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Dimineața

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

Clientul misterios
Deva (T.S.) - Intră în magazin ca unclient oarecare. Cu toate acestea este unclient deosebit. în termeni tehnici se numește... clientul misterios. Iar menirea lui este să verifice modul în care îți faci datoria fată depatron. Aceasta este meseria pe care o practică un devean. /p.6

Zi nelucrătoare
București (MF) - Ziua de luni, 30 aprilie 2007, a st declarată de Guvern câ fiind nelucrătoare, astfel încât bugetari să fie liberi între 28 aprilie și 1 mai. Potrivit Codului Muncii, ziua de 1 mai este nelucrătoare, fiind considerată sărbătoare legală. Ministrul Muncii, va propune Guvernului ca ziua de luni să se recupereze în prima jâmbătă din mai.

OZN la Ribi- 
cioara?

Ribița (T.S.) - Două cercuri cu diametrul de 16 metri, care apar de câțiva ani pe o pășune din satul Ribita au aprins imaginația UFO- logilor din județ. Paul Dornean, unul dintre specialiștii din județ în domeniul OZN susține că sunt două cercuri unicat în România. Cât despre localnici... ei așteaptă să vină omuleții verzi! /p.3

Datori la 
Salub
Hunedoara (D.l.) - 
Reprezentanții aso
ciațiilor de proprietari 
din Hunedoara 
cărora li s-a sistat ser
viciul de salubrizare 
nu au achitat nici 
măcar o parte din 
datoriile către Salub. 
Dacă Asociația 22 a 
cerut totuși o reeșa- 
lonare a datoriei, cei 
de la Asociația 16 au 
amânat... sine die 
rezolvarea problemei, 
între timp, locuitorii 
străzii Batiz depun 
gunoaiele pe plat
formele de beton pe 
care de o săptămână 
nu mai există con
tainere. Salub este 
decisă să nu co
lecteze gunoiul la 
asociațiile la care a 
sistat acest serviciu 
până nu vor achita 
măcar o parte din 
datorie. Și dacă restul 
datornicilor nu mai 
diminuează din 
datorii, vor aplica 
aceeași măsură tutu
ror asociațiilor.
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0 sinucidere la 7 zile
■ Un număr de 18 
hunedoreni și-au pus 
capăt zilelor, în primele 
patru luni ale acestui an.

Deva (M.T.) - Sinuciderea, colțul de rușine al umanității, este unul dintre subiectele de interes general în jurul căruia

au fost emise cele mai variate păreri: de la curaj dement la crunta lașitate, fugă din fața problemelor vieții, renunțare, slăbiciune. Oricum ar fi privit, faptul în sine își păstrează, intact, tragismul. Un studiu realizat pe această temă relevă faptul că, în Transilvania există cele mai multe

cazuri de suicid. „Din punctul de vedere al statutului social lucrurile sunt echilibrate, nu există nici o clasă care să fie iertată de fenomen. își pun capăt zilelor și săracii, și bogății. La raportul între sexe, situația e în dezavantajul bărbaților”, a declarat psihologul Daniela Mocuț, subinspector

în cadrul IPJ Hunedoara. Ținând cont de faptul că suicidul este rezultatul unui șoc psihic, se pare că româncele sunt mai rezistente la stresul vieții, 78% din sinucigași fiind bărbați. La nivelul județului s- au înregistrat, în primele patru luni ale anului, 18 cazuri de suicid, /p.3

Aspecte din timpul redactării unei scrisori comune adresate Parlamentului Europei de elevi de la Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” alături de prietenii dfa Branja, Madagascar, Senegal, Germania și Spania, /pj
(Foto: Tralan Mânui

Viceprimarul Inișconi - demis
■ Noul viceprimar al 
Devei este Nelu Arde
lean, fost viceprimar 
până în 2000.

Deva (M.S.) - Unul dintre cei doi viceprimari ai municipiului Deva, Ioan Inișconi, membru al PD, a fost demis ieri din funcție, prin votul CL, postul vacant fiind ocupat de consilierul Nelu Ardelean,

membru al PRM. Decizia demiterii viceprimarului Inișconi a venit la capătul unei ședințe aprinse, în care PSD și PD au acuzat PNL că încearcă să rezolve o dispută politică între foștii parteneri din Alianța D.A. Potrivit expunerii de motive care însoțește hotărârea adoptată de consilierii locali, Ioan Inișconi a fost acuzat de coordonarea defectuoasă a activității tea

trului din Deva, aflat în sub- ordinea Primăriei, și de faptul că ar fi săvârșit abateri în exercitarea funcției de viceprimar. în replică, fostul viceprimar a declarat că demiterea sa din funcție constituie „un abuz” și că își rezervă dreptul de a consulta un avocat. El nu a exclus posibilitatea de a ataca, în contecios administrativ, hotărârea adoptată de consilierii locali, /p.6

Metro la DevaDeva (M.S.) - Un complex comercial format din supermarketurile Metro, Praktiker, Real va fi construit la intrarea în Deva, dinspre Alba Iulia, în zona fostelor puțuri de apă. Investiția va fi gata până în 20 decembrie, a anunțat primarul Mircia Muntean.
Și totuși, munca poate ucide
■ Dependența de 
muncă poate provoca 
probleme grave de 
sănătate.

Deva (D.l.) - Cazul Ralucăi Stroescu, tânăra moartă de epuizare, este considerat de hunedoreni drept unul particular. Majoritatea consideră că munca până la epuizare nu poate provoca moartea. Potrivit statisticilor, în județ, unul din 10 hunedoreni au cel puțin două slujbe, deci depun

un efort mai mare decât cele 41 de ore săptămânale de muncă. Hunedorenii preferă să muncească de plăcere și, chiar dacă depășesc cele 8 ore zilnic recomandate, susțin că își cunosc limitele. Așa cum există dependența de alcool sau dependența de tutun, există însă înregistrată în lume și dependența de muncă. Japonezii au chiar un termen generic care denumește „moartea subită din cauze ocupaționale”: karoshi. /p. 5

, 0 planetă asemănătoare Pământului a fost descoperită la o distanță de 20,5 ani-Iumină. Temperatura medie a acestui Supra- Pământ este cuprinsă între 0 și 40 de grade Gelsius. i 
/p.12 (Foto: EPAÎ
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• Barbara Blida, fostul ministru polonez pentru Construcții și Locuințe, implicată într-un caz de corupție, s-a sinucis ieri dimineață, în timpul unei percheziții apoliției la domiciliul său din Silezia. Blida (57 ani) s-a retras în baie, în timpul percheziției, împușcându-se în piept.
Atentate 
revendicate

Bagdad (MF) - O grupare teroristă afiliată rețelei al-Qaida din Irak a revendicat, marți, cele două atentate sinucigașe soldate cu moartea a nouă militari americani și rănirea altor 20, unul dintre cele mai grave a- tacuri care au vizat trupele terestre americane de la invadarea Irakului în 2003.
Castro se 
reface

Washington (MF) - A- gențiile americane de informații consideră că starea de sănătate a liderului cubanez Fidel Castro, aflat în fază critică în urmă cu câteva luni, se ameliorează, și nu pot exclude posibilitatea unei întoarceri la conducere a acestuia, au declarat o serie de oficiali.

Fidel Castro (Foto: EPA)

Pentru un referendum ieftin

Adrian Cioroianu
(Foto: EPA)

Refuzat
de Rice
București (MF) - Mi
nistrul de Externe, 
Adrian Cioroianu, i-a 
solicitat o întrevedere 
secretarului de stat al 
SUA Condoleezza 
Rice, cu ocazia reuni
unii miniștrilor de Ex
terne din țările NATO, 
de la Oslo, dar a pri
mit răspuns negativ, 
din cauza prezenței 
pentru scurt timp a 
oficialului american în 
capitala Norvegiei. 
Purtătorul de cuvânt 
al MAE, Corina Vin- 
țan, a precizat că se
cretarul de stat ame
rican va sta foarte 
puțin la Oslo, iar 
agendele celor doi 
nu s-au potrivit. Cio
roianu va discuta, la 
Oslo, despre subiecte 
precum operațiunile 
din Afganistan (ISAF), 
Kosovo (KFOR) și 
apărarea strategică 
antirachetă, inclusiv 
implicațiile proiectului 
american privind scu
tul antirachetă.

Curtează partidul de centru
Montpellier, Paris (MF) - Candidatul socialist la alegerile prezidențiale din Franța, Segolene Royal, a declarat că partidul UDF prezidat de Francois Bayrou ar primi portofolii în cadrul Guvernului, în cazul în care îi va acorda sprijinul în cel de-al doilea tur de scrutin, organizat la 6 mai.De asemenea, candidatul dreptei la alegerile prezidențiale din Franța, Nicolas Sar- kozy, a declarat că „prietenii” săi de centru sunt „bineveniți” să-l sprijine în cel de-al doilea tur de scrutin.Votul formațiunii de centru este crucial pentru cel de-al doilea tur de scrutin, în care se vor confrunta Sarkozy cu Royal.

■ Executivul a modificat 
Legea referendumului, 
pentru scrutinul privind 
demiterea lui Băsescu.București (MF) - Guvernul a modificat, ieri, Legea referendumului, prin ordonanță, și a aprobat o serie de hotărâri privind organizarea acestuia, costul total al referendumului ridicându-se la 60 milioane de lei, a anunțat ministrul Internelor și Reformei Administrative, Cristian Da- vid.Hotărârile conțin măsuri de organizare și desfășurare a referendumului național

din 19 mai 2007 pentru demiterea președintelui României, de asigurarea cheltuielilor necesare pentru pregătire, de a- probare a modelului ștampilelor.
Reducerea costurilor„A fost modificată Legea de organizare a referendumului, iar modificările aduse au urmărit, printre altele, și reducerea costurilor privind organizarea acestui referendum”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Camelia Spătaru.Ministrul Cristian David a precizat că, în prima parte a ordonanței, a fost reglementat

timpul care este necesar pentru desemnarea președinților circumscripților electorale, în sensul ca aceștia să fie stabiliți în termen de trei zile după stabilirea datei referendumului.în ceea ce privește președinții secțiilor de votare, aceștia vor fi desemnați cu șapte zile înaintea datei referendumului.„în același timp au fost prevăzute câteva condiții cu privire la finanțarea campaniei pentru referendum. Aceasta se va face conform Legii 334/ 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, asimi

lând astfel condițiile pentru alegerea președintelui cu cele pentru organizarea referendumului, respectiv fixarea plafon nului echivalent a 25.000 salarii minime pe economi^ a spus David.Vor fi tipărite peste 18 mOfc oane de buletine de vot, plus 10%, a arătat ministrul care a precizat că cifra nu e întotdeauna exactă.Parlamentarii au votat, marți, proiectul de hotărâre care stabilește data de 19 mai pentru organizarea referendumului privind demiterea din funcție a președintelui și condițiile desfășurării referendumului.

Sute de persoane au participat la serviciul funerar al fostului președinte rus Boris Elțîn (Foto: epa)

Sute de participând la funeralii
■ Primul președinte al 
Rusiei, Boris Elțîn, a fost 
înmormântat într-un cimi
tir istoric din Moscova.

Moscova (MF) - Primul președinte al Rusiei, Boris Elțîn, a fost înmormântat, ieri, în cimitirul istoric Novodevici, din sud-vestul Moscovei.Elțîn a fost înmormântat în prezența mai multor demnitari străini, printre care Bill Clinton și George Bush, tatăl actualului lider de la Casa Albă.Sute de persoane au așteptat începerea serviciului fune

rar al fostului președinte rus Boris Elțîn ieri, zi de doliu național în memoria liderului care a destrămat Uniunea Sovietică și a îndreptat Rusia spre primii săi ani de independență, relatează Reuters.Aproximativ 200 de persoane'se aflau dimineață în fața catedralei unde s-a aflat sicriul deschis al fostului președinte, în așteptarea începerii serviciului funerar.Ca semn al rupturii față de trecut, Boris Elțîn nu a fost înmormântat alături de ceilalți lideri de la Kremlin, în Piața Roșie, ci în cimitirul Novodevici din Moscova, ală

turi de compozitorul Dimitri Șostakovici și scriitorul Anton Cehov. Serviciul funerar a avut loc la o catedrală demolată de fostul dictator sovietic Iosif Stalin și reconstruită în timpul guvernării Elțîn, ca simbol al renașterii Rusiei. Boris Elțîn a murit la vârsta de 76 de ani, în urma unui atac de cord.Potrivit decretului emis de președintele Vladimir Puțin, drapelurile de pe întreg teritoriul țării au fost coborâte în bernă, iar posturile de televiziune au scos din grila de programe emisiunile de divertisment.
Indispoziții

Dan-Liviu Boeriu
dan.boeriu@gmail.coni

Intr-o notă explicativă la ediția a 
doua a „Politicelor", Horia- 
Roman Patapievici vorbea despre 

apariția, în România, a „unanimității 
lecturii indispuse", adică despre 
substituirea actului relaxat al 
deliberării cu grimasa. Corelativ, 
bănuiesc că exista, pe atunci, și o 
cvasi-unanimitate a scriiturii indis
puse. Sau nu doar atunci...

