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Dimineața La prânz Seara

Referendum si pe
Speranța durerii

Deva (D.I.) - Dan Alexandru Antoci are 36 de ani și suferă de tetrapareză spastică. El susține, alături de tatăl său, proiectul „Anunțul handicapului”, proiect organizat de
■ Primarul Hunedoarei 
dorește opinia 
cetățenilor privitoare la 
conurbație.

bații între municipiul de pe Cerna, Deva și Simeria, pe principii de dezvoltare economică echitabilă și conform unui plan urbanistic general care să cuprindă cele trei
Hunedoara (D.I.) - Primarul * localități. El consideră însă că municipiului Hunedoara, Ni- colae Schiau, este de acord cu constituirea viitoarei conur-Asociația Națională a Handica- patilor Neuromotor în șapte județe ale tării, printre care și Hunedoara. Proiectul își propune promovarea unei imagini pozitive a copiilor și adultilor cu handicap și a familiilor lor. /p.5

Referendum
Deva (M.S.) - Curtea Constituțională a decis că președintele României poate fi demis din .funcție dacă la referendum este întrunită o majoritate a voturilor valabil exprimate. Astfel, instanța supremă a admis că modificarea Legii referendumului este constituțională. Politicienii hunedoreni sunt de acord cu decizia adoptată de Curtea Constituțională și afirmă că într-o țară democrată legile trebuie respectate. 

/p.5

Job-urîDeva (C.P.) - Modul în care te prezinți îmbrăcat atunci când cauți un ser- vici poate fi decisiv pentru a obține slujba. Cuvântul liber vă sfătuiește privitor la modul în care trebuie să vă prezentați din punct de vedere vestimentar la u interviu și care sunt capcanele în care puteți cădea, /p.6

împrumut 
pentru 
canalizare
București (MF) - Ro
mânia va contracta 
un împrumut de 340 
milioane euro de la 
Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei 
(BDCE) pentru reabi
litarea sistemului de 
alimentare cu apă și 
canalizare în orașele 
cu mai puțin de 
50.00Q locuitori, 
care tfli beneficiază 
de programe de 
asistență financiară 
precum Sapard sau 
ISPA. Ministrul 
Dezvoftării, Lucrărilor 
Publice și Locuințelor, 
Laszlo Borbely, a 
declarat, la finalul 
ședinței de ieri a 
Guvernului, că 
proiectul va fi 
aplicat într-o primă 
fază, în orașe din 
județele Bihor, 
Bistrița-Năsăud, 
Călărași, 
Constanța, Dâm- 
bovița, Gorj, Harghi
ta, Mureș, Tulcea 
și Vaslui.

CUVÂNTUL LIBER

Băsescu recuperează în sondaje 
încrederea românilor m 1 raia” Băsescu a crescut cu 8 pro
cente ir luna aprilie, ajungând la cotă oe 49%,

Theodor Stolojan

proiectul este unul de o deosebită amploare, care va avea efecte pentru mai multe ge-

nerații, motiv pentru care apreciază că este importantă consultarea cetățenilor printr- un referendum local. „Doresc să existe legitimitatea acestui proiect și consider că nu doar Consiliul Local i-o poate conferi în această situație. Voi propune în prima ședință a CL organizarea unui referen-

Cernadum pe această temă. Dacă Consiliul va considera că nu e nevoie de consultarea populației, va hotărî în consecință. Deocamdată însă trebuie să știm exact ce le propunem oamenilor: statutul conurbației nu a fost încă realizat, deci trebuie să cunoaștem datele problemei”, spune Schiau, /p.3

A snopit Europa! Cosmin Oprescu din Călan a câști medalia de cadrul
<de Taekwon-do de la Foprad, Slovacia. Sportivul român a demonstrat că munca până la epuizare îți poate aduce în palmares titlul european suprem.

(Foto: SR.) www.huon.ro

selhoff a fost filmat de fiica sa în stare de ebrietate avansată. 
/p,12 (Foto: EPA)

La Hunedoara, pe ruta ocolitoare
■ Traficul rutier dintre 
Deva și Hunedoara a 
fost deviat pentru trei 
zile, din cauza lucrărilor.Deva (M.T.) - Din cauza lucrărilor de reabilitare a drumului județean 687, la orele de vârf traficul rutier din direcția Hunedoara - Deva este deviat pe ruta ocolitoare: Cristur - Bârcea Mare - Sân-

tandrei. Măsura are ca scop fluidizarea traficului și va dura, potrivit responsabililor lucrărilor, trei zile, începând de ieri, 4 mai. Polițiștii Serviciului Poliției Rutiere le recomandă conducătorilor auto să evite deplasarea pe segmentul de drum indicat, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnificația indicatoarelor rutiere existente în zonă. Potrivit

purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, „un echipaj al Poliției Rutiere va fi prezent în zonă pentru dirijarea și fluidizarea circulației rutiere”. în mod normal, dacă timpul va permite terminarea lucrărilor conform graficului stabilit, duminică ar trebui ca circulația rutieră să fie reluată pe DJ 687 ce leagă Deva de Hunedoara.
Teatru de „comedie"
■ Premiera ce trebuia 
să aibă loc aseară pe 
scena Casei de Cultură 
din Deva s-a amânat.

Deva (S.B.) - Motivul: nu au fost plătite drepturile de autor casei care deține numele lui Bertold Brecht pentru punerea în scenă a „Operei de trei parale”. Cum s-a ajuns la această situație am aflat, ieri, de la colectivul teatrului de- vean, condus de directorul, Nicodim Ungureanu. Contrac

tul de colaborare cu regizorul piesei, Radu Olăreanu, a fost stabilit încă pe vremea când director general al TADD era Turi Zoltan. între timp acesta și-a dat demisia iar contractele instituției ce intrau în competența directorului general nu a mai avut cine să le semneze. „Piesa a intrat în repetiții din luna februarie, iar Consiliul local Deva ar fi trebuit să numească un director interimar, dar nu a fost așa”, a precizat dir.adj. Mihai Panaitescu. /p.3
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LIBER

PE SCURT• Tot primul. Candidatul dreptei la alegerile prezidențiale din Franța se menține pe primul loc înainte de cel de-al doilea tur de scrutin, care se va desfășura duminică, potrivit unui sondaj de opinie publicat ieri. Sondajul susține că Sarkozy ar obține 54 la sută din intențiile de vot, față de 46 la stă cu cât este creditată contracandidata sa, socialista Segolene Royal.

Băsescu, dispus la negocieri

Aterizare 
forțatăBudapesta (MF) - Două avioane americane de tip F-15, care decolaseră din România, au fost nevoite ieri să efectueze o aterizare forțată pe un aeroport internațional din Budapesta. A- vioanele militare veneau din România și se îndreptau către Marea Britanie atunci când reactorul uneia dintre aeronave a început să aibă probleme.
Acord în 
UcrainaKiev (MF) - Președintele ucrainean Viktor lușcenko a anunțat ieri că a obținut un acord cu adversarul său politic, premierul Viktor Ianu- kovici, pentru organizarea de alegeri legislative anticipate. Ucraina este afectată, timp de o lună, de o criză politică gravă, generată de dizolvarea Parlamentului, decisă de lușcenko și contestată de Ianukovici.

lușcenko și Ianukovici
(Foto: EPA)

Zsolt Nagy
(Foto: arhivă)

Nu demi
sionează

j București (MF) - Mi-
: nistrul Comunicațiilor, 
j Zsolt Nagy, a deda- 
i rat, ieri, că nu va de

misiona din funcție
i după ce a început 
i urmărirea penală față 
i de el. „Nu voi demi

siona și voi continua 
j să fac ceea ce fac și 

în prezent, adică voi 
i fi ministrul Comuni-
j cațiilor", a afirmat
j Nagy. Președintele 
j interimar Nicolae 
j Văcăroiu a fost infor- 
j mat de către procu-
i rarul general, Laura
j Codruța Kovesi, că 
j s-a început urmărirea 

penală față de minis-
i țiul Comunicațiilor.

Conform comunka-
j tului, urmărirea pena-
j lă față de Zsolt Nagy
j s-a început prin rezo-
Ș luția DIICOT din 27
j aprilie. „Cu privire la
i această situație, a fost
i informat primulminis-
j tru al României", pre-
i cizează comunicatul.

întâlnire americano-iraniană
Sharm el-Sheikh (MF) - Experți iranieni și americani s-au întâlnit, ieri, în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, cu ocazia conferinței internaționale pe tema Irakului, a declarat ministrul irakian de Externe, Hoshyar Zebari.„în cadrul conferinței, a existat o întâlnire între părțile americană și iraniană, la nivel de experți, nu la nivel ministerial”, a spus Zebari.întrebat în legătură cu declarațiile Iranului, care a acuzat Statele Unite de comiterea unor actede terorism în Irak, Zebari a subliniat că întâlnirile la nivel de ambasadori sunt „un semnal pozitiv”.„Nu a existat nicio reuniune prevăzută între secretarul de Stat american și ministrul iranian de Externe. Nu era nimic prevăzut. Dar contactul a avut loc și asta esțe cel mai important. Este un început”, a cotn- tinuat Zebari. tîn deschiderea sesiunii de ieri, Iranul a acuzat Statele Unite că practică terorismul în Irak.„Crearea unui loc sigur pentru acei teroriști care încearcă să transforme teritoriul irakian într-o bază pentru atacarea vecinilor Irakului ar trebui condamnată”, declara ministrul iranian al Afacerilor Externe, Manouchehr Mottaki.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.
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II Băsescu: Voi căuta so
luții de negociere cu insti
tuțiile și liderii politici 
pentru reforma politică.

București (MF) - Președintele suspendat Traian Băsescu adeclarat, într-un interviu acordat ziarului „România Liberă”, că va căuta soluții de negociere cu instituțiile și partidele pentru reforma politică, dar că premierul Tări- ceanu va trebui și el „să înceapă să gândească” și „să

respecte ce vrea poporul”.întrebat dacă va căuta soluții de negociere cu instituțiile și cu liderii acestora, Băsescu a răspuns: „Categoric”.
Depinde și de premierPreședintele suspendat a fost întrebat dacă apreciază că va putea negocia cu premierul Tăriceanu.„Va trebui chiar și el, Tăriceanu, să respecte ceea ce vrea poporul. Va trebui să înceapă și el să gândească, nu doar să fie o trompetă”, a

spus Traian Băsescu.El a menționat că trebuie M................................. .........................
Trec acum acest 
test, roi vedea 
dacă sunt îndrep
tățite problemele 
pe care le-am ridi
cat in prima parte 
a mandatului meu.

Traian Băsescu.............................;..........................w negociate și găsite soluții pentru reforma politică.Băsescu a mai fost întrebat

dacă ia în calcul faptul c. principalii lideri ai partidelo parlamentare ar putea să ni fie de acord cu modalitatea îi care vrea să pună în practic; reforma politică și să recurg; din nou la instrumentul refe rendumului.„Eu am niște idei pe cari le susțin, modernizarea Con stituției, poate și ei au soluții dacă nu vor să discutăm exis tă pentru toți sancțiunea vo tului și foarte puțini se voi regăsi în simpatia popu lației”, a răspuns Băsescu.
Tăriceanu, adeptul simetriei
■ în cazul referendumu
lui trebuie aplicat același 
sistem prin care preșe
dintele a fost ales.

București (MF) - Premierul Tăriceanu a declarat, ieri, că în cazul referendumului pentru demiterea președintelui trebuie aplicat același sistem cu care acesta a fost ales în funcție, evitând totodată să comenteze o eventuală retragere a lui Băsescu după ce a- cesta s-a răzgândit în a mai demisiona.„Există un principiu al simetriei juridice: pe baza aceluiași sistem cu care ai fost a- les, același sistem trebuie să funcționeze și în procedura demiterii din funcție”, a răs
Ehud Olmert 
rămâne șeful 
guvernului

Ierusalim (MF) - Premierul Israelului, Ehud Olmert, nu intenționează să demisioneze, în pofida apelurilor în acest sens lansate în cursul manifestațiilor desfășurate joi seara la Tel Aviv, a anunțat purtătorul său de cuvânt, citat de AFP.„Premierul nu intenționează să demisioneze; sunt pure speculații”, a dat asigurări Miri Eisin. „Primul-ministru este atent la tot ce se petrece și încearcă să ia cele mai bune decizii pentru statul Israel”, a subliniat Eisin.Aproximativ 150.000 de persoane au protestat joi seara la Tel Aviv pentru a cere demisia premierului Olmert și a ministrului Apărării, Amir Peretz.Potrivit recentelor sondaje de opinie, peste două-treimi dintre israelieni cred că Olmert și Peretz ar trebui să demisioneze.

puns Tăriceanu unei întrebări a presei privind procedura pe baza căreia trebuie or- ».........
Am văzut că la 
fiecare cinci mi
nute se răzgân-< 
dește, astfel încât 
s-ar putea să se 
mai răzgândească 
o dată,

Premierul Tăriceanu

................................. W ganizat referendumul de demitere a lui Traian Băsescu din funcția prezidențială.
Nu s-a pronunțatSolicitat totodată să comenteze o eventuală retragere a lui Băsescu în cazul unui vot negativ lâ referendum, Tări

ceanu a evitat să se pronunțe.Curtea Constituțională a respins, joi, sesizarea PD privind modificările Parlamentului la Legea referendumului, astfel că președintele poate fi demis cu majoritatea voturilor participanților la referendum, nemaifiind necesară prezența la urne a majorității electorilor.Președintele suspendat Traian Băsescu s-a declarat sigur, miercuri, că va câștiga referendumul privind destituirea sa din funcție, prevăzut pentru 19 mai, dând asigurări că va părăsi viața politică în cazul unui eșec. înaintea deciziei Parlamentului de suspendare, Băsescu anunțase că va demisiona după cinci minute în cazul unui vot negativ.

