții au arbora steagurile mexicane și ameri cane și și-au exprimat nemul țumirea față de raidurile or ganizate de poliția americani cu scopul de a captura imi granții ilegali și față de refu zul Congresului de a regulari za situația acestora. |Cea mai mare manifestați a avut loc la Chicago, und circa 150.000 de pefsoane, ne mulțumite de un raid recen desfășurat de FBI într-un cai tier al comunității latino, ai protestat în centrul metropc lei americane.
Veto de la George W. BushWashington (MF) - Președintele George W. Bush a folosit, marți, dreptul de veto pentru a respinge un proiect de lege care impunea retragerea trupelor a- mericane din Irak în cursul acestui an drept condiție pentru deblocarea fondurilor pentru război, iritând rivalii democrați. Bush și-a exercitat dreptul de veto pentru a doua oară în mandatul său la Casa Albă.Respingerea proiectului de lege survine la patru ani de la discursul său rostit în 2003 în care anunța încheierea operațiunilor militare majore pe frontul irakian sub sloganul „Misiune în

deplinită”, eveniment criticat de opozanții războiului.Prin demersul său de a utiliza dreptul de veto pentru a respinge proiectul de lege care prevede alocarea a 124 miliarde de dolari pentru conflictul din Irak, Bush susține că a respins o lege care „înlocuiește raționamentul comandanților noștri cu opinia politicienilor”.Potrivit proiectului de lege, susținut de patru congresmeni republicani, retragerea trupelor americane ar începe de la data de 1 iulie și nu mai târziu de 1 octombrie și ar urma să se încheie efectiv la 31 martie 2008.

ONG-urile, îngrijorateBucurești (MF) - Mai multe ONG-uri cer Curții Constituționale să clarifice ce se va întâmpla după referendumul din 19 mai, criticând dur hotărârea Parlamentului, potrivit căreia Legislativul decide asupra procedurii de urmat în cazul în care referendumul nu va fi validat și îndemnând românii să meargă la vot.El a cerut „în primul rând” Curții Constituționale să precizeze care sunt probabilitățile, posibilitățile și soluțiile pentru fiecare posibilitate ulterioară referendumului, pentru ca toți cei care votează să fie în cunoștință de cauză a- tunci când votează.La rândul său, Sorin Ioniță - reprezentant al altei organizații semnatare, Societatea

Academică din România (SAT - a cerut parlamentarilor „s- lase baltă cu prostiile”.Referindu-se la problem politică, Ioniță a opinat ci prin decizia „ambiguă” a Pa: lamentului, România a făct un pas lateral față de ceilal 26 de membri ai UE.Reprezentantul Asociații Pro Democrația, Costel Pop; și-a exprimat, la rândul săi îngrijorarea privind detalii: de desfășurare a referendi mului din 19 mai.El a precizat că organizați pe care o reprezintă a trimi în urmă cu o săptămână, scrisoare premierului prin c re-i cerea să ia „de urgente măsuri pentru a reglemeni problema posibilității votuli multiplu.

Sfârșitul istoriei
A

Dan-Liviu Boeriu
dan.boeriu@gmail.comNu mă număr printre cei care duc războaiele personale până-n pragul disprețului irațional pentru instituțiile fundamentale ale democrației, dar nici printre cei care fac apologia grandilocventă a președintelui ca reprezentant absolut al neamului. Deși, la drept vorbind, România a ajuns, recent, într-o aproape perfectă polaritate a opiniilor, astfel încât orice formă de deviaționism e considerată un grav delict de opinie și e taxată așa cum se cuvine. Adică prin trimiterea în derizoriu a părerii care nu scuipă.

Uneori mi-e foarte greu să cred în schimbările bruște de biografie. Mi-e aproape imposibil să văd în foștii cărători de servietă ai nomenclaturiștilor arheii democrației zămislite după 1990. Și totuși, viața politică românească asta-mi propune: o reconciliere cu trecutul inflamat, o învestire cu încredere a celor care, până mai ieri, vituperau împotriva vestului decăzut și a moșierilor nemiloși.Știm că oroarea comunismului a lasat nevindecate niște răni

adânci, care supurează pe trupul încă tumefiat al nației. Perversitatea totalitarismului de secol XX tocmai în asta constă: în faptul că, deși oficial încheiat, continuă să influențeze destine, să macine minți, să producă monstruozități ideatice fără precedent. Cine are pretenția bovarică, azi, că mă învață alfabetul democrației și al cumpătării în spiritul legilor? Politicienii peceriști, care au rămas tributari modului de gândire cizelat în anii materialismului dialectic? Aceia care au făcut din mult dorita și total inutila suspendare a președintelui un circ ieftin, o transferare postmodernă a luptei de clasă asupra noului dușman al orânduirii lor, al sta- tu-quo-ului care le convine lor, aleșilor neamului? în aceeași orchestră, educați de magiștri într-ale cinstei cum sunt Vădim

Tudor și Dan Voiculescu, o parte a aleșilor care, cică, mă reprezintă consideră că Securitatea a fost patriotică. Uciderea nepatriotului Cheorghe Ursu pentru inimaginabila vină de a deține două jurrtale și niscaiva valută în sertar e, cumva, un gest patriotic? Dar sechestrarea trădătorilor de neam și țară Doina Cornea și Mircea Dinescu? Dar snopirea în bătaie, la Paris, a vocii Europei Libere, dușmanul de clasă Moni- ca Lovinescu? lată adevărații voștri dușmani!, își vor fi zis, rânjind, torționarii patrioți, nebă- nuind că iluștrii lor discipoli vor respecta întru totul lecția învățată. Aceea referitoare la lichidarea fără drept de apel a celui care le deranjează siesta.Mă încearcă un zâmbet când mă gândesc la optimismul lui

Francis Fukuyama în ceea ce privește finalul istoriei recente. Nu cred că autorul s-a gândit vreodată că, în loc să-și trăiască finalul ca împlinire în spiritul libertății, istoria avea să se prăbușească spectaculos sub propria-i greutate, târând după ea ce-a mai rămas din acel par adisiac „ultim om". Un ultim om care nu mai e apoteotic, tri umfător, ci cât mai vulgar și josnic cu putință. Un ultim om creat de rebuturi pretențioase, de profesori care predau democrația cu mâinile pătate de sânge. ** *Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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* Expoziție. Galeriile de Artâ Deva găzduiesc, azi, la ora 18.00, vernisajul expoziției „Plasticieni clujeni la Sarmizege- tusa". Organizatorii expoziției sunt Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca, Primăria și Consiliul local Sarmizegetusa în colaborare cu UAP - Filiala Deva-Hunedoara. (S.B.)
f

i • Scumpiri. Petrom a majorat de azi prețul benzinei cu 9 bani pe litru ca urmare a creșterii cotațiilor internaționale, adaptată condițiilor de piață din România. Luni, Rompetrol a anunțat că a majorat prețurile benzinei și motorinei comercializate în rețeaua proprie de benzinării cu 2 bani pe litru. (C.P.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@inrof mmeaia.ro

De ce avem gru
puri de interese?

Angela Bogea, șefa peremiștilor 
băcăuani și vicepreședinte al Consi
liului Județean Bacău, a făcut public faptul 

că „șpaga" pentru un fotoliu de parlamen
tar se cifrează la aproximativ 100.000 de 
euro. Tipa nu a vrut să spună cine s-a 
arătat dornic să plătească această sumă, 
dar concluzia e evidentă. Un calcul, deștul 

irit de complicat (că e cu multe zerouri), arată 
că un parlamentar câștigă, în patru ani de 
mandat, cam 1,5 miliarde de lei vechi. 
Acum, ținând cont de faptul că plătește 
pentru fotoliul în care-și „scaldă" dosul și 
ne umple de sforăituri cam trei miliarde, 
rezultă că fiecare ales de-ăsta rămâne la 
sfârșit de mandat cu o gaură în bugetul 
propriu de vreo două miliarde de lei vechi. 
Și totuși, chestia asta nu se întâmplă. Cel 
puțin eu nu am auzit de nici un parlamen
tar care, la sfârșit cte mandat,'să se plângă 
că a sărăcit.

zx

Înțelegeți, acum, cum vine treaba cu 
grupurile de interese? Și de ce, în ăștia 
patru ani de mandat, parlamentarii' român 

votează cum îi dictează propriul buzunar? 
Simplu, nu? Acesta este și motivul pentru 
care aleșii neamului fug de anticipate ca 
dracu1 de tămâie. Păi, ei calculaseră să-și 
scoată investiția plus profitul în patru ani, 
iar marinerul vrea să-i scoată din circuit 
după aproape trei ani? Așa ceva nu se face, • 
mon cher!

*

V

Sase morti în trei zile
Deva (M.T.) - Patru din cele șase persoane au decedat din cauze naturale, în timp ce celelalte două și-au pus capăt zilelor. Astfel, duminică a fost găsit spânzurat Ilie C., de 39 de ani, din Hunedoara, intr-un buncăr din beton în incinta Carierei Teliuc. După doar două zile, la Brad, este găsit spânzurat, în podul casei, Voicu V., de 54 de ani. Un caz mai complex s-a petrecut la Hunedoara, unde polițiștii au identificat, într-un canal de pe strada Mihai Viteazul din localitate, cadavrul unui bărbat într-o stare avansată de putrefacție.

Personajul străzii, un mister
■ Unele străzi din Hu
nedoara poartă numele 
unor personalități, pen
tru unii, necunoscute.

CĂLIN BlCĂZAN
ca lin . bicazan@in1ormmedia.ro

Hunedoara - Considerat ultimul haiduc cu care se încheie epoca haiducilor și pandurilor din Oltenia, revoluționarul Popa Șapcă este o necunoscută totală pentru hunedorenii care locuiesc pe strada ce-i poartă numele. Curiozitatea locatarilor nu a fost niciodată stârnită de acest nume și în consecință noțiunile despre Popa Șapcă sunt nule. „Nu știu cine e. Nu am fost niciodată curioasă să

Dumitru Popa

aflu”, spune Verghelia Bican. „Popa Șapcă? N-o fi ăla?”, întreabă o locatară arătând spre un preot ce trecea prin zonă. Din păcate, nu era Popa Șapcă.
Nu se potrivescPentru alți hunedoreni George Enescu ar fi trebuit să compună infinit mai multă muzică pentru a se face cunoscut, pentru că numele celui mai mare muzician român nu sună prea „armonios” în urechile unora. „George Enescu a fost un scriitor. S-a născut pe la Roman”, spune foarte sigur pe el Dumitru Popa. Nici scriitorul, arheologul și omul politic Alexandru Odobescu nu pare mai „celebru”. „Nu

Maria Costin

Arde groapa de gunoi
■ Fenomenul are loc a 
doua oară, în acest an, 
din cauza căutătorilor 
de fier vechi.

Deva (M.S.) - Halda de gunoi a municipiului Deva arde mocnit de aproape o săptămână, comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara intervenind, ieri, la societatea de salubritate pentru luarea măsurilor necesare stingerii focarelor de incendiu. Fumul care se degajează de la groapa de gunoi se poate observa, cu ușurință, chiar din oraș, de la etajul blocurilor mai înalte, noxele fiind antrenate de curenții de aer pe cursul râului Mureș.„în cursul zilei de miercuri am fost la halda de gunoi. Am observat chiar și zone cu flacără deschisă. Am solicitat

societății de salubritate să stopeze această sursă de poluare”, a declarat comisarul-șef al Gărzii de Mediu Hunedoara, Cristian Moldovan.Conducerea societății de salubritate din Deva a relatat comisarilor de mediu că focul a fost pus de persoane necunoscute, care caută, în general, cabluri electrice. Aceste persoane ard izolația cablurilor pentru a putea recupera firele de cupru din interiorul conductorilor electrici. Garda de Mediu va sancționa societatea de salubritate din Deva cu o amendă al cărei cuantum ar putea urca până la 100.000 de lei, în funcție de prevederile legale pentru asemenea situații. S-a dispus ca la fața locului să fie trimise camioane cu pământ pentru înăbușirea zonelor de focar.

Una dintre arterele principale ale Hunedoarei (Foto: cl)mai țin minte cine era Odobescu. Eu am făcut doar patru clase”, spune Domnica, o locatară ce locuiește pe strada care poartă numele scriitorului.

Verghelia Bican (Foto: CL)

în Hunedoara, denumirile mai multor străzi nu au nicio legătură cu locația în care sunt amplasate acestea. „Eu stau pe strada Câmpului. După zona în care locuiesc vine Micro 5, dar primarul nu a fost prea inspirat când a dat această denumire, pentru că, practic, strada Câmpului e la mijlocul orașului”, afirmă Constantin Luță. „N-ar fi rău să ni se planteze niște pini în zonă dacă tot ne-au denumit strada Pinilor. Ni s-a făcut acolo doar un magazin mare, copaci nu prea sunt”, susține Maria Costin.
Expoziție de desene

Hunedoara (S.B.) - în cadrul unei campanii antidrog, derulată în școlile din județ și în acest an, se desfășoară o nouă ediție a „Concursului de Video- clipuri”, destinată elevilor de liceu, care va avea loc în 25 mai, în Sala Dietei a Castelului Corvinilor. Pentru crearea afișului s-a organizat un concurs de desene la nivel județean. Reprezentantul Centrului Județean

Imagini din expoziție

de Asistență Psihopedago- gică (CJAP) Hunedoara, Dan Olteanu, precizează că „acest concurs face parte dintr-o campanie mai amplă. în acest an vor fi expuse aproximativ 1.000 de desene. Anul trecut au participat circa 100 de desene ale elevilor de la Liceul de Artă Deva”. Toate desenele au fost expuse în expoziții din cadrul unităților școlare, expoziția județeană fiind prezentată astăzi la Galeria de Arte a municipiului Hunedoara. Vernisajul va avea loc la ora 17.00. Desenele premiate vor compune afișul Concursului de Videoclipuri Antidrog, iar elevii câștigători vor fi pre- miați în bani.
Românii
■ De Ziua Libertății 
Presei, hunedorenii 
sunt sceptici asupra 
libertății acesteia.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@in1ormmedia.ro

Hunedoara - Faptul că presa românească este parțial liberă este sesizat nu doar de cetățenii țării noastre ci și la nivel internațional. România este plasată, în cadrul raportului anual pe 2006 al Freedom House, privind libertatea presei în lume, în categoria țărilor unde presa este parțial liberă. Raportul arată că dintre țările Europei Centrale și

nu cred în libertatea preseide Est, statele baltice sunt cele care acordă cea mai mare libertate presei. Tot pe locuri fruntașe se situează Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Slovenia și Polonia. Acestea sunt țări în care presa este calificată ca fiind liberă. în clasamentul general, România se află pe locul 90, după mai multe state din America Latină, printre care Brazilia, Nicaragua și Peru, în timp ce Republica Moldova ocupă locul 144. România figurează în categoria țărilor cu presă parțial liberă din anul 2001.Maria Dănilă, din Hunedoara, este de părere că „presa românească nu este liberă și susține că nu are încredere

în ea”. De aceeași părere sunt și Iacob Manase și Ana Hur- da. Cei doi hunedoreni spun că „presa nu este liberă așa cum ne-am dori. Toată lumea spune că este liberă, dar nu suntem de părere că asta e și adevărat”.Un singur cetățean dintre cei cu care am stat de vorbă, Petrică S., din municipiul Hunedoara,-este de părere că presa este liberă „pentru că așa trebuie să fie și, oricum, este mai liberă ca altădată”.
Politica strică presaFață de ultimul raport, notele acordate României s-au îmbunătățit. La capitolul presiuni economice, raportul

menționează că presa din România, este încă dependentă de publicitatea de stat. Situația este mai gravă în provincie, unde piața publicității e mai redusă, iar autoritățile publice locale dețin în același timp și o mare parte din piața media. în evaluarea gradului de libertate a presei din România au fost luate în considerare și presiunile politice. Constantin Lungu, din Hunedoara, susține acest lucru. El este de părere că „presa românească este cenzurată de partide și că, astfel, românii trebuie să facă politică, vrând-nevrând, chiar și prin faptul că aleg presa favorită”.