Opiniile exprimate în presă 
sunt, mai nou, scindate ire
mediabil între diverse atitudini pro 

și contra. Dacă ești pro Băsescu,

ești naiv;, dacă ești pro Tăriceanu, 
ești oligarh. Dacă ești pentru sus
pendare, ești antidemocratic; dacă 
te declari împotriva suspendării, ești 
retrograd și masochist. Ți se su
gerează, voalat, că poziția neutră e 
mai degrabă specifică neimplicării 
lașe, că moderația e insipidă, dacă 
nu chiar oportunistă, că, în sfârșit, 
indispoziția devine singurul modus 
vivendi acceptat în arenă. Ca să fii 
credibil, trebuie să fii scârbit, dacă 
nu de țara ta, in corpore (așa cum 
ignarii cu lecturi la seral i-au 
reproșat-o lui Patapievici), măcar de 
clasa politică. Ideea destabilizării

oricărui proiect apare ca o soluție 
salvatoare în momente de criză, 
numai că politica pumnului în gură, 
singură, n-a reușit niciodată să 
clădească imperii. La fel cum ideea 
„deconstrucției" fără a avea prefigu
rată schema unei noi „construcții" 
descrie un tip falimentar de a 
înțelege progresul.

Câți dintre cei care au strigat
„Jos Ceaușescu!" în decem

brie 1989 s-au gândit că, în lipsa 
dorinței expres rostite de a înlocui 
comunismul cu democrația, 
revoluția urma să fie confiscată de 
trepăduși cameleonici, de politruci 
spovediți peste noapte și convertiți 
la prooccidentalism? Câți dintre cei 
care au sabotat din greu guvernarea 
cederistă și-au imaginat că între 
2000 și 2004 societatea civilă va
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Campanie co
mună PD-PLD

București (MF) - PD și PLD au convenit, la întâlnirea de ieri, de la sediul de campanie al președintelui suspendat Tra- ian Băsescu, să aibă o campanie comună pentru referendumul privind demiterea șefului statului, au declarat, pentru ME- DIAFAX, surse paria- , mentare. („Echipele de campanie ale PD și PLD se vor reuni la nivel județean și național și vom face o campanie comună. O- biectivul principal va fi asigurarea unei participări cât mai largi la referendum și vom încerca să-l realizăm prin toate . metodele posibile”, au| spus sursele citate.Președintele executiv al PD Adriean Videanu a declarat, luni, după ședința BPN, că Partidul Democrat va colabora cu toate formațiunile care îl susțin pe președintele suspendat Traian Băsescu, nominalizând PLD și precizând că democrații , au în vedere inclusiv formațiunile politice neparlamentare.Partidul Liberal Democrat a decis, în urma ședinței Biroului Executiv Național de luni, „să se implice, activ în campania pentru referendum a președintelui României, militând împotriva deciziei de suspendare a președintelui”.

de ușor modelabil, după chipul și 
asemănarea noastră.

vorbi, îngrijorată și gâtuită de 
spaimă, despre controlul guverna
mental fără precedent asupra pre
sei? Venind la chestiunile ardente, 
câți dintre cei 322 de parlamentari 
care au votat voios suspendarea lui 
Băsescu s-au gândit că, Ia numai 4 
luni de la condamnarea comunis- ■ 
mului, ne pregăteam să devenim 
țara lui Văcăroiu? Sau că, în cazul 
în care ar fi reușit planul de inter
zicere a candidaturii băsesciene la 
un eventual scrutin anticipat prezi
dențial, am fi avut un tur al doilea 
cu Gigi Becali și Vădim Tudor? 
Acest tip de gândire cu fază scurtă 
riscă să devină regulă: nu ne intere
sează efectele pe termen lung ale 
acțiunilor noastre, câtă vreme 
bășcălia instantanee ne mulțumește, 
din plin, chiar acum. Nu ne intere
sează viitorul, dacă prezentul e atât

N-aș fi scris toate acestea dacă 
nu m-ar fi șocat, mereu, vizi
bila și inexplicabila veselie a desta

bilizatorilor. Pentru ei, stringent e 
datul la gioale, iar iminenta intrare 
în derivă e prilej de ospăț orgiastic. 
Mă consolez însă cu o victorie
personală: abia acum am pătruns 
cu adevărat sensul „încremenirii în 
proiect", atât de simpla definiție pe 
care Gabriel Liiceanu a dat-o
prostiei.

***

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

Redactor set Adrian Sălăgean
Redactori Valentin Neagu, Cipnan Marinuț, Clara Pâs, Sanda Bocani- 
ou. MhaeO Tâmaș. Tibenu Strota. Câti* Bcazar car
Fotoreporter Tra^r Mânu
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• fiMMaare. în perioada 27 - 29 
apnbe 2007, la Grupul Școlar „Teglas GaDc'* din Deva, va avea loc manifestarea intitulată „Zilele limbii maghiare". Festwrtatea de deschiderea a evenimentului va avea loc la sediul Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara, vineri, ora 16 (S.B.)

Suicidul, curaj sau lașitate?

Prigoana

Adrian Sălăgean
adrian.salagean@informmedla.ra

Numai PD-ist să nu fii 
după suspendarea 
lui Băsescu. Restul lumii politice face tot 

ce poate ca să tragă de sub democrați 
fotoliile puterii. Un episod din acest ciclu 
al prigoanei s-a consumat ieri la Deva. S-a 
folosit schema torpilării președintelui. 
Numai că în loc de Băsescu, titular a fost 
viceprimarul PD, loan Inișconi, iar pe post 
de 322 de parlamentari, au fost distribuiți 
15 consilieri locali. Prin votul lor, vicepri
marul Devei a fost demis. De ce? Am citit 
și răscitit expunerea de motive, semnată de 
primarul liberal Mircia Muntean. Printre 
rânduri a reieșit că singurul păcat major 
imputat viceprimarului Inișconi a fost că 
„dădea în gât" la DNA. Faptul a supărat 
rău duplexul liberal de la conducerea 
Primăriei Deva, care a hotărât expulzarea 
intrusului.

■ în fiecare săptă
mână, un hunedorean 
își leagă ștreangul 
de gât.

Mihaela Tămaș________________
mlhaela.tamas@jnfarmmedia.ro

Deva - Dincolo de cifrele reci, trebuie spus că, pe plan mondial, țara noastră e situată cam la mijlocul clasamentului. Nu se știe concret ce mecanism declanșează decizia de a termina cu viața la modul violent. Suicidul are o latură ciudată în sensul că sinucigașul pare să capete brusc puteri stranii care îl împing către gestul fatal. Din punct de vedere al vârstei, cei care aleg această cale extremă de a-și pune capăt zilelor, sunt nu numai tinerii sau vârstnicii, ci și persoane cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani. „Există și o serie de motive pentru care unii oameni aleg să-și „încheie socotelile” cu viața. Spre exemplu, aglomerările urbane

Păi, nu vă supărați, dacă viceprimaru- 
lui cetățean Inișconi i s-a părut ceva 
ciudat în bucătăria internă a Primăriei 

Deva și a apelat la serviciile DNA pentru 
clarificări, de ce a trebuit dat acum afară? 
N-am înțeles! Există o linie verde anti- 
corupție! Dacă aș fi slujbaș la Primărie și 
aș telefona să spun că am suspiciuni de 

la un teren dedicat 
locuințelor pentru tineri, aș fi dat afară? 
Nasol! Un primar de bună credință îl lua 
de braț pe Inișconi, mergea cu el la restau
rant și la clătite i-ar fi spus: „Măi Ioane, 
nu-ți port pică. Știi de ce? Pentru că sunt 
curat, bă!!!" Vise! Așa că vicele PD-ist a 
fost epurat.

aș leieiund sd $>pun « 
corupție privitoarei l<

3.963 de 
sinucigașiCei mai mulți sinucigași înregistrați vreodată în România au fost în anul 2000, când 3.963 de oameni și-au pus capăt l zilelor. Anul următor, în 2001, numărul lor scade 1 brusc la 3.100, ca să crească iar în 2003 și 2004. Scade în 2005 sub 2.900 de persoane^ satru ca în 2006 să crească din nou peste 3.000.

Imediat locul i-a fost luat de Nelu Arde
lean. Păi, dacă acolo sus liberalul

CTăriceanu se bate pe burtă cu pesedistul 
Văcăroiu, de cernu s-ar înțelege local li
beralul Muntean cu peremistul Ardelean? 
Sincer, pe mine mă bulversează deja 
„combinatorica" asta politică. Nu vedeți?! 
Parcă am sărit peste alegerile din 2004...

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

Viceprimarul a fost demis
■ PSD și PD acuză PNL 
că încearcă rezolvarea 
unei dispute între fos
tele partide din Alianță.

Deva (M.S.) - Mandatul viceprimarului loan Inișconi, membru al Partidului Democrat, s-a încheiat mai devreme cu aproape doi ani, după ce Consiliul Local Deva a decis ieri ca el să fie demis din funcție. Ședința a debutat furtunos, consilierul Vasile Țonea (PSD) apreciind că prin demiterea lui loan Inișconi „se încearcă politizarea actului administrativ”.Acuzat, în expunerea de motive, că ar fi coordonat defectuos activitatea teatrului din Deva și că ar fi scos documente din primărie pentru ulterioare sesizări la DNA
Fenomen UFO în comuna Ribicioara?
■ Două cercuri aflate 
pe c pășune din comu
na Ribița generează 
ipoteze OZN.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infarmmedia.ro

Ribița - în urmă cu câțiva ani, pe o pășune din satul Ribicioara au apărut două cercuri. Sătenii nu le-au dat importanță atâta doar că se mirau de perfecțiunea lor și de faptul că marginea acestora e trasată mereu cu o iarbă de culoare verde-albăstriu. Povestea ar fi rămas fără ecou dacă respectivele cercuri nu ar fi intrat în vizorul 

sunt un stres din punct de vedere psihic, problemele existențiale predispun la izolare și depresie, acestea sunt doar câteva motive de sinucidere. Există o serie de factori de risc în conduită sui- cidară: antecedente suicidare, dar și o serie de afecțiuni, malformații congenitale, boli incurabile, dureroase”, a declarat psihologul Daniela Mocuț, subinspector în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara. Un alt factor care duce la creșterea numărului de sinucideri este cel climateric.
Sinucideri înfiorătoareCea mai utilizată metodă de sinucidere este prin spânzu- rare, însă mai există multe alte modalități înfiorătoare alese de sinucigași. în primele patru luni ale anului, 18 hunedoreni au decedat prin spânzurare. Printre aceștia se numără și un copil de opt ani, din Uricani, care s-a spânzurat de ușa dulapului din cameră în timp ce se juca la calculator „Counter Strike”. Alții recurg la clasicul „truc” fatal al intoxicațiilor voluntare cu medicamente sau insecticid, cât și la tentativele autolitice. Sinuciderea prin împușcare și electrocutare, nu fac parte prea des din „arsenalul” celor ce optează să-și pună capăt ^zilelor. De asemenea, își fac loc și alte metode, care mai de care mai sinistre. Unul din cazurile care a uimit opinia publică a fost cel al unui tânăredevean, de 29 de ani eare^nn noiembrie- ‘2006, și-a pus capăt zilelor într-un mod înfiorător. Acesta s-a așezat pe masa din bucătărie, s-a
împotriva primarului și viceprimarului Oancea, loan Inișconi a negat toate aceste învinuiri.„Primarul municipiului minte, după cum respiră. Teatrul din Deva este în sub- ordinea Consiliului Local și nu a viceprimarului. Nu sunt în spatele nici unor sesizări la DNA, lucru pe care acum îl regret deoarece legea impune să sesizăm orice indicii de fapte ilegale”, a spus fostul viceprimar.„Din punct de vedere politic aș vrea să plecați amândoi de la conducerea primăriei, primar și viceprimar. Eu vreau să apăr un principiu: fiecare om care greșește este sancționat gradual. Ori eu nu am auzit ca viceprimarul să fi fost mustrat până acum. Nu am văzut

vânătorilor de extraterești, care au tras unele concluzii interesante. „Cele două cercuri cu diametrul de 16 metri sunt unicat în România. Sunt perfect rotunde iar iarba care le delimitează are o nuanță ciudată. E posibil ca această culoare să fi fost rezultatul unor radiații care au provenit de la aterizarea unui OZN. Nu am avut cu ce să măsurăm nivelul radiațiilor dar e un fenomen interesant”, a declarat Paul Dornean, un cercetător hunedorean în domeniu.
Istorie UFOCercurile din lanuri sunt modele geometrice complexe, care apar pe câmpuri. în

Aproximativ 85% dintre sinucigași sunt bărbați (Foto: t Mânu)acoperit cu o pilotă, și-a introdus pe gât furtunul de la aragaz, după care a dat drumul gazului metan. Motivul
Aproximativ 15 
ia sută dintre cei 
dependenți de 
alcool recurg la 
sinucidere.
Psiholog Daniela 
Mocuț subinspec- 
tor IPJ Hunedoara

pentru care tânărul a ales să- și pună capăt zilelor a fost divorțul intentat de soția sa.
Tentative de suicid1 Tentativele suicidare sunt sinuciderile ratate din motive tehnice sau din cauza intervenției unor persoane străine.

