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Dimineața La prânz Seara

Sunt bogati în stil rural

Azi, Jurnal TV, color,
16 pagini, supliment 
gratuit al cotidianului 
Cuvântul liber.

Referendum la 
*conurbație

Hunedoara (C.B.) - Pri
marul Hunedoarei, Nico- 
lae Schiau, intenționează 
să organizeze un refe
rendum la nivelul muni
cipiului, pentru a afla 
părerea locuitorilor fată 
de constituirea conur-
batiei Deva - Simeria - 

W Hunedoara. Cotidianul 
“Cuvântul Liber” a fost
mai curios decât pri
marul și a aflat deja 
părerea câtorva cetățeni 
din municipiul Hune
doara, despre acest 
proiect, /p.3

Clujeni în 
expoziție 
Deva (S.B.) - O 
expoziție de artă 
plastică ce degajă 
mult rafinament a 
fost vernisată, ieri, la 
Galeriile de Artă „For
ma" Deva. Intitulată 
„Pictori clujeni la 
Sarmizegetusa", 
expoziția reunește 
lucrări de ceramică, 
grafică, litografie, pic
tură și fotografie, 
realizate de 15 artiști 
plastici clujeni, printre 
care se regăsesc și 
profesori la Acade
mia de Arte fru
moase „Ion Andrees- 
cu". Organizatorii, 
prin Dorin Alicu și 
Cristian Roman, au 
făcut ca această 
expoziție să fie, pen
tru expozanți, după 
cum spunea D. Alicu, 
„o sărbătoare, mai 
ales că la Cluj nu mai 
avem galerie și aici 
există una atât de 
frumoasă!"
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Germania, pe primul loc
Datorită importurilor masive de automobile din această 
țară, Germania întrece Italia b toț» partenerilor comerciali 
ai României.

milioane euro 2007

■ Pentru țăranii hune- 
doreni bogăția se 
măsoară în continuare în 
vaci și pluguri.

Bălata (C.B.) - Integrarea în 
UE nu a schimbat cu nimic 
mentalitatea țăranului în ceea 
ce privește bogăția. Vaca,

plugul și pământul sunt, încă, 
elementele caracteristice tra
iului la țară. în mentalitatea 
sătenilor hunedoreni, ideea că 
un țăran înstărit este acela 
care are animale multe de 
crescut și pământ de cultivat 
nu a dispărut. Diferența de 
concepție între avutul oră- 
șeanului și bogăția țăranului

e atât de pregnantă, încât pen
tru viața rurală o mașină de 
ultimul tip nu poate înlocui 
necesarul tractor din curtea 
omului. în satele din județ, 
bogăția specifică a țăranului 
devine evidentă din stradă. 
Fie că mergi la Bălata, Hărău, 
Chimindia sau Banpotoc, stra
da este locul ideal de prome

nadă al vacilor, animale care 
pentru unii au ajuns etalon de 
măsurare a bogăției vecinului. 
Pensiile mici și truda la câmp 
nu au fost eliminate odată cu 
integrarea în UE, astfel încât 
pentru țăranul român, vaca 
nu încetează să fie elementul 
indispensabil pentru asigu
rarea traiului de mâine, /p.3
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„DailS sincron” pe patru roți. 
Patru francezi, frații Ghertner, 
și-au etalat măiestria și arta în 
materie de cascadorii, făcând 
„balet” cu mașinile și 
„îmblânzind” monster-truck-uri 
4x4. Spectatorii și-au potolit 
setea de adrenalină și au gustat 
din plin spectacolul, /p.7

(Foto: Traian Mânu)
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Astăzi, teză la clasa a VIl-a!
■ Pentru prima dată în 
învățământul românesc 
elevii clasei a Vll-a susțin 
teze unice.

Deva (S.B.) - Teza cu subiect 
unic la matematică este 
susținută astăzi de elevii din 
clasa a Vll-a sau pe 5 iunie 
2007 de cei care au absentat de 
la examen. Teza la limba și li
teratura română va avea loc 
în 17 mai. Acțiunea de prelu
are a subiectelor de pe web- 
site va începe la ora 6,00. 
Decriptarea și multiplicarea

variantei de subiecte au loc în 
intervalul 6,00-8,00. Transferul 
subiectelor de la inspectorate 
la școli se va realiza între 
orele 7.30 și 11.00. Deplasările 
cu subiectele către cele mai 
îndepărtate puncte din județe 
se vor face între orele 7.30 - 
10.45. Multiplicarea materi
alelor în fiecare unitate șco
lară se va face în intervalul 
11.00 - 12.00, iar ora de înce
pere a tezei cu subiect unic 
rămâne ora 12.00. Spațiile ne
cesare derulării tezei cu subi
ect unic trebuie să fie pre
gătite pentru intervalul orar

12.00 - 12.50, atât pentru ele
vii care studiază în programul 
de dimineață, cât și pentru cei 
care studiază după-amiaza. 
Directorii de școli trebuie să 
asigure buna desfășurare a 
procesului de învățământ în 
zilele programate tezelor.

încep tezele la clasa a Vll-a

Burtos, dar 
fermecător!

Deva (H.A.) - Conside
rați de majoritatea lumii 
simpatici sau chiar sexi, 
cei mai mulți burtoși 
hunedoreni nu se feresc 
și nu au complexe din 
cauza balonului situat la 
centrul abdomenului lor. 
Potrivit datelor statistice, 
peste 40% dintre românii 
adulți simt burtoși. Hune- 
dorencele, chiar cele 
tinere și arătoase, nu 
consideră burta ca fiind 
un defect, /p.5

Cetatea Devei - reabilitată
Deva (M.S.) - Zona Cetății 

Deva va fi reabilitată în baza 
unui proiect cu finanțare ne
rambursabilă, derulat în par- 
teneriat de Consiliul Local 
Deva și Consiliul Județean 
Hunedoara. Participarea CJ 
Hunedoara la acest proiect a 
fost aprobată de consilieri la 
ultima ședință a acestora, va

loarea totală a lucrărilor fiind 
estimată la peste 9 milioane 
de euro. Proiectul prevede o 
reabilitare etapizată a zonei 
precum și conservarea ves
tigiilor istorice. El cuprinde 
reabilitarea căilor de acces 
spre Cetate și a infrastruc
turii, amenajări pentru turiști 
ș.a.
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• Zeci de victime. Un raid al aviației 
americane efectuat în urmă cu câteva zile 
în vestul Afganistanului s-a soldat cu 
moartea a 42 de civili, printre care femei 
și copii, și rănirea altor 50, susțin autori
tățile afgane citate de New York Times. 
Ca reacție, președintele Afganistanului, 
Hamid Karzai, a declarat că poporul afgan 
nu mai poate suporta asemenea atacuri.

Poate fi demis mai ușorA

Atac în Zona 
Verde

Bagdad (MF) - Patru 
cetățeni filipinezi, care 
lucrau pentru adminis
trația americană, au fost 
uciși, miercuri, în urma 
unui atac cu rachetă ca
re a vizat Zona Verde, 
perimetrul de securitate 
din Bagdad, a anunțat, 
ieri, ambasada SUA din 
Irak.

Acuzat de 
spionaj

Teheran (MF) - Fostul 
negociator iranian pe 
probleme nucleare Hos- 
sein Mousavian, arestat 
de autoritățile iraniene, 
a fost acuzat oficial de 
acte de spionaj, fiind în
carcerat în penitencia
rul Evin, situat la peri
feria nordică a Tehera
nului. Moussavian a fost 
arestat luni seara, fiind 
acuzat de „contacte cu e- 
lemente externe și furni
zare de informații”.