PIN vrea poliția 
referendumului

București (MF) - Vicepreședintele PIN deputatul Lavinia Șandru a declarat, ieri, că formațiunea pe care o reprezintă va înființa poliția referendumului, care va a- vea un efectiv de 2.000 de membri PIN. Potrivit ei, la finalul zilei de 19 mai, după ce se închid urnele, dar înainte de numărarea voturilor, PIN va prezenta un sondaj pe care cei 2.000 de „polițiști” ai referendumului îl vor realiza. „în acest sens, vom fi ajutați de o echipă de sociologi independenți din punct de vedere politic”, a spus ea.

România, importantă pentru Statele Unite
âl Oficiali: România, 
aleasă ca locație pentru 
bazele SUA datorită 
importanței strategice.

Washington (MF) - Bazele Statelor Unite ale Americii din România și cele care vor fi operaționale în Bulgaria începând din 2008 au fost alese pentru importanța lor strategică, a declarat general maiorul Mark Hertling, comandant în armata Statelor Unite responsabil pentru operațiunile din Europa, relatează

Stars and Stripes în ediția electronică.Se află într-o locație vitală, de unde putem beneficia de sprijinul altor parteneri, într-o locație care a fost în- tr-adevăr locul unui tranzit istoric al elementelor negative, a comentat Hertling, care este de asemenea adjunctul șefului: Statului Major, într-un interviu acordat în urmă cu o lună.Bazele vor găzdui trupe a- mericane staționate temporar care-se vor afla sub comanda Joint Task Force East, având

cartierul general la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu.Alte locații ale trupelor SUA în România vor fi poligonul de instrucție de la Smâr- dan, poligonul și rampa de îmbarcare-debarcare Babadag și poligonul de la Cincu.Principala bază care va fi folosită în Bulgaria este cea de la Novo Selo, din apropiere de Sliven.
Vin în augustPrimul batalion american va sosi în România în luna august de la Vilseck, Germa

nia, unde este desfășurat Regimentul al doilea de Cavalerie.începând din 2008, brigăzile americane vor efectua prin rotație misiuni de șase luni, fiind împărțite între bazele din România și Bulgaria.Bazele vor fi conduse în comun de România și Statele Unite dar nu vor semăna cu cele din Europa, care au în incintă școli și magazine precum și facilități pentru găzduirea familiilor militarilor. Militarii nu vor fi însoțiți de familiile lor.
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• Profit. Mittal Steel Hunedoara a trecut 
anul trecut pe profit, cu un câștig de 
22,5 mii. lei. Fostul Combinat siderurgic 
produce țagle pentru țevi, profite grele mijlocii și ușoare, oțel-beton etc. Firma din Hunedoara deține participații de aproape 100% la companiile Electrosid, Construct Sid și Mecanica Sider. (C.P.)
• Campanie. Azi în fața Casei de Cultură din Hunedoara, în cadrul Campaniei de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală și a virusului HIV, Asociația Linișor va oferi consiliere privind transmiterea virusului HIV și a bolilor cu transmitere sexuală. (D.l.)

' străini și acasa
Adrian SAlAgean
adrlan.ulageantlnformmedlajtt

O crimă oribilă. O adolescentă ucide o femeie tânără înfigându-i umbrela în ochi. Victima este o italiancă, asasina este o prostituată româncă, iar locul faptei este metroul din Roma. Pe aceste coordonate, fapta penală devine epicentrul unei furii antiromânești. La o tonă de lobby pro- România făcut de autorități cu prețul a milioane de euro, ajunge un gram de anti- lobby făcut de un conațional certat cu legea ca să ni se pună la toți etichetele crezute uitate: hoți, criminali, paraziți, murdari și mincinoși. Șatrele țiganilor români de lângă Roma, Lyon sau Koln au reapărut pe toate posturile de televiziune vestice în tușe accentuate pe mizeria care le domină. Amorsată pentru a lovi, cizma italiană vrea să scape acum de „noroiul" românesc de pe bombeul ei. Crima fetei din Ploiești nu face acum decât să repună pe masă cărțile xenofobiei care dezbină Europa. Mecanismul intoleranței pune în — solidar cu ucigașa și „pepiniera" care a produs un astfel de „paria".

»

"Să hotărască hunedorenii!"
■ Hunedorenii vor 
decide singuri dacă vor 
să facă parte din 
conurbație.Hunedoara (D.l.) - Pentru elaborarea statutului conur- bației va trebui să lucreze o echipă formată din juriștii celor trei primării implicate. Activitatea lor va fi însă îngreunată de lipsa legislației în domeniu. Legea administrației locale 215/2001 nu dă foarte multe detalii în acest sens, doar câteva articole abordează dezvoltarea zonală. Proiectul realizării conur- bației va fi astfel împiedicat

Nicolae Schiau

Printr-o analogie „în oglindă" nu pot să nu iterez aici cazul lui Teo Peter. Victima este un român, asasinul este un soldat american, iar fapta s-a petrecut în mijlocul Bucureștiului. La Roma ucigașa este arestată și, mai mult ca sigur, justiția italiană o va condamna la închisoare. La București, americanul este lăsat să plece în țara lui unde un simulacru de proces îl lasă liber. Ca român, sunt sigur, m-aș simți stigmatizat, azi, la Roma. Cel mai trist este că de prea multe ori trăiesc același sentiment în propria țară...
Amenința că se sinucide

Deva (M.T.) - Pentru că prietena a vrut să-l părăsească, un tânăr din Deva a amenințat-o că în cazul în care va face acest lucru o ucide. Speriate de amenințările băiatului, fata, împreună cu mama sa au anunțat polițiștii de intențiile băiatului și amenințările sale. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică s-au deplasat la domiciliul lui Benjamin P., de 21 de ani, din Deva, pentru a-i înmâna o invitație la sediul poliției. Când i-a văzut pe polițiști la ușă, tânărul a luat un cuțit și a amenințat că se sinucide, pe motiv că a fost părăsit de prietena sa. Oamenii legii au reușit să-l calmeze pe tânăr, reușind să-l determine să renunțe la intenția de a se sinucide. Acesta va fi sancționat contravențional pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

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

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

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara
- Cotee Savoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet mecfical Promosan, din Deva
- Catmrt medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Bstauart „Bidevard*, din Deva, b-dul Decebal, bloc

Opinia hunedorenilor este importantă (Foto: arhivă)să se materializeze tocmai prin faptul că legile românești nu prevăd explicit modul juridic de organizare a unei asemenea entități administrative.„Oricum, referendumul va fi organizat după ce se va sta

bili forma finală a acestui statut”, declară primarul Schiau. „Acesta va fi supus dezbaterii publice. Nu mă transform într-un adversar al proiectului, vreau doar ca hunedorenii să hotărască ei pentru ei. Costurile orga

nizării unui referendum sunt mici în comparație cu costurile pe care le vor suporta concetățenii mei dacă se ia o decizie în necunoștință de cauză, fără să fie bine cântărite avantajele și dezavantajele acestui proiect”.
Hunedorenii sunt împotriva creării conurbației

Hunedoara (D.l.) - Despre acest subiect vizitatorii portalului nostru și-au exprimat mai multe opinii.* * *Dacă s-ar dezvolta toate cele trei orașe în mod egal ar fi ceva extraordinar, dar se pare că se vrea o continuare a vechiului regim comunist, când toate fondurile mergeau la Deva în timp ce veniturile

se obțineau la Hunedoara. De altfel și acum Consiliul Județean trage toate fondurile către Deva. Pentru Hunedoara nu sunt niciodată fonduri. Castelul de la Hunedoara se renovează cu resurse proprii, iar pentru porțiunea din Hunedoara a autostrăzii Sân- tuhalm-Hunedoara, Consiliul Județean nu are bani. Numai pentru Deva sunt bani? în aceste condiții să ne lase în

pace, să se unească cu alți fraieri. (Alin de Hunedoara)** *Suntem de acord cu această idee, singura condiție fiind ca noua entitate să poarte numele județului și, totodată, al celui mai mare oraș al său: Hunedoara. (Anonim)** *Eu simt împotriva acestei conurbații pt. că odată rea

lizată toate fondurile se vor canaliza spre Deva, celelalte localități fiind lăsate de izbeliște. Un fel de continuare a ceea ce face CJ la ora actuală. Unii se bat cu cărămida în piept cu Castelul Corvinilor, dar Consiliul Județean nu a virat nici un leu timp de mai mulți ani, singura care a investit în acest castel fiind Primăria Hunedoara. (Anonim)
Fapt fără precedent la teatru
■ O premieră amânată 
i-a văduvit pe realiza
torii ei de satisfacția 
succesului.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniclu@informmedia.ro

Deva - „Este o piesă ce face cinste oricărui teatru, dar mai ales celui din Deva, unde am ajuns să fac mai întâi școală cu actorii și să lucrez zi- lumină. Ceea ce am reușit aici este o minune. Piesa s-a pregătit de premieră pentru 4 mai. La acest spectacol și-a adus contribuția întreg colectivul teatrului. Din păcate, cu două zile înainte ne-am trezit că nu avem drepturi de autor.

Toți simt revoltați”, susținea, în ziua premierei, regizorul Radu Olăreanu. Instalat în postul de director general din data de 16 aprilie, Nicodim Ungureanu s-a arătat indignat că secretarul literar nu și-ar fi făcut datoria. în fapt, acesta, în persoana Rodicăi Enedy, s- a considerat insultat de noul director încă din prima lui zi în teatru și și-a dat demisia. Documentația pe care o deținea „a fost făcută nevăzută, în mare parte după plecarea mea” (R. Enedy). „Contractul ce trebuia semnat pentru obținerea drepurilor de autor se găsea la contabila- șefă, dar domnul director nu s-a interesat de el de când a venit în instituție”, susțin

angajații teatrului. De fapt, printre aceștia se vehiculează zvonul că ar fi invidios pe realizarea lor - „Opera de trei parale” și că ar fi anulat intenționat premiera. întreg colectivul susține că noul director „vrea să se laude cu munca altora, să-și asume merite necuvenite”. Toate propunerile venite din partea regizorului sau actorilor au fost refuzate, de față cu reprezentanții presei, pe motiv că se încalcă legea. Și asta chiar dacă unele dintre ele erau plauzibile. Prin urmare, premiera a fost amânată cu circa patru săptămâni, după ce Teatrul și-a spălat hainele în public. Păcat pentru oamenii care au muncit până

Nicodim Ungureanuau căzut pe scenă (fapt real n.r.), deziluzionați la maxim din cauza lipsei de interes pe care a manifestat-o, la vedere, în primele sale două săptămâni de serviciu, directorul Nicodim Ungureanu. în plus, devenii au ratat o premieră de zile mari. Dar va veni și ziua aceea...
"Noapte albă" la Deva
■ Ajunsă la a ll-a edi
ție, manifestarea dedi
cată tinerilor este un 
eveniment european.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocanlclu@informmedia.roDeva - Principalul scop al proiectului „Nopți Albe” este să ofere tinerilor posibilitatea de a participa la un eveniment european. „ANT a dorit să promoveze prin acest eveniment valorile europene. „Ne-am propus să oferim tinerilor români posibilitatea de a participa la un astfel de program de care se bucură și tinerii Uniunii Europene, „Noaptea Albă” fiind un program foarte apreciat în țările

membre UE”, susținea, la deschiderea manifestării, Lor- incz Szell, directorul Direcției Județene pentru Tineret Hunedoara. Manifestarea din acest an a fost stabilită pentru o perioadă mai caldă a anului deoarece anul trecut noaptea a fost prea rece. Evenimentele derulate pe scena de la poalele Cetății Deva au fost prezentate de același Daniel Buzdugan însoțit, de această dată, de Mihai Morar. „Noaptea Albă” deveană a debutat la ora 19.00 cu discursuri ale directorului DJT Hunedoara și ale reprezentanților instituțiilor publice partenere în realizarea evenimentului. Apoi au urmat spectacole pentru toate gusturile, cel mai așteptat de

Artiștii și publicul s-au simțit bine împreună (Foto: Traian Mânu)deveni fiind concertul Activ și un show susținut de DJ Optick. De asemenea, extrem de apreciat de către tineri a fost „Atelierul de corzi” organizat de Clubul Sporturilor Montane și de Organizația Națională Cercetașii României - Centrele Locale Hune

doara și Deva cu diferite activități demonstrative. Nu au lipsit nici momente de creație artistică: expoziție de picturi, desene, facepainting, origammi, spectacole de hip- hop, demonstrații de break- dance, graffiti, concursuri pentru roleri și skateri.

mailto:sanda.bocaniclu@informmedia.ro
mailto:sanda.bocanlclu@informmedia.ro
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1833 - S-a născut compozitorul Johannes Brahms. 
| 1840 - S-a născut compozitorul Piotr llici Ceaikovski.
! 1861 - S-a născut poetul indian Rabindranath

Taqore (foto) _________
1918 - A fost încheiat Tratatul 
de pace de la București, dintre 
România, pe de o parte, și Ger
mania, Austro-Ungaria, Bulgaria, 
Turcia, pe de altă parte, prin care 
România era nevoită să cedeze 

Dobrogea, să accepte rectificări de frontieră în 
Carpați și să încheie condiții economice dezavanta
joase;_________________________________________________
1937 - A murit George Topârceanu, poet român. 
1946 - La București a început procesul mareșalului 
Ion Antonescu și al principalilor săi colaboratori. 
1999 - A avut loc vizita Papei loan Paul al ll-lea la 
București.