Maria Dănilă lacoh Manațn Ana Murria Po'trîf.ă f*nnrf'xntin 1 iaw«ai

mmeaia.ro
mailto:bicazan@in1ormmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@in1ormmedia.ro
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Zim internațională a libertății presei
1449 - S-a nâscut scriitorul Italian Niccolo Machlavel-

1494 - Cristofor Golumb descoperă 
Jamaica._________ _____
1867 - La București s-a înființat 
societatea Transilvania, menită sa- 
I ajute pe românii din Ardeal. 
1891 - A fost înființată Fundația 
Universitară Carol l, .......

1903 - S-a născut actorul șl cântărețul american Bi'ng 

Crosby.................... .......................... .
1916 -,S-a născut poetul francez Plerre Emmanuel,___ 
1924 - Echipa României de rugby a câștigat prima 
medalie olimpică pentru țaranoastră____
1933 - S-a născut cântărețul soul american James 
Brown (foto) (m. 2006)............... .............
1948 - Președintele SUA, Harry Truman, semnează 
legea privind Instituirea „Planului Marshall".

6°
minim

20°maxim
Cer parțial noros. Maxima va fi de 20°C, iar minima de 6°C.Prognoza pentru două zileVineri. Cer înnorat. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 6°C.Sâmbătă. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 20°C. Minima va fi de 6°C.
Calendar Creștin-Ortodox __
Sf. Mc. Timotei din Egipt și soția sa Mavra.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Filip și lacob, ap.

Calendar Greco-Catolic
Ss. Timotei și Maura, soți m.

CALENDAR RELIGIOS

Întreruperi apa, raz, curent

Energie electrică______________ ______ ___________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

între orele:

! 9.00-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.29;

8.30-15.00 în Deva, cartierul Gojdu, bl.Al, sc.B: 

8.00-14.00 în Hunedoara, str. Buituri, Vulcănescu, 

Izvor, Pârvan, Lătureni, Eroilor, Canalului; în 

localitățile Cârnești, Baru Mare, Vălioara, Râu de 

Mori, Valea Lupului, Livadea, Ponor, Ohaba Ponor și 

Federi

8.00-15 00 în localitățile Cigmău și Hărțăgani. 

Valea Jiului;

8.00-15.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.23 A, 

bl 23B, str. Dănuțoni; str. Maleia;
8.00-14.00 în Lupeni, str. Bărbăteni, bl.27, bl.28, 

bl 33, bl.42, bl.47, bl.48, bl.49, bl.50, bl.51, bl.57.

Gaz ___ ___ ______ _____________ ,
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă In 

Deva, între orele:

9.00-15.00 pe str. D. Zamfirescu, bl.Iii, sc.D și pe 

Aleea Romanilor, bl.23, sc.ll.

Apă __________ __________________ ______
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
8.00-17.00 in Simeria, pe străzile StreiUlui, Qrăștiei și 

Șoseaua Națională (parțial), pentru cuplarea la 

rețeaua de apă potabilă a unui număr de 10 case 

de pe Șoseaua Națională.

RETETA ZILEI

Cartofi umpluți, la cuptor
Ingrediente: 10-12 cartofi mijlocii, 100 g unt, 

cașcaval ras, 150-200 g carne afumată și măcinată, 

200 ml smântână, sare, nucșoară răzuită.

Mod de preparare: Cartofii cu coajă sau curățați de 

coajă se coc întregi în cuptor. Când sunt moi, se 

taie partea superioară, se scoate mijlocul și se 

zdrobește. Cartofii zdrobiți se amestecă bine cu 70 

g unt, cu cașcaval, cu carnea afumată și cu condi

mentele. Cu această compoziție se umplu cartofii. 

Cu untul rămas se unge vasul, Cartofii umpluți se 

așază unul lângă altul și se dau la cuptor până când 

devin rumeni.

Soluția Integramel din numărul precedent: P-B-O-C - PACURARIT - SALA - 
NOU - SUSURA - BR - NUC - PLAC - AER - STANA - P - ITE - PIN - AP - AIST - 
A - AMU - TEP - USI - BE - AS - TOLERANT - MORAR - Rl - B - MITRE - ȚARC
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RON Al CÂȘTIGAT!INTEGRAMA Al DEZLEGAT, j 

în perioada 23 aprilie ■ 19 mal, CL te provoacă I 
la un nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect I 

toate Intagramele apărute In acest Interval, I 

realizează o colecție șl trlmlte-o alături de I 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, ! 

str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP I 

3, Deva, sau depune-o Tn cutiile speciale I 

Cuvântul liber, până Tn 29 mal.

In 30 MAI, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR)
R»miț.Nniț»nr
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform Media șl nici rudele acestora de gradele l șl II. 
Extragerea va avea loc în 30 mal, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoana de contact Magdalena Șerban.

Nume.....
Prenume 
Adresa

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □
L'J.LL.Ț.1

I 
I 
I 
I
I 
I
I

7:00 Jurnalul TVR

7:30 TeleMatinal
10:00 Grădini de vis (doc., 

Anglia, 2005)
10:30 Trăsniții din Queens 

Gl(ep. 16, comedie, SUA, 

2002). Cu: Kevin 
James, Leah Remini

11:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi

une directă
12:00 Ochiul magic (r) 

12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Vorba lui Jim (s, 

S comedie, SUA, 2003)
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente. Emisiune îh 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu
17:15 Careu de... Doamne 

18:00 Dis-de-seară
18:45 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

2020 Telednemateca:
♦E Toamna Cheyenilor 

(western, SUA, 1964). 

Cu: Richard Widmark, 
Dolores del Rio, Carroll 

Baker, Gilbert Roland. 

R.: John Ford
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Garantat 100%

0:10 Zănatecii (comedie. 

«Franța, 2004). Cu: 
Matthias Van Khache, 

Herve Lassence, 
Richard Bohringer. R.: 
Igor Sekulic

1:50 Jurnalul TVR (r). 

Sport. Meteo
2:55 Tunelul morții (film, r)
430 Medicina alternativă 

(doc.)
5:15 Cartea europeană 

(reluare)
5:40 Careu de... Doamne 

(reluare)

630 Grădini de vis
(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:H Doi bărbați și jumătate
(r)

10:45 Războiul de acasă (r) 
11:15 Academia de poliție (r) 
1215 Emmerdale - Afaceri
“de familie (s, dramă, 

Marea Britanie)
13:00 Știrile ProTv 
1330 Cei 12 căței ai

Crăciunului (aventuri, 
SUA, 2005). Cu: John 
Billingsley 

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și jumătate

— (ep. 22, comedie, SUA,
11 2003). Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer 
18:15 Războiul de acasă (ep.

4, comedie, SUA,
“2005)

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

20:30 Academia de poliție
Hlserial comedie, SUA, 

1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fla- 
herty

21:45 Semifinala Cupei 
UEFA: Sevilla - 
Osasuna (direct) 
- Știrile ProTv 

24:00 CSI: Miami (s, SUA, 
2002). Cu: David Caru-

0so, Emily Procter, Rory 

Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney

1:00 Academia de poliție
(r)

1:55 Omul care aduce 
cartea (r)

2:00 Știrile ProTv 
3:00 CSI: Miami (s, r) 
4:00 Semifinala Cupei

UEFA (reluare)
530 Stilul Oana Cuzino (r) 
6:00 Icstrim Tivi (r) 
630 E Tie - Afaceri
Bde familie (r)

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos
9:00 In gura presei 

(reluare)
10:00 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P.

0(film serial)
12:00 Vocea inimii

S(film serial)

13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

13:45 Opt reguli simple

Bl (film serial, 
comedie)

1430 Ziua Judecății 

(divertisment) 
(reluare)

16:00 Observator

17:00 9595, te învață 
ce să faci

19:00 Observator 

cu Alessandra 

Stoicescu și Lucian 

Mândruță. Sport. 

Meteo

20:30 Test de fidelitate
(divertisment)

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

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

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

24:00 Portret robot (thriller, 
... .SUA, 1994). Cu: Sean 

Young, William R. 
Moses, Joe Guzaldo. 
R.: Rob Fresco 
într-o mică localitate 

din Minnesota au loc o 
serie de molestări și 
crime ale căror vicime 
sunt copiii.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare)
3:45 Vivere

B(film serial, reluare)

Berbec
Conjuncția Mercur-Soare poate determina sch —’bă?» pro
fani» în modul de viață. Să nu vă surprindă dacă cbse- 
vațl că se petrec schimbării

Taur
Sunteți mal emotiv șl vă este greu să vă exprimați în mod 
deschis. Nu refuzați comunicareal Arfl bine să vă-țemperațr^ 
orgoliul,

Gemeni
Vâ preocupă situația financiară șl neglijați relațiile senti
mentale. Rlscați ca partenerul de viață să vă reproșeze țâ 
sunteți Indiferent cu el.

Rac
Un bărbat mal Tn vârstă vă ajută cu sfaturi și reușiți 
aplanați un conflict în familie. Nu încercați să vS reî&lvați 
singur toate problemele!

Leu
Spre seară s-ar putea să fiți Invitat la o petrecere Eaceji 
cunoștință cu o persoană care va juca un rol important in 
viața dumneavoastră.

Fecloarl
Se pare că aveți mult de alergat, pentru a rezolva probleme 
legate de o moștenire. După-amlază vă pregătiți pentru q 
călătorie.

I

i
Balanță
S-ar putea să vi se ofere un nou loc de muncă sau sâ'fiți 
promovat. Mai multe responsabilități, dar și câștigurile sunt 
mari.

I

Scorpion
S-a' putea să vă loylțl de probleme financiare. Nu este ca; 
să vă lâsați demoralizat, Vă surâde norocul Un coleg vă 
propune o colaborare.

Săgetător
La serviciu sunteți încăpățânat și colaborați greu cu colegii. | 
Fiți mal flexibili După-amlază s-ar putea să suferiți 
dezamăgire în dragoste. ”

Capricorn
După-amiază primiți o sumă importantă de la o femeie mai 
în vârstă. Partenerul de viață nu este de acord să cumpărați 
un obiect de valoare.

Vărsător
Un coleg în care ați avut mare încredere vă dezamăgește 
profund. Vă recomandăm să fiți prudent și să nu începeți 
discuții în contradictoriu.
Pești I

O veste neplăcută în legătură cu o persoană apropiată vă 
dă peste cap tot programul. S-ar putea să fiți nevoit să ple
cați într-o călătorie

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:00 Dinotopia (s) 8:50 Un 
secol de SF (doc. SUA, 1996) 
9:20 Jurnalul Euronews pen
tru România 935 Misterele 
monumentelor (doc. r) 10:10 
Tonomatul DP2 12:00 Replay. 
Legendele fotbalului românesc 
1230 Lege și ordine (r) 13:30 
ABC... de ce? 1430 Tribuna 
partidelor parlamentare 15:00 
împreună în Europa! 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco- 

r peră românii 1630 Autostra
da TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 18:35 
Lege și ordine (s) 1930 O 
lume noua (doc. Fr.) 20:00 
Arena leilor 21:00 Ora de știri 
22:10 El și Ea (polițist) 24:00 
Replay (r) 030 Whistler (s) 
1:25 Doar un strop (film, rj 

3:00 Străjeri la porțile Europei 
(doc.) 3:15 Bugetul meu (r)

7:00 Chemarea străbunilor (s) 
8:00 Love Joy (s) 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 11:00 
Raven (s). Cu: Raven, Orlando 
Brown, Kyle Orlando Massey 
1130 Unnappily Ever After (s, 
SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelfer, Allan Traut- 
man 12:20 Look who is win- 
ning 1430 Miezul problemei 
(r) 1630 Bărbatul din vis (s). 
Cu: Daniela Alvarado, Râul 
Amundaray, Susana Bena- 
vides 17:30 Naționala de bere 
18:30 Știri 20:00 țara vede
telor 22:00 Miezul problemei

10:00 Spitalul de urgentă (r) 

11:00 Viața la Casa Albă (r) 
! 12:00 Teo (r) 13:15 Road Run

ner-cea mai rapidă pasăre (s) 
13:45 Merrie Melodies Show 
(s) 14:15 Spitalul de urgență 
(s) 15:15 Viața la Casa Albă

; (s) 1630 Ghici ce-mi place la 
tine (r) 16:45 Departe de
război! (dramă/westem) 19:00 

Seaquest (s 20:00 Entertain- 
ment News 20:20 Schimbul 

trei (s) 2130 Ghid ce-mi
place la tine (s) 22:00 Nu 

mișcă nimeni! (thriller)