Hossein Mousavian (Foto: fan)

Janoș Kadar
(Foto: FAN)

l-au furat 
osemintele
Budapesta (MF) - 
Mormântul fostului 
lider comunist ungar 
Janoș Kadar a fost 
profanat miercuri, iar 
osemintele sale și ur
na în care se aflau 
rămășițele pămân
tești ale soției au fost 
furate. Platforma de 
marmură care aco
perea mormântul lui 
Kadar a fost deplasa
tă, iar sicriul a fost 
spart. în apropierea 
mormântului a fost 
inscripționat cu gra- 
fitti mesajul „un cri
minal și un trădător 
nu se poate odihni în 
acest pământ sfânt". 
Kadar s-a aflat la 
conducerea Ungariei 
din 1956, de la înă
bușirea revoltei anti
comuniste, până în
1988, când s-a re
tras. A murit în iulie
1989, cu un an îna
intea primelor alegeri 
libere organizate du
pă regimul comunist.

■ CC: Președintele poate 
fi demis cu majoritatea 
voturilor participanților 
la referendum.

București (MF) - Curtea 
Constituțională a respins, 
ieri, sesizarea PD privind mo- 

W.................................
Că eu câștig referendumul, 

asta e cert Că se schimbă regulile 
în timpul procesului, asta judecați 

dumneavoastră.
Traian Băsescu 

................................. M 
dificările Parlamentului la 
Legea referendumului, astfel 
că președintele poate fi demis 
cu majoritatea voturilor par
ticipanților la referendum.

Această modificare la Le
gea referendumului reclamată 
de PD la Curtea Constituțio
nală a fost făcută în 21 mar
tie, deputății aprobând-o cu 
198 voturi „pentru”, 46 „împo
trivă” și 2 abțineri. Amenda
mentul de modificare inițiat 
de PSD reprezintă o deroga
re de la articolul 5 care stabi-

Traian Băsescu (Foto: epa)

lește condițiile de valabilitate 
ale unui referendum și unde 
se precizează că pentru a fi 
valabil trebuie să fie prezenți 
jumătate plus unu din numă
rul total de alegători.

Decizia de ieri a Curții 
Constituționale este cea de-a 
treia luată în urma sesizărilor 
a PD privind neconstituționa- 
litatea unor texte din Legea 
referendumului, celelalte do
uă anterioare fiind favorabile

Segolene Royal (Foto: epa)

democraților.
Nu comentează

Președintele suspendat Tra
ian Băsescu a declarat, ieri, 
că decizia Curții Constituțio
nale nu se comentează și a 
susținut că va câștiga referen
dumul din 19 mai.

întrebat cum comentează 
decizia Curții Constituționale, 
Băsescu a răspuns: „Decizia

Curții Constituționale nu i 
comentează”.

Jurnaliștii i-au spus pr 
ședintelui suspendat că acea 
tă decizie a Curții vine duj 
alte două hotărâri contrare, I 
care Băsescu a spus: „Nu a: 
ce să fac, trebuie să o iau < 
atare. Nu vreau să-mi exprt 
părerea”.

El s-a declarat convins c 
va câștiga referendumul.

Comunicatul Curții C
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„în ședința din data de 3 mai 2007, Curtea Constituțională a luat în dez

batere sesizarea formulată de un număr de 50 de deputați, în temeiul ari. 

146 lit. a) din Constituție, cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru 
modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului.
Legea a fost adoptată de Parlament sub forma unui articol unic, care 

prevede:
Articolul 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea șl desfășurarea ref

erendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 

din 24 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modif

ică și va avea următorul cuprins:
«Art. 10. - Prin derogare de la art. 5 alin. (2>, demiterea Președintelui 

României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil expri

mate, la nivelul țării, ale cetățenilor care au participat la referendum.» 
In urma deliberării, Curtea a constatat, cu majoritate de voturi, că Legea 

pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și 
desfășurarea referendumului este constituțională.
Decizia este definitivă și general obligatorie, se comunică Președintelui 

României și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Nicolas Sarkozy (Foto: epa)

Traian Băsescu în Spania
București (MF) - Președintele Traian Bă

sescu se va întâlni, sâmbătă, cu comunități
le românești din Madrid și Castellon (Spa
nia), dând astfel curs invitației primite săp
tămâna trecută din partea asociațiilor româ
nilor din cele două orașe, a anunțat Valeriu 
Turcan, purtător de cuvânt al campaniei lui 
Basescu. Mai multe asociații ale românilor 
din Spania, reunite în ADERE, vor organi
za, sâmbătă, mitinguri de susținere ale pre
ședintelui suspendat Traian Băsescu, la Ma
drid și Castellon. Asociațiile românilor din 
Spania l-au invitat pe Traian Băsescu să 
participe la aceste mitinguri.

BFINIA DE REZERVĂ

Sarkozy, câștigător la televizor
■ Sarkozy a eclipsat-o 
pe Segolene Royal, în 
singura dezbatere televi
zată dintre cei doi

Paris (MF) - Alegătorii fran
cezi consideră că Nicolas Sar
kozy, candidatul dreptei în 
scrutinul prezidențial din 
Franța, a eclipsat-o pe rivala 
sa socialistă, Segolene Royal, 
în singura dezbatere televiza
tă dintre cei doi, din campa

nia electorală, potrivit unui 
sondaj de opinie'publicat ieri, 
citat de Reuters.,

Sondajul Opinonway, reali
zat în urma dezbaterii une
ori tensionate, transmisă în 
direct, dintre cei doi contra- 
candidați, arată că Sarkozy a 
fost considerat mai convingă
tor decât Royal de 53 la sută 
dintre respondenți, față de 31 
la sută care s-au declarat în 
favoarea candidatei socialiste.

Procentul persoanelor care

au declarat că speră ca Sarko
zy, fost ministru de Interne, 
să câștige al doilea tur al ale
gerilor prezidențiale de la 6 
mai, a crescut la 52 la sută 
după dezbatere, față de 48 la 
sută anterior acesteia. Spriji
nul pentru Royal a crescut de 
la 36 la 37 la sută.

Sondajul de opinie a fost 
realizat pe un eșantion format 
din 978 de persoane care au 
urmărit dezbaterea televizată, 
susține sursa citată.

Unor cititori, cu dragoste

Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.com

Mai BĂIATULE!
Tu ești si după nume si după 

ceeace scrii, cam... bolnav, chiar 
foarte bolnav. TU nu ai de unde 
sa cunoști ce s-a intamplat in 
1947, chiar daca taicatu a PAR
TICIPA T la ceeace s-a intamplat. 
TU Al PROBLEME FOARTE 
GRAVE cu personalitatea si cu 
psihicul. Este problema TA, dar 
daca vei continua asa, vei ajun
ge un PERICOL SOCIAL. Acum 
toti mucosii au ajuns sa fac apo
litica si sa dea sfaturi, dar ei mai 
au inca muci la nas! SA-TI FIE 
RUȘINE!