V.Țonea F. Kovacs I.Inișconi M. Mun teannicio fișă a postului și un raport că nu a îndeplinit cerințele de acolo. Trebuie să facem un act responsabil și nu o vendetă politică”, a spus consilierul PSD.„Este un joc lipsit de fair- play față de alegătorii din Deva, care ne-au adus în consiliu. Nu există nicio motivație reală pentru demiterea viceprimarului. De ce să fie demis? Pentru că nu se înțeleg doi oameni? Nu este' corect!”, a spus, la rândul său consilierul Francisc Kovacs (PD). Cât privește noul 

Cercurile de la Ribicioara dau bătăi de ctap ufologilor (Foto: Antena!)recolte. Cele mai multe apar în Anglia. Se pare că acestea reprezintă mesaje lăsate de navele extraterestre. Unele persoane afirmă că extratereștrii încearcă să comunice cu noi folosind simboluri vechi sumeriene sau 

Tentativa suicidară pare a avea cel mai adesea semnificația unei nevoi crescute de atenție din partea anturajului, față de care individul se simte izolat, subestimat, respins. „Aproximativ 40% dintre bărbați și 80% dintre femei au avut anterior tentativei de suicid o situație conflictuală. Orice tentativa suicidară trebuie privită cu multă atenție. Șantajul cu suicidul apare la persoanele labile psihic sau cu coeficient scăzut de inteligență, cu scopul de a obține mai multe drepturi, un plus de libertate. Apare mai des la femei și adolescenți, și la per; soanele vulnerabile psihic, sau i la persoanele impulsive, lip - site de inteligență emoțional? i, care suferă un eșec sentimej i- tal”, conchide psihologa al Daniela Mocuț.

viceprimar Nelu Ar delean, acesta a declarat în f ața consilierilor locali că se va implica în dezvoltarea tuturor proiectelor care țin de comunitatea locală. „S-el adeverit că toți cei numiți în funcții trebuie să aibă geamantanul pregătit. Și au ami plecat din Primăria Deva, dar mult mai frumos”, a spus Ardelean. El a menționat că are o experiență de zece a.ni în administrația locală. După cum se știe, Ardelean a fost primar al comunei Ilia și viceprimar al Devei, în mandatul 2000-2004.

reprezentări de ADN-uri extraterestre. Cei care s-au angajat în studii serioase și teoretizări asupra acestui fenomen sunt cunoscuți sub nun iele de cerealogiști, după Cer es, zeița romană a agri- cul turii și fertilității.

mailto:adrian.salagean@informmedla.ra
mailto:mlhaela.tamas@jnfarmmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@inform-media.ro
mailto:tiberiu.stroia@infarmmedia.ro
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6° 19' 18°
minim maxim

în general timp Însorit. Maxima va fi de 
18°C, iar minima de 6°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer parțial noros. Maxima va fi 

de 18°C, iar minima de 4°C.
Sâmbătă. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 19°C. Minima va fi de 4°C.

' Valea Straiului), Vălioara. Mu ia Mut, MU, Densuș, 
Hățăy el, Criva și Poloni;
Valea Jiului:
8.00-1’4.00 în Petroșani, Str. Aviatorilor, N.23A, 
bf.238,(str. Dânuțoni, Uvezeni, Mataia; Patria, «tr.
Jieț: Vukars, str. M. Viteazul, bl.Aî, bl . A sg. I,.■.
8, strNR Tltulescu; Lupani, Str. Pădurarilor; UricarO,

Gaz___ \ ________ ____________
Astăzi, furjiizarea gazului metan va fi întrerupt! Vi 
Deva, între* orele:
9.00 - IS.ob pe străzile: D. Zamfirescu, bl.A1,-Jc. M; 
Aleea Straiului, bl.61. sc.D; Bejan, bl.63, SC.A.

Ab*_______ _________________j__________ _
Azi, furnizare!» apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00 - 15.00 tr.i Hunedoara, începând de la strada 
Suituri până la Bloomlng.

-RHMMMMMMIIIIMMlMMIIMMMMMMMMMMMi

Macaroane la cuptor
Ingrediente: 1 pungă macaroane, 1-2 cârnați 
picanți, cașcaval, smântână 500 ml.
Mod de preparare: Se fierb macaroanele, se lasă în 
apă rece 15 minute și se scurg. Cârrjații se taie în 
feliuțe subțiri. Se rade C așcavalul pe râzătoarei 
mică. Se unge o tavă c;iu un pic de ulei și se pune 
un rând de macaroane,, un rând de cârnați sau 
șuncă, trei linguri de smântână presărată cu cașcaval 
ras. Se pun toate acestea? rând peste rând. Se ter
mină cu un rând de macairoane peste care se mai 
rade un pic de cașcaval șl se toarnă smântână. Se 
lasă la cuptor 30 min. > ■■
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Și munca e nociva in exces
■ Din motive prepon
derent financiare, unu 
din zece hunedoreni au 
cel puțin două slujbe.

Deva • Raportul nu este 
însă neapărat veridic, pentru 
că mulți alții găsesc surse, 
suplimentare de venit prin... 
colaborări neînregistrate la 
Direcția Generală a Finan
țelor Publice. Și chiar cei care 
sunt Înregistrați cu un singur 
loc de muncă este posibil să 
muncească mai mult decât, 
cele 8 ore recomandate zilnic. 
Hunedorenilor Insă le place 

..să’wuncească. Ei nu consi
deri munca o corvoadă și nici, 
nu sunt de acord că ea ar 
putea ucide pe cineva.

„Munca este o condiție 
minimală pentru a-ți păstra 

.statutul”, consideră Marian 
Neicu, patronul unei firme IT. 
Eu muncesc... de dimineața 
până seara pentru' a-mi 
Îndeplini targetul propus, dar ' limitele". 
Îmi evaluez periodic capaci- Nici

Expresia „de munci nu a murit nimeni" se dovedește a fi greșit! (Foto: T. Mânu)

produce... neplăceri. Fiecare 
însă ar trebui să-și cunoască 

le".
Îmi evaluez periodic capaci- -' Wici dr. Dan Magheru, 
tatea de a-miatinge scopurile, uir^ctorul ASP Hunedoara, 
Ca orice exces, munca poate nu este de acord că munca

poate ucide. „Dincolo de exa
menele medicale care sUper-
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808 I
Dispecerat Electrica 929 i
Dispecerat gaz 227091 i
Informații CFR 212725 i
Urgențe 112 i

’ Pâmpierl" . . 981 . , i
Jandarmerie
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971 I
Deranjamente Irft 235090 i
Direcția Sahitar-Veter. 221145

i

l

Dr. Dan Magheru

.............................................................................-

Raluca Stroescu, o tânără de 32 de 
ani, a fost găsită moartă, colegii 

susținând că aceasta* decedat din 
cauza epuizării după mai multe 
oiptămAni de muncă ^ră pauză 
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Sanda Bocaniciu
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Societatea Salub Hunedoara 
se ține tare pe poziție
■ Nu toate Asociațiile 
de Proprietari din Hu
nedoara se zbat pentru 
rezolvarea curățeniei.

bloc sunt 
tjteva cifre 
>tre 1 și 9, 
.stabilite 

.„dinainte.. : 
s Ace^a tre

buie com- , 
pietate cu 
cifrele lipsi, 
în așa fel 
încât .flecari 

” număr să . 
" figureze o

Ș{ngură da.-.

■menea, ci- 
frele de la 1. 
la 9 trebuie 
si figureze 
0 fingură 
,dătă atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 

, celor nouă 
(Rocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI
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Hunedoara (D.I.) - După o 
săptămână de când le-au fost 
sistate serviciile de salubri
zare din cauza datoriilor pe 
care le au către operatorul de 
servicii.Salub Hunedoara, re
prezentanții celor două aso
ciații de proprietari vizate -16 
și 22 - nu au reușit să achite 
nimic din datorie. Dacă cei de

la Asociația 22 au luat legătu
ra cu Salub și au propus o ree- 
șalonare a plăților, pentru a 
primi containerele de gunoi 
Înapoi, cei de la Asociația 16, 
de pe strada Batiz, au tratat 
cu indiferență problema. „în 
acest moment acolo deșeurile 
se adună pe platformele înde 
se aflau acum o săptămână 
containerele. Nu cred că le 
pasă. Ar trebui să le ducem 
tot gunoiul adunat până acum 
înapoi, poate așa vor lua 
măsuri” - declară Leonard 
Leteanu, șef producție Salub.
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■ Elevii hunedoreni au 
înmânat o scrisoare 
deputatului european 
Josep Borrell Fontalles.
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Hunedoara - în intervalul
15-21 aprilie 2007, elevii 
Colegiului Național „Iancu de 
Hunedoara”, din municipiul 
Hunedoara, Magaon Monica, 
Iacob Alexandra, Cocoși Dia- 
na, Grecu Titus, Vîski Sebas- 
tian și Radu Andrei, Însoțiți 
de profesorii Băleanu Maria și 
Petre Mihai au participat la 
un proiect școlar internațional
din programul „Comenius”,. drepturile copilului, civismul, 
desfășurat In Franța, la care mediul 
au mai participat elevi și pro
fesori din Germania, Spania, tradusă In limbile țărilor par-

intr-un anumit ritm". „Doar 
din muncă nu se poate muri 
- e de acord și G.N., agent 
marketing. Stresul, oboseala, 
alimentația proastă pot duce 
la slăbirea organismului, la 
scăderea imunității. De aici și 
până la moarte este însă o 
cale.” Nu neapărat munca în 
exces, dar aceasta Însumată 
cu lipsa somnului, consumul 
exagerat de cafea, tutun ori 
alte excitante ale sistemului 
nervos, stresul prelungit și 
alimentația săracă în vita
mine, minerale și proteine 
pot să scadă rezistența organ
ismului până intr-acolo Încât 
acesta să cedeze. Până acum

w
'Vizează capacitățile fizice și 
psihice ale unui om de a 
desfășura o activitate sau alta 
există... autocenzura person
ală. Când nu mai poți, te 
opreșlji, faci o pauză, cauți

i: ‘^soluții Nu poțTsăte șinucizrkaro’slirpăfea un... patent 
cu bună știință pentru... mai 

îulti bani sau perfru o carie
ră. în cazul unui efort conti
nuu și susținut se poate ajun
ge însă la decompensarea or
ganismului, pentru, că nimeni 
nu știe cât poate continua

..-I

japonez. Infarctul și atacul 
cerebral - principalele cauze 
asociate cu moartea subită 
din cauze ocupaționale in 
Japonia - atacă in România 
oameni din ce In ce mai 
tineri.

Proiecte ale Crucii Roșii
Deva (S.B.) - Filiala de 

Cruce Roșie a Județului 
Hunedoara - Deva și subfi
lialele sale derulează mai 
multe proiecte umanitare, 
în parteneriat cu Primăria 
Deva, filiala derulează, pe o 
perioadă de un an de zile, 
proiectul „Îngrijiri medico- 
sociale la domiciliu”. Obiec
tivul proiectului este îmbu
nătățirea calității vieții 
vârstnicilor cu afecțiuni 
cronice oncologice și AVC 
sau care prezintă un anu
mit grad de dependență.

„Prin acest serviciu se 
acordă Îngrijiri socio-me- 
dicale la domiciliul acesto
ra, la cerere, In funcție de 
recomandarea medicilor de 
specialitate la externarea 
asiguraților din spitale și 
a medicilor de specialitate 
din ambulatoriu. Beneficia
ri ai acestui program sunt 
și familiile de romi de la 
halda de gunoi a Devei, 
marginalizați social”, pre
cizează dir. Elisabeta 
Ciorobea - Filiala de Cruce 
Roșie Hunedoara.

Participanții la proiectul școlar internațional

către Parlamentul European 
Senegfcl, Madagascar și, bine
înțeles, Franța. Proiectul inti
tulat „Prietenie și solidaritate 
pentru o dezvoltare durabilă” 
a început în anul 2004 și s-a 
Încheiat în acest an. Produsul 
final realizat in colaborare de

• toți elevii partici^nți a fost 
o scrisoare adresată Parlamen
tului European de la Bruxelles 
ce cuprindea ideile tinerilor 
despre „Cum văd tinerii de azi 
o lume mai bună”. Scrisoarea 
a fost înmânată deputatului 
european Josep Borrell 
Fontelles, care a primit grupul 
de elevi și profesori și s-a 
întreținut cu ei, apreciind 
interesul tinerilor pentru 
probleme precum pacea lumii,

înconjurător și 
sănătatea. Scrisoarea a fost ticipante la proiect, rămânând de tânăra generație acestor 

o dovadă a atenției acordate probleme de actualitate.

infrGflUM4ia.ro


• Cursuri de religie. în fiecare duminică, începând cu data de 29 aprilie, ora 17, la Școala „-Regina Maria" din Deva se vorderula cursuri pentru studierea Bibliei, destinate cadrelor didactice. Inițiativa aparține Asociației „Suprema Recunoștință" Deva, iar cursurile sunt susținute de pr.prof. Vasile Vlad. (S.B.)
Proiect pentru 
istorie

Deva (C.B.) ■ Liceului Pedagogic „Sabin Dră- goi” din Deva i-a fost aprobat de către Consiliul Local proiectul cu tema „Valorificarea istoriei locale prin mijloace moderne de predare- învățare pentru â forma cetățeni europeni competitivi”. Obiectivele proiectului sunt: facilitarea accesului elevilor la un învățământ de calitate, bazat pe metode moderne de predare-în- vățare și pe utilizarea unor mijloace didactice performante prin crearea unui cabinet de istorie, realizarea de activități metodice pentru profesorii de istorie din zona Deva, organizarea unui curs de formare transdisciplinară, realizarea unei colaborări mai eficiente între școală, familie și comunitate. Consiliul Local va finanța acest proiect cu suma de 1184 euro.

Ionel Cozac

Bani pen
tru școli 
Totești (C.P.) - La 
școlile din localitățile 
Totești și Cârnești vor 
începe lucrările de 
reparații. Suma totală 
alocată de Guvern, în 
acest sens, se ridică 
la 100.000 de lei, a 
precizat primarul 
comunei, Ionel Co
zac. Pentru reabilita
rea clădirilor celor 
trei unități de învăță
mânt existente în 
comună ar fi nevoie 
de circa 1,6 milioane 
de lei, conform pro
iectelor de investiții 
întocmite de autori
tățile locale. în acest 
an se vor executa 
lucrări de reparații și 
la clădirea căminului 
cultural din Totești, 
cei 250.000 de lei 
necesari fiind deja în 
conturile primăriei.