6:00 Clona (r) 7.00 Duelul pasi
unilor (r) 9:00 Gitanas (s) 11:15 
Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 1520 Rețeta de acasă 
1530 Duelul pasiunilor (s) 
1730 Poveștiri adevărate 1830 
Betty cea urâtă (s) 1930 Tequi- 
la cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor- 

ro (s) 2230 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s) 
24:00 Prizoniera (r) 1:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:00 
Iubire ca în filme (r) 3:00 Po
veștiri de noapte (r) 330 Rețeta 

de acasă (r) 3:45 Muzica de 

acasă

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:25 Casa 
noastră (r) 9:45 Al 7-lea cer (s, 
r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Moștenirea 
iubirii (dramă romantică, Aus
tria/ Germania, 2005) 16:25
Al 7-lea cer (s) 17:25 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
1930 Camera de râs 20:00 
S.O.S. Salvați-mi casa - sezon 
nou! 21:00 Viceversa 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Medium (s) 
030 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (s)

7:40 Roșu ca ceru! (dramă. 
Italia, 2005) 9:20 Un pic de 
suflet (aventuri, SUA, 1999) 
10:45 Drumul spre glorie 
(dramă, SUA, 2006) 13:15 
Rolul vieții (dramă, Franța, 
2004) 15:00 Fărâ o vâslă 
(comedie, SUA, 2004) 16:40 
Herbie - Mașina buclucașă 
(aventuri, SUA, 2005) 18:20 
Hoții de diamant® (aventuri. 

sua, 2004) 20:00 Dna Paifrey 
la Claremorrt (comedie, Marea 
Britanie, 2005) 21:50 Diurnul 
spre glorie (dramă, SUA, 2006) 
23:45 Devoratorul da păcate 
(thriller, SUA, 2003)

9:00 Realitatea de la 9:C0 9:10 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:15 EU, România 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 18:50 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:05 Reali
tatea zilei 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima- oră

7:00 Matinal 710 10:00 Euro- 

maxx 1030 Cinema 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 1230 Teleshopping 13:05 

Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 1435 Lumea cărților. Cu 
George 15:35 Euroblitz: Jur

nal european (r) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 

18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Unde la soare e frig (Româ

nia, 1991). Cu: Oana Pellea, 

Gheorghe Visu. R.: B. 
Dumitrescu 2200 Nașul. Talk- 

show cu Radu Moraru 2400 
6! Vine presa! (r)

4
8:00 Brainiac Automobile 
americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Avionul care a ripostat 
12:00 Superstructuri 13:CO 
Operațiunea internațională 
pentru salvarea submarinului 
14:00 Brainiac 1500 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16C0 
Curse 17:00 Mașini pe atese: 
Golf 18:00 Motociclete =-<=- 
ricane 19:00 Vânător.: ce 
mituri 20:00 Cum se fa’tsKă 
diverse lucruri? 21.00 
Căutătorul de au- 22.00 
Dosarele FBI 23:00 ®.=b‘e ș 
reparații - SUA 2-1® Cu~ se 
fabrică diverse L-cro- - 
Cefe mas b-uve rctcocete



joi 3 mai 3007 CWAffiM. amauran /s

rt^iarti AauArtte > baaMWV.StlKientCV.ro
Vm£PJ« Acerta «te portalul .Arhiva Naționali da 
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Au primit locuințe prin ANL
■ Un număr de 48 de 
familii s-au mutat ieri 
în blocurile construite 
în Hunedoara.
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ALU 7.750C <51
SIR 4.17M 12.4
BRD 22.600C -2,16

0J156 1,63
Banca Transilvania 1.1000 Lâf
Transelectricâ 47.6000 -1,65
Blofarm 0.7550 1734
PTR 1.7600 10
FIA 0.3700 1,37
Rubrici realizat! Ba SHI IFB FINWEȘT SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingi QUASAR), teL: 
221277.

Hunedoara (D.I.) - Bucurie mare, ieri, pentru 48 de familii hunedorene. Și asta după ce le-au fost predate, în mod oficial, cele 48 de locuințe ■ garsoniere și apartamente cu 2 camere - construite In Hunedoara prin programul ANL. Locuințele sunt predate „la cheie”, tinerii putând să se mute chiar în zilele următoare, după semnarea contractelor de închiriere.Cele mai multe dintre cele 48 de familii au locuit până acum în condiții dificile. „îmi doresc să am o casă a mea... de când m-am născut. Și, oricum, de când m-am căsătorit,

în urmă cu 5 ani”, spune, foarte încântat de noua locuință, Florin Rotariu. El a venit să-și preia locuința împreună cu soția, fetița și cu mama soacră, la care au stat în ultimii ani. „Eram 6 persoane într-un apartament de 2 camere. Acum avem 2 camere numai ale noastre”, completează el.Familia Bumbesc și-a lăsat cele două fetițe gemene, de 6 ani, acasă. Liliana Bumbesc este foarte încântată de noua bucătărie, dar tot apartamentul i se pare deosebit. „Practic, nu va trebui decât să-l mobilăm”, e dânsa de acord. „Am făcut vreo 2 ani naveta Hațeg - Hunedoara, apoi am stat la cămin. E minunată viața de cămin, dar până la un moment dat”, recunoaște Ovidiu Tirian, hațegan de loc,
Chiria în blocurile ANL va fi cuprinsă între 50 și 70 de lei lunar

Liliana Bumbesc Ovidiu Tirian
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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 Sanitar-Veter. 221145

și cadru didactic la Facultatea de Inginerie Hunedoara.
Nu au voie să modificeApartamentele au 52 mp, iar garsonierele - 43. Noii locatari vor trebui să plătească lunar o chirie estimată între 50 și 70 lei, în condițiile în care unii plăteau, pentru o simplă cameră de cămin, cu grupul sanitar comun, până la 110 lei. Nu au voie să facă modificări interioare și trebuie să păstreze locuințele în cea mai bună stare. ANL a investit în acest proiect circa 1 miliard de

euro pentru fiecare dintre cele 2 blocuri. La aceștia s- au adăugat banii investiți de municipalitate pentru asigurarea utilităților.„Se află în construcție și următoarele blocuri, care vor avea 60 de apartamente. Acestea vor fi date în folosință la toamnă. Pentru 2008 avem în vedere construirea a încă 160 de locuințe, pe strada Alexan dru Vlahuță. Avem multe solicitări, iar acest program ne ajută să facem față acestora, măcar într-o măsură”, declară primarul Nicolae Schiau.

Amplasarea radarelor ta data de 03.05,2007:
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- DN B Vețel - llia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Mwa - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului. str. Horea și 
Mltiai Eminescu,

Reguli:

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

ÎNCEPĂTORI

3 6 7 5
1 7 4 9 3

4 i1 7
2

7
3 8

4
9 6
3

9 3 2 6 4
4 1 6

5 6 4 7 2
8 5 2 9

AVANSAȚI

8 6 3
5 7 4 1

1 9
1 2 9 7 5

3 7 6 1 8
4 6

1 5 8 9
2 9 3

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Bl 7532649
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7 1 3 4 2 6 5 8 9
6 2 8 1 9 5 4 7 3
5 9 4 3 7 8 1 2 6
8 5 1 6 4 9 2 3 7
4 7 9 8 3 2 6 1 5
3 6 2 5 1 7 8 9 4

„Am pierdut două sarcini"
■ Există hunedorence 
care, fiind nevoite să 
lucreze din greu, ajung 
să piardă sarcina.

Dana Ioan___________________
daMJoM#fflfonameifea ,ro

Deva - în baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a

sa sau a fătului, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariate.„Avem doar 123 de solicitări referitoare la evaluarea riscurilor la locul de muncă, deși există numeroase cazuri in care durata sau condițiile de lucru pe piața muncii hunedorene ar putea afecta sănătatea unei femei gravide. Cele mai multe femei care sunt în

Nicoleta Modi (Foto: T. Mânu)

Drumuri reabilitate prin 
programul SAPARD
■ Două drumuri din 
comuna Totești vor fi 
asfaltate cu fonduri 
obținute de la UE.

Clara Râs
clara.pas@nformniedia.ro

Deva - Drumurile ce leagă localitățile Totești-Reea și Cârnești-Păclișa se află în proces de reabilitare în urma unui proiect al primăriei

finanțat din fonduri ale programului SAPARD. în această perioadă utilajele se află la lucru pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a infrastructurii. Aproximativ 4 kilometri de drum vor fi acoperiți cu asfalt. Valoarea lucrărilor ce urmează a fi realizate se ridică la 2,9 milioane de lei, iar procesul de modernizare a arterelor rutiere ar trebui să se finalizeze în luna septembrie, a

Ionel Cozac Doina Niculescu Ileana Bojin

această situație preferă varianta concediului medical, eventual, pentru că este plătit cu 100° o, față de 75 . cât este concediul de risc maternal Cred insă că nu știu câ pot solicita angajatorului schimbarea locului de muncă pentru perioada de risc", spune Radu Alexandru, șef Serviciu Securitate și Sănătate in muncă în cadrul ITM Deva.
Nu au soluții„Știam de concediul de risc maternal, dar nu am apelat la el, am avut înțelegere din partea angajatorului. în domeniul textil, în care lucrez, e greu să ți se găsească un alt loc de muncă. Anii trecuți am lucrat la altă firmă și, din cauza condițiilor de lucru, am pierdut două sarcini”, recunoaște Nicoleta Modi, mama unui băiețel de aproape 2 ani. „Problema mea acum e alta: nimeni nu s-a gândit ce- o să facem cu copiii între 2

Ica Mureșanși 3 ani; până la 2 ani avem concediu, dar copiii sunt primiți la grădiniță doar de la 3 ani”. „Eu am lucrat ca vânzătoare. M-am descurcat, nu mi-a fost greu”, e de părere Ica Mureșan.Dincolo de necunoașterea legii, multe femei gravide preferă să nu ceară ajutor, din teama de a nu-și pierde slujba sau pentru a evita cei 75% dintr-un salariu care oricum nu ajunge.

Utilajele pregătesc infrastructura drumului (Foto T Mânu)declarat Ionel Cozac, primarul comunei Totești.
Părerea sătenilor„E o treabă bună reparatul drumului și văd că se lucrează bine. O să ne ajute mult că o să avem și noi drumuri cum trebuie. Vom mer
ge mai ușor dintr-o parte intr- 
alta”, spune Doina Niculescu.

din satul Păclișa.„E bine că se face drumul spre Cârnești, numai să-l facă bine, să nu se strice repede. Și cred că și ulițele din partes de jos a satului trebuiav refăcute. Că de câte ori vine ploaia ne inundă strada și tre buie să înotăm prin noroi ș apă”, e de părere Ileane 
Boi in.

MWV.StlKientCV.ro
mailto:clara.pas@nformniedia.ro
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Trei "titani" ai muzicii folk• Premieră de teatru. Teatrul de Artă Dramatică Deva va susține, în data de 4 mai, la ora 19.00, pe scena Casei de Cultură „Drăgan Muntean" din Deva, un nou spectacol în care va prezenta piesa muzicală de teatru „Opera de trei parale" de Berthold Brecht. Regia aparține lui Radu Olăreanu. (S.B.)

„Orfeu" laureat
Deva (S.B.) - Corul „Orfeu” al Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” din Deva, dirijat de prof. Ioana Gabriela Lupu, a înregistrat un nou succes participând la Concursul Național Coral de la Iași. Concursul s-a derulat în perioada 28 - 30 aprilie, iar partici- panții au fost cele mai bune coruri din țară, selecționate prin concursurile zonale desfășurate în această primăvară. Corala deveană a adus acasă premiul II, succes la care s-au adăugat premiile speciale acordate corului și tinerei dirijoare. Printre acestea se numără și bursa de participare la un Mașter Class - dirijat coral la Bruxelles, acordată dirijoarei Ioana Gabriela Lupu.

■ Folk-ul nu și-a pier
dut strălucirea, spun 
Șeicaru, Socaciu și 
Vintilă.

Hannelore Acârnulesei

George și Sorin

Bal de 
caritate

Cor în concert

-------  ARTICOL PUBLICITAR

Simeria (S.B.) -
Primăria și Consiliul 

local al orașului Sime

ria în colaborare cu 

Asociația Culturală 

„Cântecele Streiului" 

Simeria organizează 

un „Bal de caritate" 

în vederea obținerii 

de fonduri destinate 

în întregime 

achiziționării unor 

proteze pentru 
George Scorpie și 

Sorin Mitac. Cei doi 

tineri simerieni și-au 

pierdut membrele 

inferioare în urma 

unor accidente. Pro

tezele valorează circa 

60.000 de euro și vor 

fi achiziționate din 

Germania atunci 
când vor fi colectate 

fondurile necesare. 

Balul are loc în data 

de 4 mai, ora 19.00, 

la Restaurantul „Ursul 

Negru" din Simeria, 

iar prețul unui bilet 

este de Î00 RON 

pentru o persoană. 
Biletele se pot procu

ra de la Primăria 

Simeria.