E, acesta, unul din mail-urile 
pe care am început să le primesc

după ce mi-am manifestat, nu 
tocmai delicat, e drept, neîncre
derea în președintele Băsescu. 
Cu un curaj nebun, omul s-a și 
semnat. în clar. Nu contează 
cum îl cheamă. E înregistrat doar 
în marele nomenclator al anoni
matului agresiv. Nu contează 
nici că tata avea în 1947 doar 8 
ani. Am avut, totuși, răbdare să-i 
caut numele pe Google. Mă 
enervează la nebunie cei care 
cred că eu n-aș putea fi nesimțit 
sau antibăsescian fără să fi con
tribuit la asta tot arborele meu 
genealogic. Și, mai cu seamă, ta
ta. Iar chiar pericol social nu-mi 
atrăsese nimeni atenția că aș pu
tea să devin. L-am găsit pe indi-

vid răspunzând revoltat unui arti
col din revista „Capital", plân- 
gându-se că nu reușește să obți
nă de la stat contravaloarea unor 
acțiuni pe care tatăl său le cum
părase prin '37. Limbajul lui, și 
al celor care îi țineau isonul, era 
cel limpede băsescian: guvern de 
hoți, sfere de interese, băieți deș- 
tepți, aserviți grupurilor econo
mice etc. Mai exista o trimitere 
și la un proces de la Curtea 
Supremă de Casație și Justiție. 
Acolo n-am scotocit. Nu sunt 
chiar un arhivar al plictisului.
Dar bănui că e vorba de aceleași 
acțiuni cărora nu reușește să le 
recupereze valoarea.

L-am văzut pe Gabriel Liicea- 

nu ieșind din buncărul președin
telui suspendat și dând asigurări 
națiunii că președintele se simte 
bine, manifestându-și totodată 
încrederea că, la referendum, 
poporul român va ști să aleagă 
drumul pe care va merge de-a-

tunci încolo. în aceeași zi, ci
team și mailul. N-am avut cum 
să nu mă întreb dacă semnatarul 
scrisorii electronice face parte 
din poporul pe care Gabriel Lii- 
ceanu încerca să-l liniștească. 
Dacă pentru individul care mă 
făcea pe mine bolnav mintal, 
doar pentru că Băsescu nu se 
înscrie în exercițiile mele de ad
mirație (în declarațiile mele de 
iubire, ca să zic așa) vorbea, 
atunci, Gabriel Liiceanu. Ăștia să 
fie admiratorii, susținătorii lui 
Traian Băsescu? A nu reuși să 
porți un dialog, spumegarea 
ideologică, jignirea mârlănească, 
folclorul tavernelor și limbajul de 
comunist ratat să marcheze ma
sa, totuși imensă, de români care 
cred în Traian Băsescu?

Nu poți pune ordine în Babi- 
lon. Nu-i poți alege nici pe cei 
care te iubesc, nici pe cei care 
te urăsc. Traian Băsescu știe as
ta. Dar dacă poporul la care a 
vrut să se întoarcă sunt infantilii,
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Alegeri în Marea 
Britanie

Londra (MF) - Urnele d 
vot au fost deschise, ieri, 1 
Marea Britanie, în vedere 
desemnării noilor reprezer 
tanți ai Parlamentului și cor 
siliilor locale din Scoția, Adt 
nării Țării Galilor și ai celo 
mai multe autorități local 
din Anglia, relatează BB< 
News Qnline.

în jur de 39 de milioane d 
britanici sunt așteptați la ui 
ne, în ceea ce presa a numi 
„super-joia” alegerilor.

în Scoția sunt aleși 129 d 
membri ai Parlamentului ș 
toți reprezentanții autorități 
lor locale scoțiene.

Țara Galilor își desemnea 
ză numai 60 de membri ai A 
dunării, iar numărarea votu 
rilor ar putea avea loc îi 
noaptea de joi spre vineri.

în Anglia, 32,8 milioane di 
persoane sunt așteptate la ur 
ne în alegerile pentru 312 di 
circumscripții electorale. Une 
le regiuni își vor desemna nu 
mai o treime dintre reprezen 
tanți, iar altele își vor alegi 
întreaga componență a consi 
liilor.

unii cu șaif, ce-i drept, din Piața 
Universității, sau agresivii unei 
senectuți ratate, cum e individul 
care mi-a scris, e trist. Refuz să 
cred că poporul român e com
pus din bătăuși, genii plictisite, 
agramați, curve de mahala și 
muzicanți sătești. Băsescu e, ori
ce aș zice, și președintele meu. 
Pot accepta că eu nu am drepta
te. Chiar sper să nu am dreptate 
în tot ce scriu. Dar mă îngrozeș
te faptul că toți cei care cred în 
el s-ar putea înșela. Vreau ca Bă
sescu să fie iubit de oameni de 
valoare. Nu de fete în casă. Nu 
de valeți. Calitatea celor care-l 
sprijină pe Traian Băsescu dă și 
calitatea negației mele. Altfel, 
chiar și aceste rânduri devin inu
tile. Dacă nu au devenit deja, în
că înainte de a le scrie.

»**

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Dramuri. Guvernul a alocat 250.000 
de lei pentru reabilitarea prin pietruire a 
ulițelor din satele hunedorene Tuștea și 
Fărcădin. Lucrările sunt finalizate în pro
porție de 90%. (C.P.)

•Colocviu. Ieri, la sediul Penitenciarului 
Bârcea, Gherghina Boda și Daniel Dăian, 
reprezentanți ai Muzeului Civilizației Daci
ce și Romane din Deva, au susținut un 
colocviu istoric cu tema „Cetatea Devei 
între mitologie și adevărul istoric". La 
manifestare au participat deținuți tineri și 
cei care se pregătesc de eliberare. (S.B.)

Adrian Sălăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Democrație cu 
capul spart

Problema noastră cea mai mare este că 
instituțiile onorabile ale democrației 
românești închid în ele hoarde de 

pușcăriabili. Reaua intenție sau fărădelegea 
pot legifera în România după cum le taie 
capul, în flagrant dezacord cu interesele 
imediate ale României.

Cel mai evident loc al pierzaniei 
democrației românești, pe limba propriei 
instituții, este Parlamentul României. Nu aș 
fi zis nici „pâs" dacă, după suspendarea 
președintelui, Legislativul lăsa lucrurile să 
curgă normal și legal. Dar nu! Parlamentul 
României, virusat cu germenii democrației 
„originale", își legiferează dreptul de a 
decide soarta președintelui și după ce 
poporul s-a pronunțat. Cu alte cuvinte, 
aleșii arbitrează decizia alegătorilor.

Sunt bogați, dar nu au bani
■ Țăranii hunedoreni 
afirmă că a fi bogat la 
sat nu e deloc o treabă 
ușoară.

CĂLIN BlCĂZAN____________________
calin, blcazan@iniormmedia.ro

Bălata - Comerțul cu lapte 
din zona rurală continuă să fie 
o modalitate de asigurare a 
traiului de zi cu zi pentru 
țăranul hunedorean. în ochii 
sătenilor, salariile mici sau 
pensiile de mizerie ale 
vecinilor nu îi cataloghează pe 
aceștia ca fiind săraci, mai 
ales dacă ograda omului e 
plină cu animale. Țăranii 
afirmă că bogăția rurală nu 
constă în mașini deocheate, 
vile luxoase sau piscină în 
curte, ci în numărul de ani
male și în hectarele de pământ 
deținute.