-- --------------------------------------- Ș .nan. «■■I. I------------- ---------

VREMEA
ioe sâmbăta 22o

minim maxim

Prognoza pentru astăziPe alocuri ploi (dimineață). Maxima va fi de 22°C, iar minima de 10°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Averse de ploaie. Maxima va fi de 21“C, iar minima de 8°C.
Luni. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 18°C. Minima va fi de 7°C.
Calendar Creștin-Ortodox___
Sf. Mare Mc. Irina din Tesalonic

Calendar Romano-Catolic____________
Sf. ludita, văduvă.

Calendar Greco-Catolic____________
S. Irina, m.

!_________________________________________________________

ÎNTRERUPERI APĂ, CURENT

[

Energie electrică__________________ _________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi între
ruptă.
Luni, 7.OS.2007, energia electrică va fi întreruptă, în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.29; cartierul 
Gojdu, bl.A1, sc.B;
8 00-14.00 în localitățile Lelese, Cârnești, Baru Mare, 
Vălioara, Râu de Mori, Valea Muncelului și Ohaba 
Ponor.

Gaz ____________________ ________ __________ _
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.
Luni, 7 mai, furnizarea gazului metan va fi întreruptă 
între orele:
9.00-16.00 în Deva, str. C. Porumbescu, la blocurile, 
20, 21, 22, 23, 24 și 26.

Apă _____ ______ ____ _
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Sarmale
Ingrediente: 1 varză, 250 g carne de porc, 50 g 
slănină afumată, 200 g orez, 3 cepe, 2 roșii, 1 ardei 
gras, 1 ou, mărar, pătrunjel, cimbru, sare și piper. 
Mod de preparare: se amestecă ceapa prăjită, 
carnea tocată, orezul, oul, verdeața, sarea și piperul. 
Se umplu cu carne foile de varză opărite și se 
rulează; restul de varză se toacă și se pune un strat 
pe fundul unei cratițe, se așază felii de roșii, bucăți 
de ardei gras, felii de mușchi afumat, piper boabe și 
cimbru. Sarmalele se așază deasupra, se toarnă apă, 
se acoperă cu un strat de varză tocată și se dau la
cuptor.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția integrantei din numărul precedent: I - 0 - C - P - ANALFABET - 
DN - ALUNA - CITETI - EB - GIG - GC - L - FOC - AROMA - U - ISCĂLI - 
MC - FOFILA - EGALI - IR - CRETA - TOC - NA - DAUNA - SEMNA - ALO - 
PLATA - ACAR

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mai, CL te provoacă 
la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate integrantele apărute în aceast interval, 
realizează o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str, 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul liber, până în 29 mai.

IN 30 MAI, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CÂȘTIGAT!
r
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Nume.....
Prenume 
Adresa ...

i
!
I 
I 
I 
I 
I 
I

BILTZ.ni!

....................... TeL ......................  
Localitatea............. .... ..............
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

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

■'M

7:00 Fascinația zborului
(doc. Australia). 

7:30 Heidi (ep. 2, aventuri, 
0 Anglia, 2005)

8:00 La Zoo (doc. Aus- '< 
tralia, 2003)

8:10 Desene animate. Club
Disney (SUA) 

9:00 Phi din viitor (s) 
9:30 Hai Hui prin Europa 

10:00 Arta lui Noe 
10:30 Cursa spațială (doc.

GlAnglia, 2005) 
11:30 Cinemaniadi 
12:00 Cartea europeană.

Club 27 
12:35 Festivalul Vară, vară, 

primăvară Ediția a XI- 
a, Sibiu, 2007. Gala 
laureaților 

14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Pielea de măgar (fan-

£■tezie muzicală, Franța) 
15:25 Vile și palate celebre 
16:00 Drumul spre Helsinki. 
16:30 Parfum de glorie:

Cristina Pîrv (II) 
17:00 Cât de aproape este

2050 
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Surprize, surprize...
Anul 9... Partea I. 
Prezintă Andreea 
Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a 
23:10 Profesioniștii 

0:10 Chicago blues
S(thriller, Statele Unite 

aleAmencii, 1987).
In distribujie: 
Matt Dillon, 
Diane Lane, 
Tommy Lee Jones, 
Bruce Dem, 
Lee Grant.
Regia: 
Harold Becker, 
Ben Boit

2:05 Jurnalul TVR
(reluare).
Meteo. Sport

255 Basquat (film, r) 
445 Onemaraadi (r) 
5:15 Cusa spațială (r) 
6:10 kmri tartinei

7:00 Samurai Jack
(desene animate) 

7:30 Călătoriile lui Sindbad
(desene animate) 

8:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

10:15 Războiul de acasă
B (reluare) 

10:45 Doi bărbați și
Bjumătate (reluare) 

11:15 ProMoto 
12:15 Campionii - Magazin

Champions League 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine

(reluare)
17:15 Mesaje de dincolo

H(film serial, ultimul 
episod). De mică, 
Melinda Gordon are 
abilitatea de a vedea 
și de a intra în contact 
cu spiritele morțlor. 
Fiecare episod rezolvă 
un caz disperat.

18:15 Stilul
a Cuzino 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Vremea

2030 Specialistul (acțiune, 
tgSUA, 1994). Cu:

Sylvester Stallone, 
Sharon Stone, Rod 
Steiger. R.: Luis Llosa 

2245 Ultima șansă
O(acțiune/thriller, SUA 

1995). Cu: Russell 
Crowe, Helen Slater, 
Etsushi Toyokama. R.: 
Frank A. Cappello

0:45 Vrăjitoarele din
13 Carate (dramă/horror, 

SUA 2005). Cu: Joan- 
na Cassidy, Nicole 
Cavazos, Nicole Mărie 
Monica, Kelli Giddish. 
Regia: 
David DeCoteau

230 Specialistul
13 (film, reluare) 

4:15 Lltima șansă
O (film, reluare) 

545 Pro Motor
(reluare)

630 Sdul Oana Cuztoo
(reluare)

&
w

BerbecSe pare că vă nemulțumește tot ce se petrece în jurul dum neavoastră. Fiți mai conciliant, dacă vreți să nu stricați relațiile cu partenerul.
Astăzi nu este indicat să ui ocupați de afaceri, deoarece șansele de reușită sunt reduse. Se asemenea, evitați orice fel de speculații.
Gemeni . "...g..\ "■ \ Vy**3. >Revine în actualitate o problemă sentimentală și s-ar putea să vă certați cu partenerul. Gândiți-vă bine înainte de a face acuzații!
Racîncepeți ziua cu un sentiment de frustrare, din cauză că șeful vă anunță anularea unei călătorii în care urma să plecați peste câteva zile.
LeuO zi foarte bună pe plan profesional. Este posibil să fiți premiat sau avansat în funcție. Activitatea intelectuală vă aduce mari satisfacții.
FecioarăSunteți indispus din cauza dificultăților financiare pe care le întâmpinați și aveți tendința să vă izolați. Nu vă angajați în activități noi.
Balanță

&

Relațiile dumneavoastră cu persoana iubită sunt excelente. Cunoașteți o femeie care va Juca un rol important în viața dumneavoastră.
ScorpionIn prima parte a zilei, cumpărați un obiect de valoare pentru cămin. Partenerul de viață se bucură. Sunteți nevoit să vă schimbați programul.
SăgetătorVi se propune să vă asoclați într-o afacere. Nu vă pripiți în luarea unei hotărâri. Este posibil să aveți mari dificultăți de concentrare.
CapricornMunca din ultima perioadă își arată rezultatele azi. Totul se datorează perseverenței șl seriozității cu care tratați problemele.
VărsătorAstăzi sunt favorizate relațiile cu rudele și cu prietenii. în cursul zilei vă întâlniți cu o femeie tânără pe care nu ați văzut-o de mult timp.
BaftiSunteți în formă șl bine dispus, iar relațiile cu anturajul sunt excelente. Puteți avea succes în tranzacții comerciale și investiții financiare.

730 Șeriful din Mediane 
HBend

(film, reluare)
830 în gura presei, 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Opt reguli simple 

(reluare)
11.00 Desene animate: 

Animax: Slimer și 
vânătorii de fantome; 
Proiectul Ge.elCe.r.

12:00 Desene animate: Jetoc 
Piloții Nascar; Prințesa 
Stssi

1300 Știri 
13:15 Fetida 
14:00 Opt reguli simple

Bțfilm serial, comedie, 
SUA 2003).
Cu: Katey Segal, Kaley 
Cuoco, Amy Oavidson, 
Martin Spanjers

1430 V.I.P. (s)
1530 Folclorul contraatacă 

(divertisment)
1830 Săptămâna finandară 
1900 Observator. Spoit 

Meteo

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de management. Prima 
mea afacere (doc.) 80) Fata 
din viitor (s) 830 Megatehni- 
cus 90) Arta supraviețuirii (r) 
930 Natură și aventură (r) 
1O0)D'ale Iu' Mitică (r) 110) 
Liber pe contrasens 12:00 EU- 
R0 Case (r) 1230 Lumea azi 
130) Arena leilor 140) Mira
cole (s) 150) Via sacra 160) 
Bazar (r) 1630 Autostrada 

• TVR. Magazin regional 180)

500 Clona (r) 700 Duelul pasi
unilor (r) 9:00 Un medic în 
familie (s). Cu: Lino Banfi, 
Giulio Scarpati, Lunetta Savi- 
nio, Rosanna Banfi 11:00 SOS, 
viața mea! (s) 1330 Prizoniera 
(s) 1430 Iubite ca in filme (r) 
1530 Duelul pasiunilor (sj 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Rosamunde Pilcher: 
întoarcerea acasă (partea a II- 

Jumal regional 1835 Verdict: a) (Dramă, Germania/Anglia, 
i m 1O.1C ciirn^s 1998) 2230 Clona (s). Cu :

Murilo Benlcio, Giovanna 
Antonelli 030 Prizoniera (r) 
130 SOS, viața mea! (s)

§

f 
f

ii

I

crimă I (s) 1925 Europa altfel 
1945 Ziua României la New 
Vork, 2007 210) Ora de știri 
22:10 Martorul tăcut (ep. 8) 
23:10 Pacientul englez 
(dramă, SUA 1996) 20) Liber 
pe contrasens (r) 30) Verdict: 
crimă! (r) 3:45 Lecția de man
agement (r)

î

1

730 Desene animate 8:00 
Quizzit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
930 Sport, dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11590 
Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Camera de râs 13:15 
Interviurile Cristinei Jopescu

06.304)7.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

12:40 Stăpâna mirodeniile); 
(dramă, Marea Britanie, 2005) 
14:15 Premiile Bafta (Marea 
Britanie, 2007) 16:15 Cizme 
deocheate (comedie, SUA, 
2005). 180) Sahara (aventuri, 
SUA 2005). 20:00 Exorcistul 

Utul (horror, SUA, 2004)
21:55 Steafth - Pericol invizibil 
(acțiune, SUA, 2005). 24:00 
Agenți secreți (thriller, Franța,
2004) . 150 O logodnă foarte 
lungă (dramă, Franța, 2004) 
4d)0 Roma - La porțile Rome1

. (Ep. 3, dramă, Marea Britanie,
2005) .

20:45 Fotbal Liga 1: 
Poli lași vs Dinamo 

2245 Dublura (acțiune, 
Î1SUA, 2002). Cu: 

Anthony Hopkins, 
Chris Rock, Peter Stor- 
mare, Gabriel Macht. 
R.: Joel Schumacher 
Când un agent CIA 
aflat în misiune este 
asasinat chiar înainte 
de a termina o 
anchetă legată de tra
fic de arme nucleare 
CIA-ul se vede nevoit 
să-i găsească un 
înlocuitor. Singura 
speranță ar fi fratele 
geamăn al agentului 
asasinat care este 
urgent cooptat de 
către CIA pentru 
această operațiune de 
găsire a bombelor 
nudeare.

130 Conais itaadw 
230 Observator (r)

$ 
* 
i 
î

i

I

i

8.00 Mr. Bean (s) 900 Aven
turile lui Martin Misteriosul 
(s.a.) 100) Scarlet Pimpemel
(s) 110O Poftă bună cu Jamie 14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
0lrver(doc.)1130 Agenția de "
turism 1200 Ghem, set și med 
(s, Canada/ Franța, 2004) 
1230 Fit SChic 1300 Tibanu'
1330 Pet Zone 14:00 Rusty (SF, SUA 2002) 2200 Ram- 
(aventură, SUA, 1998) 16:00 bo I (dramă/acțiune, SUA, 
Nero Wolfe (polițist SUA, 1982) 2400 Escrocii (dramă, 
1998) 1800 Fotbal Liga I Bur- SUA 1990) 200 Sunset Beach 
ger 2000 Baronii (s) 2030 Trei (s) 330 Autoforum (r) 
generați (dramă, SUA 1995) 
23:00 Fantoma de la operă 
(dramă, Italia/Ungaria, 1998).