Deva - Acorduri pasionale și sunete moi, versuri cuminți sau fraze nebune. Toate se-adună și se unesc într-o simțire, o atitudine, un mod de viață. Muzica folk. Folk-ul este îndrăgit acum și era iubit acum 20 de ani. Versurile puse pe muzică simplă vor fi fredonate pe buzele tinerilor sau ale tinerilor bătrâni și peste 20 de ani, cred artiștii care s-au născut și se vor stinge în muzica folk. Vasile Șeicaru, Mircea Vintilă și Victor Socaciu, cei trei veterani ai folk-ului românesc, cred că muzica studenților de acum 20 de ani nu își va pierde strălucirea, atâta vreme cât nu își pierde esența. Dar dacă la Deva folk- ul nu vinde mii de bilete, în orașele universitare este cu totul altă situație. Acolo, manelele, care umplu sălile la Deva, nu au loc decât în cârciumă.
Tinerețea și cântecele ei„Muzica folk are succes peste tot, spune cunoscutul cantautor Mircea Vintilă. Ne bucurăm de prezența, în măsură de 70-80 la sută, a tinerilor, în sală. Au nevoie de muzică cu mesaj. Muzică ce se adresează minții și inimii. Folk-ul nu și-a pierdut strălucirea și nu și-o va pierde atâta timp cât nu-și

Mircea Vintilă, Vasile Șeicaru și Victor Socaciu - oameni pentru care folk-ul e totul (Foto: cl)pierde esența. La spectacole vin, sigur, și tinerii de ieri, nostalgicii, cum li se spune acum. Din care generație facem și noi parte. Orice om își iubește tinerețea și i se face dor de ea. Dar pentru noi, tinerețea se confundă cu cântecele tinereții. Cu trăirile acelea unice pe care le-au transmis, într-o perioadă, foarte aproape de realitate, muzica folk”. Mircea Vintilă spune că, deși au compus multe piese noi, publicul cere și acum vechile lor cântece, pe care trebuie să le cânte mereu și mereu.Victor Socaciu este, și el, de aceeași părere. Muzica folk are succes. „Muzica folk are un succes teribil și acum. Dar vin în sală numai cei care iubesc acest gen. La București, la Gala „Om bun” erau 4.000 de bilete vândute cu trei zile înainte de spectacol. Vindem, în continuare, foarte multe discuri. Chiar dacă nu 

suntem la fel de difuzați precum sunt alții”, precizează artistul.
„Scena este sfântă”Folk-ul nu este pentru neavizați. Iar locul manelelor este în cârciumă, spune Vasile Șeicaru, atunci când este provocat în cadrul unei discuții despre spectacolele de manele care încă aduc spectatori, la Deva.„Lucrul acesta nu se întâmplă la Cluj, sau la Iași. Sunt mirat că maneliștii mai pot aduce spectatori în sală. Locul manelelor este în cârciumă. Faptul că se mai aduc ma- neliști pe scenă este o mare greșeală. Scena este sfântă. Pe scenă un artist trebuie să se prezinte decent. Trebuie să vorbești o limbă română corectă, să nu pui virgulă între subiect și predicat. Să nu spui prostii de care să-ți fie jenă. Și, de ce să nu merg cu ideea până la capăt, să miroase fru

mos în sală după un spectacol. Folk-ul este un gen de muzică cinstit Pentru că mesajul este foarte simplu de transmis, este imul direct. Cântăreții de folk, toți, au avut de ales între cariera de compozitor și interpret și profesia lor. Noi puteam să fim profesori, ingineri sau medici. De fapt, de aici a pornit folk-ul, din mediul stu- ‘dențesc. Muzica folk nu se adresează unui public, hai să- i spunem așa, nepregătit. Noi nu cântăm texte, noi cântăm poezii. Fiecare piesă are povestea ei. Piesa mea <Iubi- ta mea să ne-aruncăm în mare> a fost scrisă pe drumul de la Galați la Constanța, iar linia melodică am scris-o pe parcursul a 30 km. Așa ceva nu se uită. Nu există un loc în care te închizi și să compui. Piesele astea au fost scrise în cușete de vagon, pe autocar, în microbuz, pe holuri, înainte de spectacol. Fiecare dintre noi avem astfel de amintiri”.
AGENDA DEMOCRAȚILOR .■

„Adevărul despre suspendarea președintelui Traian Băsescu"
1. Cine l-a suspendat pe președintele Traian 

Băsescu?
• Cei 322 de parlamentari care au votat în 

favoarea suspendării președintelui nu reprezintă 
nici Parlamentul, nici măcar electoratul partide
lor în numele cărora se află în Parlament; ei nu 
îi reprezintă decât pe liderii partidelor care i-au 
pus pe lista electorală și care le-au spus cum tre
buie să voteze: Geoană, Voiculescu, Vădim, 
Tăriceanu.

• Adversarii din 2004 PNL și PSD se regăsesc 
acum de aceeași parte a baricadei; după ce i-au 
acuzat de corupție, liberalii s-au aliat astăzi cu 
pesediștii; la fel, adversari prin tradiție cum sunt 
PRM și UDMR; ceea ce unește aceste formațiuni 
politice este dorința de a îl îndepărta pe Traian 
Băsescu de la conducerea României;

• Un parlament ales prin vot uninominal - așa 
cum a propus președintele Traian Băsescu - nu 
ar fi dat un astfel de vot, pentru că ar fi trebuit 
apoi să explice în fața alegătorilor acest vot, pen
tru care nu au argumente.

• După confirmarea sa prin respingerea de 
către cetățeni a referendumului pentru demitere, 
președintele Traian Băsescu va declanșa referen
dumul promis pentru introducerea votului uni
nominal; toate partidele au anunțat că susțin votul 
uninominal, dar în realitate se feresc de acesta, 
motiv pentru care nici până în prezent Parla
mentul nu i-a comunicat președintelui un punct 
de vedere cu privire la inițiativa de declanșare a 
referendumului, cu toate că au trecut mai mult 
de 60 de zile.

2. De ce a fost suspendat președintele Traian 
Băsescu?

■ Suspendarea președintelui nu are nici o 
legătură cu Constituția sau cu o pretinsă încălcare 
a acesteia;

• Avizul Curții Constituționale a fost foarte 
clar: nici una dintre cele 19 acuzații de încălcare 
a Constituției aduse de PSD, PNL, PC și PRM nu 
a fost confirmată;

• Dimpotrivă, Curtea Constituțională a arătat 
clar că:

-. prerogativele constituționale și legitimitatea 

democratică (...) îi impun președintelui să aibă un 
rol activ"

- „prezența lui în viața politică nu poate fi rezu
mată la un exercițiu simbolic și protocolar"

- „nici veghea și nici funcția de garanție nu 
se realizează pasiv, prin contemplare, ci prin acti
vitate vie, concretă"

- „președintele României poate, în virtutea pre
rogativelor și a legitimității sale, să exprime opinii 
și opțiuni politice, să formuleze observații și cri
tici cu privire la funcționarea autorităților pu
blice și a exponenților acestora, să propună 
reforme sau măsuri pe care le apreciază dezirabile 
interesului național"

- așadar, în litera și în spiritul Constituției, 
președintele nu trebuie să fie un președinte care 
să se lase jucat pe degete de grupurile de 
interese, un actor pasiv, care să închidă ochii la 
încălcările legii sau la nedreptățile care îi afectează 
grav pe cetățeni.

• în aceste condiții, acțiunea de suspendare 

a președintelui nu are nici o legătură cu Consti
tuția, fiind pur și simplu o răfuială politică, o 
reglare de conturi;

• De ce s-au reunit trei sferturi din Parlament 
împotriva președintelui? Reacția lor violentă este 
expresia dorinței de conservare a unui mod de a 
face politică dăunător pentru țară; președintele 
Traian Băsescu a înțeles să acționeze împotriva 
acestui mod de a face politică, pentru a realiza 
o reformă profundă a clasei politice și o 
însănătoșire a instituțiilor;

• Singura lege pe care a încălcat-o președin
tele - prin faptul că a vorbit deschis despre influ
ențarea justiției de către unii politicieni, despre 
corupție și despre jaful din economie - a fost le
gea tăcerii;

• De ce doresc reprezentanții acestei noi 
alianțe demiterea președintelui? Pentru că îi der
anjează:

- pentru că a vorbit deschis împotriva corupției;
- pentru că a spart legea tăcerii și în ceea ce 

privește dosarele securității. Peste 1,3 milioane 
de dosare au fost predate CNSAS;

- pentru că a condamnat crimele comunis
mului;

• Suspendarea președintelui Traian Băsescu și 
referendumul pentru demiterea acestuia au un 
singur scop: să elimine un adversar pe care 
Geoană, Voiculescu, Vădim, Tăriceanu îl consi
deră periculos, pentru că le amenință interesele;

• Aceleași motive au stat la baza eliminării 
Partidului Democrat de la guvernare, cu toate 
că miniștrii săi au avut cele mai' bune rezultate, 
mai ales în ceea ce privește integrarea României 
în Uniunea Europeană; voința electoratului a fost 
încălcată și prin eliminarea PD de la guvernare, 
și prin suspendarea președintelui Traian Băses
cu;

• Prin suspendarea președintelui Traian Băses
cu, se suspendă voința electoratului. Orice ar face, 
totuși, nu vor putea să suspende și electoratul;

• După ce a reușit să îl suspende pe președin
tele Traian Băsescu, aceeași coaliție - imorală prin 
alcătuirea sa și prin obiectivele care o unesc - a 
trecut la pasul următor; să îl împiedice pe Traian 
Băsescu să participe la alegeri pentru un nou 
mandat, în eventualitatea în care și-ar fi dat 
demisia din funcție; planul PSD și PNL era de a 
modifica legea pentru alegerea președintelui ast
fel încât un președinte al României care a fost 
suspendat de parlament nu mai are dreptul de a 
candida;

• Nu este prima dată când PSD și PNL fac legi 
împotriva unui singur om, acesta fiind Traian 
Băsescu; în perioada în care actualul președinte 
era primarul general al Capitalei, PSD a emis opt 
Hotărâri de Guvern prin care i-a amputat drep
turile și atribuțiile; apoi, PNL și PSD, cu concur
sul PRM și PC, au încercat să modifice legea re
ferendumului, pentru ca președintele să poată fi 
demis chiar în lipsa unei susțineri populare pen
tru acest demers;

Camera Deputaților și Senatul au adoptat p 
Hotărâre privind referendumul de demitere al 
Președintelui Traian Băsescu, prin care se pre
cizează că, în situația în care, dacă Curtea Con
stituțională va stabili ca nu au fost îndeplinite con
dițiile de valabilitate stabilite de lege pentru re
ferendum, Parlamentul va lua act de hotărârea 
acesteia și va decide asupra procedurii de urmat.

Aceasta reprezintă de fapt o lovitură pe care 

reprezentanții din Parlament ai PNL, PSD, UDMR, 
PRM și PC au dat-o, reprezentând un demers 
neconstituțional, de rău augur pentru democrația 
noastră, întrucât forul legislativ și-a arogat drep
tul de a decide procedura de urmat în cazul în 
care Curtea Constituțională va declara nevalid re
ferendumul.

în cadrul altor referendumuri locale de 

demitere a primarilor s-a aplicat principiul 
rămânerii acestora în funcție, dacă s-a constatat 
că acea consultare populară nu a fost validă din 
cauza lipsei prezenței la vot. Pe cale de con
secință, ar trebui aplicat acest principiu și în cazul 
referendumului pentru deminterea președintelui 
Traian Băsescu.

Partidul Democrat consideră incorectă data 
stabilită pentru referendum - sâmbătă, 19 mai 
2007 - prin care, practic^ se dă posibilitatea Par
lamentului - mizând pe slaba participare la vot 
a electoratului - să intervină cu o nouă decizie 
în privința problemei demiterii președintelui. Până 
în acest moment toate alegerile locale, parlame- 
natre sau prezidențiale, precum și toate referen- 
dumurile au fost organizate duminica.

De asemenea, ilegală este și întrebarea de pe 
buletinele de vot de la referendum, care nu tre
buia să cuprindă numele lui Traian Băsescu. Potri
vit legilor în vigoare, întrebarea trebuia să fie: 
„Sunteți de acord cu demiterea președintelui 
României ?".

Prin aceeași Hotărâre a Parlamentului s-a con
stituit o Comisie parlamentară specială în vederea 
repartizării și monitorizării timpilor de antenă pen
tru campania de referendum care, prin decizia 
luată, a încercat să-l oprească pe președinte de 
a se adresa prin mass-media cetățenilor României.

Cei 322 de parlamentari consideră că pot face 
orice. Ei cred că dacă sunt o majoritate au întot- | 

deauna și dreptate, dar nu pot schimba chiar orice I 
într-o țară membră a Uniunii Europene.

Nu este corect ca Parlamentul să-și asume și j 
rolul de arbitru, pe langâ cel de competitor, în ; 
disputa cu președintele Traian Băsescu. Această j 
luptă trebuie mediată prin votul electoratului. ș

Biroul de Presă



Calificare după prelungiri

• Miză pe tineri. Managerul general al Jiului, loan Sdrobiș, a afirmat că până la sfârșitul campionatului va mai renunța la câțiva jucători, după ce Paleacu și Lițu au fost excluși din lot pentru că nu și-au prelungit înțelegerea cu gruparea din Petroșani. (C.M.)
Campionatul Județean de 
Tetratlon

Deva (C.M.) - Elevii care s-au remarcat la orele de sport în probele de 60 metri, săritura în lungime, oină și 800 metri au participat, ieri, la Stadionul Cetate din Deva, la Campionatul Județean de Tetratlon, rezervat școlilor generale. în competiția feminină, pe primele locuri s-au clasat Daniela Savu (Școala I.D. Sîrbu Petrila, 261 p.), Roxana Maier (Colegiul Economic Hunedoara, 232 p.) și Tania Nacu (Șc. Nr. 2 Hunedoara, 218 puncte). în concursul băieților, podiumul a fost ocupat de: Emanuel Drițac (Școala I.D. Sîrbu Petrila, 326 p.), Răzvan Drăgoescu (Petroșani, 296 puncte) și- Bogdan Iorga (Lupeni, 283 p.). Ocupanții locurilor I s-au calificat pentru faza națională a competiției.

■ FC CIP Deva a avut 
un meci foarte greu în 
sferturile de finală ale 
Cupei României.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marlnutfinformmedia.ro

București - Campioana României, FC CIP Deva, a început cu emoții șirul partidelor de foc pe care le are de susținut la finalul acestui sezon pentru îndeplinirea celor două obiective: câștigarea titlului și a Cupei României.Echipa antrenată de Karoly Gașpary s-a calificat în semifinalele Cupei României la futsal, după ce a învins, ieri, la București, cu 6-3 (3-3 după timpul regulamentar) pe Ath- letic, însă meciul a fost unul
Brădenii - ași la aeromodele

La Campionatul Județean de tetratlon

a
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a XVI-a, din 
29.04.2007: CFR Marmosim - Gloria Geoagiu 6-1; Aurul 
Brad - Agrocompany Băcia 2-3; Minerul Aninoasa - Vic
toria Călan 0-1; Retezatul Hațeg - Inter Petrila 4-0; 
Colegiul Matei Corvin Hd. - Metalul Crișcior 2-2; Uni- 
versitatea Petroșani - Constructorul Hd. 3-0._________
Clasamentul __________________________________ _

Etapa viitoare, a XVII-a, din 6.05.2007: Victoria Călan 
- Aurul Brad; Agrocompany Băcia - Colegiul Matei 
Corvln Hd.; Metalul Crlșclor - CFR Marmosim; Gloria 
Geoagiu - Universitatea Petroșani; Minerul Anlnoasa - 
Retezatul Hațeg.