Tocmai de aceea în ochii 
oamenilor din satul hune
dorean Bălata, cel mai gospo
dar om al satului este un oare
care Cosmin care are nouă 
vaci și suficiente utilaje de 
arat. „Oamenii obișnuiți din 
satul nostru au puține ani
male de crescut pentru că e

►

Parlamentul a mai spart capul 
democrației și în trecut. Amintiți-vă 
doar episodul consumat în februarie al 

acestui an. Atunci, cu complicitatea 
HD aleșilor puterii, Parlamentul României a 
' trântit la vot dreptul DNA de a ancheta 

parlamentari. A fost un vot contrar spiritu
lui democrației. Extrem de elocvent însă 
ca să înțelegem că în forul legislativ al țării 
există o teamă „majoritară" de gratii. Sem
nalul primit de locatarii parlamentului a 
fost clar: dacă nu se iau măsuri, rânduri- 
rânduri, senatorii și deputății vor da cu 
subsemnatul pe unde nu ar trebui.

_ Și pentru că nu e obiceiul locului să-i 
■ dai glonț președintelui țării, „nomenklatu- 

ra" majoritară aleasă pe liste operează, mai 
„intelingent", prin puterea Parlamentului. E 
clar, avem separarea puterilor în stat. Pro
blema e că fiecare luptă pentru ea și 
niciuna pentru România...

Elena Morar Elena Voina (Foto: cl)

Conurbația, privită cu scepticism

Prinsă cu votca în poșetă
Deva (M.T.) - O femeie de 39 de ani, din 

Deva, Laura T., a fost prinsă de paznicii 
unui supermarket din localitate, în timp ce 
încerca să părăsească incinta magazinului 
cu două sticle de votcă în poșetă. Aceasta 
nu le-a prezentat la ieșirea din magazin 
vânzătoarei, astfel că agenții de pază au 
devenit bănuitori și au solicitat clientei să 
le prezinte conținutul genții, unde au găsit 
cele două sticle cu băutură. „Jandarmii au 
întocmit acte de constatare pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt calificat, care 
vor fi înaintate pentru continuarea 
cercetărilor Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deva”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara „Decebal”, sublocote
nent Nicolae Răducu.

■ Hunedorenii sunt de 
acord cu conurbația, 
dar nu cred că aceasta 
se va face prea curând.

CĂLIN BlCĂZAN____________________
caii n.hicazan@informmedia.ro

Hunedoara - Primarul mu
nicipiului Hunedoara, Nicolae 
Schiau, a declarat că proiec
tul planului de amenajare a 
teritoriului interurban Hune- 
doara-Deva-Simeria va fi 
supus unui referendum în 
rândurile cetățenilor orașului 
pentru ca ei să-și poată expri
ma opinia în legătură cu 
acest proiect. Din păcate, 
planul urbanistic general 
comun în baza căruia dez
voltarea economică a celor 
trei localități să fie realizată 
într-un mod unitar nu este 
văzut ca un proiect realizabil 
de mulți hunedoreni. „Când 
aveam eu 16-17 ani, țin minte 
că s-a făcut un plan ase
mănător care trebuia să lege

La furat în farmacie
Deva (M.T.) - Trei minori 

din județul Alba au fost 
prinși de polițiștii deveni 
după ce au furat 500 de lei 
dintr-o farmacie din municip
iul Deva. Ș.S., de 16 ani, I.S., 
de 13 ani, și E.S., de 14 ani, 
toți din localitatea Blaj, 
județul Alba, aflați în aban
don școlar, fără antecedente 
penale, au pătruns prin 
efracție într-o farmacie din 
Deva, de unde au sustras 
suma de 500 lei. Cei trei au 
forțat ușa de acces tip ter- 
mopan cu ajutorul unui levi

Pentru Eugenia Popa bogăția o reprezintă animalele și munca

greu să muncești pentru ele. 
Alții mai înstăriți își permit 
să țină mai multe. La noi asta 
înseamnă să fii bogat. Piscină 
n-are nimeni. Noi avem doar 
pompă în fântână”, spune 
Mărioara Pârvu, din satul 
Bălata. „Oamenii bogați sunt 
cei care au mulți porci, vite și 
tractoare. La noi în asta se 
măsoară bogăția. O piscină în 
curte sau o mașină din aia din

Deva de Hunedoara. Acum 
am 58 de ani și constat că nu 
s-a făcut nimic. Noul plan 
urbanistic mi se pare o 
utopie. Dacă va fi vreodată 
realizat, nu cred că va fi ter
minat mai repede de 50 de 
ani. Așteptăm să vedem, dar 
simt de părere că doar copiii 
noștri vor apuca s-o vadă și 
pe asta”, crede Nicolae Bis- 
trean din Hunedoara.

Chiar dacă autoritățile 
afirmă că toate avizele nece- 

NicoIae.Bistrean loan Maniu (Foto: cl)

er, după care au sustras banii 
găsiți în casa de marcat a far
maciei. Polițiștii deveni con
tinuă cercetările, cu autorii 
în sare de libertate, în ved
erea documentării întregii 
activități infracționale a aces
tora. Pentru 
infracțiunilor

prevenirea 
de furt,

polițiștii le recomandă 
administratorilor societăților 
comerciale să echipeze 
unitățile cu sisteme de alar
mare și supraveghere video și 
să nu lase sume de bani în 
casierie pe durata nopțiL 

străinătăți nu ne încântă cu 
nimic la pensiile noastre 
mici”, este de părere și Elena 
Morar. în satul Hărău, țăranul 
hunedorean a intrat în Uni
unea Europeană cu tot cu vite. 
Străzile, așa-zis europene, 
poartă urme proaspete ale tre
cerii animalelor după în
toarcerea de la păscut. în le
xicul țăranului cuvântul 
fermă s-a transformat în „fer- 

sare realizării conurbației 
Deva-Simeria-Hunedoara ar 
putea fi obținute până la 
sfârșitul anului în curs, acest 
lucru nu este așteptat cu prea 
mare nerăbdare de unii.
Vor tramvai

„Dacă s-ar lega orașele 
între ele cu un tramvai, cum 
se dorea pe vremuri, atunci 
n-ar fi rău. Această conur- 
bație e bună, dar nu din 
punct de vedere administra- 

Ifl urma 
extragerii efectu
ate din baza de 
date a abonaților 
Cuvântul Liber, 
dl Porcar 
Augustin din 
Deva se va bucu
ra de un aparat 
telefonic de 
cameră. 
Felicitări! E atât» 
de ușor să 
câștigi cu CL! 1 

(Foto: M. ȘerbanR

mieră”, semn că acest tip mo
dern de întreținere a ani
malelor este departe de satul 
hunedorean. „Pentru noi, 
țăranii, cea mai mare bogăție 
dintre toate e sănătatea. Aici, 
la Hărău, bogăția se traduce 
prin pământ și animale”, 
susține Alina Voina.
Bogatul sărac

Unul dintre săteni, consi
derat înstărit în satul Banpo- 
toc, se plânge de pensia mică. 
„Pensia este foarte mică și ne 
descurcăm destul de greu. 
Suntem considerați bogați că 
lucrăm de ne ies ochii. 
Muncim din greu pentru cele 
patru vaci pe care le avem. 
Producția zilnică de lapte se 
ridică undeva la 15 litri. 
Laptele nu-1 comercializăm la 
oraș, ci tot aici în sat unde 
avem abonați. Mai avem trac
tor, semănător de grâu, plug 
și disc. Nu e chiar atât de 
ușor să fii bogat la țară”, 
spune Eugenia Popa.

Vasile Leoca (Foto: cl)

tiv. Din păcate eu cred că va 
fi gata doar într-un viitor 
extrem de îndepărtat”, afirmă 
Ioan Maniu. „Ideea unirii 
orașelor mi se pare foarte 
bună. Dacă vor mai-marii 
județului, conurbația e rea
lizabilă, dar nu știu când va 
fi gata”, spune Vasile Leoca.