Omul care aduce concedierea!
■ Pentru tine este un 
client oarecare. Pentru 
șef poate fi omul căruia 
i-ai înmânat demisia.

Tiberiu Stroia_________________
tlberlu.strolifllnformmedla.ro

Deva - Numele lui de cod este „clientul misterios”. Intră în magazin sau într-o bancă asemenea unui client oarecare. Cumpără ceva sau cere o informație. Te urmăște cu atenție după care se retrage și continuă să studieze modul în care tratezi ceilalți clienți. Apoi pleacă și face un raport. Și, uneori, acest raport poate însemna... concedierea ta. Aceasta este meseria devea- nului Adrian Sereș. Aceea de a verifica cum muncesc anga- jații din cadrul unei companii. O meserie nou apărută pe piața muncii din România și care are din ce în ce mai mulți adepți printre patronii din județ.
Alt fel de agent 007„Am început această meserie în urmă cu câteva

Amabilitatea angajaților______
Serviciu de relații cu clienții 
Curățenia și ordinea din maga
zin_______________ _________
Rapiditatea servirii___________
Calitatea produsului__________
Cunoștințele angajaților referi
toare la produs

fost sancționați de poliție după ce au j

Dispar locurile de joacă

depășit- viteza legală pe drumurile pu
blice. în cadrul acțiunilor de prevenire 
a evenimentelor rutiere, polițiștii au 
aplicat 123 de amenzi și au suspendat 
cinci permise de conducere, dintre care 

[ două pentru consum de alcool. (Foto: cl) 
k__________ ____________________ !

Vor avea apă de la robinet
General Berthelot (C.P.) - Aproximativ 900 de locuitori din comuna General Berthelot și din satele Tuștea și Fărcădin vor avea, în curând, apă curentă în case. Aceasta pentru că gospodăriile lor vor fi conectate la rețeaua de alimentare cu apă în cadrul unui proiect de investiții. „Proiectul este finanțat din fonduri guvernamentale. Au fost finalizate documentația tehnică și devizul de lucrări și așteptăm ca luna viitoare să ni se deschidă linia de finanțare, pentru a organiza licitația destinată desemnării firmei care va executa lucrările. Lungimea rețelei de alimentare cu apă va fi de 18,5 km, iar valoarea investiției se ridică la 3,4 milioane lei”, a declarat Marina Huzoni, primarul comunei General Berthelot. Un alt proiect ce va fi finanțat din bugetul local al Primăriei va demara, cel mai probabil, anul viitor și vizează alimentarea cu apă, prin cădere, a gospodăriilor din satul Crâguiș. Lucrările vor fi executate de angajați! Serviciului Public al primăriei și de persoanele care vor fî angajate pentru executarea de lucrări comunitare în baza contractelor încheiate de primărie cu AJOFM Hunedoara, conform legii 76.

Deva (S.B.) - Forumiștii și- au spus părerea despre subiectul tratat pe portalul ziarului „Cuvântul liber” cu privire la dispariția locurilor de joacă din municipiul Deva în defavoarea construcțiilor ce au început să ia locul spațiilor cu această destinație. Dezamăgiți de faptul că le sunt distruse și puținele „oaze” de verdeață din interiorul municipiului, devenii au ajuns să roage primăria să cruțe parcurile care au mai rămas.Părerile forum iștilor în urma postării pe site-ul www.huon.ro a articolului care semnalează faptul, apărut în urma apelurilor venite la „Cuvântul liber” din partea devenilor pot fi citite

Marina Huzoni
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AGENDA DEMOCRAȚILOR
Declarație politică: Președintele Traian Băsescu a avut dreptate. 

Actualul Parlament este epuizat politic!
Domnule Președinte, doamnelor și 

domnilor parlamentari
Când sondajele de opinie, mă refer la 

cele făcute cu profesionalism și respon
sabilitate civică, arată diferente tot mai 
mari între ce vrea electoratul și ce face 
corpul legislativ al țării, lucrurile sunt clare: 
Parlamentul este epuizat politic și nu mai 
corespunde așteptărilor celor care l-au 
votat.

Spectacolul grotesc oferit de cei 322 
de aleși ai poporului cu ocazia suspendării 
Președintelui Traian Băsescu demon
strează fără echivoc că actualul Parlament 
și-a trăit traiul și și-a mâncat mălaiul. 
Dorința oarbă și furibundă de a îndepărta 
de la putere Președintele - omul politic în 
care populația are în prezent cea mai 
mare încredere - a generat sub cupola 
Parlamentului României cele mai bizare și 
nefirești „alianțe” de moment. Totul sub 
deviza lui Machiavelli: scopul scuză 
mijloacele. Stânga s-a pupat cu dreapta, 
xenofobii au bătut palma cu reprezentanții 
minorităților conlocuitoare, social-

Atenție, angajați ai companiilor! Clientul misterios a venit și la Deva! (Foto: Mihaeia Tămaș)luni. Firma care m-a recrutat este din București și mă numește clientul misterios. Sunt clientul care cintră în priză> de câte ori e solicitat. Spre exemplu, primesc un telefon în care mi se cere să verific șase angajați ai unei firme din Deva. Mă duc la locul faptei și cumpăr ceva. Sau cer un serviciu. Apoi completez, on-line, un formular care cuprinde o serie de parametri pe care dorește să- i verifice respectiva companie. Dacă este vorba de angajații uni hipermarket, spre exemplu, verific modul în care sunt servit, dacă angajatul îmi mulțumește sau dacă mă invită să mai revin în acea locație. De asemenea, studiez dacă păstrează curată uniforma și dacă poartă ecuson”, explică Adrian.V-ați gândit vreodată că un vânzător care te întreabă „Doriți ceva?” folosește o expresie agresivă? Adrian, 

integral pe portal.
* *—„Nu-i bai! Da, dar repetiția este mama învățăturii. Poate învăța și nea primărie să mai dea zonă Verde la oameni”. (Lucidu, 25.04.2007, ora 14:40)***—„ Nu știm să reacționăm, în loc să plângem toată ziua, ar trebui să ne opunem autorităților în cazul ilegalităților. Deci acești indivizi care fac tâmpenii fie că nu știu sau din rea voință sau doar atâta pot, trebuie ajutați să dispară de la Primărie. în plus să nu uităm că și noi ca locuitori ai acestui oraș, avem obligații pe care nu le respectăm”. (Anonim,

democrații au valsat cu național-liberalii, 
uniți în cuget și-n simțiri de un singur 
deziderat: capul lui Traian vrem!

Ce oare a generat o asemenea „soli
daritate" parlamentară? De unde vine 
acest uriaș val de ură, capabil să șteargă 
orice identitate ideologică? Curtea Con
stituțională, organismul cel mai compe
tent în materie, demontase clar orice 
temeinicie a suspendării...

Există un singur răspuns: Traian Băses
cu a devenit incomod pentru majoritatea 
parlamentarilor pentru consecvența și cer
bicia cu care a încercat să impună votul 
uninominal și alegerile anticipate.

Deși la modul declarativ, majoritatea 
parlamentarilor se pronunță pentru votul 
uninominal, în realitate această idee le dă 
frisoane multora. Mulți dintre senatorii și 
deputății României n-au dobândit până 
acum nici măcar o minimă notorietate. 
Numele lor nu spune nimic alegătorilor. Ei 
știu că e mai ușor să ajungi parlamentar 
agățat de o listă de partid, cotizând din 
greu pentru a prinde un loc eligibil. Ori, 

„clientul misterios” explică și de ce. „în momentul în care un vânzător te întreabă așa ceva este ca și cum te-ar invita să pleci. în companiile mari vânzătorii nu au voie să folosească această expresie considerată agresivă. Ei trebuie să folosească expresii non-agresive de genul <sunt aici ca să vă pot fi de folos sau <sunt aici ca să vă recomand un produs>. Și ținând cont de faptul că respectivele companii investesc bani în trai- ningul angajaților, au toate motivele să și verifice dacă acești angajați respectă linia companiei”, explică Adrian.
8 lei de angajatPentru fiecare angajat verificat Adrian primește 8 lei. Și ținând cont de faptul că o companie cere să i se verifice între 8 și 10 angajați, slujba îi aduce un profit acceptabil. Mai ales că este al doilea serviciu pentru devean. „La

Parc distrus (Foto: t. Mânu)25.04.2007, ora 08:36)
— „Verde. Primarul uită că promite în campania electorală multe locuri de joacă pentru copii, spații verzi etc. etc. Sunt tromboane! Deva

Președintele Traian Băsescu a încercat să 
tranșeze votul uninominal prin referendum, 
transformând chestiunea într-o prioritate 
inevitabilă. Parlamentarii au găsit totuși o 
soluție: suspendarea Președintelui!

O sperietoare mai mare pentru majori
tatea parlamentarilor o reprezintă alegerile 
anticipate. Ei și-au investit speranțele, și 
nu numai, într-un mandat complet de patru 
ani. brice scurtare a acestuia le dă peste 

cap o mulțime de calcule, de la planurile 
de vacanță până la sporul de vechime. 
Perspectiva de a rămâne fără mașină de 
serviciu, indemnizație, telefoane celulare 
și taxă forfetară pe mulți îi sperie. Pro
babilitatea de a prinde un nou mandat 
este, de cele mai multe ori, iluzorie. Așa 
că parlamentarul român, în varianta stan
dard, va lupta din răsputeri pentru a-și 
consuma până și ultima zi de mandat.

Președintele Traian Băsescu cerea 
alegeri anticipate pe considerentul că 
actualul parlament nu mai corespunde 
voinței poporului. Tn replică, 322 parla
mentari au îndepărtat „pericolul’’ alegerilor 

restaurante verific și alte aspecte. Mă interesează dacă ospătarul îți recomandă și alte produse pe lângă cele comandate sau dacă îți spune cât timp trebuie să aștepți până vei primi mâncarea. Un ospătar te poate întreba <ce doriți?> sau <cu ce vă pot servi?> pentru că este clar că te afli acolo ca să servești ceva. însă trebuie să-ți spună că vei primi mâncarea peste 30 de minute. Și să-ți ofere un produs pe care să-l consumi între timp. în felul acesta cresc vânzările și profitul companiei”, spune Andrei.în privința regretelor că un angajat poate fi concediat în urma rapoartelor sale, devea- nul spune că este probabil așa ceva dar că acest lucru se reflectă automat și în politica companiei. „într-o companie angajatul interacționează cu totul. Dacă el trebuie să plece, vor mai cădea și alte capete”, concluzionează Andrei.

este un oraș plin de praf, în care bunul simț față de spațiile verzi a dispărut. Și chiar dacă ele mai sunt, așa puține, mizeria de câine este peste tot! Adică avem un spațiu verde de c..at! (Eco, 24.04.2007, ora 20:37)

anticipate, votând suspendarea Președin
telui!

Dar momentul adevărului este aproape. 
Referendum-ul din 19 mai va fi, înainte de 
toate, un test de legitimitate. Cu sigu
ranță, Președintele va fi repus în drepturi 
de către Popor, singurul suveran al 
României. Referendum-ul din 19 mai va 
fi totodată dovada cea mai clară a 
epuizării politice a actualului Parlament. 
Se va demonstra fără drept de apel că 
Poporul gândește altfel decât cei 322 de 
parlamentari care, chipurile, îl reprezintă. 
Este evident că acestora le-a sunat cea
sul și e timpul să se întoarcă acasă.

Revenirea Președintelui la Cotroceni 
face imperios necesare alegerile parla
mentare anticipate. Pentru că țara are 
nevoie de un parlament reprezentativ, sta
bilit prin vot uninominal. Este singura cale 
de însănătoșire a clasei politice.

MONICA IAC0B - RIDZI - 
Deputat PD Hunedoara

(91447) ®

tlberlu.strolifllnformmedla.ro
http://www.huon.ro


Corvinul - un Ajax autohton
■ Cu 6 juniori în teren, 
hunedorenii au învins 
sec pe CFR Timișoara și 
au urcat pe cinci.

C1PRIAN MARINUȚ

clprlan.niarlnuteinformmedia.ro

• Lider. După 15 etape din Liga a IV-a de fotbal, lider incontestabil este CFR Marmosim Simeria, care are 11 puncte avans față de ocupanta locului doi în clasament, Victoria Călan. Simerienii nu au pierdut nici un meci în această ediție, au marcat 60 de goluri și au primit doar nouă. (V.N.)
• Golgheteri. în Liga I de fotbal, cele mai multe goluri au fost marcate de Ionel Ganea, de la Dinamo - 14. Pe lista celor mai buni marcatori se află apoi cu câte 10 goluri Viorel Frunză de la FC Vaslui, Ionel Dănciulescu, Dinamo și Nicolae Dică, Steaua. (V.N.)

Hunedoara Corvinul Hunedoara 2005 a urcat pe locul cinci al clasamentului din seria vest a ligii secunde, după victoria cu scorul de 2- 0 în disputa cu CFR Timișoara. Hunedorenii au dat dovadă de eficiență maximă și au marcat la singurele acțiuni cât de cât mai periculoase la poarta timișore-
Stadion: Mlchael Klein; Spectatori: 500.
A marcat: Pepenar (min. 33 șl 68).
Corvinul: Pascal - Tătaru, Ambruș, Hațegan, Vișan - Furdean, Al. lacob, 
Pepenar (90+3 Duralia), Prlbac - R. Cristian (84 8. Cristea), IVI. Dăscălescu 
(65 Duralia).' Antrenor - Tlti Alexol.
C.F.R Timișoara: Urai - Pulda, Dreșcă (46 Brdanin), Bumbac, Parfenie - 
Scărlătescu, Grigore, Mihăilă, Goșa - Rădoi (54 Stan), Gheju (76 Enciu). 
Antrenor - Alin Artimon.