1. CFR Marmosim 16 16 0 0 66-10 48
2 Victoria Călan 16 12 1 3 42-17 37
3. Aqro Băcia 16 9 4 3 36-18 31
4. Retezatul Hațeq 16 9 4 3 31-18 31
5. Minerul Aninoasa 16 7 4 5 31-19 25
6. Univ. Petroșani 16 5 5 6 28-29 20
7. Gloria Geoaqiu 16 5 3 8 13-32 18
8. Constructorul Hd. 16 5 1 10 24-33 16
9. Metalul Crișcior 16 3 5 8 14-25 14
10. Colegiul M. Corvln 16 3 4 9 16-46 13
11. Inter Petrila 16 2 3 1120-56 9
12. Aurul Brad 16 2 2 12 13-31 8

■ Seniorii și juniorii de 
la AS Armata Aurul 
Brad au fost în top la 
Cupa României.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprlan.marinut@informmedia.roBrad - Aeromodeliștii de la AS Armata Aurul Brad și-au demonstrat încă o dată clasa, talentul și valoarea. Echipele de seniori și juniori ale clubului brădean au obținut rezultate excelente la prima competiție a anului 2007, Cupa României, desfășurată în perioada 25-30 aprilie la Ploiești. Sportivii antrenați de Adrian Maxim au cucerit patru medalii, dintre care două de aur și două de argint, în condițiile în care competiția a fost una foarte puternică, întrucât a aliniat la start 14 echipe din Divizia Națională de Aeromodelism.în concursul seniorilor,

Etapa viitoare, ■ Xl-a, din 6.05.2007: Ponorul Vața - » 
Caslno lila; Olimpia Rlblța - Victoria Dobra; Zarandul 
Crlșclor ■ Aurul Certei; Strelul Simerla V. ■ Moții Buce;, (

I

Seria a ll-a. Valea Streiului______________________ * ■
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Xll-a, din 29.042007: 
Goanță Ghelarl - Minerul Telluc 0-4; Sântămarla Orlea >• 
- Viitorul Păcllșa 2-0; Cerna tunsa Cernii - Dada 
Boșorod 2-3; Unirea G. Berthelot - Sargețla Bretea 3- 
2; Mureșul II Deva - Strelul Baru Mare 3-1.

Seria 1, Valea Mureșului
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a X-a, din 29.04.2007: 
Caslno lila - Moții Buceș 0-1; Aurul Certej - Strelul Sime
rla Veche 2-4; Victoria Dobra - Zarandul Crișcior 2-3; 
Ponorul Vața ■ Olimpia Rlblța 7-0.
Clasamentul
1. Moții Buceș 10,8 0 2 23-9 24
2. Olimpia Rlblța 10 7 1 2 23-22 22
3. Zarandul Crișcior 10 6 2 2 20-7 20
4. Strelul Simerla V. 10 6 0 4 32-21 1B
5. Ponorul Vata 10 4 2 4 23-17 14
6. Caslno lila 10 3 2 5 12-17 11
7. Aurul Certei 10 2 1 7 20-24 7
8. Victoria Dobra 10 0 0 10 12-48 0

Jiul Petroșani 
atacă arbitrajul

Petroșani (C.M.) - Oficialii Jiului se încăpățânează să nu revină cu picioarele pe pământ și continuă cu naivitate bătălia împotriva arbitrajelor ostile, acțiune similară cu o luptă cu morile de vânt. Astfel, managerul general loan Sdrobiș a declarat că Jiul Petroșani intenționează să depună un memoriu împotriva arbitrului Anton Heleș- teanu, pe care-1 acuză de nea- cordarea a două lovituri de la 11 metri în partida cu Farul, pierdută, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-2, în etapa a 29-a a Ligii I. „Ne vom gândi bine la acest aspect și nu este exclus să facem un memoriu împotriva lui. Dar el, săracul, nu are nici o vină că a arbitrat așa cum a arbitrat. El este un tip butonat care a venit cu teme scrise”, a spus Sdrobiș, care imediat după meci afirmase că a renunțat să mal stea pe banca tehnică de frică să nu omoare vreun astfel de arbitru.
Clasamentul
1. Mureșul II Deva 12 10 1 1 69-12 31
2. Minerul Telluc 12 8 2 2 26-16 26
3. Sântămarla Orlea 12 8 1 3 28-18 25
4. Unirea G. Berthelot 12 6 0 5 23-24 19
5. Sargețla Bretea 12 6 0 6 31-32 18
Bl Cerna Lunca Cernii 12 5 1 6 25-29 16
7. Viitorul Păcllșa 12 5 1 6 17-22 16
& Straiul Baru Mare 12 3 1 8 13-22 10
9. Dacia Boșorod 12 3 0 9 19-53 . 9
IO. Goanță Ghelarl 12 2 0 10 12-35 6
Bapa viitoare: Sargețla Bretea Română - Cerna Lunca 
Cemfl; Dacia Boșorod - Sântămarla Orlea; Viitorul 

• Hdșa - Goanțl Ghelari; Minerul Telluc - Strelul Barul 
I Mare; Unirea G. Berthelot - Mureșul II Deva.

(ZS/l®

FC CIP s-a calificat în semifinalele Cupei Românieide foc pentru deveni. „Athletic a deschis rapid scorul, dar apoi am controlat noi partida și, după 2-1 la pauză, am condus cu 3-1 la jumătatea reprizei secunde. Pe final, Athletic a pus presiune pe poarta noastră și am 
echipele AS Armata Aurul Brad și Arpechim Pitești au fost la egalitate de puncte după,primele manșe de concurs, astfel că pentru stabilirea campioanei a fost nevoie de baraj. „La baraj nu am fost foarte inspirați și am obținut doar medalia de argint. Ne-am revanșat însă la individual, unde Marian Mihoc, care e component al lotului României și va participa în iunie la Campionatul Mondial din Ucraina, a câștigat detașat titlul național și Cupa României”, comenta 

Componența echipelor AS Arma
ta Aurul Brad
Seniori: Marian Mihoc (compo
nent al lotului național), loan 
Maskovski, Călin Becheși.
Juniori: Nicolae Moga, Alexandru 
Draia, Andrei Maxim.
Antrenor - Adrian Maxim.

DA □ vreau să primesc !n flecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să lml pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

0254/211275, Int. M11 
SaM peatra a arama 4e acaaatâ OFERTA!

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOD
N vefi simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a râmai 
acela*!, pe rețeaua proprie de distribuțieiNr.___ Bl

Localitatea 
Telefon

comis unele greșeli, iar ei au reușit să egaleze. în prelungiri, experiența și valoarea superioară a jucătorilor noștri s-au dovedit decisive și am punctat de trei ori fără să primim gol”, comenta Karoly Gașpary, antrenorul FC CIP.

Aeromodeliștii brădeni au fost la înălțime v tfoto: cl)Adrian Maxim, antrenorul lotului de la AS Armata Aurul Brad. La juniori, brădenii au obținut locul I și Cupa României la diferență impresionantă de puncte față de următoarele clasate, iar Nicolae 

Pentru deveni au marcat Lupu, Tomescu și Șotârcă, pe parcursul timpului regulamentar, și Gherman, Stăncuța și Șotârcă în prelungiri.FC CIP va juca din nou cu Athletic în semifinalele play- off-ului Ligii I, prima partidă fiind programată duminică, de la ora 13.00, la Sala Sporturilor din Deva. Meciul vă fi transmis în direct de canalul de televiziune Sport Klub, iar intrarea publicului va fi liberă. Din lotul deve- nilor pentru acest joc va absenta căpitanul Robert Lupu care a încasat cartonaș roșu (după două galbene) în meciul de ieri din Cupa României. Al doilea joc va avea loc peste o săptămână la București, iar al treilea se vă disputa doar dacă va fi necesar.

Moga s-a clasat pe locul secund în proba individuală. La finalul săptămânii, cei mai valoroși aeromodeliști din județ vor participa la Chiși- nău-Criș la un puternic concurs internațional.

ciprian.marlnutfinformmedia.ro
mailto:ciprlan.marinut@informmedia.ro
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• Au plătit. Fotbaliștii echipei CFR Cluj, Adrian Anca, Emil Jula și Cristian Coroian, au fost trimiși să se antreneze alături de grupele de juniori până la finalul sezonului, în timp ce Alin Minteuan a fost păstrat în lotul formației de seniori.
Dispărut

Londra (MF) - Un elicopter care îl transporta pe omul de afaceri Phil lip Carter a dispărut dt pe radare, în noaptea de mărfi spre miercuri, în timp ce revenea de la meciul Liverpool - Chel- sea, din manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor.
Indisponibil

București (MF) - Portarul echipei Rapid București, Dănuț Coman, are nevoie de repaus complet cel puțin două săptămâni, deoarece a suferit o desprindere de fragmente osoase, acesta fiind diagnosticul pus de medicii de la clinica Isokinetic de la Bologna, informează site-ul oficial al clubului giuleștean.

Liverpool a câștigat loteria

I. Popa (Foto: FAN)

Atac 
la Popa 
București (MF) - Răz- 
van Lucescu susține 
că tehnicianul for
mației Poli lași, lonuț 
Popa, este profesio
nist doar când joacă 
împotriva Rapidului și 
că uită subit să-și 
facă meseria în fața 
altor echipe, 
„Mi-ar fi ușor să-i 
răspund antrenorului 
Politehnicii, dar unui 
om care are ca filo- 
sofie de profesionist 
să bată doar Rapidul, 
uitând subit să-și facă 
meseria în fața altor 
echipe, nu merită să-i 
dai atenție. Nu știu 
însă de ce nu 
recunoaște faptul că 
li s-au promis bani 
mulți pentru a ne 
încurca pe noi, un 
lucru pe care 11 știe 
destulă lume" a 
declarat Lucescu jr.

■ „Cormoranii" au 
eliminat Chelsea, la lovi
turile de departajare și 
merge în marea finală.

Liverpool (MF) - Echipa Liverpool s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după ce a învins, marți, pe teren propriu, cu scorul de 5-1 (1-0, 1-0) după loviturile de departajare, formația Chelsea Londra, în manșa secundă a semifinalelor competiției.La finalul celor 120 de minute de joc, Liverpool conducea cu 1-0, astfel că scorul general era de 1-1, după ce.......................Portarul Pepe Reina a fost întotdeauna, 
ioane bim la penatty-uri 
Este un exercițiu pe 
care îl apreciază
Rafael BenitezChelsea câștigase tot cu 1-0 în partida tur, de pe teren propriu.Unicul gol în primele 90 de minute a fost marcat de Agger, în minutul 22.Pentru Liverpool la loviturile de departajare au în-' scris Zenden, Xabi Alonso, Gerrard și Kuyt.Chelsea a marcat la penal- ty-uri prin Lampard. Au ratat Robben și Geremi.Liverpool, echipă pregătită

Daniel Coman (Foto: epa)

„Chelsea a fost mai bună"
■ Mourinho crede că 
echipa sa trebuia să 
meargă în finală, deoa
rece a fost mai bună.

Liverpool (MF) - Tehnicianul Jose Mourinho a declarat că echipa Chelsea a jucat mai bine în meciul cu Liverpool.„Penalty-urile fac parte din joc. Istoria fotbalului este făcută din finale. Peste zece ani, nimeni nu-și va aminti că Chelsea ar fi trebuit să câștige cu 3-0 în tur, că a fost echipa mai bună astăzi, că a fost mai bună în prelungiri. Oamenii își vor aminti finala, Liverpool-Milan sau Liver- pool-Manchester. Este extraordinar faptul că am jucat în
Vrea antrenor

Fără eiîlOții. Atacantul Dlrk Kuyt a declarat că nu a avut emoții la executarea penalty-ului care a adus calificarea echipei Liverpool în finala Ligii Campionilor, după meciul cu Chelsea, din manșa secundă a semifinalelor competiției. (Foto: EPA)
1 1 !' —.... ••• •

Control anti-doping
Ploiești (MF) ■ Conducerea grupării Petrolul Ploiești a solicitat efectuarea unul control antidoping atât pentru jucătorii săi, cât și pentru componențll formației Gloria Buzău, la meciul de sâmbătă, din etapa a XXVIILa a Ligii a Ii-a, Seria I.Conducerea ploieștenilor este dispusă să plătească peste 20,000 de lei pentru efectuarea controlului.

Londra (MF) - Căpitanul echipei Chelsea, John Terry, a declarat că își dorește să semneze un nou contract pe nouă ani cu gruparea londoneză șl să aibă o clauză care să-i permită să antreneze această formație la finalul contractului.Această cerință s-ar afla la originea dificultăților apărute în negocierile dintre jucător și club privind prelungirea contractului. „Când am vorbit cu cei de la Chelsea despre contractul meu, am evocat o prelungire pe nouă ani, cu

Bucurie de nedescris pentru jucătorii lui Liverpool, după eliminarea rivalei Chelseade Rafael Benitez, a evoluat în următoarea formulă: Reina- Finnan, Carragher, Agger, Riise - Pennant ('79 Xabi Alonso), Gerrard, Mascherano ('118 Fowler), Zenden ■ Kuyt, Crouch ('106 Bellamy).Antrenorul echipei Chelsea, Jose Mourinho, a trimis în teren următorii jucători: Cech- Ferreira, Essien, Terry, A.Cole ■ Obi Mikel, Makelele ('118 Geremi), Lampard - J.Cole ('98 Robben), Drogba, 

Mourinho pare că nu acceptă calificarea lui Liverpool (Foto: epa)semifinalele Ligii Campionilor după un sezon atât de greu. Liga Campionilor este importantă pentru noi și sunt foarte trist. Pot să-mi imaginez și cum se simt jucătorii mei, mai ales că au dat totul”, a spus Mourinho.„Sunt foarte mândru de acest sezon. într-o atmosferă 
posibilitatea unei opțiuni pentru a deveni antrenor la sfârșit”, a declarat Terry, în vârstă de 26 de ani.Pe de altă parte, Terry s-a declarat In favoarea unei reveniri a lui David Beckham in naționala Angliei. „Este un mare jucător. Decizia de a-1 convoca li aparține lui Steve McClaren, dar Beckham rămâne un jucător de clasă mondială”, a mai spus jucătorul formației Chelsea, care a preluat banderola de căpitan al echipei naționale de la David Beckham.