Proiectul de referendum 
printre hunedoreni va fi 
supus dezbaterii Consiliului 
Local Hunedoara la sfârșitul 
acestei luni.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:blcazan@iniormmedia.ro
mailto:n.hicazan@informmedia.ro
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1646 - La iași a apărut primul cod de legi tipărit in 
limba română, unul dintre primele din Europa, 

apărut Intr-o limba națională._____________________________
1848 - A avut loc adunarea 

românilor de la Lugoj, unde au 

fost revendicate drepturi 
naționale și autonomia Bisericii 

Ortodoxe Române din Banat și 

Crișana.________________________________

1891 - A murit Ion E. Brătianu,
fondatorul Partidului Național Român.___________________

1904 - Statele Unite au intrat în posesia zonei 

Canalului Panama.____________________________________________
1932 - Al Capone a fost închis pentru evaziune fis

cală.___________________________________
1929 - S-a născut actrița Audrey Hepburn (m 1993! 

1939 - S-a născut actorul Alexandru Arșinel.___________
1955 - A murit compozitorul George Enescu (n 

! 1881).

VREMEA
7° vin#1 19°

Cer preponderent noros. Maxima va fi de 
19°C, iar minima de 7°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Averse de ploaie. Maxima va fi 

de 22DC, iar minima de 7°C.
Duminică. Averse de ploaie. Temperatura 

maximă va fi de 21°C. Minima va fi de 7°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Mc. Pelaghia din Tars.

Calendar Romano-Catolic

Sf. Florian, m.

Calendar Greco-Catolic___

S. Pelaghia, m.

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT

Energie electrică________ _ ______ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

între orele:
9.00-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.29, 

8.30-15.00 în Deva, cartierul Gojdu, bl.AI, sc.B; 
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Buituri, Vulcănescu, 

Izvor, Pârvan, Lătureni, Eroilor, Canalului; în 

localitățile Izvoarele, Peștișu Mare, Cârnești, Baru 

Mare, Vălioara, Râu de Mori, Hățăgel, Densuș, Stei, 

Criva, Poieni;
8 00-15.00 în localitățile Cigmău, Hărțăgani;

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, Str. Aviatorilor, bl.23 A, 

bl.23B, străzile Dănuțoni, Maleia, Avram lancu, 
Aleea Trandafirilor, Ion Creangă, Ateliere ELEC- 
TROSTAR, RAAVJ - centrul încasări Str Minerului.

| Gaz_____ _ „ ............_...  _ __ 2.____
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă _____ ______ ____ _________
Astăzi, furpizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
j 8.00-15.00 în Deva pe Str. 7 Noiembrie, pentru 

reparație branșament spart la nr. 14. Afectează bl.O, 

bl.02, bl.03, bl.04; Str. 1 Mai, pentru reparație 

branșament spart la nr.10; B-dul 22 Decembrie, 
pentru reparații branșament spart la nr 63. 

Afectează Hotelul Deva, Str. Liliacului și Aleea Sal

câmilor.

REȚETA ZILEI

Ciorbă de perișoare
Ingrediente: 1 kg carne tocată, 1 ceapă, 2 ardei 
grași, 2 roșii, 1 morcov, 1 țelină, 2 felii pâine, 2 lin
guri griș, 1 ou, 1 legătură pătrunjel, 2 lingurițe S

delikat, coriandru, o linguriță pastă de tomate, sare : 
de lămâie, sare. ;

Mod de preparare: într-o oală cu apă se pun la fiert i 
legumele și se adaugă și o linguriță de delikat. Apoi ; 
se amestecă carnea cu pâinea, grișul, coriandrul 

pisat, pasta de tomate și delikatul. Se modelează 

perișoarele, se pun în oală pe foc și se mai lasă să 
fiarbă 30 min. înainte de a lua ciorba de pe foc se ;

presară pătrunjel și se acrește cu sare de lămâie. i
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Sale 
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►
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►
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1
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Soluția Integramel din numărul precedent: N - S - VID - PERUCA - OP - CĂRUNT
- 0 - ȘATEN - ULM - ZA - URNA - NU - ANOSTA - RAMAS - EG - LIRA - CO - R
- E - CREASTA - UP - APT - IF - LOC - AURA - PERIA - STUF - RU - NE - VUIT

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mai, CL te provoacă 
la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate integramele apărute în acest interval, 
realizează o colecție ;i trimlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o tn cutiile speciale 
Ciwântui âber, până fri 29 mai.

ÎN 3B MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!
r*
i
I
i

î
I
I
I
l
I
i
I
I
I

&
Nume.....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel........................  
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber’ 

DA □ NU □

I iftro

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 30 mai, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerfaan.

7:00 Jurnalul TVR. 

Sport. Meteo
7:30 TeleMatinal
9:55 Integrame după inte

grare
10:10 Surprize, surprize,.. 

Anul 9... (r)
12:45 Integrame după inte

grare (3 episoade)
13:00 Vorba lui Jim

El (film serial, comedie, 
SUA, 2003)

13:30 Desene animate.
Club Disney 

(SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul 

României
17:00 Jurnalul TVR.

Sport 
Patrula de mediu

17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR.

Sport Meteo
20:15 Agendă Sibiu 

2007

20:20 Stele de... 5 stele
21:50 Spirala (ep. 7, dramă, 

0 Franța, 2005). Cu: Gre- 
gory Fitoussi, Caroline 
Proust, Philippe Duc- 
los. R.: Alexandra 
Clert, Guy-Patrick Sain- 
derichin

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Basquiat
O (dramă, SUA, 1996). 

în distribuție: Benicio 

Del Toro, David Bowie, 
Dennis Hopper, Gary 
Oldman. R.: Julian 

Schnabel
120 Stele de... 5 stele 

(reluare)
2:45 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:50 Zănatedi

12 (film, reluare)
525 Interesul general 

(reluare)
6:15 Hello, GoodByel 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10^ Doi bărbați ți 
jumătate (r) 

10:45 Războiul de acasă (r) 
11 W Academia de poliție
“(s, r)

1215 Emmerdale - Afaceri 
sde familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Secret din tinerețe 
“(thriller, SUA, 2005). 

Cu: Clark Johnson 
'6:00 Tânăr ți neliniștit (s).

Seu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați ți

Hjumătate (ep. 23, 
comedie, SUA, 2003) 

18:15 Războiul de acasă (ep.