15:15 Nuntă în 48 de ore (rj 
1630 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 1930 Mondenii 
(r) 20:00 Centrul pământului

10:45 Ziarul realității 11:0C 
Realitatea de la 11.00 11:10 
Tănase și Dinescu (talk-show) 
(r) 13:10 Money Express 15:20 
Fabrica 16:00 Realitatea de la 
16:001630 3 x 3 17:05 3 x 3 
18:00 Realitatea de la 18:00 
1845 Jurnal sport 19.15 Ediție 
specială 20:10 Eurosceptici 
21:00 Realitatea de la 21:00 
22:00 Realitatea de la 22:00 
2230 Părerea mea 23:00 Rea
litatea de la 23:00 23:15 Jur
nal de mare audiență 24:00 
Realitatea de la 24:00

1030 Descoperă România 
110) Entertainment News (r) 
11:15 Savoarea bucătăriilor 
europene (s) 125 Pouic pouic 
(film, r) 14:15 Ghid ce-mi pla
ce la tine (r) 1445 Savoarea 
bucătăriilor europene (s) 1545 
Cina dintr-o lovitură (s, come- , 
die, SUA 2004) 1645 Liceenii 
(com.) 190) Viața lângă Fran 
(s) 200) Entertainment News 
2030 Point Pleasant (s) 2130 
Ghid ce-mi place la tine (s) 
220)hmgaitaky(s)230) 
kies și Jro irtane. Ftarța)

o •
730 Azi, mâine (doc.) 8:00 
Lumea poveștilor nemuritoare 
9.00 Top Fan X (r) 100) Vis 
de vacanță 1030 La limită. 
Autoshow 110) Campionatul 
național de fotbal în sală. 
Transmisiune în direct 1230 
Documentar Cinema 13:00 
Fan X 14:00 Destinații la 
cheie. Călătorii în străinătate 
cu Theea 1430 Pasul Fortunei 
(r) 160) Esentze 170) High 
Life (r) 180) Briefing. Retro
spectiva săptămânii 190) 
Cireșarii (aventwă. România, 
1984). Cu: Horapu Medresan 
210) Direct în pat 2130 
Trend vieți (r)

k

120) Cum se fabrică diverse 
lucruri? 130) Dependenți de 
cascadorii 14:00 Superstra
turi: Mina Grasberg - 0 mină 
de aur în cer 15:00 Vânători’ 
de mituri 160) Brainiac 1700 
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1800 Jocurile video, pasere 
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americane recondhso'^s 
2000 Gigantul aerulw 
struirea Airbus-ulu 38L 2' 03 
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vat sau nevincss:: 23£6 
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2400 La im pas * -cars 
Scufundări pensliase ' CC 
Fenomene stani
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Partidele aproape de acordWVnPKXl:
www.scoalaparintilor.ro
Dara (C P.) - Este un site pentru... mama și tata, cu 
scopul de a-i ajuta sâ se îngrijească mai bine de 
sănătatea copiilor. Portalul include sfaturi stomato
logice privind modul de îngrijire a dinților celor mici.

V ................................... .......... ....... . ... .   ,1L _J 7.

1 euro____________________________________3,3197 lei
1 dolar american________________________ 2,4480 lei
1 gram aur 53,5779 lei

s
SIF4 2.0900 7,18
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

..........................................j v ‘ t:: C C
Societatea Preț Variație

SNP 0,5500 0,92
IMP 0,9200 15
SIF3 4.3500 1,87
SIF1 3.3400 0,6
Banca Transilvania 1.1100 0,89
BRK 2.3900 8,14
Biofarm 0.7600 1,33
SIF2 3.3600 0,88
SIF5 3.8000 0,8

mmînmK
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
jDirecția Sanitar-Veter. 221145

Amplasarea radarelor în data de 05.05.2007:
- DN 7: llia - Zam - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.
Amplasarea radarelor în data de 06.05.2007:
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad;
- Deva: B-dui Decebal. Calea Zarandului, str. Horea și 
Miha Eminescu.
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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 

B coloanele
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.
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AVANSAȚI
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Avansați

■ Politicienii hunedo- 
reni comentează ultima 
decizie a Curții Consti
tuționale.

Deva (M.S.) - Curtea Constituțională a decis că președintele României poate fi demis din funcție dacă la referendum este întrunită o majoritate a voturilor valabil exprimate. Politicienii hune- doreni sunt de acord cu decizia adoptată de Curtea Constituțională și afirmă că într- o țară democrată legile trebuie respectate.„Este o decizie justă și corectă”, a apreciat, în stilul său concis, vicepreședintele PNL Hunedoara, Mircea Mo- loț. La rândul său, președintele PSD Hunedoara, Florin Cazacu, a afirmat că

Gheorghe Pogea

Mircea Moloțhotărârea adoptată de Curtea Constituțională este „înțeleaptă”, adăugând că decizia reprezintă „un pas înainte pen-

Petre Mărginean

Când handicapul face 
parte din viața ta
■ „Anunțul handicapu
lui" dorește să vină în 
sprijinul familiilor cu 
copii cu nevoi speciale.

Deva (D.I.) - „La șapte luni de la nașterea lui Dan Alexandru am aflat că este bolnav. Am avut un șoc, m-am considerat un mare nedreptățit. De ce eu?! De ce noi?! - ne-am întrebat atunci. în cei 36 de ani scurși de atunci am învățat multe, situația în care ne-am aflat ne-a făcut să ne crească mintea și puterea”, se confesează Dan Antoci, reprezentantul, azi, al Asociației Handicapaților Neuromotor din România. Prin efortul acestei asociații și cu sprijinul financiar al fundației americane ALCOA, în șapte județe din România se des

fășoară un proiect ambițios: acela de a pregăti părinții copiilor, tinerilor handicapați pentru ca să poată veni în sprijinul altor familii lovite de aceeași durere.„Cineva are un accident... își fracturează coloana... așa ceva se întâmplă zilnic, niciodată nu știi când e rândul tău”. Orice familie aflată într- o astfel de situație sau întruna similară are nevoie la început de uri sprijin emoțional. Acest sprijin este bine primit în special de la un alt părinte aflat într-o situație similară. Proiectul „Anunțul handicapului” pregătește părinți care pot ajuta alți părinți care vor avea nevoie de sprijin la un moment dat. Aceștia vor putea oferi informații, sprijin și îndrumare, dar vor încerca să și pro

Costel Avramtru demiterea președintelui, care va duce la crearea unei stări de stabilitate și norma- litate în România”.
PD acceptă situația„Cred că, încet-încet, se ajunge la o stare de normali- tate. PRM a susținut, în permanență, că poporul este suveran, prin urmare el va decide soarta președintelui suspendat”, a spus președintele Ligii Aleșilor Locali PRM Hunedoara, Costel Avram.în opinia președintelui PC Hunedoara, decizia Curții trebuie aplicată chiar de la referendumul din 19 mai. „Este vorba de un principiu al simetriei: dacă președintele a fost ales cu jumătate plus unu din numărul de voturi valabil

Florin Cazacuexprimate, atunci el poate fi demis în același mod. Acum se va vedea clar dacă sintagma „mă întorc la popor” se va adeveri”, a menționat Petru Mărginean.Pe de altă parte, democrații apreciază că legea nu ar fi trebuit modificată în timpul campaniei pentru referendum, dar afirmă că decizia Curții trebuie respectată. „Noi suntem preocupați de susținerea președintelui și de mobilizarea electoratului la vot. Credem că toate problemele se vor reglementa după data de 19 mai și că oamenii se vor prezenta la urne unde vor vota împotriva demiterii președintelui”, a spus președintele PD Hunedoara, Gheorghe Pogea.

Dan Antoci însoțit de fiul său (Foto: t. Mânu)moveze o imagine pozitivă a copiilor cu handicap și a familiilor lor. „îl duc pe Dan Alexandru cu mine peste tot - spune Dan Antoci. Are nevoie de oameni în jur, și principala mea preocupare e binele lui. Oricât de greu ne este, nu trebuie să-i ținem izo

lați”. Asociația Handicapați- lor Neuromotor din județul Hunedoara -are pregătiți primii oameni care pot veni în ajutor, care pot da un sfat pentru a se obține un consens între interesele persoanelor cu handicap, a familiilor lor și a societății.
Furturi pe 
bandă

Vulcan (M.T.) - Prin forțarea unui geam de la parterul clădirii aparținând unei firme din Vulcan, Dionisie V., a pătruns în incinta acesteia, de unde a sustras bunuri în valoare de 3.100 lei. Tânărul acționa pe timpul nopții, prin forțarea ușilor. S-a stabilit că acesta este autorul a zece furturi comise, în perioada ianuarie - aprilie 2007, din societăți comerciale, locuințe și garaje de pe raza municipiului Vulcan, prejudiciul total fiind de 11.000 lei. Autorul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani cu propunerea de arestare preventivă.

Simpozionul 
radioamatorilor la Deva
■ Simpozionul radioa
matorilor are loc la 
Deva, odată cu 
„vânătoarea de vulpi".

Hannelore Acârnulesei

Deva - Cea mai importantă acțiune de-a lungul unui an, „Simpozionul radioamatorilor hunedoreni”, aflat la ediția a V-a, are loc astăzi, la Sala Alcatel, din cadrul Romtele- com. Acțiunea este organizată de cele două radiocluburi din județ, YO HD Antena DX Grup și CS Siverfox. Aici vor veni radioamatori din peste 15 județe. în acest an, pe 
lângă obișnuitele prezentări 
de referate, proiecții, tombolă 
și binecunoscutul „talcioc”, 
organizatorii au introdus o

nouă rubrică în cadrul programului, și anume faza județeană a „Campionatului Național de Creație Tehnică”. Pe lângă toate acestea, radioamatorii vor prezenta și două rețele pentru situații de urgență. în această perioadă, în județ se desfășoară și „Cupa Decebal” la radiogo- niometrie, sau vânătoarea de vulpi, așa cum e cunoscut concursul de cei din branșă.

Radmamatorii <fin 15 județe se 
vor ntâini la Deva
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(

■
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Internet
București (C.P.) - Clien- ții UPC pot alege, din luna mai, pachetul de 50 lei (fără TVA), Familia, sau, pentru viteză mai mare de Internet și mai multe minute incluse, pot opta pentru pachetul de 80 lei (fără TVA), Activ. Clienții primesc pentru pachetul Familia - Inter- net Standard cu 1 Mbps viteză de download și telefonie Plus cu 400 minute incluse lunar pentru convorbiri către alte rețele de telefonie fixă, convorbiri în rețeaua UPC gratuite, nelimitat, iar pentru pachetul Activ - Internet Plus cu 4 Mbps viteză de download și telefonie Ultra cu 600 

minute lunar.

http://www.scoalaparintilor.ro


sâmbătă, 5 mai 2007 CUVAMU

JOB-uri Moda și locul de muncă
• Slujbe. Un număr de 800 de muncitori specializați în prelucrarea metalelor (strungari, frezori, sudori) din România pot lucra în acest an, timp de 50 de săptămâni în Austria. (C.P.)
• Emigranți. Circa 200.000 de muncitori ' străini și-ar putea găsi de lucru în România în următorii șapte ani. Cei mai mulți străini care aleg să emigreze în România sunt din Moldova, Turcia și China. (C.P.)

Sfaturi
Deva (C.P.) - Contactați angajatorul jobului vizat în timpul orelor normale de lucru, adică între 9 și 15; evitați pauza de prânz. Dacă este specificat un program orar în cadrul ofertei, respectă-1! Nu îl sunați pe angajator la telefon duminica sau la ora 20, cel mai probabil nu o să răspundă nimeni sau nu o să vrea să discute cu dv. Contactați-1 pe ofertantul locului de muncă imediat ce ați văzut anunțul. Contactați angajatorii personal. Nu puneți pe altcineva să se intereseze pentru dumneavoastră. Nimeni nu își dorește un angajat ce nu are curajul să vorbească cu viitorul angajator.

Pentru 
femei
București (C.P.) - Ofi
ciul pentru Migrația 
Forței de Muncă 
informează că, în 
urma ofertelor de 
muncă primite din 
partea angajatorilor 
străini pentru locuri 
de muncă în dome
niul agricol, va con
tinua, până la finele 
lunii mai, acțiunea 
de înscriere în banca 
de date pentru 
femeile cu vârsta 
cuprinsă între 18 și 
45 de ani care 
doresc să lucreze în 
acest domeniu. Per
soanele interesate 
sunt așteptate la 
sediul OMFM (str. 
Valter Mărăcineanu, 
nr.1-3, sector 1- 
București) în interva
lul orar 9-16, pentru 
a participa la 
acțiunea de înscriere 
în banca de date.

■ Modul în care te 
jrezinți îmbrăcat la 
ocul de muncă este 
oarte important.

Clara Păs____________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Să te îmbraci corespunzător este o necesitate dacă dorești să fii luat în serios și apreciat la locul de muncă. Abilitățile profesionale ale unui angajat sunt întotdeauna afectate de modul în care acesta se îmbracă. Desigur există meserii în care acest fapt nu prezintă nici o importanță. E vorba în ge

neral de locurile de muncă în care angajatul este obligat să poarte uniformă, însă chiar și modul în care porți uniforma te poate afecta.Conform unui sondaj realizat de Office Team în cadrul unei companii, 80% din angajați afirmă că îmbrăcămintea purtată la locul de muncă îți afectează imaginea profesională. Important este să cunoști ce este acceptabil sau așteptat să porți la locul de muncă, în funcție de locul de muncă în care te afli și în funcție de compania în care activezi. îmbrăcămintea pe care trebuie să o porți variază enorm de la o companie
1. Hainele ce nu sunt pe măsura ta. Hainele foarte mulate sau scurte care 
lasă se se întrevadă prea mult de sub ele dau o imagine proastă, în vreme
ce hainele prea largi lasă ii ia de de ism.
2. Prea mult parfum sau apă de toaletă. Colegii sau clienții pot avea păreri
diferite vizavi de parfumul pe care îl folosești. Excesul te poate transforma 
în subiect de discuție, poți fi ridiculizat sau chiar marginalizat. E posibil ca 
unii să fie alergici la parfumul tău.________________________________________
3. Pantaloni sau fuste scurte sau foarte scurte. Să arăți „prea mult picior"
nu poate fi niciodată considerată o manevră bună în carieră atât pentru 
femei cât și pentru bărbați. Bărbații pot părea neglijenți sau necorespunzător 
îmbrăcați pentru serviciu, iar pe femei le face să arate mai curând sexy, 
decât serioase și de luat în seamă._________ _______ _______________________
4. Părul ieșit de sub control. Pentru femei sfatul nostru este să investească
într-o coafură profesională convențională, pentru bărbați să păstreze aspec- 
tul îngrijit, cu mențiunea că părul facial dezavantajează.__________________
5. Bijuteriile zgomotoase. Chiar în exces bijuteriile nu devin deranjante, însă
bijuteriile zgomotoase îți pot „scoate din minți” colegii la locul de muncă. 
Sfatul nostru este să purtați bijuterii simple._________________ ________ ____
6. îmbrăcămintea sport. Chiar în cele mai permisive locuri de muncă, pur- 
tatul unui costum de sport, pantofi de alergare, echipament sportiv îți 
creează o imagine apatică, neglijentă și lipsă de respect pentru colegi și 
locul de muncă.