Deva (V.N.) - Rezultate înregistrate până la închiderea 
ediției: Poli lași - FC Argeș 1-0; Urziceni - UTA 1-0; 
Oțelul - CS Vaslui 2-0; Pandurii - Jiul 2-0.
Clasament_________________________________
1. Dinamo_______ 27___ 1 54-16
2. CFR Cluj 27___________ 5 51-26
3. Steaua_________ 27 14 8 5 46-20
4. Rapid__________ 27 14 8 5 47-24
5. Gloria__________27 14 4 9 35-26
6. Oțelul_________ 28 13 4 11 45-46
7. Urziceni________ 28 12 5 11 25-23

- 8. Pandurii________ 28 12 5 11 23-25
■ 9. Poli T__________ 27 11 7 9 26-23

10. Poli lași 28 10 9 9 32-30
11. FC Vaslui 28 10 9 9 32-38
12. UTA Arad 28 7 8 13 19-33
13. U. Craiova 27 6 11 10 25-41
14. Farul__________27 6 10 11 25-29
15. Ceahlăul 27 7 5 15 20-39
16. FC Argeș 28 5 6 17 19-35
17. FC Național 27 4 6 17 19-43
18. Jiul___________ 28 4 5 19 12-38
Mai sunt de disputat următoarele partide: FC Națio- 

. nai - Politehnica Timișoara; Ceahlăul - U. Craiova; Farul 
■h - Dinamo; CFR Cluj - Steaua; Gloria - Rapid. Ultimele 
“ două partide se desfășoară joi.

0'
Valentin Neagu
valentinneaguglnforrTlmedia.ro

’t

Jiul - la a 19-a înfrângere!

1 lună=8,9 lei2 luni= 17,8 lei3 luni=25,9 lei6 luni= 48,9 lei
rx 

e

1 iună=10,llei2 luni=202 lei3 luni= 303 lei6 luni= 00,6 lei

Numele___
Prenumele .
Adresa: Str.
Nr.___ Bl,
Localitatea
Telefon___
DA J vreau sâ primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

feră acum un MARE AVANTAJ:

■ Minerii s-au văzut 
conduși încă din minu
tul șase și nu au mai 
putut reveni în joc.

.
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 26-a, 25 aprilie: 
Poli II Timișoara - Auxerre Lugoj 1-4; Unirea Dej - FC 
Caracal 1-1; Dada Mioveni - Building Vânju Mare 1- 
0; FC Baia Mare - FC Târgoviște 1-0; Minerul Lupeni - 
Apulum Alba lulla 1-0;‘Gaz Metan Mediaș - FG Bihor 
0-2; ISC Turzii - CSM Rm. Vâlcea 0-0; U. Cluj - FCM 
Reșița 2-1; Corvinul 2005 Hunedoara - CFR Timișoara 
2-0.
Clasamentul
1. U. Cluj 26 16 6 4 39-20 54.
2. Dacia Mioveni 26 13 7 6 30-17 46
3. CSM Rm, Vâlcea 26 14 4 8 31-24 46
4. Minerul Lupeni 26 14 3 9 33-25 45
5. Corvinul 2005 26 9 11 6 37-25 38
6. Poli (1 Tirri. 26 10 8 8 37-25 38
7, ISC Turzii 26 10 8 8 23-22 38
8. FC Târqoviște 26 10 7 9 21-24 37
9. FCM Reșița 26 10 6 10 29-22 36
10. Unirea A.l. 26 9 8 9 21-22 35
11. CFR Timișoara 26 10 5 19 29-34 35
12. Gaz Metan 26 10 4 12 30-28 34
13. FC Caracal 26 10 3 13 27-30 33
14. FC Bihor 26 7 9 10 27-34 30
15. FC Baia Mare 26 •7 7 12 19-39 28
16. Buildinq V.M. 26 7 6 13 16-26 27
17. Unirea Dej 26 6 6 14 23-44
18. Auxerre Lugoj 26 4 8 14 19-30 20

Deva - Jiul Petroșani nu a putut sta în fața unei echipe aflate pe locul 10 în clasament și a pierdut în final cu 2-0 la Târgu Jiu, într-un meci din etapa a XXVIII-a a Ligii I. Gazdele au deschis scorul în minutul 6, prin Florin Stângă, care a înscris din interiorul careului, după o pasă a lui Robert Vancea. în minutul 34 va fi 2-0, când Ilie Iordache a avut o incursiune pe partea stângă, a driblat mai mulți
Nemulțumire

Deva (V.N.) - Marin Con- descu, președintele de la Pandurii Tîrgu Jiu, a declarat că este supărat din cauză că diferența de scor din meciul cu Jiul Petroșani nu a fost mai mare. El le-a reproșat jucătorilor că, în anumite momente, au tratat jocul cu superficialitate. „Nu ne-am așteptat să fie așa de greu. Au fost momente când jucătorii au tratat jocul cu superficialitate și puteam fi taxați. Sunt supărat că nu am realizat un scor mai mare. Dacă nu cu Jiul, atunci cu cine? Voiam să avem un golaveraj pozitiv. Pentru a fi diferența mai mare și jucătorii ar fi trebuit să se comporte altfel pe teren”, a spus Condescu.

Pepenar (tricou alb) a marcat două goluri foarte spectaculoase nilor. Pepenar a deschis scorul, după ceva mai mult de

Pentru mineri va fi tot mai greu sâ facă baremul (Foto: cu

jucători adverși și a centrat în careu, de unde Vintilescu a reluat mingea în plasă, de la cinci metri.Scorul putea fi mai mare, dar... în minutul 75, arbitrul Ovidiu Hațegan a dictat penalti pentru Pandurii, după
Jiul: 12. I. Anton - 18. Borza, 3. 
C. Dinu, 23. Florea, 14. Lungan 
- 5. Pâcleșan (26. Trăistaru '52), 
25. Pintilii, 16. M. Gheorghe (15. 
Petrescu '80), 7. Paleacu - 11. 
Dulcea, 17. Apetri (30. Spânoche 
'84). Antrenor: Gheorghe Poe- 
naru.
Cartonașe galbene: A. Rus '45, 
FI. Stângă '79, Chibulcutean '90, 
Guso '90+1

30 de minute de joc, când a îndeplinit o simplă formalitate și a împins balonul în poarta lui Urai, după o reluare a lui Dăscălescu. în prealabil, mingea a lovit transversala porfii ceferiste, iar hunedorenii au marcat la prima acțiune cât de cât mai periculoasă. Pascal și-a făcut datoria în poarta Corvinului 2005, când a blocat miraculos lovitura de cap a lui Gheju sau șutul lui Goșa și astfel 

ce portarul Jiului, Ilie Anton, l-a faultat în careu pe Vin- tilescu.Lovitura de la 11 metri a fost executată de Daniel Orac, al cărui șut a trecut, însă, mult peste poartă, ratare ce i- 

avantajul hunedorenilor de pe tabela de marcaj s-a păstrat. După pauză, în plină ofensivă timișoreană, Furdean , inventează o pasă genială peste toată apărarea adversă, iar Pepenar, care preluase de 30 de secunde bnaderola de căpitan de echipă de la Dăscălescu, preia superb și îl execută cu sânge rece pe portarul Urai: 2-0.Victoria nu ar fi atât de frumoasă dacă antrenorul Titi Alexoi nu ar fi folosit șase juniori în întreaga partidă. Corvinul face un salt serios în clasament până pe locul cinci, iar grijile retrogradării par acum doar un vis urât.La Hunedoara e pe cale să se nască un mic Ajax autohton. Și pentru că am pomenit de Ajax, trebuie precizat că oficialii hunedoreni discută cu Dinamo prin portarul hunedorean Lobonț (fost la Ajax) pentru un meci al viitoarei campioane la Hunedoara în luna mai.

a adus atacantului formației gorjene un cor de fluierături. Meciul a fost arbitrat de o brigadă condusă la centru de Ovidiu Hațegan, ajutat la cele două linii de asistenții Eduard Crângașu și Sebastian.

IEFTIN PRIN NOI!
u veți simți majorarea tarifelor la Postă pentru că 
retul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas
celași, pe rețeaua proprie de distribuție!

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

SIMPLU
RAPID 
GRATUIT

DA □ vreau să devin ABONAT» sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PFNTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE b LUNt NU AU FOST ABONAȚI LA CUVÂNTUL 
LIBER' SI NICI CIT TORl Df PROBA TAlONUL M ' iMf’LIlA NICI UN FFL 
Of- OBLIGATiî riVJ Ar.- ;.I?J F Tt - • ’ ’ _ i
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• Deces. Fostul internațional englez Alan Ball, campion mondial în 1966, a decedat, în noaptea de marți spre miercuri, din cauza unui atac cardiac, a anunțat familia sa.
Ferguson își

Accident
Baia Mare (MF) - Cinci sportivi și un angajat al unui dealer auto au fost implicați, miercuri, într-ur accident de circulație care a avut loc pe principala arteră de circulație a municipiului Baia Mare.Cei cinci fotbaliști ai echipei de juniori republicani I a FC Baia Mare se îndreptau spre Dej, unde aveau programat un meci cu Unirea.

Trică (Foto: fan)

Primă
București (MF) - Jucătorii echipei Rapid au primit prime de 1.000 de euro fiecare pentru înfrângerea suferită, duminică, pe propriul teren, în partida cu Dinamo din cadrul etapei a XXVII-a a Ligii I, a declarat, ieri, principalul acționar al clubului giuleștean, George Copos.

George Copos (Foto: fan)

Trică 
rămâneSofia (MF) - Mijlocașul Eugen Trică își va prelungi contractul cu gruparea bulgară ȚSKA Sofia, la care evoluează din februarie 2006, a declarat antrenorul echipei, Stoicio Mladenov, citat de presa bulgară.Trică a fost de acord să-și prelungească angajamentul cu ȚSKA Sofia, care expiră la finalul lunii iunie, semnarea noului contract urmând să aibă loc miercuri sau joi. La formația bulgară mai este legitimat un român, mijlocașul Florentin Petre.

■ Manchester United a 
câștigat în fața lui AC 
Milan, cu un gol venit în 
prelungirile meciului.

Manchester (MF) - Antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson, a declarat că echipa sa a reușit o performanță „minunată” în partida cu AC Milan, scor 3-2, din prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, și că jocul prestat dovedește că formația engleză are puterea de a câștiga competiția.to care am evoluat dovedește
că avem calitatea de a câștiga 

competiția
Alex Ferguson ..................................................................„A fost o performanță minunată a echipei mele, deși au fost momente când Milan a jucat un fotbal de înaltă clasă. A fost ciudat pentru un joc așa de bun să se înscrie goluri urâte, am primit două goluri groaznice. La 1-2 în fața unei echipe de asemenea nivel, e foarte greu. Le-am spus la pauză că dacă vom continua să jucăm cu aceeași viteză, avem șanse. A fost un moment în repriza a doua când am fost prinși descoperiți de două ori, iar Kaka ar fi putut

Comemorare Lia Manoliu
București (MF) - Fostul președinte al Comitetului Olimpic Român, Lia Manoliu, campioană olimpică la aruncarea discului la JO-1968, din Mexic, a fost, miercuri, comemorată, la 75 de ani de la naștere.Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Academia Olimpică Română au organizat, la sediul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport, simpozionul omagial în memoria Liei Manoliu, care a încetat din viață pe data de 9 ianuarie 1998.

„Egalul era just"

plăcută ha prezent”. (FUoc epaj

Manchester (MF) - Antrenorul echipei AC Milan, Car- lo Ancelotti, a declarat, marți seară, după înfrângerea cu scorul de 2-3, în fața formației Manchester United, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, că un rezultat de egalitate ar fi fost mai just, informează cotidianul Gazze- tta dello Sport.„Am fost extrem de naivi și am scăpat printre degete victoria. Un rezultat de egalitate ar fi fost mai just, deoarece timp de o oră am jucat mult mai bine. Șansele de calificare au rămas intacte și sper să-l putem recupera pe Ga-

E mulțumit. Septuplul campion 
mondial de Formula 1, Mlchael S-’- 
macher, a mărturisit în presa de 
că nu îi lipsește competiția, afirmând 
chiar că „viața sa este mult mai

Pulhac, 
în Spania?