05, comedie, SUA, 
2005)

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

Vremea

20:30 Câinii zăpezii 
rsțaventuri/comedie, 

Canada/SUA, 2002). 
Cu: Cuba Gooding Jr., 
James Coburn, Sisqo, 
Nichelle Nichols, 
Michael Bolton

22:45 FeardotCom - Jocul 
. terorii (thriller/horror, 
Marea Britanie/Germa- 
nia/Luxemburg/SUA, 
2002). Cu: Stephen 
Dorff, Natascha McEI- 
hone, Stephen Rea, 
Udo Kier

0:45 Minus (SF, SUA, 
131996). Cu: Pat Monta, 

Marcia Strassman, 
Brock Pierce, Sam J. 
Jones, Scott Cart. R.: 
Joey Travofta

2:15 FeardotCom - Jocul 
fjterorii (film, r)

500 Secret din tinerețe 
(3 (film, r)

630 Emmerdate - Afaceri 
gdefarnfc(r)

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 D.C. (s, dramă, SUA, 

—2000). Cu: Gabriel 
MOlds, Kenneth Welsh 

12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Opt reguli simple (s, 

comedie, SUA, 2003). 
0Cu: Katey Segal, Kaley 

Cuoco, Amy Davidson, 
Martin Spanjers 

14:15 Șeriful ain Mediane 
Bend (western, SUA, 

g1955). Cu; Randolph 
Scott, Angela Lans- 
bury. R.: Joseph H. 
Lewis

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:30 Folclorul contraatacă
(divertisment) 

23:30 Diabolicele
(dramă/thriller, SUA, 
2000). Cu: Sharon 
Stone, Isabelle Adjani, 
Chazz Palminteri. R.: 
Jeremiah S. Chechik 

1:30 Concurs interactiv 

2:30 Observator (r) 
3:30 Personalitate multiplă 

(thriller, SUA, 1987). 
Cu: Stephanie Rascoe, 
John Davies, Steve 

Fromholz 
Julie Kenner, o soție 
din suburbii, a fost 
atacată cu violență în 

trecut și, cu toate că a 
trecut un an de la inci
dent încă are prob
leme cu adaptarea.
După ce vede și o știre 
la televizor, sub altă 

identitate, începe să 
ducă o altă viață.

515 Wvere (s)

Berbec ____________________________ '

Sunteți îngrijorat din cauza problemelor. Vă puteți baza pe | 
ajutorul unei persoane. Se Ivește ocazia de a câștiga ceva ] 
în plus pe lângă salariu.

Taur _ _____ ___ _______
Este posibil sâ vă certați cu o colegă de serviciu, despre 
care aflați că vă bârfește. Păstrați-vă calmul șl ascuitațHfl 
intuiția! |

Gemeni
Revine în actualitate o problemă mal veche și s-ar putea 
să vă certați m partenerul de »ia|L Gândițl-vă feainte de 
a face acuzații!

Rac . .........

Nu vă ambiționați să vă rezolvați singur toate problemele. 
Sunteți obosit și este cazul să acceptați ajutorul priete
nilor mai apropiați.

Leu
O ruda mai în vârsta vă atrage atenția că nu vă purtați 
corect. Fiți prudent ca să evitați deziluziile. Aveți mai multă 
grijă de sănătate.

Fecioară
Doriți să aflăți mai multe despre propunerile de afaceri pe 
care le primiți înainte de a vă lua un angajament ce vă va 
costa timp și mulți bani.

Balanță ........
S-ar putea să plecați într-a călătorie și aveți tendințe să 
cheltuiri cam mult. Veți descoperi cât de bine vă simțiți 
într-un colectiv nou,

Scorpion
Sunteți energic și aveți dispoziția necesară pentru a rezol
va o problemă partenerială. s-ar putea să vă dezamăgească 
un prieten apropiat.

Săgetător
Vă angajați într-un nou proiect care ar putea să vă aducă 
avantaje materiale, dar nu veți avea timp liber. Aveți grijă 
să nu neglijați familia!

Capricorn ___
Nu sunteți mulțumit de nimic și vă enervați repede. Nu wă 
Pescăreați nervii pe cei din jur! Vă sfătuim să vă păstrați 
cumpătul și nu exagerați.

Vărsător

In prima parte a zilei, aveți tendința să le căutați tuturor 
nod în papură. Seara petreceți momente plăcute alături 
de partenerul de viață.

Pești
S-ar putea ca o persoană să vă dezamăgească. Su 
foarte energic și împrejurările vă sunt favorabile. Aveți mari 
șanse de reușită.

600 Clona (r) 700 Duelul pasi
unilor (r) 9:00 Gitanas (s) 
11:15 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 14:30 Iubire ca 
în filme (r) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor

T3& Noile aventuri ale fiicei 
oceanului (s) 8:00 Dinotopia 

(s) 8:50 Lecția de... sănătate. 
Sănătate și asistență socială 
(doc.) 9:20 Jurnalul Euronews 
pentru România 935 O lume 
nouă (r) 10:10 Tonomatul DP2 (s) 17:30 Poveștiri adevărate 
12:00 Replay. Legendele fot- “ ...............
balului românesc 1230 Lege 
și ordine (r) 1330 ABC... de 
ce? 1430 Dincolo de hartă (r) 
15:00 împreună în Europa I 

Atlas etnic 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 16:20 Descoperă românii 
1630 Autostrada TVR 18:00 
Jurnal regional 1835 Lege și 
ordine (s) 1930 Ray Mears - 
Lecția de supraviețuire (doc.) 
20:00 D'ale lui Mitică 21:00 
Ora de știri 22:10 Coolmea 
distracției 23:10 Home 
made.ro 23:45 Escrocii (ep. 6) 
0:45 Replay (r)

1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Rosamunde Pilcher: 
întoarcerea acasă (partea I) 

(Dramă, Germania/Anglia, 
1998). Cu: Emily Mortimer, 
Katie Ryder Richardson 2230 
Clona (s) 0:30 Prizoniera (r) 
1:30 Poveștiri adevărate (r) 
2:30 Muzica de acasă (r) 3:00 
Extravaganta Anastasia (s)

5

£

06.30-07.00 Observator (r)

8:00 în căutarea lui Forrester

(drama, SUA 2000) 10:10 Hoți 
de diamante (aventuri, SUA
2004) 11:45 Edlipa Sfarmă-Tot 
(comedie, SUA 2005) 1335 
Impostorul (dramă, SUA, 2004) 
1505 Green Day - Live la Mil
ion Keynes (Marea Britanie,
2005) 1605 Surorile (comedie, 
SUA 2005) 1800 Mai e r

(Ep. 1, dramă, SUA, 2006) 
21:00 Garden State (dramă,

ȚH’/i9 f 
f9-

800 Love Joy (s, Anglia, 1986) 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Raven (s) 11:30 
Unhappily Ever After (s, SUA 
1995) 12:20 Look who is win- 
ning 1430 Miezul problemei 
(r) 16:30 Bărbatul din vis (s) 
17:30 Pentru o cauză dreaptă 
(s, SUA, 2000) 18:30 Știri 
Național TV 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Archie cel genial (come
die, SUA, 1995) 22:15 Cor
bul: Mântuirea (acțiunea, 
SUA, 2000) 030 Emmanuelle 
(s erotic) 1:30 îngerii pe teren

10:00 Departe de război! 
Ș (film, r) 12:00 Teo (r) 12:45

Road Runner-cea mai rapidă 
pasăre (s) 13:15 Merrie 
Melodies Show (s) 14:15 Viața 
la Casa Albă (r) 15:15 Enter- 
tainment News (r) 15:30 Spi
talul de urgență (r) 1630 Gni- 
ci ce-mi place la tine (r) 
17:00 Pouic pouic (comedie, 
Franța, 1963) 1900 Seaque- 
st (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Schimbul trei (s) 
2130 Ghici ce-mi place la tine 
(s) 2200 Wes Craven prezintă: 
Ei (thriller, SUA 2002)

wNni
7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:25 
Imobiliare blitz (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit 14:05 Dragoste 
ți putere (s) 14>4O Medalia
de onoare (dramă, SUA 1990) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 ( 
Umor... din greșeală 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 CSI - Investigații (s) 1 
21:00 4400 (s). Cu: Joel 
Gretsch, Jacqueline McKenzie 
22:00 Trădați în dragoste 
23:00 Turnul groazei (acțiune, 
SUA, 1995) 1:00 Reposedata 

(comedie, SUA, 1990) 3:00 
Focus (r) 400 Sunset Beach (s)