S.Kalou ('107 Wright-Phillips).Antrenorul Rafael Benitez a declarat că jucătorii echipei Liverpool au știut că trebuie să evolueze cu pasiune și determinare pentru a învinge formația Chelsea în manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor, subliniind și faptul că misiunea lor a fost mai ușoară datorită publicului.„Obiectivul nostru era să marcăm și să nu primim gol.

atât de intensă, Chelsea a jucat pentru a câștiga. Noi am jucat foarte bine. Chelsea a arătat mai multă dorință. Dar în final acest lucru nu înseamnă nimic. Nu le doresc noroc în finală deoarece respect viitorul adversar la fel de mult ca și pe ei”, a menționat Mourinho.

Barton nu va mal Jongla cu mingea, în fața adversarilor 
(Foto: EPA)

Bătăușul suspendat
Manchester (MF) - Mijlocașul echipei Manchester Clty, Joey Barton, a fost suspendat de club până la finalul acestui sezon, după ce s-a bătut cu un coechipier, francezul Ousmane Dabo.Dabo a fost nevoit să meargă la spital, pentru a primi îngrijiri medicale, el având mai multe contuzii la față. Incidentul dintre cel doi jucători s-a produs în timpul antrenamentului de marți.

Am făcut acest lucru, dar apoi a fost mai dificil. Am muncit mult în apărare. Chelsea a jucat foarte bine și are jucători foarte buni. Este greu să oprești fotbaliști precum Kalou sau Robben. Știam cum să învingem Chelsea. Trebuia să jucăm cu pasiunea și deter^ minare, iar cu un asemene^ public este mai ușor. A fost uneori greu pentru că Chelsea are jucători foarte buni”, a spus Benitez.
MemoriuPetroșani (MF) - Managerul general, Ioan Sdro- >. biș, a declarat că Jiul l Petroșani intenționează să depună un memoriu împotriva arbitrului Anton Heleșteanu, cel care a condus la centru partida cu Farul, pierdută, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-2, în etapa a XXIX-a a Ligii I.„Ne vom gândi bine la j acest aspect și nu este exclus să facem un memoriu împotriva lui. Dar el, săracul, nu are nicio vină că a arbitrat așa cum a arbitrat, El este un tip butonat care a venit cu teme scrise”, a spus Sdrobiș.

Agentul jucătorului Joey Barton, Willie MacKay, l-a luat însă apărarea: „Din câte știu, el s-a apărat, Dar, cum este vorba despre Joey, atunci apare pe prima pagină",în acest sezon, Joey Barton a provocat un nou scandal, după ce și-a arătat fesele la finalul meciului din deplasare cu Everton, scor 1-1, disputat in etapa a VH-a din campionatul Angliei.
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Vând ap. 2 camere (03)

imo
• decsasaMa aaanișt modem, termopane, 
centraa er-ncâ. zonă ultracentrală, preț 
17M0C te Tel G7«^2S3413. CD
• MsadecMMdde, parter, contorizări, fără 
îmbunâtâpn. zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118000 lei, negociabil. Tel.

JÎ26/752146.CD
^^Benideconiandate, centrală termică, balcon
^Rriis. parchet, ST 52 mp, zona Gojdu, preț 1,1 

mii, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• semidecomandate, centrală termici 
termopane, parchet, gresie + faianță, balcon 
închis, ST 54 mp, zona Bălcescu, preț 115.000 ron, 
negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• In drciit, centrală termică, etaj 3/4, balcon, 
parchet, gresie, faianță, tavane false, ST 47 mp, 
amenajat, preț 103.000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• dreuit, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, tavane false, et 3, Dacia, preț 100.000 
ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• urgent. în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dada, et 2, baie, bucătărie, semidec., 
amenajări deosebite, ocupabil imediat, preț 
75.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)

• Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• 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 
modificată preț 115000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică, parchet, gresie,, faianță 
bucătărie modificată preț 147000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, etaj 2, decomandate, cu balcon, 
termopan, centrală termică, modificat și bine

•
menajat, preț 53000 euro, negociabil, tel. 
730/474275,0740/535095. (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, 
Hklanță, contorizări, preț 90000 ron negociabil, 
^el. 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. 
231.800; 0740/317314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800.(A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg., tel. 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. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet, gresie+faianță balcon închis, ST 86 mp, 
preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, et 2, zonă bună parchet balcon 
închis, centrală termică termopane, totul nou, 
renovat, preț 145.000 ron, tel. 0726-710903. (Al)

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, ST 55
mp, zona Lido, preț 40.000 euro, tel. 0740/210780. 
(Al)
• dec., bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, hol central, bucătărie, baie, boxă garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec., hol central, bucătărie, 2 bă, 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)
• dea, bucătărie, 2 băi, faianță + gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)

• etaj ă zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, bld. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 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 idkacentială etaj 2 decomandate, 2 bă, 
izolat termic și fonia modificat și amenajat 
modem, centrală termică climă preț 70000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, centrală 
termică 2 băi, termopan, amenajat și modificat, 
bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, totul nou, 
poziție deosebită, preț 73000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• dea, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dea, 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)
• dea, hol central, balcon, etaj 1, zâna Bălcescu 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(AUD

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, b-dul Decebal, et. 2, ST 100 mp.
2 balcoane, 2 băi, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță boxă la subsol, preț 66.000 euro, 
tel. 0726-710903. (Al)
• decomandate, centrală termică hol central, 
et. 3, zona Progresul, preț 55.000 euro, tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• în 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 I. Maniu, în L-uri, s=12C mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Caipați, 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,1 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. 
074U/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• cu garaj, scară interioară 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 97.000 euro, tel. 0722-564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă In Simeria 4 camere, baie, bucătărie, hol, 
toate utilitățile, zonă bună Relații la tel. 
0745/609389.(2/205)
• casă 4 camere, hol. baie, bucătărie, garaj, 
curte, grădină st 430 mp, Deva zona Barițiu, preț 
110.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786. CD
• casă str. Gh. Lazăr, nr. 26, Simeria 2 camere 
mari, bucătărie, încălzire centrală baie, hol, 
cămară terasă boxă magazie, pivniță garaj, 
grădină 750 mp, negociabil. Tel. 260528 CD
• zonă bună Deva 3 camere decomandate, hol, 
baie, bucătărie, garaj, canalizare, apă 
gaz+curent, 85.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, renovată în 2006, 
curte, teren 500 mp, preț 150.000 euro, tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, rieg„ tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Câlugărenl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=2U mp, preț 420,000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeria P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresmg, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Săntuhalm, 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)
• în Deva 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)

• comuna Vața 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânaturi, preț 
negociabil, tei. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad,3 camere, teren 5 ari, zonaCrișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 

' Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

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

Vând case la țară (17)

• proprietar, legeni, în Șoimuș, casă nouă 
6 camere, 3 băi, living, bucătărie, garaj 
dublu, beci, preț 450.000 lei. Tel. 
0723/025015. (5/2.05)

• casă din cărămidă Vețel - Herepeia, apă gaz. 
cablu tv, parchet gresie, faianță, garaj, anexe, 
grădină 2000 mp, la șosea, asfalt, accept vari
ante. Tel. 0744/999094. CD
• casă netocubîă în comuna Burjua sat Tisa, 
plus două grădini, preț 20.000 lei, negociaoiI. Tel. 
0740/469228 (D
• casă și anexe în Almașu Sea nr. 46, preț nego
ciabil. Tel. 233022. (T)

Vând garsoniere (19)
• Deva, b-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță convertor 
gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• urgent în zona M. Eminescu, etaj 2, balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• ugent în zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări modeme, preț 98000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dada, et 4, semidec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et. 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tet. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată contorizări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 4, bucătărie, baie, repartitoare, 
balcon, izolat, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• 10 mp, etaj intermediar, contorizări totale, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută preț 
82000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

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

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

Orăștle ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Hla ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

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

Sintuhalm - SC Mureș Aliment

simeria . Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. 3

h.-mpidn -DACIA 
1310, LOGAN, 
SOLENZA

B -IMPORT
CAMION, RABA
TRACTOR |

FI S
Bd. RUSCA nr.17 (în spatele hotelului Rusca) 

tel./fax: 0254/716.586 și 0746/262.816
• zona Dada, decomandată bloc de cărămidă 
28 mp, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj interme
diar, decomandată apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 76000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• in Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)

• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dacia, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. t A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
idiferent de etaj, sau amenajări, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730/474275, 
0740/53509. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți Deva, 
Ofer prețul pieței, tel. 231800:0740/317314. (A9)

I NOU! NOU! NCU!

GRESIE FAIANȚĂ IMPORT
15,9 RON/MP 

UȘI METALICE
449 RON

KCLAME

Vând terenuri (21)
• 1 ha teren în „țarina Dobrii”, preț 1000 lei. Tel. 
0740/469228 (T)
• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,072V430502. (T)
• 463 mp, zona Zăvoi Deva, utilități în zonă preț
40 euro mp. Tel. 0744/999094. (T)

• 50 ari teren în comuna Burjua preț 1000 lei. Tel. 
0740/469228 (T)
• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva și 
teren extravi lan la ieșirea spre Simeria, 4700 mp 
fiecare. Tel. 0256/451498 sau 0747/974947.0)

• grădină In Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
• imobil de 580 mp, situat ultracentral, pretabil 
pentru sediu firmă spații de birouri, pensiune, 
exclus intermediari. Tel. 0730/362803. (D

• intravilan, Mintia, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• loc de casă 3500 mp, fs 21 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hășdat-Hunedoara, preț 
35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, facilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens) 

16,5 RON/MP

',728/i% ')Vj
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S.C. SEWS-ROMANIA DEVA S.R.L
ă perimași necaliflcai ytfltru poalțiH* de:

(OXFECTIONERI CABLAJE ALTO
OFEUii:

• ta IxJ de mentă prtnb'-a> pfogram de școlarizare proprw;

• ' Tiir.îKt rte murcî ferawiat;
• Ore sjpiimsritare plaSfe dubiu;
• Spor rte rs>ț>te
• 7OreprrtsibsmȘomt;'
• CanErdgwblnstrredfcM;.
• Ozriiț’l dt lucru ta stindarde occidentale, intr-un mediu fărănoxe ,
• P'jsSiliiăȘi de promovare;
• Tfchete de rnasă

CERINȚE:
; • (îhîwMtats paWu nni h 5 schWtarl;
! • Minim Sctse; _ _ ț-
• • Știre bună cfe sănătate; 2

• &î5pwi®We pentru munci în picioare; “
; « Irxfaiîâwe, fekibihtate, wlozitej».

Persoanele interesate suni așteptate de laui unim vineri, intre erele 08 16:38 la Poarta
F abricii din DEVA, CALEA ZARaNDE’WI, NR. 166 (DN 7), pentru a participa la un

i inten tu
Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600.

• intravilan, DN 7, zona ștrand, ST 900 mp, FS 40 m, 
preț 80.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• în Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. (A9)

• intravilan In Deva S-75C mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent intravilan Deva, 6000mp, la DN7. 
utilități, preț 65 Euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)

• parcelă teren intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366. 0788/040.490. 0788/ 
158.483. (A10)
• Brad, pădure fag. 6 ha, zona Blăjeni, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490,0788/ 
158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1. la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 0,5 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A1O)

• eter spre închiriere spațiu comercial 
dotat cu camere congelare și refrigerare, 
60 respectiv 70 mc, situat în Sântuhalm, nr. 
67, acces parcare, vad bun (Atacret). 
Informații la tel. 0744/841645, 0721/261429. 
(12/26.04)

Electrocasnice (56)
I • vând congelator Arctic cu 4 sertare, nou, nu a 

fost folosit, preț 450 lei. Tel. 220696. (T)
• vând mașină de spălat Alba Lux 8 cu 
storcător, stare bună de funcționare, preț 
convenabil. Tel. 226773. (T)

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

• vând plantă decorativă Difenbachia pentru 
sediu de firmă sau bancă înălțimea 2 m, preț 160 
lei, negociabil. Tel. 228748, zilnic. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat măsurat glicemie, plus 50 lamele, 
nou, din Canada, preț350 lei. Tel. 0740/469228. (T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi din plastic, deșeu, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)

• vând mașină de uscat rufe, second hand, 
Germania, în stare de funcționare, preț 160 lei, 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)
• vând seturi de 2,3,4 lacăte cu aceeași cheie și 
lacăte speciale antiefracție, import Germania 
ABUS. Tel. 0723/227569. (T)
• vând țarc pt puișori, 2 m lungime, lm lățime, h 
0,90 m, confecționat din sârmă zincată și fier. Inf. 
latei. 0729/110627. (T)

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

Vând locuri de veci (23)
• două locuri de veci în cimitirul romano-catolic,
Deva, str. M. Eminescu. Tel. 214087. (T)

Vând spații comerciale (25)

• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, mobilat șl utilat, preț 
500 ron/lună, tel. 0740/210780. (Al)
• apartament 3 camere, nemobilat, decoman
date, zona Spar - piață, cu centrală termică, 
termopan, parchet, gresie faianță, cu cheltueli 
Incluse, pentru firme, birouri, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=7C mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003,

| 0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 

I termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel,
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp,

I tel. 206003,230324, ocupabi I din 1 aprilie. (A7)

• apJ camere, ultracentral, contorizat. reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Lfcul Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, apă 
gaz, curent, canalizare, pretabil producție, depozit, 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• zona Bâlcucu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. (A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=7C mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130

| mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel.
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50

I euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

• 2 camera, dec, contorizat integral amenajat 
mobilat și utilat integrai (indusrv TV cotor, 
mașină automată), zona Bâlcesu Deva. 20C 
euro/lună tel 0740/317314. (A9)
• dec, contorizâri integrale, amenajat mobilat 
și utilat, zona Kogălniceanu Deva, 500 Ron/lună 
tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camera, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretaoil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimente, tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT. 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Pierderi (62)

• pierdut câțahqa pechlneză cu pui, 
culoare maro, ambii cu handicap, în Deva, 
zona ceangăi - Casa armatei, răspund la 
numele Peghl și Bimbo, ofer recompensă 
Tel. 230053, 0740/496002, 0727/883524, 
0752/673554.(5/26.04)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Burcă Elisabeta. Se declară nul. (4/2.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vesa Maria. Se declară nul. (3/2.05)

Solicitări servicii (71)
• caut urgent femeie pentru îngrijirea unei 
femei bolnave, permanent, la domiciliul aces
teia, în Deva. Tel. 219934. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabl, tnmpoit zilnic, ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania -110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franțzu la destinație, 
cu mașini comode, cllmatizate, modeme. 
Tel. 07W218237,0726800804,0765/455835. 
(17/1203)