Barcelona (MF) - Cotidianul catalan Sport a scris, miercuri, că fundașul stânga al echipei Dinamo București, Cristian Pulhac, reprezintă o prioritate pentru conducătorii clubului Espa- nol Barcelona.Sursa citată notează că singura problemă în perfectarea acestui transfer este suma de trei milioane de euro cerută de Dinamo București, preț considerat prea mare de oficialii catalani.Sport scrie că pe lângă Espanol Barcelona, Pulhac, în vârstă de 22 de ani, se mai află în vizorul altor opt formații din Anglia, Italia și Spania. 

marca. în astfel de jocuri ai nevoie de puțin noroc. Apoi, noi am fost echipa mai bună, cel de-al doilea gol ne-a dat elan și apoi trebuia să fie un singur învingător. Golul lui Rooney ne pune într-o postură fantastică. Cred că, a- vând în vedere viteza noastră de joc, vom marca și în deplasare, dar nu știu dacă va fi suficient. Știu că va fi dificil, dar suntem încrezători, și Milan știe că va avea o partidă extrem de grea”, a spus tehnicianul englez.Alex Ferguson a menționat că atacantul Wayne Rooney a reușit „un gol strălucitor”.Atacantul Wayne Rooney a afirmat că a trăit un sentiment extraordinar când a marcat golul victoriei în ultimul minut. „Cred că acesta este cel mai important gol al carierei mele de până acum. La pauză, antrenorul ne-a spus să jucăm, că vor veni și golurile. Asta s-a și întâmplat. Să fii condus cu 2-1 de o echipă italiană de top și să câștigi cu 3-2, e ceva fantastic. Știm că va fi greu la Milano în retur, dar dacă ne păstrăm concentrarea, vom obține un rezultat pozitiv”, a spus el.„San Si-Roo”, a titrat cotidianul britanic The Mirror, făcând un joc de cuvinte între 

ttuso pentru meciul retur”, a spus Ancelotti.Mijlocașul brazilian Kaka, autorul celor două goluri ale Milanului, speră ca reușitele sale să ajute echipa pentru a prinde finala Ligii Campionilor. „Am marcat două goluri importante, dar am încheiat prost meciul. Sper ca reușitele mele să ajute Mila- nul să ajungă în finală. La retur vom avea și publicul de partea noastră și sper ca totul să iasă bine. Această înfrângere este puțin amară, deoarece puteam câștiga sau măcar să scoatem un rezultat de egalitate”, a afirmat Kaka.
Real îl vrea pe Gallas

Madrid (MF) - Cotidianul britanic Daily Mirror a a- nunțat, miercuri, că gruparea spaniolă Real Madrid a făcut o ofertă de 22 de milioane de euro pentru fundașul francez al echipei Arsenal Londra, William Gallas. •Sursa citată notează că a- ceastă ofertă a fost făcută în timpul reuniunii pentru stabilirea viitorului fotbaliștilor Julio Baptista și Jose Antonio Reyes. Baptista a fost împrumutat de clubul spaniol la Arsenal, englezii cedându-1, tot sub formă de împrumut, pe Reyes.William Gallas, în vârstă de 29 de ani, a fost transferat la Arsenal Londra de la Chelsea, la începutul actualului sezon, după un lung conflict al jucătorului cu antrenorul campioanei Angliei, portughezul

laudă echipa

Alex Ferguson a suferit mult, miercuri seară, la meciul cu AC Milan 
(Foto: ERA)numele stadionului echipei milaneze, San Siro, și numele atacantului englez Rooney. „Cine are nevoie de Kaka, când tu ai un Craka (n.r. - variantă pentru «spărgător»). Uitați-1 pe Kaka, United are un Craka”, a notat The Mirror.

Alarmă cu bombăManchester (MF) - Forțele de ordine au evacuat, marți seară, zona rezervată intțțpmwilor dupăța&rtida Manchester United - AC Milan, scor 3-2, din prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, după o alarmă cu bombă la stadionul Old Trafford, a anunțat cotidianul Corriere della Sera.La aproximativ o oră de la încheierea întâlnirii, unul dintre stewarzi a dat alarma după ce a observat un pachet suspect. în cele
Man. City - cumpărată?

Manchester (MF) - Fostul jucător englez Ray Ranson a confirmat, marți, oferta de preluare a grupării Manchester City de către uif consorțiu de oameni de afaceri britanic condus chiar de el, informează AFP.Ranson, care a eșuat într-o tentativă de preluare a gru

Jose Mourinho. înainte de a mai evoluat la formațiile ajunge la Chelsea, Gallas a Caen și Olympique Marseille.

Madrid interesat de serviciile lui Gallas (Foto: »a)

SAMSUN 
moN

The Independent a scris că „Rooney dă ce are mai bun și îi oferă lui United șansa de a lupta la MilaMo”. The Times a titrat: „Lovitura lui Rooney îi acordă lui Manchester un ușor avantaj”, în timp ce DaU» ly Telegraph scrie: „Roon^J o însuflețește pe United”.

din urmă, alarma s-a dovedit a fi falsă.Echipa Manchester Uni
ted a învins, marți seară, £ pe teren propriu, cu scorul W de 3-2, formația AC Milan, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor.Partida retur va avea loc miercuri, 2 mai, pe San Siro, învingătoarea dublei manșe urmând să fie considerată, din motive administrative, echipa gazdă la finala din 23 mai, L, care va avea loc pe sta- V dionul Olimpic din Atena.
pării Aston Villa, a confirmat dezvăluirile din cursul zilei de marți ale agenției engleze Presse Association, privind o ofertă în valoare de 135 de milioane de euro. El a publicat un comunicat adresat autorității bursiere, indicând că este pregătit să primească un răspuns pozitiv de la club.
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• CBfcrtl. Deva, zona Miorița, contorizări apă, 
gaz. preț 130300 lei. Tel. 223336 (T)

• Deva, zona Casei de cultură, etaj 2, 
frumos amenajat, preț 50.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/792209.

• Deva, zonă centrală, amenajat și 2700 mp 
teren intravilan, Str. Cascadei, nu sunt 
agent Tel. 0765/562060. (3/24.04)

• semidec, CT, balcon, parter, zona Gojdu, preț 
110.000 Ron, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al).
• dec, etaj intermediar, zona Piața centrală, 
balcon mare închis, CT, interfon, preț 140,000 
Ron, tel 0726/710903. (Al)
• sdec, balcon închis, parchet, gresie, faianță, 
st 46 mp, zona Minerului, preț 27.000 euro, neg., 
tel. 0742/019418. (Al)
• urgent, în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
v urgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 2, baie, bucătărie, semidec., 
amenajări deosebite, ocupabil imediat, preț 
75.000 RON, tel. 215151.215800. (A2)
e Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• lullu Mainu, et 8/10, dec., baie cu geam, parchet 
contorizări, balcon mare la bucătărie și sufragerie, 
preț 128.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• Alea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
v Straiului, et 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• decomandate, 56 mp, cu balcon mare, zona 
Zamfirescu, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 147000 ron negociabil, 
tel.0730/474275,0740/535095.(A4)
• ultracentral, etaj 2, decomandate, cu balcon, 
termopan, centrală termică, modificat și bine 
amenajat, preț 53000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

O
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• la parter, zona bună, ideal pt birouri, spațiu 
comercial sau de locuit, 50 mp, cu centrală 
termică, bucătărie modificată, parchet ocupabil 
în 48 ore, preț 43000 euro neg., tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• ugent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• zona Trident, 58 mp, etaj 3, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mare, 
cămară, modificări, balcon mare, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu - ANL, gresie, ușă metalică, 
faianță, contorizări, preț 90000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentral, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu Intrări separate, zona Dacia, cu balcon, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
115000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 3. balcon mare, fără 
modificări, centrală termică, parchet, preț 
118000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu Deva, preț 145.000 lei neg, tel. 
231300; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg, tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231800 (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, Bd. Decebal Deva, preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317314. (A9)
o Brad, semldecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (AI0)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

V A

• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A1O)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• dec, et 2, zona Cuza Vodă, 2 balcoane, 2 băl, 
CT, îmbunătățiri, ST 98 mp, garaj, boxă, preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• sdec., balcon închis, termopan, CT, parchet 
gresie, faianță, zona Kogălniceanu, preț 1,5 mld., 
neg., tel. 0742/019418. (Al)
• dec, bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, hol central, bucătărie, baie, boxă, garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, hol central, bucătărie, 2 băi, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă, garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, neamenajat, etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță+gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• etaj 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță, centrală termică, vedere in față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, bld. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2-băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 170.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modern, centrală termică, climă, preț 70000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, centrală 
termică, 2 băi, termopan, amenajat și modificat 
bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, totul nou, 
poziție deosebită, preț 73000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• doc, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• doc, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj Intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane,zona 
Primăriei. îmbunătățiri, sret arii,","',- tel. > 
0254/613366,W04M90'. 0WÎ5&®’ (MO) ’
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi. îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, teî. 0254/613366, 
078^040490, 0788058483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona 8 preț negociabil. 
teL 0254/613366, 0788^040490, 0788058483. 
.«101

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec, iau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

imo
• dec, hol central, CT, et 3, zona Progresul, preț 
55.000 euro, tel. 0745/639022; 0726/316796, (Al)
• dec, hol pătrat mare, zonă centrală, 2 
balcoane, 2 băi, CT, parchet, garaj și boxă sub 
bloc, CT, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, preț 1,6 
mld., neg., tel. 0742/019418. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s= 120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane. CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe CarpațL etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabil imediat, zona 
Miorița Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

• semidec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 60.000 euro, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, 2 băi, (gresie, faianță), hol central, CT, 
etaj 1, zona Progresul Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă In Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă, dotată cu toate 
utilitățile. Relații la te'. 0254/241426, 
0721/186996. (4/4.04)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, poziție centrală, în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. CD
• Deva, 3 camere, dec., hol, baie, buc, garaj 300 
mp, teren, canalizare, apă, gaz, preț 82.000 euro, 
tel, 0722/564004. (Al)
• vilă în Batiz, living, 4 dormitoare, buc., 2 băi, 
CT, garaj, teren 800 mp, preț 95.000 euro, neg, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, 3 cam., baie, buc., curte 900 mp, zona 
bună, preț 410.000 ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, baie, terasă, curte, grădină. 
st=500 mp, pretabil firmă, preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugărenl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică. st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• în Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg,, tel. 0749/268830. (A7)
• tn Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent în Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• în Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/51L776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură, 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, teL 0254/613366,

( O'AIO)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, șpraf. 300 mp, 
Wlpreț negociabil, tel. 0254/613366, 
)788 040*90. (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. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curerit, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.07&/1SH4M. (A10)

Cumpăr casă (14) I
• casă cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al'

Case de vacanță (15)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi. 
Informații la tel. 241044 după ora 17. (D

□ imo
• casă cu grădină în comuna Vața de Jos. 
Relații latei. 0746/053875. (9/20.04)

• casă din cărămidă, satul Mada, C a 10 km de 
Geoagiu), șură grajd, grădină și 2 ha de teren 
agricol. Tel. 0723/146649. (T)

• casă în construcție, locuibilă 2 camere, 
hol, baie, beci, 3 camere la mansardă lângă 
șoseaua Deva-Brad,în Fornăd'e. Relații la 
tel. 0744/935020. (1/17.04)

• casă In satul Bretea Mureșa nă la 18 km de 
Deva, preț negociabil. Tel. 0254, '215795. (T)
• casă în satul Târnava, comuna Brănișca. 
Informații latei. 0765/244506. (8/25.04)

• Deva, bdu-l luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet greși e faianță convector 
gaz, 67.000 Ron fix, tel. 2152112. (Al)
• urgent în zona M. Emin eseu, etaj 2, balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Decebal, s t=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740. '013971. (A2)
• urgent în zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, roreț 98.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• DacLa, et 4 semidec, s=26 mp, baie și 
bucătăirie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 221 Decembrie, dec., et 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Br ajan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.0)00 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dadă cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 2&000 RON, tel. 
07 45/367893. (A2)
• Gojdu et 4, bucătărie, baie, repartitoare, balcon, 
i.'iolat, preț 85.000 RON, tel.0745/367893. (A2)
•» 30 mp, etaj intermediar, contorizări totale, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută preț 
82000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Dadă decomandată bloc de cărămidă 
28 mp, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandată apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet fără modificări, preț 76000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095.  (A4)
• In Dadă parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică, contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445.206003. (A7)
• Dadă parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpâr garsoniere (20)

• în orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
idiferent de etaj, sau amenajări, ofertă de preț la 
vedere, cu plata imediat, tel. 0730/474275, 
0740/53509. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva ofer prețul pieței, tel. 231300:0740/317314. 
(A®

Vând terenuri (21)

• 4000 mp teren, la 12 km de Deva între Bârsău 
și Certej, acces din ambele capete, pentru casă 
de vacanță parcelabil, unic proprietar, preț 1,5 
euro mp. Tel. 0749/020071. CD
• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva și 
teren extravilan la ieșirea spre Simeria 4700 mp, 
fiecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947. (D
• grădină in Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile.Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229.(T)
• Deva zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela FS 22 m, utilități, 20.000 euro parcela tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, DN 7, zona Ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m, preț neg, tel. 0740/210780. (Al)
• In Deva zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva parcele de 525 mț), preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300; 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 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)

Vrei sa pui mâna pe niște..13.care, a;.curajul doar șa visezi/ Efortul tău este minim 
pentru a câștiga cu CI în 17 - șț_
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• uraent, brimfa Deva, zona ZAvd, S-2KI0 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utifale, prețAOewfl/mpfalINMUNlfa
• wmIi IrIfmIm Dcvl ttOOnți, li 0N7 
Uti fa), preț 65 Eura/mp, teU|74Wm75 (AB)
• paradi tor— Intre 550400 mp, zona de cm 
Slmeria, viitor cartier rcMenM, preț !■ 
euro/mp neg, tel. 0745/511.771. (AB)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613368, 07N7040450; 
075V155A83.(A10)
• Brad, pidua fag 6 ha, zona Mjeripret nego
ciabil, teL 02SV613366. 
0785/155483.(410)
• Brad, 55 ha teren, k DN1, k 5 km de Metro- 
PloMi, preț atractiv, tel. 0254/513JK 
OTBMMOfa, WIS^ (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe joseaua Brad- 
Crisdor, lângă sediul OGA preț atractiv, tei. 
02SV6133M 0788(040495 (AU)
• Brad, ION mp pt construcție vili, In satul 
Dud—ti (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
025V513368 0788(040495 (A10)
• Mcl-Dm 1100 mp, Intravilan, acces k sosea, 
certificat de urisanlsm, preț negociabil toi

5445133a IBBri)4(M950Wiai98(AlO)
• Brad, iha, zona 5 intravilan,prețatractiv, tel. 
025V513365 078MM5495 (W15UB. (A10)
• Bradl(L5 ha ♦ pâdure, pentru construcție cm 
de vacarti, k sosea pe malul Arlmulul preț 
negodabir tel. 0254/513366, 07MÎM5«5 
OWISMKAIO)
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• MU eaafa MM, 10 tone, far—tea 
rislnom de 25 mm, 50 mm, uscate ej zvintatt 
Tel 0291/771095 0744/802919. (T)

• ceafa apatH pentni producție, h Deva, 
'"•m J0 mnofofata pe &, maxim 50a» lei. 