SUA 2004) 22:45 Echipa 
Sfarmă-Tot (comedie, SUA
2005)

TATEA
900 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 1000 Realitatea de 
la 10:00 11:15 Deschide 
lumea 1200 Realitatea de la 
12:00 13:15 EU, România 
1400 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Fabrica 17:45 Editorii 
Realității 1830 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 2100 
Realitatea de la 21:00 2150 
Ziarul Realității 2200 Tănase 
ți Dinescu 2300 Ultima oră

10:00 Euromaxx (reluare) 
1030 Jurnal european (emisi
une documentară) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Euro
maxx 13:35 Fabricat în Ger
mania (reluare) 1435 Lumea 
cărților 15:40 Misiune imposi
bilă (reluare) 16:00 Esentze 

(reluare) 17:00 Hobby Mix. 
Moderat de Irene Pârvu 1730 
Pasul Fortunei 19:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă ți Nzuzi 
Mbela 2000 Trenul vieții. Emi
siune moderată de Liana Stan- 
du 2200 High Ufe. Cu Mon- 
ica Stan 2300 Vedetele se 
întreabă (reluare)

SCOVERY
8:00 Istoria invențiilor 900 
Chevy Low Rider '59 1000 
Vânătorii de mituri 11O0 
Porsche 911 1200 Top Ten. 
Cele mai bune zece avioane 
de vânătoare 13:00 Rotițe 
1400 Istoria invențiilor 1500 
Cum se fabrică diverse lucnif? 
1600 Curse 1700 S-a născut 
un MG 18:00 Motoddete 
americane 1900 Vânători de 
mituri. Să cumperi până nu 
mai poți 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Locatari 
morți 2200 Fenomene strană 
2300 Anatomia unei ediție 
de Formula 1 2400 Un pas 
mai departe 300 Mațini pe 
alese: Suzuki SJ410

made.ro


vineri, 4 mai 2007

www.pdonim.rai
SlM (£•?■) - Ite-ul include știri legate de securitatea 

Informatici șl comerțul ordine. Puteți afla ta această 

secțiune ce trebuie făcut atunci $lmH calculatorul este 
virusat, dar șl ce alte amenințări informatice ne mai 

pun ia încercare RG-urile.

2,4351 lei1 dolar american

1 gram aur 52,9150 lei

Unor femei le plac burtoșii
■ Unele femei îi con
sideră sexi, altele, dim
potrivă, nu vor bărbați 
burtoși.

Hanelore AcArnulesei

TBâMMCȚD iran
Societatea

SNP

Preț 
închidere 

0,5450

Variație 
(lei/acț) 
0,93

ALU 7.9000 1,94
5IF3 4.2700 2,4
BRD 23.0000 1,77
SIF1 3.3200 6,07
Banca Transilvania 1.1200 1,82
Transelectrica 48.0000 0,84
Blofairn 0.7500 -0,66
SIF2 . 3.3900 6,94

J .. .. 3.7700 5,9

b-dul Decebal, bl. f 
221277.

i, parter (lângă QUASAR), tel.:

Dispecerat apă rece___________________________ 227087
Dispecerat apă caldă__________________________ 217808

Dispecerat Electrica_________________________________ 929

Dispecerat gaz___________________________________227091

Informații CFR___________________________________ 212725

Urgențe________________________________________________112

Pompieri_______________________________________________981

Jandarmerie___________________________________________956

Poliție__________________________________________________ 955

OJ.P.C. HD______________________________________ 214971

Deranjamente lift_______________________________ 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Deva - Considerați bărbați 
cu prestanță sau chiar semn 
de bunăstare, burtoșii repre
zintă cea mai semnificativă 
parte a bărbaților trecuți de 
prima tinerețe. Potrivit date
lor statistice, peste 40 la sută 
dintre românii adulți sunt 
burtoși.

Femeile, chiar cele tinere și 
arătoase, nu consideră un 
defect o burtă mai rotunjoară 
la un bărbat și spun că un 
burtos ar putea fi, fără nici o 
problemă, bărbatul ideal. „Nu 
contează. Ce dacă are burtă. 
Nu asta e important. Impor
tant este să ne înțelegem. Am 
avut un prieten burtos și ne
am înțeles bine. N-am avut 
absolut nimic împotriva fap
tului că e burtos”, recunoaște 
Anamaria Lazăr. „Nu. Cate
goric. Nu îmi plac burtoșii, 
decretează Mihaela Male. E, 
un pic de burtă merge. Dacă 
ar fi bărbatul visurilor mele 
și ar avea un pic de burtă. 
Dar nu prea mare”, se lasă 
înduplecată tânăra.

Nu de aceeași părere sunt, 
însă, femeile mai trecute prin 
viață. Acestea cred că bur
toșii nu sunt deloc sexi. Nu 
poate fi considerat bărbat

Bărbații burtoși nu-și fac probleme de siluetă (Foto: arhivă)

bine un tip cu burtă. Asta 
cred femeile „cu experiență”. 
„Nu. Nu îmi plac deloc bur
toșii. Ce să fac eu cu un bur
tos? Nu am avut nici un iubit 
sau soț cu burtă. Mie îmi plac 
numai bărbații cu siluetă”, 
spune hotărâtă Tina Maliș. 
„Nu îmi plac cu burtă. Pen
tru ce să fie cu burtă? Pleci 
cu butoiul după tine?”, este 
de părere Flori Lăzăroniu.
Burtoși fermecători

Consederați de majoritatea 
lumii simpatici sau chiar 
sexi, cei mai mulți burtoși nu 
se feresc și nu au complexe 
din cauza balonului situat la

centrul abdomenului lor. Bur
toșii celebri, precum sim
paticul Baloo, sau chiar actori 
de marcă, sunt chiar mândri 
că au asemenea statut, anume 
cel de burtos. „Nu știu, a me
le or trecut acuma. în tinerețe 
am avut și eu, de toate. Și 
succes la femei și tot ce trebe, 
chiar dacă am avut burtă, 
încă de tânăr”, spune un pen
sionar devean. „N-am avut 
niciodată probleme cu feme
ile, nici în tinerețe nici acum. 
E, numai de la o vârstă am 
burtă. Dar nu mi-am pierdut 
farmecul. Ba din contră. Dar 
nu m-am mai ținut eu de ele, 
adică să am mai multe. Am

una și bună și îmi ajunge”, se 
confesează un bărbat mândru 
de silueta lui, Ionică Ungur. 
Așadar, după cum se vede, 
bărbații burtoși nu își fac 
griji pentru siluetă. Cât 
despre problemele în dragos
te, nici nu se poate pune pro
blema. Că doar și „Iri” e bur
tos și Monica nu are nimic 
împotrivă. în plus, mai toți 
politicienii români sunt, se 
știe, burtoși. Și dacă sunt 
trași prin inel, la începutul 
carierei, sigur vor avea pro
bleme cu legatul șireturilor la 
puțin timp după ce prind o 
funcție, oricât de neînsem
nată ar fi aceasta.

MMM

Amplasarea aparatelor radar în data de 
04.05.2007:_____________________________
- DJ 587: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- M R; Zio - llia - tteșnic - Mintia - limita jad. Araî| 

■ Deva: B-dui Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.

Anamaria Lazăr Mihaela Male Pensionar Anonim Ionică Ungur

SUD0K0
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ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
8 2 3 6 1 7 4 5 9

11 6 7 4 9 5 3 2 8
549823617

254378196

678941235

9 3 1 2 5 6 8 7 4

4 1 2 7 8 9 5 6 3

.395164782

786532941

Începători

819462357

526937481

743158926

4 6 1 2 8 9 ? 3 5

298375164

357641892

9 3 4 5 1 6 2 7 8

1 75823649

:6 82794513

Avansați

Dacă nu vă lasă părinții, 
luați-i și pe ei!