• «tăcut kariri de foraj pentru persoane fizice 
sau juridice, pentru puțuri de aoă cu instalație 
automatizată Tel. 0744/560830. (T)

■ mâ fer să fac mera; și arte "vc 
gospodărești va a sexase : ș,
pratinc senmute. Teu 072185’. *39. T)
• Motel! Călătoriți ieftin și rapio numai cu 
Olimpia Travel in fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda 
Franța. Germania Italia Grecia Tel. 0745/568861. 
0742/121148,0749/037604. (87919)

Oferte locuri de muncă (74)

• hală, 1600 mp + teren 5600 mp, apă, curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• urgent, din apartament 2 camere, parter de 
bloc, 54 mp, zona piață, vad foarte bun, 40,000 
euro, tel. 0722/968910. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială, 5-2400mp, teren 
S-7000mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• imobil in Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• vând In Deva autoutilitară Dacia papuc 1305, 
af 1996, convergă din fibră de sticlă stare 
tehnică ireproșabilă Tel. 0745/096675. (T)
• vând In Deva autoutilitară Renault Trafic, 
benzinar, 1710 cmc, af 1988, alimentare gpl, stare 
tehnică bună Tel. 0745/096675. (T)

• vând In Deva Mercedes Sprinter 310 D mixt, 16 
locuri plus marfă 2900 cmc, lung și înalt, af 1999, 
neînmatriculat. Tel. 0745/096675. (T)

• vând ki Deva microbuz Peugeot 15,8 +1 locuri, 
Disel, 2500 cmc, af 1985, Înmatriculat stare tehnică 
bună, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Piese, accesorii (42)
• în Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, 
prețuri negociabile. Tel. 0723/514133, 0254/ 
235570.(T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/040.490.0788/158.483. (A10)

• vând doua cruci cardanice pentru Lada, 
semeringuri de supape două seturi, diferite 
semeringuri, toate noi. Tel. 770687. (T)
• vând uși pentru Ford Sierra, preț 50 lei. Tel. 
0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând urgent bibliotecă mare, covor persan 
3/4, bibliotecă mică, birou, fotolii cu măsuță 
aragaz, lustră, sobă teracotă la curent, canapea, 
tel. 0723/851439. (T)

Imobile chirii (29) Televizoare (48)

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 0254/215212. (Al)

• vând tv color stare forte bună de funcționare, 
preț convenabil. Tel. 0749/274783. (T)

• brutar, arad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel.
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Lupani, 1 post, data limită 15.05. Tel.
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar,Câlan, 2 posturi, data limită30.05. Tel. 
213244, orele 9-16
■ bucătar, Câlan, 2posturi, data limită30.06. Tel.
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 17.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 30.06., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Simeria, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• câlcătoreaaâ lenjerie, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• cartonaglit, Brad, 4 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dontoHtoHranșator carne, Brad, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• dontolltoMranșator carne, Călan, 3 posturi, 
data limită 20.06, Tel. 213244, orele 9 -16.
• drculariit la tăiat lemne de foc, Orăștle, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16
• cofetar, Petroșani, 1 posti data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cofetar, Petroșani, 1 posti data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• corfecțfawaiambior articole din textile, Călan, 
1 posti data limită 31.12, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloneMuamblor articole din textile,
Călan, li osturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 4 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Deva, 17 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Deva, 20 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 48 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 60 posturi, data limită 5.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier administrația publică, Deva, 2 
posturi, data limită 18.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• consilier instituții publice, Brad, 3 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• consilier, expert, inspector, referent, Hune
doara, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• consultant in management, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• contabil-șef, Deva, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 8 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• cositor piese din piele și înlocuitori, Deva, 40 
posturi, data limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director economic. Orăștie, 1 post, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• angajez personal pentru stână cu oi, salariu 
atractiv. Tel. 0720/008739. (3/27.04)
• distribuitor presă, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• drujbist, Deva, 2 posturi, data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher,Călan. 2 posturi, data limită31.07.Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva 3 posturi, data limită 20.05. Tel. 
213244. orele 9-16.

• dtegher, Hațeg. 2 posturi, data limită 19.05. Tel. 
213244. orele 9 -16.
• dtegher, Hunedoara. 10 posturi, data limită 
10.06. Tel. 213244. orele 9-16.
• <Mghs, Petroșani 5 posturi, data limită 15.05.
Te. 213244 crete 9-16
• fet^mr, Fit apei. 5 oosi'. oara limită 546. 
Te. 21324*. orete 9 -16
• dulgher, vtecan. 20 posturi, oata limită 1605., 
perioadă determinat! Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician de întreținere și reparații, Deva. 1 
posti data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician de întreținere și reparații, Deva 2 
posturi, data limită25.05. 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 In construcții, Deva, 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• electrician In construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16

• electromecanic mașini și echipamente elec
trice, Hunedoara 1 post, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

• excavatorii pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Deva, 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Brad, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Oeva 3 posturi, data limită 
17.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• femele de serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• flerar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonist, Hațeg, 1 post, data limită 18.05. 
Tel. 213244, orele 9-16
• flerar-betonist, Hațeg, 2 posturi, data limită 
19.05. Tel. 213244, orele 9-16

• flerar-betonist. Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• flerar-betonist. Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• flerar-betonist, Vulcan, 20 posturi, data 
limită 18.05., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• frezor universal, Deva, 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• frizer, Hunedoara, 1 posti data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.05. Tel. 213244, orele 9-16

• Iglenlst, Lupeni. 3 posturi, data limită 11.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Infirmieri Hunedoara, 1 posti dăta limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16

- V Wf
fostul magazin 
DEVASAT-SHOP

ÎNCHIRIAZĂ SPAȚIU
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Alege CL pentru anunțul tău

• lnflrmlerâ,Simeria, 2 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16

• inginer construcții civile, industriale și 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 și agri-

I cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05., 

perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inspector asigurări, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• inspector de reintegrare sociali Brad, 1 post, 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator rețele de distribuție, transport. 
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.

• Incărcâtor-descărcâtor, Călan, 3 posturi, data
| limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• îngrijitoare la unități de ocrotire sociali Hune
doara, 3 posturi, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9-16

• hgrfltoare la unități de ocrotire socială Lupeni, 1 
post data limită 11.05.Tel. 213244, orele 9 -16

• îngrijitor animale, Deva, 1 post, data limită
- 31.05. Tel, 213244, orele 9-16.

• Îngrijitor clădiri, Hațeg, 2 posturi, data limită
| 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitor clădiri, Orăștie, 13 posturi, data limită
| 1.06. Tel. 213244, orele 9-16.

• îngrijitor clădiri, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16

• îngrijitor spații verzi, Deva, 1 posti data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16
• legător manual, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 14.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lucrător comercial, Orăștie, 1 posti data limită 
5.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător comercial, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• lucrător gestionar Deva 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.

• malstn le textili pielărie Brad, 1 post,
I data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• maistni Matelor în construcții, Hunedoara 
1 post oala limită 31.05, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16
• maistru lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara 1 post data limită 31.05, perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16. |

• manager mariretlng Petroșani, 1 post, data
I limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manlchlurlst, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16

• manlpulant mărfuri, Deva 1 post, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• manlpulant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• mașinist la mașini mobile pentru transport, 
Vulcan, 1 posti data limită 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 limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mașinist la mașini pentru terasamente Hațeg, 
| 1 post, data limită 15.05, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mașinist pentru utilaje, specifice la extracții I 
| Petroșani, 5 posturi, data limită 15.05. Tel. 213244,
, orele 9-16.

• mecanic întrețin» i și reparații mașini Deva, 
1 post, data limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mln»r In subteran, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.

• mlnar In subteran, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Deva, 4 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• montator placaje mterioare și exterioare. 
Deva, 4 posturi, data limită 20.05. Tel. 21&244, 
orele 9-16.

• montator subansamble Călan, 44 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• montator subansamble DeVa, 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244, orele 9-16

• montator subansamble Deva, 3 posturi,data 
limită 19.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• montator subansambîe Hunedoara, 35 
posturi, data limită 30.06, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• montator subansamble Orăștie, 10 posturi, 
data limită 11.05, perioadă determinata Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansamble Orăștie, 23 posturi, 
data limită 25.05, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator, reglor, testor aparate de telecomu
nicații Simeria, 2 posturi, data limită 30.06; Tel. 
213244, orele 9-16,
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră 
Lupeni, 1 posti data limită 19.05. perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în agricultură Orăștie, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalifica! în agricultură Simeria, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16

• muncitor necalifc't in industria confecțiilor 
Petroșani, 13 posturi, data limită 5.06 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalîficat în industria confecțiilor 
Petroșani. 50 posturi, data limită 5.G5. Tel. 7.11244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide Călan, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la ambalarea produsei. -
solide și semisolide Deva, 1 post, data limită' 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide si semisolide Deva, 4 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide Petrila, 4 posturi, data limită 
20.05, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16
• muncitor necalifcit la ambalarea produselor 
solide și semisolide Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide Simeria, 5 posturi, oata 
limită30.06.Tel.213244-, orele9-16- • ■
• muncitor «calificat la asamblarea, montară? 
pieselor Hunedoara, 2 posturi, datai limită 30.G^’’' 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor Hunedoara, 4 posturi, dăta limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalifica* la asamblarea, montarea 
pieselor Orăștie, 7 posturi, data limită 7.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor Petroșani, 2 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Călan, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalifica} la demolări clădiri, " 
zidărie, mozaic Deva, 1 post, data limită 20.05. . 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Deva, 10 posturi, data limită 
20.06 Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Deva, 2 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Deva, 6 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Hațeg, 1 post, data limită 19.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Hațeg, 3 posturi, data limită 
18.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Orăștie, 1 post, data limită 5.05, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Petrila. 1 post, data limită 1.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

SC Inform Media, partea unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit Interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de Intenție la;

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâa
Oradea, Bdul Decedai nr. 34.
E-mall; andras.baJusz0lnformmedla.ro
Informații: 0724-22-03-65.
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andras.baJusz0lnformmedla.ro
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LICITAȚIE CONVOCATOR

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul 
importului, comercializării și distribuției de produse de larg 

consum

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL 
(electronice, electrocasnice)

CERINȚE:
Studii medii, abilitați de comunicare, abilitați de prezentare, 

cunoștințe operare calculator și pennis de conducere categoria B 
fconstitue un avantaj).

SEOFERA:
Posibilitatea de u lucra într-o echipă tânArâ, intr-un mediu 

modem, profesional și In pl i nil dezvoltare;
Pachet de beneficii motivant și în acord cu performanței© 

realizate.

Persoanele care Îndețril.î.'neșc cerințele de mai sus și doresc să-și 
depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate să 
trimită până cel târziu în 15/05/2007 CV~u1 cu fotografie și 
scrisoarea de intenție ÎU care să se menționeze postul soilchat 
(prin poștă, lax sau e-mail) în magazinul Quasur sau Ia adresa de 
mai jos:_________________________________________________________________ (91684)

Hti ;?? L>»r< m if tuh-lou 0254.222’.M»,
fax O2*> I.ZOlă ZOI. • m.iil ’ >»!•<.«• |(i.r»H.ro

Primăria orașului Simeria organizează 
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în vederea 
vânzării unui teren situat în extravilanul orașului 
Simeria, în suprafață de 14.790 mp, identificat prin 
CF, nr. 290N - Sântandrei, nr. topo 314/(23-29)/(1 - 
2)/1 și 314/(23-29)/(1-2)/2.

Prețul de pornire a licitației este de 10 
euro/mp

Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Simeria în data de 23.05.2007, ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei orașului Simeria, str. Avram lancu, nr. 23, 
tel. 0254/260005, sau 0254/261891, int. 108.

(92285)

• immdtor McaHflcit la demolări clădiri, 
zidărie, moale Petroșani, 5 posturi, data limită 
5.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor nteanfleaf la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic Simeria. 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• mundtor nacaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Brad, 2 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor nacaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Călan, 1 post, data limită 20.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

INFORM

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
șl servicii Internat in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad $1 Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar? 
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri in funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

• mundtor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Hațeg, 3 posturi, aata limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muidtor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Hunedoara. 1 post, data limită 19.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Lupeni, 10 posturi, data limită 
13.05, perioadă determinata. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri Petroșani, 3 posturi, data limită 
15.05, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9
• 16.
e mundtor plantații șl amenajare zonă verde 
Deva, 10 posturi, data limită 19.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o mundtor plantații și amenajare zonă verde 
Hunedoara, 1 post, data limită 24.05, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor plantații și amenajare zonă verde 
Orăștle, 7 posturi, data limită 31.05, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator calculator electronic și rețele Hune
doara, 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator calculator electronic și rețele Hune
doara, 2 posturi, data limită 5.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o operator curâțftor chimic Petroșani, 1 post, 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

o operator prelucrare mase plastice Deva, 2 
posturi, data limită 18.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator preparare minereuri Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244. orele 9 -16.