La locul de muncă îmbrăcați-vă decent! (Foto: CI)la alta, chiar de la un departament la altul. Spre exemplu, un tatuator nu e de așteptat să se îmbrace asemeni unui contabil; un instalator nu se va îmbrăca asemeni unui avocat. Există meserii și colective în care păstrarea etichetei clasice nu este o nece

sitate cum este cazul programatorilor, inginerilor service sau altor categorii care în general nu interacționează cu clienții. Totul depinde de colectivul în care lucrezi și de coeziunea sa, dar este bine să te remarci pozitiv chiar și în acest caz.
SARMISMOB

angajează de urgență cu contract de muncă 
pe perioadă nedeterminată 

secretarfă), cor 411501, 
cunoscător(are) limba italiană scris, 

vorbit, citit și limba engleză, 
operare calculator, cu domiciliul în Deva.

(928S7)

rtelații suplimentare, depunere CV și programare pentru interviu la sediul 
societății, în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, tel. 227886.

Cabinet Stomatologic 
IVO DENT

______ angajează
asistent medical

Se oferâ salariu motivant.
Informații suplimentare ia telefon: 0749/220.161 sau 0254226.990. 

CV-urlIe se depun la sediul firmei: str. Dulllu Zamflrescu, bl. Q, ap. 19.

S.G SEWS-ROMANU DEVA SJLL
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car*u rama n) .

« CWvnteM» «wxl r> pe
* teâilWl. WW»

hwiili nn rmșsh* âLteiLetttdatd. ** U'A* te !’■*
Mm* 4a DEV'A. CAL£A ZARANDVLll. NL 1« tW n • (Micim te *

IntrmatR supbmenare putao obtoe * numărul de tetefan 2064Ob

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii înternet in vestul Austriei, in nord 
estul Ungariei, cât ai in județele Bihor, Timiș, if 
Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare 

r* 
Ești elev, student sau pensionar? j 

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 în 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)
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1«l <40 .(0)2M-4t1WV4 Î1SJH) OFZSuiSSSFO; » «x <40-(0)-2M 21B1M .-maH othe» acomin m

ANQAJEAZA

INGINERI» SUBINGINERI 
-domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP) 

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții; - minim 3 ani experiență în domeniu;
Poziție: - set șantier: - șef punct da lucru; - serviciu tehnic decontăn

DULGHERI
FIERARI BETONiȘTI 

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI
MECANICI UTILAJE (buldoexcevator, mic* mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO (B,C,E)

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați Oferim un 
pachet aalarial motivant Doar candidații selectați vor fl contactați în vederea 
interviului

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

- SIMPLU
- RAPID
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A bătut Europa la Taekwon-do

* Ajutor reciproc. Corvinul 2005 (locul 5) va întâlni, azi, la ora 11.00, pe teren propriu pe CSM Rm. Vâlcea (locul 2). Meciul are o importanță deosebită în ecuația promovării pentru oaspeți, dar și pentru a doua echipă hunedoreană din liga secundă, Min. Lupeni (locul 4), căreia i-ar fi de mare ajutor o victorie a Corvinului. (C.M.)

Gabriel 
Molomfălean

Absențe de marcă la FC CIP
Deva (C.M.) - FC CIP va juca primul meci cu Dinamo Athletic București din semifinalele play-off-ului Ligii I fără doi dintre cei mai importanți jucători ai săi: căpitanul Robert Lupu și fundașul de fier Gabriel Molomfălean. Lupu este suspendat după ce a fost eliminat (după două galbene) în meciul de miercuri din Cupa României, iar Molomfălean are varicelă și e indisponibil încă o săptămână.„Absența celor doi jucători și ambiția cu care vor veni la Deva cei de la Athletic complică acest meci. Va fi greu, dar avem ascendent psihologic asupra lor pentru că i- am bătut miercuri în Cupă și avem avantajul terenului propriu. Sper ca jucătorii să nu se creadă dinainte învingători și să abordeze meciul cu seriozitate și atunci nu văd de ce nu ne-am onora statutul de favoriți și am câștiga”, comenta Karoly Gașpary, antrenorul FC CIP Deva.Meciul este programat duminică de la ora 13.00 la Sala Sporturilor din Deva și va fi transmis în direct de canalul de televiziune Sport Klub, iar intrarea publicului va fi liberă. Al doilea joc va avea loc peste o săptămână la București, iar al treilea se va disputa doar dacă va fi necesar,. .
Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a 17-a din 
6 mai:
Victoria Călan - Aurul Brad: Sergiu Perța - centru, Florin 
Bulgaru și Laurențiu Ungureanu (toți Lupeni) - asis
tenți. Observator - Adrian Radu (Deva).
Agrocompany Băcia - Colegiul „Matei Corvin" Hd: 
Claudiu Vasarhelian (Orăștie) - centru, loan Hițcu 
(Orăștie) și Claudiu Nicoară (Deva) - asistenți. Obser
vator - Bogdan Sever (Deva).
Metalul Crișcior - CFR Marmosim: Alin Saraol - cen
tru, Alin Mariș și Alexandru Nichilciuc (toți Deva) - asis
tenți. Observator - Zoltan Gergely (Hunedoara).
Gloria Geoagiu - Univ. Petroșani: Emilian Petrișor -< 
centru, Nicolae Albulesu și Stelian Chiriță (toți Brad) - 
asistenți. Observator - Cristian Gîț (Deva).
Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg: Adrian Romonți 
- centru, Marius Pavai și Alexandru Bălan (toți Sime- 
ria) - aistenți. Observator - Emil Muntean.

■ Un sportiv din Călan 
a câștigat Campionatul 
European de Taekwon- 
do din Slovacia.
CĂLIN BlCĂZAN
calin.bicazan@informmedia.ro

Călan - Cel mai titrat sportiv din țară la Taekwon- do, multiplul campion național și internațional Cosmin Oprescu a obținut cel mai important rezultat al carierei la Campionatul European de Taekwon-do desfășurat la Poprad, Slovacia. Medalia de aur obținută de sportivul de la Clubul Taekwon-do Călan la categoria -71 kilograme (individual/lupte) vine ca o încununare a formei sportive foarte bune din ultima vreme pe care Cosmin Oprescu a dovedit-o în pregătiri și în competițiile de nivel național. „A fost o competiție foarte grea, dar nici nu mă așteptam să fie altfel. în categoria mea au fost înscriși 23 de sportivi foarte bine pregătiți. Acum, după ce am câștigat medalia de aur pot spune că sunt pe val. La Campionatul Mondial din Canada care se va desfășura în acest an urmăresc imul din primele trei locuri. Va fi puțin mai dificil deoarece vor concura sportivi titrați din Brazilia sau Argentina, dar eu țintesc medalia de aur”, afirmă încrezător Cosmin Oprescu.
A bătut campionulSperanțele sportivului nu sunt imposibil de atins mai ales că în primul tur al Campionatului European de la Poprad, Cosmin Oprescu a trecut de campionul mondial en-titre, irlandezul Ryan Cia- ran. După ce l-a năucit în turul următor pe scoțianul Cristopher Ford, sportivul din Călan a intrat după numai 30 de secunde în al

Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a 11-a, 
6 mai:
Seria Valea Mureșului
Ponorul Vața - Casino llia: Daniel Thirt - centru, 
Alexandru Belgun (ambii Călan) și Bogdan Smadici 
(Deva) - asistenți.
Observator - Nicolae Mogoș (Deva).
Olimpia Ribița - Victoria Dobra: Adrian Romonți - cen
tru, Marius Pavai și Alexandru Bălan (toți Simeria) - 
asistenți.
Observator - Mirel Biriș (Deva).
Zarandul Crișcior - Aurul Certej: Alin Saraol - centru, 
Alin Mariș și Alexandru Nichilciuc (toți Deva) - asis
tenți. *
Observator - Zoltan Gergely (Hunedoara). j
Streiul Simeria Veche - Moții Buceș: Vlad Biriș - Ma
rius Necșulescu și Daniel Branga (toți Deva) - asis
tenți. ''

Observator - Lazăr Kelemen (Deva).
1 *Seria Valea Straffllui •' |

Sargeția Bretea Română - Cerna Lunca Cernii: Emilian 
Petrișor - centru, Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță 
(toți Brad) - asistenți. Observator - Marian Dima 
(Deva).
Dacia Boșorod - AS Sântămăria Orlea: Florin Velea - 
centru, Marius Bartoșiu (ambii Hunedoara) și Nicu Savin 
(Hațeg) - asistenți.
Observator - Vasile Capotescu (Hunedoara).
Minerul Teliuc - Streiul Baru Mare: Sorin Petcu (Hune
doara) - centru, Flayius Obîrșan și Robert Dioancă 
(ambii Brad) - asistenți.
Observator - Grigore Macavei (Deva).
Unirea General Berthelot - Mureșul II Deva: Adrian Pas
cal - centru, Denis Haidiner și Răzvan Bobora (toți 
Hunedoara) - asistenți.
Observator - Petru Sperios (Hunedoara).
Viitorul Pădișa - Goanță Ghețari amânat la solicitarea 
echipei din Ghelan

.....  ..........  |V

Derby anost
Deva (C.M.) - Partida dintre primele două clasate în seria a V-a a Ligii a IlI-a, Mureșul Deva (locul 2) și Arieșul Turda (locul 1), desfășurată ieri la Deva, a dezamăgit. Programat într-un moment în care situația în vârful clasamentului nu mai putea fi schimbată, derby-ul a fost lipsit de miză și de calitate. Cele două fruntașe ale clasamentului s-au complăcut într-un joc anost, lipsit de orice veleitate spectaculară, fazele de poartă fiind foarte, foarte rare. în aceste condiții de joc plictisitor, una dintre preocupările spectatorilor a fost răspunsul la întrebarea dacă merită Arieșul să promoveze și Mureșul să joace baraj pentru eșalonul secund. Poate că da, dar nu după cum s-au prezentat la acest derby.

Derby-ul primelor dasate a 
dezamăgit

S.lll SJU Săli

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și participă la concurs cu copia după chitantă! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trlmite-o la sediul redacției 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr 37A pader Căd-ea Cepromin), până in 16 mai! Nu rata asemenea premii!

ROȘIII JURNAL ....

Hunedoreanul Cosmin Oprescu a îngenunchiat campionii europeni de Taekwon-dotreilea meci împotrivă rusului Petr Brinkovskiy, adversar care s-a dovedit a fi cel mai dificil de învins.„A fost cel mai greu meci. După cele două runde regulamentare arbitrii au decis egalitate. Am jucat o repriză de prelungiri, dar a fost din nou egalitate. în cea de-a doua repriză de prelungiri am punctat primul, iar arbitrii m-au declarat câștigător”, rememorează Cosmin. Semifinalele au adus pentru român o altă victimă în persoana polonezului Michal Dziubicki, iar în finală slovenul Rudolf Grega a simțit 

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

pe pielea lui motivul pentru care medalia de aur a revenit românului. „Sunt mândru de elevul meu. De la 12 ani ne pregătim pentru competiții. Vreau să mulțumesc pe această cale Consiliului Local Călan și conducerii Liceului Ovid Densușianu din Călan pentru tot ajutorul pe care ni l-au dat. Sperăm că în viitor ne vor ajuta mai mulți sponsori”, spune antrenorul emerit Cristian Popa.
Locul doi la punctajRomânia a câștigat în total, la Poprad, trei medalii de aur și două de bronz, fapt pentru 

care sportivii români au primit o cupă specială pentru cea mai bună echipă de seniori din Europa.Alți doi sportivi ai Clubului Taekwon-do Călan și-au adus aportul pentru locul doi pe care România l-a ocupat la punctajul clasamentului general pe medalii.Alin Șpan a ocupat locul întâi la echipe, proba spar- geri-forță, iar Cristian Popa, fiul antrenorului, a obținut un rezultat de perspectivă la prima competiție de anvergură la cate a participat ocupând locul șapte la lupte, categoria -52 kilograme.

mailto:calin.bicazan@informmedia.ro


PE SCURT
< s r ■» 9 • *■ • • • • « ••« « « * < « *.«.-* <!■'*. v-v:v\- >JV• Campioană. Handbalista Carmen Amariei Lungu a câștigat campionatul Danemarcei, cu formația sa de club Slagelse, care a învins, joi, în deplasare, echipa Viborg, cu scorul de 32-25 (16-12), în cel de-al doilea meci al finalei.

Duel așteptat de întreaga lume

Bătaie
Beijing (MF) - Mai mulți supraveghetori înarmați cu bare de fier s-au înfruntat cu niște muncitori pe șantierul stadionului olimpic din Beijing, provocând rănirea a cel puțin patru persoane, a anunțat, ieri, presa chineză.

