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Duminică dimineaţa
trecem la ora de vară

VREMEA
LA NOAPTE: 4°C
MÂINE: 14°C

Mâine-noapte vom dormi mai puţin
p
pentru că România va da ceasul cu o
o
oră înainte. Astfel, ora
3.00 va deveni ora
4.00, iar noaptea
de sâmbătă spre
duminică va deveni
ccea mai scurtă din an.

CEREMONIE

IPS Andrei este, de astăzi,
noul mitropolit al Clujului
La întronizarea noului ierarh au participat peste 4.500 de credincioşi. Ceremonia a avut loc
la exact cinci ani de la înscăunarea primului mitropolit de la Cluj, IPS Bartolomeu. zz
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TRANSILVANIA

ASTĂZI, 0RA 11.00 zz Fundata şi-a adus soldaţii la Cluj
A

Businessmanul
din sala de clasă

ECOLOGIC

Clujul, în
beznă de „Ora
Pământului“

Un elev sătmărean şi-a
deschis propria afacere:
prima firmă din oraş
specializată în curăţarea
scărilor de bloc. zz PAG 6

Primăria va stinge sâmbătă,
timp de 60 de minute, iluminatul public din Piaţa Unirii
şi Piaţa Avram Iancu cu
ocazia campaniei mondiale
„Ora Pământului“. zz PAG 5

BOSNIAROMÂNIA

LUMEA

Lotul Bosniei
este mai
scump cu 22 de
milioane de euro
Echipa Bosniei are o valoare
de 72,4 milioane de euro,
în timp ce primul „11“ al
lui Lucescu valoareză 50,1
milioane de euro. zz PAG 8

Adrian Severin,
şi huiduit, şi
cu biroul sigilat
zz Standul comunei Fundata este unul dintre cele mai animate, la Târgul de Turism „Touristica“, deschis azi la Polus Center.
Primăria comunei din judeţul Braşov se promovează la Cluj
folosindu-se de trecutul ei. „Fundata este prima localitate eli-

Mâine ai DVD-ul 9:
Colecţia Seinfeld + supliment
„Adevărul Sănătate“
Numai împreună cu ziarul „Adevărul“
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berată la Primul Război Mondial. De aceea am ales să aducem
la Cluj doi soldaţi, în haine militare specifice acestei perioade“,
a explicat Marian Florin Pâtea, primarul comunei Fundata.
TEXT ŞI FOTO: SEBASTIAN SECAN zz PAG 4

Cumpără
ră duminică
DVD-ul cu
Numai împreună cu ziarull „Adevărul“
Adevărul“

„The Economist“
titrează: „Încăpăţânarea
eurodeputatului român,
tipică pentru politica din
România“. zz PAG 10
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