Td.O723/3M|i(n

• 5 hectare, teren Intravilan, la sosea, Deva sau 
Împrejurimi plata Imediat, tel 215212. (Al)

• taChMtt MMBlCOflWttak 301M.ErtSiMOrMfaftl.0t
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91259

caietul de săram și orice informații sunt.l dispozipa even
tualilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orâștiț, str. N. 
Băicescu, nr. 42, OL 0254-240807,0744861763, fax 0254- 
206241.
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Central de Afaceri MAȘTER
Organiaeasd careuri de:

S.C. ACTIVE-POWER 
SOLUTIONS

• gereonM, Dom. complet mobilați, 100 
euro/luniltel.21S212.(Al)
u apartament 2 oem. Deva mobilat complet, 
ÎÎO euro/iuni, tel 21S212. (Al)
• genonlart, CT, mobilați al utilați zona Sirii, 
fa 1N eura/luni, tel. Oferim (AD
• apMieiMrt S camere, nemobHat, deciiman- 
date, zona Sper - pla cu centrali termfci, 
tormopan, pardiet grade taknd, ou chdMt 
Induce, pentru firme, Nrouri, M 0730747075, 
O7«VBSNS.(A4)
• nm MM MTOmp, 3 încăperi, gresleipeste 
tot timplirie aluminiu, gnip aanKar iri

Mn, NO lel/luqie garanție, M. 206003, 
Otoi'lSMlKAD •
• aaari oeMfa a«4S

S 1<S’ ” “
• am MM Ddlaa, a«2N 
sanitaro, IndUzifu cu CT,trifazic, 
tel 206003,230324, OCupabll dkl
• aM camera, ultracentral, contorlikt, rapartl/ 
toare, decomandat, et3, mobilat fa 1N 
auro/luni. TeL 075VSN7N (A7)
• l—i OP 'WOmp,H«Mm.ipi, •
Q|L A8M. tttaHMVWi pBMiirtm dflCffljL
fasauovmp,teL074MO4613,2Oe0aL(A7)'
• am Mm nou aM) mp, amnfa,, 
tormopane peste tot, bed mare, grup sanaat, ■ 
prtaM darxuR, praurin sen Dtairi, se 
KMAprat2NowwMnMtoLQ74Mt3ta,(|n
• am rama Str. Horea, s«70 mp, ameffa.

^NO

• Mii atofa cu ridlcMoare p. motor trifazic, 
pre( negodabILTd. 8114». (T)

M.«tonale de ronstruc te (‘>!)

• MMI M rad,6buct|i,Bmlunglme, 
țlouțipentr olin2can«a2M/l|Dm, 
pre^ranvonabll. Deva, Eroilor, nr. 15.

J •

•• Md eoiiMri pentru conelnjcțk. deșeuri din 
scânduri pentrime, fereastra noul to 2 canste, 
dimensiuni 130/130 m, plabi de coriefrifa, 
raabl de fler, vani din tabli zlnCSti. ral 

-025W25795m .

Flertrocasmce (W>)

sanitar + 130 
I ♦ TVA tel::

• fa IM Auto, s«16 mp, fndlzlt api curanti.
■ pratabll prostiri servicii, blroun/fa N 

oura/luni, toi. 206003, Z30324. (A7)
• IdtoBOM dk, contorizat Integral, amorfa,

■ mobilat si utilat Integral (Inclusiv TV color, 
macini automati), zona Bilcesu Deva; 200 
oura/luni, toi 074W3173U (AS)

Wfa omeam^mo wrafapam, ■nWfMjH'’i ■
sl utital zona XogiMcoenu Deva, SN Ron/luni, 
W.074V)17JK(A9) .
■ Seama—doc. mobikt faMstiiocridontal 
pratabll ai pentru birouri (Intrare din stradU, 
zona Bifau DoMfaiN oura/luni neg, ML 
212.141.074MlL77tA)

• imfa S-434 mp, zona comerciali eva 
prv euraAty, poama compenimana «i 
IMriOO: 074Q/317JU. (Al)
• MM M00 mp, H4S ffl faifai (CT.- 
Ksaîfflj"*”™*,

• Mul kaU cu oaz tip AM .10, pentru 
preparare api caldă, atare toarte buni, fa 
negociabil Td. 211124. (D
• MidMeMk Arctic marc, etan toarte buni,
pret230lel NI. L2133M.Cn 
falie ifa frigortflți TjaerMe, «are toarte 
■tort> toncjtonfafa ato lei; tnaiaudufi 
oidacettMir OO MĂmductOr înduri nou,
lSQW.TelfflS04.U)

Plante si animale, .iqroali 
montări' (S/)

• MU NfamiW albine (8 rame pul falia, 
toarte poputotipentru primul fas, de la 
Calafat). TeL 0258/142491. orele 9 • 22. Q/2504)

r

Imobili' ' himh ( Ui)

iinapt-metaliat. af 19ta W m pMtfa lUMMummi/nKii <n 

.assBi&fflrwms’ 
• faleMjLffa Ofalaf RMi tofade' 
Tfa urgent Tel 0735194771.07Ăfafa(T)

Microbuze Dulie (W)

mu Uri IM, verticale, masfa Intreagi, 
MMM doar 2 ani, praț ntoaMM. Tel. 
07)041385 (T) ■
• MM « cu Mu Ari mut, toceKatoa Dherehs*, 
certa Teteton 0254/220344. (tfl«M)
•.MM mi de B fa MIM* romineesci, 

■• «faanM fa 5 • o vite* HolsteM de un an,
.fa» «re >. TEL 0727/397115.0)

Instrumente muze ale ((>(1)

• viM bt Deda. ButoutiltarA Deda oafaiiiîi1: 
af INI cowm dtrIMfandi «ara teMffl 

nprafato TeL olairtmn. cd
• Mid.topoya.iutoutnari Peugeot Boxer, df 
NU Îi HOL lung sl hplt, InmxMfa km—fe 
o^iimîrur lw#wil>1111^

• ofa is Deva, autoutiUtaii Renault Trtok 
ssati» ■-

Altele ((,))

Camioane, remorci (M)

• gtofa MCM adgurtri sinitate pe num* 
Bogdinel Mark.Se dedări nul (11/2SJM)
• MMC MhM Mgurtri sinitate pe numele 
Ioanei Anca. Se dedări nul (4/244)4)
• ptofacamotaslguriri sinitate pe numeto 
Ochea Sheorghe, Se dedări nul. (12/24104)
• pltfaeata aslguriri Unitate pe numek 
Puie- Bogdan- Dheorghe. Se dedări HUI. 
(10/2534)
• pierMiamt aslguriri slrfae pe numele 
Wxchei Hasatsek Oiga. Se dedări nul (6724104)
• piefa carnet aslguriri sinitate pe numeto 
Zalomir Marina. Se dedări nuL <14/24334).

lichidator judiciar al 8C «M ii IA. MUTIC, 
cu sediul în Hațeg, Str. Progresului, nr.-57; jud. Nunumara, 
organizează vânzarea prin licitație publica, în data de 
25.05.2007, ora 12,00, la sediul Tribunalului Hui>, uoara, a 
următoarelor active ale societății, cu mențiunea că la această
ședință prețurile au fost reduse cu 509frdin prețul de pornire:

1. TEREN INCINTA- 7.554 EURafchMertt W)
2. SEDIU ADMINISTRATIV-BIRUu^ . 57.500 lei RON
3. BUNURI MOI’* ikprețd fier vechi
Prețurile menționate mai sus nu conțir r.VA

fomaj nr. «MU pe nutnM 
vrejeiMu Se dedări nul (UZBM
• gMa eewMt noeniculWMcapM 
numele Toi»- Amoairia, se dedări nirii, 
0/2SJM) 

• Nfal Ciittorltl Ieftin gl rapid numii cu 
Ollmpte Travel In ftactra zi di miercuri In: 
Spenit. PortumiHe, Anglie, Belgia, (fado, 
Ffae,<tonnfa italie, BrfaTAOTSfaMl, 
0742/121140,0740/037804. (S7JII)
• traMfamoMorcuautoacoperltdeUtp 
14 mc volum, osigur ol demontam sl incinera 
k mutiri. Tel. 08V23S7îl n44/N44K, 
072fail70i.(T)

dsfaeatraM.T«.
(2/3U4)

SEViErTFVaieerfaMtaerta ta fa0«l 
(Nformmedia.*2Kîii^LtZL

t ■

Cerințe: >

e AbilitAti de comuhicare;
e Disponibilitate la program matinal; 
e Seriotitate.

i i

l

Oferim:
j1

• program de lucru flexibil;
• venituri in ftmctie.de roalislri;
• mediu de lucru atractiv fi competitiv.

Daci oflerta noastri v-a trafit tntaraaul, 
contactatbne la adrua:
Redacția zUmltii CmW Uter,
Str. 1B Decembrie, ar. 87 A, parter îmi le tel. 

bl i, iMLM0e. ^
Pereoeii* do contact: camelia Giga, 

‘ tel. 07M/400441,
R«mall: cameUa.fdga®iiift»rtamodia.ro

X

wm

B.C. STAfV IXMItT MWP Mk
Ol sediul fo Den, Al. Crlnlor, N.Et, ap.ri, Jui. HwfaocfB, enfal faMWM 
soHdtiril pentru cllbeiwM Mfattațioi de mediu MHtnt eMecdiiul: spiMorie 
auto, situat M lUa, DN 7,C.F. nr. 1090, TOR) 2SM, Jud. NumdMra.

Informații m pot faine le sedkri ARM. Hunedofa bMc, Mm «elo 
i-ie. —

entu ra seslziri >1 redamații pot fi depuse In termen de 10 Me
lucrittoare di la data anunțului.

masa
1

L2133M.Cn
Mark.Se
ftmctie.de
cameUa.fdga%25c2%25aeiiift%25c2%25bbrtamodia.ro
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cHolcîm

La început, am construit bazele. Am creat produse și am lansat 
servicii pentru cele mal exigente așteptări. Am creat o echipă 
puternică de profesioniști dedicați. Am Investit în tehnologie 
pentru a fi cu un pas înaintea oricărei inovații.
Dar ne-am rezervat șl timpul necesar pentru a asculta planurile 
tale de viitor. A venit timpul să le clădim împreunăl

♦ ■s

Fabrica de ciment Aleșd
Ciment gri, vrac ți sad 
Servidi de transport 
Servicii de laborator 
Consultanțătehnică,
Tel: 0159 / 349 769

Stația de betoane Timișoara 
Proces de producție automatizat

. Servicii de livrare șl pompare 
Servicii de laborator 
Consultanță tehnică 
Tel: 0236 / 246 270

I (1/25.04)

•î

Familiile Stânea și Burghelea, cu inimile Îndurerate 
anunță că in 29 aprilie se Împlinește un an de cănd ne- 
a părăsit pentru totdeauna iubitul nostru tată, bunic și 
socru

• ă »■ •

m- • - t

Ciment. Betoane. Agregate.

Holcim susține cele'Tnai îndrăznețe visel
’M-M 4

www.holclm.ro
(77919)

Basm mnr
’jâa t, ȘH rj ’

■

a MemOional Jab Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali tn nordul Italiei. 
Cazare, transport gratuite, venit net 1650 - 2000 
euro. Informații tel. 02S7/281818,0747/771729, 
0724/497851, Intel țlO"1 » b.r 
www.expertjob.ro. (90247) " ț J
• Raataurant Fast Food „Alml" /idajeixr 
ospătar, barman, vlnzător fast-food, salarizare 
atractivă. Tel. 0727/383878,0727/332442. (2/24.04) 
a SC DaiMe Company SRL qu sețjluUn Dșvț, 
Str. Răndunlcll, nr. 6, angajează trfcoteri pentru 
mașini de tricotat Tel. 0745/231867. (7/2004) 
a ndun amarei* angajează f&WAte t 
sionist cu atestat pe autocamfon'de 22 tbrje. * 
Cerințe: experte* 44" MAHt*. fel. 1 
0747/055501 ffl/1704) 
ptSî^ilateLon^m^wT^,

&r1

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

PENTRU ROMÂNIA CAUTÂ?' >:dț

• V îÂit-n-i * 41.,

DISTRIBUITOR ZONAL 
pentru comercializarea ^ 

Mitsubishi Motors

Cerințe minime

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

Pentru detalii vă rugăm să; 
ne trimiteți scrisorile 

e-mail: 
Asigurăm 

Numai candidații

tăți la tel 021/202.64.51 sau si1 
ie 18 fax 021/202.64.65 sau

___ M@tiriacauto.ro 
idenftojitata a aplicațiilor. 

ri$srințelor vor fi contactați.

cu sediul tn Deva anga- 
Jează urgent secretară cu cunoștințe operare 
PC, salariu motlvant CV la fax 6254/221424 
Relații la tel. 0724/269968. (7/2404)
• muncter malta la ambalare prodw ;

: solie» șl aemlsollde, Petrii», 1 post, data llrfatt 
30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orelu J 
■16. ti
■ maneta stata la ambalare oroduse 
solide țHemiaoflde, Petroșani 4 posturi, data 
llmltt 135. Tel 211244 orele 9-14
< am r stata la ambalare produse 

'solide sl Vemlsoilde, Slmeria, 5 posturi, Șata 
illmtisote Tel 213344 orale 9 • 1&.
• mi—WffiiLimiiafMbătee produse

la ambalare produse sub 
formă de praf șl granule, Hunedoara, 2 posturi, 
data Urniți 3004. Tel 213244, orale 9 • ÎS.
• MMbaraa*tt* la asamblarea. montarea

a miasdtor «sM* la demolare clădiri, 
zldări mozaic, faianță, Călan, 4 posturi, data 
limită 105. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• iMMMr nKaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Călan, 5 posturi, data 
limită3004. Tei. 2U244orele 9 ■ 16
• ■nabar mea** la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, 1 post data limită 
2U&jfe 213244, orele 9-16

la demolări Ud
Deva. 1 post ama amaa

cttdM, 
rid* 

STÂNEA NICOLAE
Slujba de pomenire va avea loc sămbătă 28 aprilie 
2007, ora 10, la Biserica Adormirea Maicii Domnului 
din Deva (lângă BCR).