în topBucurești (MF) - Atacantul echipei Dinamo, Claudiu Niculescu, ar putea rămâne pe locul doi in topul golgheterilor Cupei UEFA, el a- vând în prezent opt goluri marcate în competiția europeană și neputând fi ajuns sau depășit decât de Luis Garcia (Espanol Barcelona), care are șase reușite.

Claudiu Niculescu
(Foto: FAN)

Șevcenkc
(Foto: EPA)

La cuțitLondra (MF) - Ata
cantul echipei Chel- 
sea, Andrei Șevcenko, 
va fi supus unei inter
venții chirurgicale la 
aductori, astfel că 
fotbalistul ar putea 
lipsi de la meciul 
Ucrainei cu Franța, 
din 2 iunie, contând 
pentru preliminariile 
Campionatului Euro
pean din 2008. 
„Andrei Șevcenko 
este accidentat la 
aductori, lucru care 
va necesita o inter
venție chirurgicală la 
finalul sezonului", a 
declarat un purtător 
de cuvânt al grupării 
londoneze.
„El a lipsit de la 
meciul cu Liverpool, 
dar noi sperăm să fie 
disponibil până la 
finalul sezonului", a 
adăugat sursa citată.

■ Mâine se dispută me
dul secolului în pugilismul 
mondial, Oscar de la 
Hoya-Floyd Mayweather.Las Vegas (MF) - Meciul Oscar de la Hoya - Floyd Mayweather, la categoria mijlocie, versiunea WBC, de la Las Vegas, oferă boxului o luptă la înălțimea „nobilei arte”, partida urmând să fie transmisă în direct de TV Sport, duminică dimineață, la ora 4.00.Dacă sloganul întâlnirii „The World Awaits” (lumea așteptă) este puțin exagerat, totuși sunt câțiva ani de când lumea își dorea o astfel de întâlnire, informează AFP.într-un colț, Floyd „Pretty boy” Mayweather, în vârstă de 30 de ani, neînvins în 37 de meciuri (24 KO), arogant și provocator, care solicită de mai mulți ani o șansă de a lupta cu De la Hoya.In celălalt colț, Oscar „Gol- den Boy” De La Hoya, în vârstă de 34 de ani, 38 de victorii și patru înfrângeri, șase centuri mondiale la șase categorii diferite și perfect în rolul său de gentil.„Cred că este adevărat că acest băiat are nevoie să primească o lecție bună de umilință. Este foarte arogant, vorbește urât și este lipsit de respect. Mi-ar plăcea să-l fac să tacă”, a lansat californianul, provenit din imigrația mexicană.„în ceea ce privește oratoria sunt cel mai bun, dar sunt

București (MF) - Rezultate complete înregistrate în par
tidele disputate, joi, în manșa secundă a semifinalelor 
Cupei UEFA, care au dus la calificarea a două echipe 
spaniole în finala competiției de la Glasgow: FC Sevi- 
lla, actuala deținătoare a trofeului, și Espanol Barcelona.

Werder Efremen (Germania) - Espanol Barcelona 
(Spania} 1-2
Au marcat: Almeida '4 / Coro '50. Lacruz 60.

Essien se ocupă doar de fotbal, nu și de alcool (Foto: epa)

Probleme pentru I. Popa

FINALĂ SPANIOLĂ

FC Sevilla (Spania) - Osasuna Pampiona (Spania) 
2-0
Au marcat: Luis Fabiano '37, Renato '53.

La închisoare. Jucătorul echipei de baschet Sacramento Kings, Ron Artest, a fost condamnat la 20 de zile de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, pentru violență conjugală, a anunțat, joi, biroul unui judecător californian. (Foto: epa)

Iași (MF) - Antrenorul echipei Poli Iași, Ionuț Popa, a declarat, vineri dimineață, că a plecat de urgență la Timișoara, pentru a fi alături de mama sa, care a suferit un preinfarct.„Când am auzit, m-am suit imediat în mașină și am plecat de urgență acasă. Am internat-o pe mama în spital, la Timișoara, și trebuie să fiu alături de ea în aceste momente. Are probleme vechi de sănătate, iar acum a suferit un preinfarct”, a spus Popa.Tehnicianul ieșenilor a precizat că va face tot posibilul să revină vineri noapte la Iași, pentru partida de sâmbătă, cu Dinamo: „Să văd cum evoluează starea de sănătate a mamei și încerc să revin la Iași în această noapte, pentru

cel mai bun și în ring. Suntînfometat de succes și sunt pregătit să mor pe ring”, a spus Mayweather.Această luptă este deci, o chestiune de supremație intre De La Hoya, care a luptat o singură dată (mai 2006) în ultimii doi ani și jumătate și Mayweather, care are prima apariție la a- ceastă categorie.Mayweather, al cărui tată nu a reușit să-l convingă pe De la Hoya să-l antreneze, este favoritul pariori- lor, datorită vitezei sale, a calităților sale, a faptului că este cu patru ani mai tânăr și are o carieră încă în ascensiune. Pentru De la Hoya, atuuri- le sunt inteligența și un croșeu de stânga teribil.Indiferent de ce se va întâmpla, această luptă a atins deja vârfuri mediatice. La sfârșitul lunii februarie șî îhcepu- tul lunii martie, cei doi au parcurs 

a putea conduce echipa de pe bancă în meciul de mâine, cu Dinamo. Antrenamentele de vineri au fost coordonate de cei doi antrenori secunzi, Narcis Ciocârlan și Ioan Câm- peanu”.Meciul Poli Iași - Dinamo va avea loc, sâmbătă, de la ora 20.45, în etapa a XXX-a a Ligii I.

11 orașe americane pentruconferințe de presă intenționat tensionate. Provocări verbale, priviri fioroase,

Nu a fost beat
II Michael Essien, de la 
Chelsea, a fost arestat pe 
nedrept, fiind suspectat 
că a fost băut la volan.

Londra (MF) - Testul de alcoolemie al jucătorului echipei Chelsea, Michael Essien, despre care poliția anunțase că a fost arestat deoarece a condus în stare de ebritate, s-a dovedit a fi negativ, a anunțat, vineri, mijlocașul ghanez, informează AFP.Acest rezultat a fost obținut după analizarea unui eșantion din sângele său.„Nu aș conduce niciodată după ce am băut și sunt fericit că rezultatele testelor sangvine au arătat Că nu am depășit limita. Sunt conștient că fotbaliștii sunt un model pentru numeroși tineri și iau acest lucru în serios. Nu vreau ca ei să creadă că mă comport într-un mod ires
Cel mai bun

Londra (MF) - Fotbalistul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a fost desemnat jucătorul anului în Anglia și de Asociația Jurnaliștilor de Fotbal (FWA), la aproape două săptămâni după ce a primit o distincție similară din partea Asociației Fotbaliștilor Profesioniști (PFA). 

Cristiano Ronaldo e - din nou - cel mai bun (Foto: epa)

insulte: cei doi s-au confruntat timp de nouă zile.Mayweather chiar a făcut și „copilării”, ascunzând bagajele adversarului său într-un aeroport sau furându-i mâncarea într-un restaurant. Nimic grav, dar suficient pentru a produce o stare de nervozitate.însă vârfurile sunt și financiare, cu venituri ce ar urma să oscileze între 90 și 100 de milioane de dolari: între 25 și 30 de milioane pentru De La Hoya, puțin mai mult de 10 milioane pentru adversarul său.Pentru a a- dăuga un plus de interes, cei doi pugiliști au pretins că acesta va fi ultimul lor meci.
Cei doi pugi- 
lițti au fost 
destul de cu
minți înainte 
de „meciul se
colului"

(Foto: EPA)

ponsabil. Poliția și-a făcut datoria, am colaborat de bunăvoie cu ea, chiar am dat autografe pentru copiii unor polițiști”, a spus Essien.Michael Essien a fost reținut patru ore de poliție, în 23 aprilie. Essien pleca dintr-un , club la ora 5.00, când a fost reținut și dus la secția de poliție din apropiere, după ce i s-a făcut alcooltestul. El a fost reținut pentru patru ore, timp în care i s-a făcut o poză, i s-au luat amprentele și o mostră de ADN. Essien a fost eliberat pe cauțiune în jurul orei 10.00.Michael Essien, care a fost transferat de la Olympique Lyon pentru 24 de milioane de lire sterline, a preferat să iasă în oraș cu prietenii, în loc să meargă alături de coechiperii săi la gala de desemnare a celor mai buni fotbaliști din Premier Lea- gue.
Ronaldo, pe care PFA l-a ales și cel mai bun tânăr jucător al anului, a realizat astfel o performanță fără precedent, cumulând toate cele trei distincții majore din fotbalul englez. Cristiano Ronaldo i-a devansat în preferințele jurnaliștilor pe Didier Drogba (Chelsea), Ryan Giggs și Paul Scholes (Manchester United). în total, au primit voturi 12 jucători.

a i
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UȘI METALICE
449 RON

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens)

16,5 RON/MP f

• decomandate, 60 mp, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță, parchet, 
ușă metalică, geam termopan, boxă 
balcon închis, 2 cămări, debara și pod, 
Deva, blocurile Mintiei, preț 145.000 lei, 
negociabil. Tel. 0745/022954. (3/4.05)

• Alea Bejan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• semidecomandate, zona Zamfirescu, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
stare bună bucătărie mare, preț 100.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată preț 147.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• idbaanbatbdDecebal, etaj 2, decomandate, 
cu balcon, termopan, centrală termică modi
ficat preț 53.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la parter, zona bună ideal pt birouri, spațiu
comercial sau de locuit 50 mp, cu centrală 
termică bucătărie modificată parchet, ocupabil 
în 48 ore, preț negociabil, 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 43.000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• 50 mp, decomandate, zonă Mărăști, Deva, cu 
centrală termică bucătărie mare, modificată 
parchet, gresie, faianță preț 138.000 ron nego
ciabil, atei. 0730/474275, 0740/535095. (A4)
• zona Trident 58 mp, etaj 3, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bucătărie mare, 
cămară modificări, balcon mare, preț 130.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• zona Eminescu - ANL, gresie, ușă metalică 
faianță contorizări, preț 90.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent totul nou, preț 155.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu intriri separate, zona Dacia cu balcon, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
115.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Băkescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet preț 
118000 ron negociabil, tel . 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona piafă centrală termică termopan, 
parchet gresie, balcon închis, preț 145.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• decomandate, balcon Închis, parchet, bloc 
cărămidă Deva, Mul Dacia, preț 120.000 lei, 
negociabil. Tel. 0720/812063. (T)
• parter, semidecomandate. multiple 
îmbunătățiri, gresie, faianță centrală termică 
termopan, balcon închis, preț 150.000 lei, nego
ciabil. Tel. 229152. (T)
• jemidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel.

-y 0726/752146. CD
• semidecomandat zona Dacia, amenajat ca 

' spațiu comercial, 2 intrări, gresie, faianță preț
75.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, teL 0746/253662,211587. 
(A0)
• decomandata, 2 balcoane, centrală termică 

' Wnopane, parchet, grosier-faianță ST 58 mp,
Jona Opera, preț 44500 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• Gojdu, atei 2, parchet, balcon, ST 48 mp, 
contorizări complete, preț 122000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et 2, zona 
M. Eminescu, preț 130000 ron, teL 0745/639022, 
0726/316796(Al)
• decomandate, 2 balcoane, et 8 zona Lido, 
preț 41000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent In zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

urgent tn 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 128X100 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)

PIESE AUTO

IMPORT 
CAMION. 
RABA, 
TRACTOR

Bd RUSCA nr 17 in> spatele hotelului Rusca) 
tel/fax 0254/716 586 și 0746-262 816

Sîntuhalm - SC Mureș Aliment

Orăștle - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Fiecare sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate în următoarele puncte:

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Hia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

Deva:
L Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Simeria ■ Librăria situată în 
P-ta Unirii

PENTRU
AGENȚIA IMOBILIARĂ 
PRIMA - INVEST

CASA TA
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T Șl LICENȚIA T

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ror (92873)

Deva
Bd. 22 Decembrie nr. 37A 
(CEPROMIN}, parter cam.11/5 
teLftut. 0254/231.800
tel.0254/212.141
0740/178.252 0723/619.177 
e-meil: cllttBimob@yahoo.cotn 
www.eiitteimob.bu'o

Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

"' ” -- iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 31 mai 
poate să te desem
neze chiar pe tine 
câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii
MAI!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi! ‘

REGULAMENT: La acest concurs nu 
p t î tu- lua angajați! S C. Inform 
'J>.":fia S R.L s1 nici iudele acestora 
•• 'rad J‘ l s’ !l Extragerea se va 

f i■ u’ i ia ’ed-K.tia Cuvântul 
‘ ‘ •nai • ra t<4 si se va face

r- •' • 'i'i baza fdc-date a

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hunedoara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALITATE.• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: ®DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter. STel ./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro

MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 -l
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

AICI POATE
FI RECLAMA

TA!