• operator lucitor fire Deva, 29 posturi, data 
limită 5.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o operator tăietor textile Petroșani, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• OHrttar Brad, 2 posturi, data limită 31.05. Tel. I 
213244, orele 9-16.
• ospătar Călan, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Deva, 1 post, data limită 17.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar Deva, 2 posturi, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• ospătar Deva, 2 posturi, data limită 19.05, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ospătar Hațeg, 3 posturi, data limită30.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• ospătar Petroșani, 2 posturi, data limită 5.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• patbar Deva, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9 -16
• patiser Petroșani, 4 posturi, data limită 15.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• plzzar Petroșani, 2 posturi, data limită 5.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• pompier specialist Vulcan, 8 posturi, data 
limită 20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
o portar Simeria, 1 post, data limită 30.06, Tel. 
213244, orele 9-16.
e pregătitor piese încălțăminte Hunedoara, 4 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.

o primitor preparator produse fluide Deva, 5 
posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o programator Deva, 1 post, data limită 25.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• referent da specialitate administrația publică 
Brad, 1 post, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 
•16.
o SC rlane Instal SRL angajează manipulant 
mărfuri. Informații la sediul societății din Deva, 
str. N. Bălcescu, bl. 12A sau la tel./fax 
0254/220313. (1/26.04)
• Mcretară Hunedoara.lpost, data limită 24.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
o sodatato comercială angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe mașină cu remorcă șl 
graifer. Informații la tel, 231587,0749/662004. 
(6/2.05)
e sodatato comercială angajează vânzătoare 
pentru chioșc non-stop în Deva. Relații la tel. 
0722/148473.(3/27.04)
• «ortator produse Hațeg, 1 post, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule Deva, 2 posturi, data limită 
19.05. Tel. 213244, orele 9-16,

• spălător vehicule Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.05. Tel, 213244, orele 9-16.
• sudor Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.05, 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor In mediu protector Brad, 4 posturi, data 
limită 1.06, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ sudor In mediu protector Deva, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric Deva, 1 post, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric Hunedoara, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric Hunedoara, 9 
posturi, data limită 31.05, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric Simeria. 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze Călan, 2 
posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor Simeria, 30 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șef birou de asimilați Deva, 1 post, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• șef departament de mărfuri alimentare Hune
doara, 1 post, data limită 25.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autobuz Hațeg, 1 post, data limită 11.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

o șofer autocamion, mașină de mare tonaj Brad, 
1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Deva 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Oraștie, 3 posturi, data limită 15.05. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete Călan. 2 
posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete Deva, 1 
post data limită 16.05. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete Deva. 4 
posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tâmplar universal Brad,lpost data limită 4.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal Deva, 2 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Consiliul de Administrație al S.C. Matex S.A. Deva, Str. Dorobanților, nr. 
34, jud. Hunedoara înregistrată la O.R.C. sub J20/49/1991, în conformitate 
cu legea și cu actele constitutive ale societății, convoacă, Adunarea Generală 
Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.06.2007, la ora 
10, pentru Adunarea Generală Ordinară și ora 12.06.2007 pentru Adunarea 
Generală Extraordinară, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor la data de referință 18.05.2007,

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea programului de investiții pe anul 2007.
2. Stabilirea competențelor Consiliului de Administrație

3. Diverse.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

are următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea majorăm capitalului social cu o sumă de până la 9.108.435 

lei, prin emiterea unui număr de 3.643.374 acțiuni, fiecare cu o valoare 
nominală de 2,5 lei, în schimbul aporturilor în numerar aduse de acționarii 
societății, care vor putea subscrie proporțional cu deținerile lor din capitalul 
social.

2. Aprobarea termenului de o lună de Zile de la apariția hotărârii AGEA 
în Monitorul Oficial pentru efectuarea subscrierii și pentru a hotărî majo
rarea capitalului social după trecerea perioadei de subscriere, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive.
începând cu data de 04.06.2007, documentele, procurile speciale și 
informațiile referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare se pot consulta la sediul societății sau procura contra 
cost de la societate (tel. 0254-221150).

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face pe bază 
de procuri speciale, care se vor depune la sediul societății până la data de 
08.06.2007. Acestea se întocmesc în trei exemplare, un exemplar este 
pentru acționar, unul pentru reprezentant și un alt exemplar pentru emitent.

în cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de lege, a doua convo
care se face pentru data de 13.06.2007, fa aceleași ore, in același loc și cu 
aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 
29.06.2006,

(9242?)

• tractorist Deva, l post, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• turnător fontă Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.

• turnător formator Simeria, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• vânzător Călan, 7 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător de ziare Hunedoara. 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele9-16.
• vânzător Deva, 1 post, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16,
• vânzător Deva. 4 posturi, data limită 15.05. Tel.
213244, orele 9-16.
• vânzător Deva. 5 post uri, data limită 30.05. T el. 
213244, orele 9-16.
• vânzător Hațeg. 3 oc-sturi. data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Hunedoara. 1 oost. data limită 15.05.
Tel. 213244. orele 9-16.

• vânzător Hunedoara. 1 oost, data limită 31.12.
Tel. 213244. orele 9-15.

• vânzător Hunedoara. 12 costuri, data limită 
2SI& Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător Hunedoara - posturi, data limită 
16,07, Tei. 2137-4. orele 9 -
• vânzător Lupeni ? posturi, data limită 23.05. 
Tel.213244, orele 9-16.
• vânzător Petroșani. 2 posturi, data .imită 15.05.
Tel. 213244. orele 9-16.

• vopsitor lemn Deva. I post, data limită 30.05. 
Tel. 213244. orele 9 16.

• zidar pietrar Călan, 2 posturi, data llmită31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar restaurator Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar restaurator Petroșani, 5 posturi, data 
limită 5.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar rosar tencuitor Brad, 4 posturi, data 
limită 18.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor Deva, 6 posturi, data 
limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar rosar tencuitor Deva, 6 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor Hațeg, 1 post, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.

| • zidar rosar tencuitor Hunedoara, 10 posturi,

■ data limită 10.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor Petroșani, 4 posturi, data 

i limită 15.05. Tel. 213244. orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor Simeria, 1 post, data 
I limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar rosar tencuitor Vulcan, 20 posturi, data 
limită 18.05. Tel. 213244, Orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor, Brad, 5 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zugrav, vopsitor Deva, 2 posturi, data limită 
2005. Tel. 213244, orele 9-16.

• zugrav, vopsitor Deva. 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244. orele 9-16.
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MITSUBISHI 
MOTORS

M CAR TRADING S.RE
DISTRIBUITOR GENERAL MITSUBISHI MOTORS 

PENTRU ROMÂNIA CAUTĂ:

DISTRIBUITOR ZONAL 
pentru comercializarea produselor 

Mitsubishi Motors

Cerințe minime:

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 ■ 487 389

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

LEGENDĂ 
AGENȚII 
IMOBILIARE: 
A1 - Prima 
Invest 
A2 - Garant 
Consultîng 
A4 - Fiesta 
Nora
A7 - Mimason 
A9 - Elitte 
A10 - Liliacul 
Multicom

- experiență comercială similară;
- management și echipă de vânzări 

dedicate acestei activități;
- disponibilitate de investiție

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

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

Numai candidați: corespunzători cerințelor vor fi contactați.

(Z
b'

.fO
)

i.r%25c2%25bbH.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:knfiitsubishi@tiriacauto.ro
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Leonardo DiCaprio, producător
•Dat dispărut. Un tânăr român , Eduard, 
a fost dat dispărut după prăbușirea unei clădiri de apartamente din orașul spaniol Palencia. Incidentul a provocat moartea a șapte persoane potrivit ultimului bilanț anunțat de autorități.

Prințesa Ariane este cea mai mică fiică a prințului olandez Willem Alexan- der și a prințesei Maxima. (Foto: epa)
A câștigatLondra (MF) - OK! a câștigat un apel împotriva rivalei Hello! în privința drepturilor de publicare a fotografiilor de la nunta actorilor Cathe- rine Zeta Jones și Michael Douglas, care au apărut în ambele reviste, dar pentru care prima avea drepturi de publicare în exclusivitate. Publicația OK! a semnat o înțelegere în valoare de un milion de lire sterline cu cuplul. Paparazzi de la Hello! s-au infiltrat, însă, printre invitați și au fotografiat în secret ceremonia.
Casă de luxLondra (MF) - Actorul Nicolas Cage și-a cumpărat o casă în valoare de 4 milioane de lire sterline în Bath, Marea Britanie. Cage și-a achiziționat o proprietate în stil georgian într-o zonă preferată de turiști pentru izvoarele sale naturale. Casa se întinde pe cinci etaje, are o imensă piscină, cinci băi, șase dormitoare, terasă și grădină.

David Bowie
(Foto: EPA)

■ Celebrul actor lansea
ză la Cannes documen
tarul său despre peri
colele încălzirii globale.Los Angeles (MF) - Actorul american Leonardo DiCaprio lansează spre sfârșitul acestei luni, în cadrul Festivalului de film de la Cannes, desfășurat în perioada 16 - 27 mai, documentarul său despre pericolele încălzirii globale, „llth Hour”. Documentarul va fi lansat pe marile ecrane în toamnă de studiourile Warner Independent Pictures și Warner Bros. Pictures Intl.DiCaprio este producătorul și, totodată, naratorul acestui documentar. Scenariul documentarului este semnat de DiCaprio și de regizoarele producției, Leila Conners Petersen și Nadia Conners. Documentarul explorează elementele de care au nevoie oamenii pentru a face schimbări ecologice pozitive pentru planetă, înainte de a fi prea târziu.La documentar au colaborat foarte mulți cercetători și spe-

DiCapriO (Foto: EPA)cialiști de prestigiu alături de lideri ai lumii, precum astrofizicianul Stephen Hawk- ing, James Woolsey, fost înalt oficial în serviciile secrete americane (CIA) și fostul președinte sovietic Mihail Gor- baciov.Președintele Warner Bros. Intl., Sue Kroll, este de părere că documentarul „explorează nu numai importanța critică a schimbărilor înregistrate de climat dar și multiplele provocări globale care trebuie rezolvate”.
Șanse pentru vindecarea orbirii

Premiile 
Webby 
NewYofk(MF)- 
David Bowie, sfte-ul 
de licitații online eBay 
și fondatorii YouTube 
sunt câștigătorii celei 
de-a 11 ediții a Web
by Awards, echivalen
tul online al Oscaru- 
rikx, festivitatea de 
premiere urmând să 
se desfășoare în 5 iu
nie la New York. Sta
rul rock britanic David 
Bowie va primi un 
premiu pentru întrea
ga carieră, în timpul 
căreia a contribuit la 
diminuarea limitelor 
dintre artă și tehnolo
gie, contribuție adusă 
prin intermediul site- 
ului BowieNet și a 
companiei UttraStar. 
Premiile Webby sunt 
decernate pentru apro
ximativ 60 de categorii.

Londra (MF) - O echipă de medici britanici a anunțat, marți, că a efectuat cu bine o intervenție chirurgicală care constituie prima încercare din lume de a trata tulburările de vedere prin intermediul unei terapii genice.Medicii britanici de la Spitalul de oftalmologie Moor- fields din Londra l-au operat pe Robert Johnson (23 ani), un bărbat care încă de la naștere nu a putut vedea decât siluete vagi din cauza

unei mutații genetice, RPE65. Incapacitatea retinei sale de a capta corect lumina s-a agravat în timp.Intervenția chirurgicală a constat în injectarea, cu mare precizie, de gene funcționale RPE65 în fundul de ochi al pacientului. Medicii speră că aceste gene de înlocuire vor ajuta retina să capteze lumina, îmbunătățind vederea. Rezultatele definitive ale experimentului vor fi comunicate în câteva luni.
Debut
■ Actrița americană 
Angelina Jolie a debutat 
ca regizor cu un film 
documentar.

la Tribeca

Puiul de cangur doarme In marsupiul mamei, la grădina zoologică din Jaszbereny, Ungaria. (Foto: epa)

Tribeca (MF) - Filmul Ange- linei Jolie este un documentar experimental despre existența umană intitulat „A Time in Place”. Actrița a fost însoțită la Festivalul de film Tribeca de cântărețul de muzică hip hop și prietenul Wyclef Jean, recompensat cu premiul Gram- my, realizatorul coloanei sonore a documentarului.Filmul încearcă să prezinte diversitatea existenței umane captând viața cotidiană în mai multe locuri din lume în același moment. Filmările au avut loc pe 11 ianuarie, 2005, la
(Foto: EPA)a

a starului pop, Haiti, la invitația acestuia, iar evenimentul a atras atenția lumii asupra suferințelor îndurate de populația acestui stat sărac.Jolie urmează să lanseze și drama „A Mighty Heart”, bazată pe biografia lui Mariane Pearl, soția reporterului Wall Street Journal Daniel Pearl, care a fost răpit și ucis de teroriștii pakistanezi. Filmul, produs de compania lui Brad Pitt Plan B, va avea premiera la Festivalul de film de Cannes pe 21 mai.Producția va fi lansată marile ecrane începând luna iunie.Festivalul de film Tribeca de la New York, fondat de veteranul Robert de Niro, se va încheia pe 5 mai.

lape cuora 12.00 GMT, în 27 de locații din lume, din Antarctica până în Ciad și Liban. Wyclef a acceptat să realizeze coloana
sonoră pentru a-i întoarce un serviciu starului. Angelina și partenerul său Brad Pitt au vizitat anul trecut țara natală

Primul concert din ultimii trei ani

Filmul le-a produs greață
Tokyo (MF) ■ Vizionarea dramei hollywoo- diene „Babei”, nominalizată la ediția de anul acesta a premiilor Oscar, poate provoca greață, este avertismentul transmis de un mare distribuitor japonez de filme, ieri, prin intermediul presei locale. Cel puțin 15 persoane s-au plâns de grețuri în timpul vizionării filmului regizat de Alejandro Gonzales Inarritu, cu Brad Pitt și Cate Blanchett în rolurile principale, lansat în Japonia pe 28 aprilie, a indicat un purtător de cuvânt al companiei de distribuție Gaga Communications. O scenă în care personajul lui Kikuchi vizitează un bar de noapte, marcată de flash-uri puternice de lumină și care durează aproximativ un minut, i-a făcut pe unii spectatori japonezi să vomite.

■ Britney Spears a 
susținut concertul 
într-un club de noapte 
din orașul San Diego.

San Diego (MF) - Potrivit presei locale, concertul a durat 15 - 20 de minute și nu a constituit o surpriză pentru că speculațiile în legătură cu acest eveniment apăruseră deja de câteva zile. Spears a fost

întâmpinată în San Diego de mai mulți paparazzi agresivi și fani încântați de prezența ei.Purtând o perucă neagră și o ținută sexy, Britney a cântat cinci melodii din repertoriul ei și a adresat puține cuvinte fanilor, potrivit martorilor prezenți la eveniment.Spears (25 ani), care a cunoscut celebritatea în 1999 cu melodia „Baby One More Time”, a vândut peste 70 de

milioane de albume în lumea întreagă Înainte de a lua hotărârea de a face o pauză în carieră în urmă cu aproape doi ani, pentru a se dedica familiei. S-a căsătorit în 2004 cu dansatorul și cântărețul Kevin Federline și a născut doi copii.Spears lucrează la realizarea cel de-al cincilea album împreună cu cântărețul de R&B Ne- Yo și producătorul suedez Max Martin.

pineze și-au hrănit la 
sân copiii, simultan, în 
intenția de a doborî 
recordul mondial.

(Foto: EPA)

Mii de mame fm