Dumnezeu să-l odihnească fa pace.

l.

clădiri, 
uri, data

la demolare clădiri, 
Deva, 7 posturi, data 
*9-1/
la demolare clădiri, 
Hgy. ^posturi, data

• mmiti țariM* la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 19/r ’si. “"ia. orale/-16.

letnolar .11 
4 posturi, data 
16.-“

• muncta mbiMmI la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 4 posturi, data, 
llmltt 2704, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele9-16i
a tasta stata la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Or&stie, 1 post, data» 
llmltt 2604 T 213244 —ele . ■ 16. 
itateto naateta la demolare clădiri, 
ȘWrie, mozakfalanțfcortțtie, 3 posturi, data 
limită 2604 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ssmcta naotita le demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, Hanță. Petrila, 1 post, data ■ 
limită 3004 Tel 213244, orele 9 -16 ,
• naaicta mealta la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, Jantă, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 106. Tel 213214, orele 9 ■ 16
• naaicta nacaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 506 Tel. 213244, orele 9 • 16
• naMta necalta la demolare clădiri,
zidărie, mozaic, faianță. Slmeria, 1 post, data 
limită 3005. Tel. 213244oreie 9-16 a-i
• sasicta naMMcit la întreținere drumt®; 
șosele, poduri, baraje, Călin. 1 post, data llmltt 
2007. Tel. 213244 orele 9-16

la Hradrart durul șoeda 
pt* oh vmxM, penoaoi< îi ■

Mere drumuri, 
posturi, data 
6nM 2704, perioadă determinată. Tel. 213244 J 

orele 9 -16.
• samcta airalrat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post data 
ilmhălM». Tel. 213244, orele 9 -16
• aaaMta neoMcai la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi; 
data limită 3004 Tel. 213244 orele9 • 16
• MumMar necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
■ ,lln 3004 Tel 213244 orele 9 ■ 16
• muncta mcaMcat la întreținere drumuri, 
șosete, poduri, baraje, Petrila, 1 post data limită 
3004Tel. 213244 orele 9-16
• muncta sâcâita la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.05., pierioadă determinată. TeL 213244 

:ortte9-16.
• muncilor naraMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 1 post data limită 
3004. Tel. 213244 orele 9-16 ,
■ iwndtor nacaMcat la întreținere drumuri.'' 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 1 post data limită 
3004. Tel. 213244 orele 9-16
• miaKllor nacaMcal la spargerea ș| tăierea 
materialelor. Hațeg, 3 posturi, data limită 3004 
Tțl 213244 orele 9-16
• pfaelall și amenajare zonă vertte, 
Cflan; 16 posturi, data limită 3004 Tel 213244 
orele9-16.
• raMClar și amenajare zonă venfe, 
Hunedoara. 1 post data IMă 3004 TeL 21334A 
orete9-tt.
4 ■ea*v|ta*M și amenajare zonă wde, 
Aăștie. 7 pcakri. data Mă 3U5. pertedl 
defaniMă.T< 2OK or*»-K 
O**tUS£faăSă«MT<mK 
ar*»-*

OOMbf ^Mttrr’evfuri Atoli ai (15/36.04)

t

r

S-au scurs 6 săptămâni de lacrimi, tristețe și dor de la 
trecerea in neființă a iubitei noastre

r. g MĂRIA TOMA
Parastasul șfc slujba de pomenire vor avea loc sâmbătă 
28 aprilie, ora 9, la Biserica ortodoxă din Șoimuș.

Dumnezeu s-o odihnească. 
Fratele Gheorghe, cumnata Maria, nepoții Ioan, 

Nicoleta și Alexandru

*»

■ > •

i

(9/25.04)

a opmdar caic** electronic și rețele, Hune
doara, 3 posturi, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• eșera* c**ler electronic și rețele, 
Drăștie, 1 post data Mă 3004 Tel. 211244, 
orele 9-16
a auii ■*■* n norăcârnraB,

i

http://www.holclm.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:M@tiriacauto.ro


joi. 26 aprilie 2007
•Cu manete lui Pitt. Actrița americană Angelina Jolie a depus o cerere la tribunal pentru a adăuga numele iubitului său, actorul Brad Pitt, la numele celui mai recent copil adoptat de ea, băiețelul vietnamez numit Pax Thien.
•Va demisiona. Judecătorul însărcinat cu ancheta judiciară asupra morții prințesei Diana și a lui Dodi al-Fayed, care a avut loc la Paris, în august 1997, a decis să demisioneze în luna iunie motivând că nu are destulă experiență în procedurile judiciare care implică prezența unui juriu.

Cinci mii de chinezi evacuați
Bețjing (MF) - Cinci mii de persoane au fost evacuate în urma unor scurgeri de clor produse la un centru de epurare a apei din nord-estul Chinei, a relatat, miercuri, agenția China Nouă, citată de Reuters. Accidentul a avut loc la est de orașul Harbin, capitala provinciei Heilongjian, potrivit sursei citate. Circa 2.000 de copii și profesori ai unei școli și alți 3.000 de locuitori au fost evacuați. Autoritățile nu au anunțat dacă cineva a fost rănit în urma acestui incident. La fața locului au sosit echipe de pompieri pentru a remedia avaria, potrivit agenției Xinhua.

Un chelner servește clienții purtând ochelaricu infra-roșu în primul restaurant din Asia, la Beijing, în care se mănâncă în beznă.
(Foto: EPA)

Are audiere chiar în 31 mai

în scop 
caritabil

Los Angeles (MF) - Bono, solistul trupei irlandeze U2, inițiatorul unor campanii împotriva sărăciei, va lua parte, alături de alte vedete, la o ediție specială a programului „American Idol”, pentru strângerea de fonduri în beneficiul tinerilor defavorizați. Solistul trupei U2 va apărea într-o secvență preînregistrată în care le va cere telespectatorilor emisiunii să facă donații în beneficiul tinerilor săraci din Africa și Statele Unite.
Salvate de la 
coșul de gunoi

Londra (MF) - O serie de obiecte personale și picturi ale lui Francis Ba- con, care în urmă cu 30 de ani au fost pe punctul de a fi aruncate la gunoi, au fost vândute pentru suma de 1,4 milioane de euro la o licitație.

Mei B (Foto: FAN)

Trecut în 
certificat
Loncka (MF) - Melanie 
Brown, fosta membră 
a trupei Spice Giris, Fa 
numit oficial pe Eddie 
Murphy tatăl fetiței 
sale în vârstă de 3 
săptămâni, trecându-i 
numele pe certificatul 
de naștere al bebe
lușului, deși actorul 
american refuză să 
recunoască paterni
tatea. într-un comuni
cat emis marți, Mei 
Brown anunță că 
numele complet al 
fetiței este Angel Iris 
Murphy Brown. Angel 
este cel de-al doilea 
copii al Iul Brown.

■ Cântărețul George 
Michael are audiere la 
tribunal în ziua concer
tului de la București.

București (MF) - Cântărețul George Michael, acuzat că și-a condus mașina sub influența substanțelor interzise, are programată o audiere la tribunal pe 31 mai.Deschiderea procesului și prima audiere vor fi pe 8 mai, la Londra, următoarele înfățișări fiind stabilite pentru 30 mai, 31 mai și 8 iunie. „Acest lucru nu are cum să afecteze în nici un fel concertul de la București”, a declarat Ștefan Moroșanu, general manager al Modus Production,
Mai există o planetă locuibilă
■ O planetă asemănă
toare Pământului a fost 
descoperită la o distanță 
de 20,5 ani-lumină.

Paris (MF) - O planetă „de tip terestru locuibilă”, capabilă să găzduiască viață extraterestră, a fost detectată pentru prima dată de o echipă de astronomi europeni intr-un sistem planetar extra-solar, potrivit unui studiu care va apărea azi, in revista Astronomy and Astrophysics. Această exopla- netă, care orbitează în jurul stelei Gliese 581 (G1 581), la o distanță de 20,5 ani-lumină de Terra, este prima și cea mai ușoară din alte 200 despre care astronomii știu că „au și suprafețe lichide și solide și

Trupe mari vin la București
București (MF) ■ Formațiile The Prodigy, Incubus, The Rasmus și The Cult vor concerta în cadrul unui festival intitulat Coke Live, care va avea loc în această vară în București, informează organizatorii evenimentului, compania Events. Potrivit acestora, festivalul va avea două scene și un cort de muzică trance. Pe lângă formațiile care fac capul de afiș al evenimentului, la Coke Live vor participa „zeci de trupe”, susțin organizatorii. Conform informațiilor apărute pe site- urile formațiilor partcipante, Prodigy va concerta la București pe 23 iunie, iar Incubus pe 24 iunie. De asemenea, și trupa Mondo Generator a afișat pe site-ul oficial un concert în cadrul festivalului din Capitală, programat 

pentru 24 iunie. Organizatorii Coke Live vor 
oferi mai multe informații despre eveniment 
azi, într-o conferință de presă.

Bogăția nu 
■ Oamenii pot deveni 
bogați fără să fie geni
ali, este concluzia unui 
studiu publicat în SUA.

Washington (MF) - Studiul demonstrează că, în condiții similare, persoanele de inteligență medie au acumulat la fel de multă avere ca și persoanele cu un coeficient de inteligență ridicat. Studiul

urmează să fie vândută 
Ia licitație, la Londra, 
în lume există doar 200 
de sticle de acest feL

(Foto EPA)

O vacă gestantă 
în vizorul poliției

Berlin (MF) - O vacă gestantă, scăpată dintr-o fermă din Germania, a produs pagube de 25.000 de euro, ea fiind urmărită de polițiști și pompieri prin Hanovra, informează Reuters.Vaca Uschi a scăpat, luni seară, din fermă și a devenit foarte violentă după ce s-a speriat de șoferii și pietonii șocați. Urmărită de fermier, de cameramanii televiziunilor și de 30 de polițiști și pompieri, vaca „s-a răzbunat” pe mașini, bănci, garduri și orice i-a ieșit în cale pe o rază de cinci kilometri.Animalul a petrecut mai mult de trei ore pe străzi și a fost prins cu ajutorul unor tranchilizante. Puiul său nu a fost afectat. Fermierul s-a oferit să plătească toate daunele produse de animalul lui.
organizatorul show-ului din România. „Noi avem un contract foarte solid și dacă artistul trebuie să-și rezolve problemele, o va face în astfel încât să nu afecteze spectacolul”, a precizat el.Potrivit presei străine, judecătorul i-a cerut lui George Michael să fie prezent la deschiderea procesului, pe 8 mai, precum și în ultima zi a procesului, pe 8 iunie. Starul muzicii pop a fost pus sub acuzație pentru că și-a condus mașina sub influența substanțelor interzise, însă acesta s-a declarat nevinovat prin intermediul avocaților săi. EI riscă șase luni de închisoare, precum și o suspendare a permisului de conducere.

Astrofizicienii Michel Mayor și Stephane Udry noua dwescoperire
(Foto: EPA)temperaturi apropiate de cele ale Pământului”, potrivit cercetătorilor. Datorită acestor caracteristici, planeta poate

tine doar de 
A demonstrează că persoanele considerate a fi foarte inteligente se văd des puse în situația de a se confrunta cu dificultăți pecuniare.„Oamenii nu devin bogați doar pentru că sunt in- teligenți”, a explicat Jay Zagorsky, un cercetător de la Universitatea din Ohio, coordonator al acestui studiu apărut în revista Intelligence. „Coeficientul de inteligență

fi considerată locuibilă, a subliniat într-un comunicat Centrul național de cercetări științifice (CNRS), care a colaborat 
nu are legătură cu situația financiară. Și inteligența nu elimină dificultățile financiare”, a adăugat acesta.La studiu au participat aproximativ 7.500 de persoane. Cercetătorii au luat în calcul nivelul veniturilor și dificultățile financiare apărute în viața acestora, precum depășirea unui credit autorizat pe cârdul de credit, facturi neplătite sau faliment.

împreună cu Observatorul din Geneva și Centrul de astronomie din Lisabona la acest proiect. Temperatura medie a acestui supra-Pământ este cuprinsă între 0 și 40 de grade Celsius, ceea ce permite existența apei lichide la suprafață. Cercetătorii cred că planeta ar putea fi acoperită fie de roci, fie de oceane, pentru că „radiațiile emanate simt de 1,5 ori mai mari decât cele ale Ter- rei”. Gravitatea la suprafață este de 2,2 ori mai mare iar masa este de cinci ori mai mare decât cea a Pământului Această planetă orbitează steaua sa, o pitică roșie, în 13 zile. Distanța dintre această nouă planetă și steaua sa este de 14 ori mai mică decât distanța dintre Pământ și Soare.
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