Garant Consulting
11 ani de experiență 

emil teșite

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

http://www.prima-invest.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
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• araMtc ■aapt (termopane, CT. gresie.
cxd nou ocupabil imediat, etaj inter- 

neoer. zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg, 
reL 2L2.14L (A9)
• fcc, oraere parchet etaj intermediar, Bd. 
Decedai, «reț 46000 euro. tel. 231 £00. (A9)
• seaMec, canen cu parchet, contorizări, 
Balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, 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. 231.800. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490; 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (MO)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• ki 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)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, ultramodern, termopane, 
centrală termică living, ușă metalică zonă 
centrală 170.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)

: • Deva, Dorobanți, 78 mp, 2 băi, dotări
1 multiple, centrală termică geamuri termo- 
i pan, complet mobilat. Relații la tel. 
1 0720/545757.(9/3.05)

• decomandate centrată termică termopane, 
parchet, gresie + fiantă ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, Progresul, etaj 1, balcon, 
parchet, preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• dec., bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec., hol central, bucătărie, baie, boxă garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara <A2)
• dec., hol central, bucătărie, 2 băi, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, neamenajat etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță + gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• etaj 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă ultracentrală etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modern, centrală termică climă, preț 70.000 
euro negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• Gojdu, etaj 3, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță uși schimbate, 2 
balcoane, preț 185.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0745/30^00,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, 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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• wgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

• iigoit, ai grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212 (Al)

Vând ap. 4 camere (07)
Vând case la țară (17)

TOO^sMBO mp, cu uH ^Svelrte 

superbă preț 38 etn mp. TeL 07: 2/560414 
(4/4J5)

• 5 hrrtnu, rtraian. la șcsea. Deva sa, rxr- 
jurimi, pU.4 anedtat tei. 715717 (Al)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (AO)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (AO)
• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți. Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

CONTACT: Tel. 1)254240.013. »obil.0741 188.081
e-mail. minilwteliflrjagasro

SĂLI CONFERINȚĂ

Room-service 
mAsaj

SaunA
Telefon

Internet ș 
cazarE §

s.c. Sepe tastai Com S.R.L. Orație
strada Nicolae Bălcescu, s 4 

văjgfera > gamă variata Je 
electrice, feronerie, sanitare, 

, instalații de încălzire 
K r* nicaleji,vopsele^

Strada Nicolae Bălcescu,

*

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)

P 1 ***1*1^ ,

relații la tel:
0722/678 722, £

aasHsa

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
egrotn riști că

• Manager în turism
înscrieri zilnic, între orele 9-16. 
până la data de: 15.05.2007

• decomandate, 120 mp, 4 balcoane, 2 băi, 
centrală termică boxă în blocul Casial, merită 
văzut, 110.000 euro. Tel. 0745/253413. (T)
• decomandate, centrală termică hol central, 2 
băi, balcon închis, et 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• In Mana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Caipați, etaj 1, dec., neamenajat 1 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 etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg, tel. 
231.800. (A9)

• casă din cărămidă cu grădină 1 ha pădure, 
60.000 euro, la 18 km de Deva Tel. 0748/299030. 
CD

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

• terenuri kitravBane, Geoagiu, 2300 și 1300 
mp, zonă ultracentrală toate facilitățile, 
informații latei. 0747/220873. (1/2.05)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (AO)

Vând ap. 5,6 camere (09)

■ scării interioară 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, 150 mp, total occidental, 
garaj, 97000 euro, tel. r>?” /W4004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă în Simeria, 4 camere, baie, bucătărie, hol, 
toate utilitățile, zonă bună Relații la tel. 
0745/609389.(2/2.05)
• casă In Hațeg, zonă centrală cu spațiu 
comercial modernizat și mobilat cu mobilier 
comercial, st 224 mp, preț 500 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0723/215461,0254/770465. (T)
• 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 Pietroasă 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, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=5O0 mp, pretabiI firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona g , 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeriă P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• i«»wă N Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ki Sântuhakn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
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. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490 07^8/158 483 rAlC

Cumpăr casă (14)

• Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, baie, 
gresie, faianță apă gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• ta VețeL 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
grădină 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
"726/71090’ (Al)

Vând garsoniere (19)

• cu încăperi semidecomandate, 40 mp, etaj 
intermediar, zona Artima, gresie, faianță 
contorizări, cămară balcon mare, preț 120.000 
lei. Tel. 0743/805052. CD

• Deva, zona Avram lancu, etaj 4, o cameră 
parchet, baie: gresie, faianță contorizări, 
22 mp plus cotă pod, ocupabilă imediat, 
preț 16.500 euro, negociabil; nu sunt inter
mediar. Tel. 0722/242340. (8/3.05)

• Deva, B-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet gresie, faianță convertor 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, et 1, termopan, parchet, 
gresie, faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 
70000 ron negociabil, 0742/01941& (Al)
• 33 mp, contorizări, parchet balcon, et 4/9, 
zona Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• irgent semidecomandate, contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat, preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent In zona M. Eminescu, etaj 2, balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent In zona G. Enescu, st=44 mp,
amenajări moderne, preț 98000 RON, tel. 
0740/013971. (A2) '
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et 1/8 s=46 mp, balcon 
amenajat, contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2).
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 28000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 4, bucătărie, baie, repartitoare, 
balcon, izolat preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• zonă centrală 42 mp, etaj 1, decomandată 
contorizări totale, parchet gresie, faianță bine 
întreținută preț 102.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095 (A4)
• canari de cămin, zona Micro 15 bloc de 
cărămidă 12 mp, contorizări, termopan, 
parchet gresie, faianță preț 35000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095 (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, apometre, repartitoare, gaz
2 focuri, parchet fără modificări, preț 66.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Embiesai, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit vopsit liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000, lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Mravian, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități in zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
13 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva. S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravlan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeriă viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
07M58483.(A10)

• hală 1SN mp + teren 5600 mp, apă ctrert 
130.000 euro, tel. 215212 (Al)
• hală ki Deva, zona industrială S-2400 -e. 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț reg_ :s. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală în Petroșani, pe 2 nivele. ST<>X 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grier.: 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mo. ter:? 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., ' 
0745/511.776. (A9)
• imobil tn Deva, zonă bună pretabil pe— 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.5?: 
0745/511.778 (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

• hală și 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 
0254/613366 0788/040.490,0718/158.483. (A10)

imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat aragaz, frigider, contorizări, 100 
euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere. 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 eurc 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tpk 215212. (Al)
• apartament 2 camere Deva, complet mobilat.
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 340 mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică termopane, gresie, faianță totul nou, 8 g 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• se închiriază apartament 3 camere, nemo
bilat, decomandate, zona Spar - piață, cu 
centrală termică termopan, parchet, 2 balcoane, 
gresie faianță pentru firme, birouri, preț 250 
euro tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003. 
0745/253413. (A7)

Cumpăr teren (22)
• intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de Ofertă tel. 211587,0745/786578 (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• se cumpără garsoniere în orice zonă a Devei, 
cu sau fără modificări, indiferent de etaj, sau 
amenajări, ofertă de preț la vedere, cu plata 
imediat tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314, 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502. (T)
• 1800 mp, 1700 mp, 2850 mp teren, zona DN7 și 
aeroport (Aeroclub). Tel. 0748/869656. (T)
• extravilan ta capătul străzii Bălata din Deva și 
teren extravilan la ieșirea spre Simeria, 4700 mp 
fiecare. Tel. 0256/451498 sau 0747/974947. (T)
• grădină In Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fe 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. CD
• șl imotil de 580 mp, situat ultracentral, 
pretabil pentru sediu firmă spații de birouri, 
pensiune, exclus intermediari. Tel. 0730/362803. 
CD
• WravBan, utfitâti, str. D. Sturdza, 650 mp, fs 9 
m, preț negociabil.Tel. 0726/114989. CT)
• 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)
• teren la DN7, între Sântuhalm și Simeria, 1800 
mp, fs 170 m, gaz, curent apă alte facilități. Tel. 
0748/869656. (D

Alege CL pentru anunțul tău

Primăria orașului Simeria 
organizează 

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 
în vederea închirierii unui teren în suprafață de 

24 mp, situat în Simeria, str. Piața Unirii, pentru 
amplasare "Chioșc - comercializare mărfuri 
alimentare și nealimentare".

Prețul de pornire a licitației este de 5 
lei/m.p./lună.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Simeria, în data de 04.06.2007, ora 1O.OO.

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

(92855)

Asociația Națională a Detectivilor din România, 
organizează cursuri de pregătire pentru profesia de 
investigator privat (detectiv particular) pentru absolvenți 
de studii universitare

Informații privind selecția și admiterea la telefon 
0744/795.487, între orele 12,00, în perioada 

01.05.2007-15.05.2007,
(926 Wî

locuri
__ _  A:
Organizăm nunți, botezuri, aniversări ■ capacitate 400 

Pentru informații suplimentare sunați la 0254'2 
Nimic nu se compară cu un client nuȚlț



CMNI EXPERȚ1LOR CONTABILI Șl 
CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN 

ROMÂNIA
FILIALA HUNEDOARA

Organizează în 8 și 9 septembrie 2007

EXAMEN DE ACCES LA PROFESIA DE EXPERT 
CONTABIL Șl CONTABIL AUTORIZAT 

în vederea pregătirii pentru examenul de acces, candidații 
interesați pot frecventa cursurile intensive de pregătire organi

zate în perioada 15 iunie - 25 august 2007 la toate 
disciplinele de examen.

Cererile de înscriere la cursurile de pregătire se primesc până în 
data de 1 iunie 2007, iar dosarele de înscriere la examene se 

primesc până în data de 1 august 2007.
înscrierile, tematica de concurs și alte detalii pot fi obținute la 

sediul Filialei CECCAR din Deva, str. luliu Maniu, bl. L 4 (mezanin), 
tel. 0254-214658, 0254-217211.

(92888)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 60 familii albine, matcă selecționată, cu 
sau fără lăzi, verticale, magazie întreagă, 
folosite doar 2 ani, preț negociabil. Tel. 
0724/341388. CT)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând centură medicală nentru hernie. Tel. 
211078. (T)

Altele (61)

• Cumpăr paie, din plastic, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857. a)
• vând pavilion apicol, nou, înmatriculat, veri
ficat 2009, roți duble, vârtej, capacitate 51 familii, 
preț 6000 lei. Tel. 214319. (T)
• vând seturi de 2,3,4 lacăte Cu aceeași cheie și 
lacăte speciale antiefracție, import Germania 
ABUS. Tel. 0723/227569. (T)
• vând urgent cântar tip Balanța Sibiu, 100 kg, 
și ladă frigorifică 12,50/1,2/60, preț 500 respectiv 
2000 lei. Tel. 0752/206785. (T)

• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp. 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabl I din 1 aprilie. (A7)
• apj camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=10C mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Băkescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lic. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

SUNTtM f î». HAU AUTO» Pierderi (62)

best .ro
Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Plăvan Ion. Se declară nul. (2/4.05)
• pierdut poliță asigurare RCA 664894/803.2007 
pe numele SC Rebekă Garden Hunedoara, 
pentru autoturism HD51GEO. Se declară nulă. 
(5/4.05)

Absolviri (70)
• vând plug cu 3 brăzdare pentru tractor U 650, 
preț avantajos. Tel. 0748/869656. (T)
• vând urgent minigenerator de acetilenă și 
trusă de sudură și tăiere oxiacetilenă, preț 550 
lei. Tel. 0254/231750.(7)

Piese, accesorii (42)

• vând uși partea dreaptă și trapă pentru Ford
Sierra, preț 50 lei. Tel. 0723/227569. (T)

Garaje (43)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
■ amenajat, S-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

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

• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• hală,S-500 mp, H 33 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

Mobilier și interioare (47)

Imobile schimb (30)

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

• schimb apartament 2 camere semidecoman- 
date cu apartament 3 camere, neamenajat, 
centrală termică, ușă metalică, termopane, 
gresie, faianță, parchet, bine întreținut. Tel.

• '524/381759.(7)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

V
| Auto românești (36)

• vând antenă recepție TV, japoneză, cu teleco
mandă, 6 programe, folositoare în zonele fără 
cablu tv, preț 50 lei. Tel. 21788a (T)

• ofer spre vânzare Aro 10 și Dacia 1300, stare 
excelentă de funcționare, taxe la zi; presă vibra
toare pentru fabricare bolțari construcție, nego
ciabil. Tel. 227903. (T)

Electrocasnice (56)

Auto străine (37)
• vând Trabant 601S și multe piese de schimb. 
Tel. 0254/214319. (T)

• vând frigider Arctic, 140 lei, și rotile nr. 38, preț 
55 lei. Tel. 230459. (T)
• vând ladă frigorifică, 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț 350 lei, și aparat vibromasaj, 
nou, preț 120 lei. Tel. 0740/675669. (T)

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

• Promoția 1972 a Liceului Economic Orăștie 
invită toți colegii la întâlnirea de 35 ani care va 
avea loc în data de 19 mai, ora 13, la restaurantul 
„La Bariera" (ieșire din Orăștie, spre Sebeș). 
Persoane de contact: Corina Dănilă Popescu, tel. 
0722/540363 sau Viorica Popa Buda, tel. 
0744/470291. Vă așteptăm cu drag. (T)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia și Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dimatizate, modeme. 
TeL 0740/218237,0726/500804,0765/455835.  
(17/1243)

• execut lucrări de foraj pentru persoane fizice 
sau juridice, pentru puțuri de apă, cu instalație 
automatizată Tel. 0744/560830. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• Noul!! Călătoriți ieftin, și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia.Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604. (87919)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez personal pentru stână cu oi, salariu 
atractiv. Tel. 0720/008739. (3/27.04)
• caut cameristă, menajere, ofer 500 lei net plus 
carte de muncă și alte facilități, vârsta maximă 
45 ani, seriozitate absolută, Deva, centru. Tel. 
0721/661572(7/3.05)
• confecționerasamblor articole textile, Călan, 
10 posturi, data limită 25.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE: 
AO - Evrika
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason 
A9 - Elitte
A1O - Liliacul 
Multicom

. Creșa Dna organizează conazs pentru 
ocuparea pos&Aa de bucătăreasă, hscrierile se 
fac până în 11 mai, ax la creșa Deva, Aleea 
Viitorului, nr. 5 (lângă Crucea Roșie). Tel. 230250. 
(2/2.05)
• SC Daniele Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat. Tel. 
0745/231867,(9/26.04)
• societate comercială angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe mașină cu remorcă și 
graifer. Informații la tel. 231587, 0749/662004. 
(6/2.05)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru chioșc non-stop în Deva. Relații la tel. 
0722/148473.(3/27.04)
• șofer cat. B, cu aviz medical și psihologic 
valabil pentru distribuție marfă. Tel. 
0741/203720. CV la fax 0261/769215. (92332)
• agent comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Orăștie, 1 post data limită 
8.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Simeria, 1 post data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Petroșani, 20 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 12 posturi, data limită 31.05., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 13 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Petrila, 2 posturi, 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări. Brad, 1 post data limită 31.05. 
Tei. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Călan, 1 post data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor maistru țesător, tricoter, Deva, 10 
posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Deva,4 posturi, data limită3.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 10 posturi, data 
limită 25.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Lupeni, 1 post, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• analist ajutor, Brad, 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• asfaltator, Petroșani, 1 post, data limită 15.05., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent mecfcal fizioterapie, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical general ist, Brad, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Simeria, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical, Simeria, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman,Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 17.05. Tel. 
213244, orele 9-18
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 3.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.05. Tel.. 
213244, orele 9-16.
• barman, Luperi, 2 postări, data limită 2.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• brancanfer, Hațeg, 1 post, data limită 10.05. 
Tel. 213244, orele 9-16
• brutar, Brad. 3 posturi, data limită 31.06 Tei. 
213244, orele 9-16
• brutar, Deva, 5 posturi, data limită 30.06 Tei. 
213244, orele 9-16
• brutar, Lupeni, 1 post data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Orăștie, 3 posturi, data limită 3005. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 15.05., 
Constanța • Mamaia. Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 17.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 30.05. 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, Orăștie, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Simeria, 1 post data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cabanier, Brad. 1 post data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

Comemorări (76)

Familia reamintește cu aceeași durere 
în suflet că se împlinesc 3 ani de la 
încetarea din viată a celui care a fost

ing. EMD. SĂLĂJEAN 
iubitor sot, tată și bunic. Te vom 
păstra mereu în sufletele noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(7/2.05)

Se împlinește un an de la plecarea în veșnicie a celui 
care a fost

prof. IO AN FAUR
Pentru noi, absenta lui este, cu fiecare zi, tot mai 
dureroasă. Ne vom ruga mereu pentru ca țărâna să-i 
fie ușoară. Familia Faur

• căJcătoroasă lenjerie, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 3.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cartonagist, Brad, 4 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hinedoara, 2 posturi, data limită 25.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• chimist, Orăștie. 1 post, data limită 10.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Brad, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• coafor,Hu>edoara.2posturi,datalimită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-18
• cofetar, Petroșani, 1 post, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16
• confecponer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asambtor articole din textile, 
Călan, 1 posti data limită 31.12 Tel. 213244, orele 
9-16
• cordecțfoner-asambior articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 208 Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecțfonerasamblor articole din textile,
Călan, 4 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecțfoner-asamblor articole din textile,
Deva, 17 posturi, data limită 30.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțfoneoasamblor articole din textile,
Deva, 20 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asambior articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asambior articole din textile, 
Hunedoara, 52 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asambior, Hațeg, 10 posturi, 
data limită 29.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier administrația publică. Deva, 2 
posturi, tel. 213244, între orele 9-16, data limită 
1805.
• consier instituții publice, Brad, 3 posturi, data 
limită 15.06., tel. 213244, între orele 9-16.,

• conslderjuridic, Brad, lposti data limită30.05„ 
tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier/expert/inspector/referent/econo- 
mist, Hunedoara. 1 post, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.

(8/2.05)

• consultant management, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.05., tel. 213244,între orele 9-16.
• contabil, Brad, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabihșef, Deva, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• controlor calitate, Hunedoara, data limită 
10.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, data limită 31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 8 posturi, data limită 30.05., tel. 213244, 
între orele 9-18
• cwățâtoreasă lenjerie, Hunedoara, 1 posti 
data limită 05.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• cusător confedi industriale din piele, Orăștie,
1 posti data limita 08.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 
9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 31.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 40 
posturi, data limită 17.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.05., tel. 213244, 
între orele9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 1 
posti data limită 08.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 8 
posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• desenatorinsemnător cherestea, Brad, 1 post, 
data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• director atțunct societate comercială, Brad, 1 
post, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• director economic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tBspecer, Lupeni, 1 post, data limită 05.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• distribuitor presă, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• dnjbist, Brad, 1 post, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
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Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 11

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se var publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iți asumă responsabilitatea pentru conținutul 
amarțarBer de mici și mare pidiiirrtate-
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sâmbătă, 5 mai 2007

• Test controversat. Un test ADN comercializat pe internet, cu ajutorul căruia viitoarele mame pot afla sexul fătului începând cu cea de-a șasea săptămână de sarcină, a stârnit controverse în Marea Britanie. Rezultatele se bazează pe prezența în sângele mamei a cromozomului Y, care este specific sexului masculin. Absența acestui cromozom indică faptul că este vorba despre o fată.
Simbolul muzicii indie

Londra (MF) - Cântecul „Live Forever” al trupei britanice Oasis se află în fruntea unui clasament al pieselor simbol din muzica indie. Trupa Oasis, originară din Manchester, mai are încă cinci hituri incluse în topul celor mai mari 50 de „imnuri independente”, realizat de revista muzicală NME și de postul Xfin. în august 2006, „Live Forever” a primit titlul de cel mai bun cântec al tuturor timpurilor din partea cititorilor revistei Q. Pe locul al doilea s-a situat Nirvana, cu „Smells Like Teen Spirit”, în timp ce pe locul al treilea se găsește Pulp, cu piesa „Common People”. Topul a fost realizat în urma voturilor primite din partea publicului, a altor trupe muzicale și a specialiștilor din domeniu pe parcursul ultimului an.

I Activiști indonezieni au protestat împotrivaI comerțului ilegal de1 broaște țestoase de mare, pe plaja din Kuta Bali. (Foto: EPA)

Este dependent de alcool

Exoplaneta
Paris (MF) - Satelitul francez Corot, destinat detectării de noi planete care gravitează în jurul altor stele decât Soarele și de noi semne de viață, lansat pe 27 decembrie 2006, a descoperit prima sa exoplanetă, un corp ceresc gazos, foarte cald și mult mai mare decât Jupiter. Informația a fost dată publicității de Centrul francez de studii spațiale (Cnes).

Oferta de 5 
milioaneLondra (MF) - Fostele membre ale trupei Spice Girls au primit o ofertă de a susține un concert la Las Vegas, în urma căruia fiecare dintre „fetele condimentate” va fi mai bogată cu câte un milion de lire sterline (1,99 milioane de dolari), informează The Sun. Concertul la care ar trebui să cânte de Crăciun.

Schirra (Foto: EPA) 

Doliu la 
NAȘA
Marri (MF) - Wally 
Schirra, unul dintre 
primii aslronauți ai 
agenției spațiale ameri
cane care au participat 
la o misiune în spațiu, 
a murit din cauze na
turale la vârsta de 84 
de ari, h Caifcxria, a 
rrdcat NAȘA A fost 
unul dintre cei șapte 
astronauți selecționați 
în 1959 pentru proiec
tul Mercury, primul 
program american 
care a avut ca obiectiv 
trimiterea de oameni 
în spațiu. Pe 3 
octombrie 1962, a 
devenit al dndlea 
american care a ajuns 
în spațiu, la bordul 
navetei Mercury 8, în 
timpul unei misiuni 
care a durat aproape 
9 ore.

■ Actorul David Hassel
hoff a recunoscut public 
faptul că este depen
dent de alcool.

Los Angeles (MF) - O înregistrare video în care este prezentat într-o stare avansată de ebrietate a apărut pe internet. înregistrarea, despre care se crede.că a fost realizată în urmă cu trei luni de fiica actorului, Taylor Ann, în vârstă de 16 ani, îl prezintă pe Hasselhoff îmbrăcat doar în pantaloni, zăcând pe podea și încercând să mănânce un ham- burger. Pe fundal se aude o voce de femeie tânără care îi cere actorului să nu mai bea pentru că ar putea să-și piardă rolul din spectacolul „The Pro- 
ducers”. înregistrarea, care a

Premianți la Classical

Ora mesei Un sârb, mare iubitor de animale, ia micul dejun într-un parc din Uzice împreună cu o trupa de patrupezi. (Foto: EPA) i

■ Britanicul Paul 
McCartney a fost recom
pensat cu premiul pen
tru cel mai bun album.

Londra (MF) - Starul muzicii pop Paul McCartney a fost recompensat cu premiul Classical Brit pentru cel mai bun album, „Ecce Cor Meum” (Behold My Heart), într-o ceremonie care a avut loc joi, la Royal Albert Hali din Londra, informează Reuters. Paul McCartney l-a învins astfel pe un alt star al muzicii pop/rock, Sting, care fusese nominalizat pentru albumul „Songs from the Labyrinth”. Albumul „Ecce Cor Meum” este cel de-al patrulea album de muzică clasică în limba latină compus de
S-a încheiat Festivalul Tribeca

Au luat lecții de etichetăRichmond (MF) - Biroul guvernatorului statului Virginia a publicat o listă cu recomandări în ceea ce privește eticheta cu ocazia celei de-a patra vizite de stat în SUA a reginei Elisabeta a II-a, la împlinirea a 400 de ani de la fondarea primei colonii britanice permanente din America de Nord. în prezența reginei americanii nu sunt obligați să facă o plecăciune, însă nu trebuie să dea mâna cu regina până când aceasta nu le întinde mâna. Pălăriile sunt un accesoriu acceptat în prezența reginei, dar nu se poartă in general după ora 18.00. Femeile nu trebuie să-și scoată mănușile înainte de a o întâlni pe regină. Mănușile nu trebuie să fie albe. Formula de adresare pentru regină este „Majestatea Sa”, în timp ce pentru prințul consort Philip, duce de Edin- burgh, este „Alteța Sa Regală”.

■ Un film regizat de 
solistul trupei Limp Biz- 
kit a fost premiat la Fes
tivalul Tribeca.

New York (MF) - „The Edu- cation of Charlie Banks”, producția cu care Fred Durst, solistul trupei Limp Bizkit, a debutat ca regizor, a primit, joi, premiul pentru cel mai bun film de ficțiune la Festivalul

De la Borat la 
Freddie Mercury

Londra (MF) - Actorul britanic Sacha Baron Cohen, interpretul celebrului personaj Borat, va juca rolul lui Freddie Mercury într-o dramă biografică ce ar putea fi produsă de veteranul Robert de Niro. Baron Cohen (35 ani) a fost preferat pentru acest rol unui alt actor celebru, John- ny Depp, care în prezent filmează la Londra pentru musicalul „Sweeney Todd”.„Producătorii așteaptă cel mai bun scenariu posibil. Sacha adoră ideea și i-ar plăcea ca astfel să mai scape de imaginea lui Borat”, a indicat o sursă din cinematografie.Sacha Baron Cohen a devenit anul trecut cel mai bine plătit actor din Marea Britanie.
apărut inițial pe internet, a fost preluată de mai multe posturi de televiziune de divertisment din Statele Unite.în urma acestui eveniment, actorul a decis să trimită un comunicat în care precizează faptul că face de multă vreme tratament pentru a-și vindeca dependența de alcool și că atunci când a fost filmat a avut un moment de cădere. Acesta a menționat că, deși a trecut printr-un divorț dureros și a fost despărțit de copii din cauza slujbei, a reușit cu succes să se abțină de la consumul de alcool.Hasselhoff (54 ani) a mai spus că înregistrarea a fost făcută de fiica sa, care este foarte îngrijorată și care a vrut să-i arate cum se comportă 
când este beat

Sting a fost învins de Mc Cartney (Foto: EPA)Paul McCartney și este o piesă pentru cor și orchestră. Piesa a fost inspirată de fosta soție a starului, Linda McCartney,
Tribeca de la New York, fondat de Robert de Niro.„Taxi to the Dark Side”, în regia lui Alex Gibney, un film despre torturile practicate de militarii americani prizonierilor din Afganistan, Irak și Guantanamo, a fost recompensat de juriu cu premiul pentru cel mai bun documentar. Premiul Founders pentru cel mai bun film a fost acordat israelianului David Volach
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care a murit din cauza unui cancer la sân în 1998. „Am început să lucrez la aeest album când Linda trăia. Spiritul ei se 
pentru „My Father My Lord” („Hofshat Kaîts”).Regizorul-scenarist Nouri Bouzid a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun scenariu pentru „Making Of’, un film care are ca temă terorismul, în timp ce protagonistul aceleiași producții, Lofti Abdelli, a primit premiul pentru cel mai bun actor. Marina Hands a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță. 

piese”, a declarat Mc Cartney. Printre ceilalți câștigători Classical Brit ai serii s-au numărat- violonistul Ruth Palmer, card^ a primit titlul de cel mai tânăr interpret britanic de muzică clasică, soprana rusă Anna Ne- trebko, recompensată cu premiul pentru cel mai bun interpret vocal al anului, și pianistul norvegian Leif Ove And- snes, care a câștigat premiul pentru cel mai bun instrumentist al anului. Premiul Classical Brit pentru cea mai bună înregistrare a revenit Filarmonicii din Berlin pentru suita orchestrală „The Planets” compusă de Gustav Holst. Dirijorul britanic Vemon Handley a fost recompensat cu premiul Classical Brit pentru întreaga carieră.

Inuka și Sheba simt doi urși polari ai grădinii zoologice din Sîngapore. Inuka est singurul urs polar din lume care s-a născut la 1 tropice. (Fota epa>