19,10 Parada ONG/înscrieri la concursurile de fotbal, qrafitti

19,20 Spectacol de muzică folk/demonstrații role, skateboard, biciclete

19,50 Tinere talente din Consiliul județean al elevilor__________________________

20,00 Demonstrație de alpinism utilitar___________________________________________

21,00 Creație artistică - body painting.origami__________________________________

21.30 Spectacol de muzică medievală_____________________________________________

21.45 Ordinul Cavalerilor de Hunedoara - moment artistic medieval________

22,00 Large groups games___________________________________________________________

22.45 Concert ACTIVE, DJ OPTIK___________________________________________________
23.30 Exerciții demonstrative DIAS_________________________________________________

23.45 Extragerea câștigătorilor tombolei_________________________________________

00,00 - 4,00 DJ ALLEN

■ în acest an în Parcul 
Cetății are loc a doua 
ediție a Nopților albe 
pentru TINEri

Deva (D.I.) - Pregătirea Nop
ții albe medievale pentru 
TINEri se află pe ultima sută 
de metri. Organizatorii - DJT 
Hunedoara, Consiliul Jude
țean Hunedoara și Consiliul 
Local Deva au pregătit pentru 
noaptea dintre 4 și 5 mai un 
program alert, care să-i aducă

pe tineri în parcul Cetății la 
ora 19,00 și să-i țină acolo pâ
nă dimineața.

„Nopțile albe” este o acțiu
ne organizată la nivel națio
nal, aflată la a doua ediție în 
acest an. Pentru a-i da speci
ficitate zonală, am inclus în 
program muzică medievală, 
susținută de grupul de muzică 
medievală „Huniadi Cantores” 
din Hunedoara, o demon
strație a Ordinului Cavalerilor 
de Hunedoara, dar avem și de
monstrații de skateboard, alpi-

nism utilitar, concurs de 
grafitti și bodypainting. Ulti
ma parte a nopții e susținută 
musical de DJ Allen”, spune 
Szell Lorincz, directorul Di
recției Județene pentru Tine
ret Hunedoara. Programul a

fost făcut pentru a aduce la 
poalele Cetății cât mai mulți 
tineri, indiferent de gusturile 
și preocupările lor. Și nu doar 
pe ei. Afișul îi îndeamnă pe 
toți: „Dacă nu vă lasă părinții, 
luați-i și pe ei!”

Declarații
Deva (C.P.) - Hune- 

dorenii au obligația de
clarării veniturilor obți
nute în anul 2006, atât 
din România, cât și în 
străinătate, prin com
pletarea și depunerea 
„Declarației speciale pri
vind veniturile realiza
te”, formularul 200 și a 
„Declarației privind ve
niturile din străinătate", 
formularul 201, la orga
nul fiscal în a cărui rază 
teritorială își au domi
ciliul, informează DGFP 
Hunedoara. Termenul-li- 
mită de depunere a de
clarațiilor de venit pen
tru contribuabilii-persoa- 
ne fizice este 15 mai.

Rebuturi pentru construcții
■ Cantități impresio
nante de materiale de 
construcții au fost 
găsite cu deficiențe.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Inspectorii OPC 
Hunedoara au dat amenzi în 
valoare totală de 169.000 de lei 
pentru neregulile descoperite

cu ocazia controalelor efectu
ate la un număr de 46 de 
agenți economici din județ 
care se ocupă cu comerciali
zarea materialelor de con
strucție. Produsele fie erau 
expirate, fie nu aveau instruc
țiuni de utilizare și întreți
nere; traducerea în limba ro
mână a elementelor de infor
mare și caracterizare-marcare 
compoziție, a caracteristicilor 
tehnice și calitative; denu-

Confiscări masive

7.602 metri pătrați în valoare de 149 744 lei,

324 metri cubi în valoare de 48.644 lei,
117.851 bucăți în valoare de 178 331 lei;
812 litri în valoare de 7.011 lei:

22,89 tone în valoare de 15.286 ie
37 kg în valoare de 237 le:

mirea importatorului și pro
ducătorului; marcajul și de
clarația de conformitate. Pen
tru abaterile constatate s-au 
aplicat amenzi contravențio
nale între 3000-4000 lei pe 
operator economic, suplimen
tar fiind oprite temporar sau 
definitiv de la comercializare 
produsele cu deficiențe.

http://www.pdonim.rai
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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• Studii. Aproape 30 la sută dintre 
locuitorii municipiului Deva sunt persoane

i cu studii superioare, cu mult peste media 
l europeană, se arată în studiul referitor la 
I crearea conurbației Deva-Hunedoara- 
j Simeria. (M.S.)
! i

• Cerințe. Transportul în comun este 
principala problemă de care sunt intere
sați cetățenii din orașele Deva, Simeria și I 
Hunedoara. Devenii mai sunt interesați de 
starea lor de sănătate și de modernizarea 
străzilor, în timp ce hunedorenii vor să fie 
construite mai multe locuințe. (M.S.)

Referendum, 
pe 19 mai

Florin Cazacu

Consultarea electoratului 
român prin referendum, în 
ceea ce privește demiterea sau 
nu a președintelui României, 
este programată pe data de 19 
mai. Pregătirea referendumu
lui implică mai multe etape, 
una dintre cele mai impor
tante fiind desemnarea, prin 
tragere la sorți, a președin
telui Biroului Electoral de Cir
cumscripție Județean nr.22 
Hunedoara. Acesta este 
judecătorul Ioan Drăgan, de la 
Tribunalul Hunedoara.

Serbările Primăverii
Brad (M.S.) - Consiliul local și Primăria 

Brad vor organiza, în această după-amiază, 
„Serbările Primăverii”, manifestare cultu

rală care dorește să marchze 
două evenimente importante 
ale începutului de mai. Este 
vorba de Ziua Internațională 
a Muncii - 1 Mai și Ziua 
Europei - 9 Mai. Evenimen
tul începe la ora 17.00, în 
Parcul Tineretului din Brad,

și va include un spectacol folcloric, un con
curs de miss, de la ora 21.00 fiind progra
mat un moment de varietăți muzicale 
susținut de cunoscuți artiști, între care se 
numără și Daniela Gyorfi, care a acceptat 
să cânte gratuit, ca semn de prețuire pentru 
ospitalitatea brădenilor, a declarat primarul 
Florin Cazacu. Costurile manifestării sunt 
acoperite, în mare parte, din sponsorizări.

Cetatea Deva, reabilitată
Deva (M.S.) - Zona Dealului Cetății Deva 

va fi reabilitată în baza unui program cu 
finanțare nerambursabilă în valoare de 9,03 
milioane de euro. Peste 7,1 milioane euro din 
suma totală provin din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională și Fondul 
Național de Investiții. Diferența de bani 
reprezintă contribuția autorităților locale, 
respectiv Consiliul local Deva și Consiliul 
Județean Hunedoara. Proiectul prevede 
reabilitarea căilor de acces spre Cetate și a 
infrastructurii, amenajări pentru turiști, con
servarea și restaurarea etapizată a obiectivu
lui istoric, continuarea cercetărilor arheolo
gice. Investiția se va derula pe parcursul a 
doi ani de zile și se va desfășura pe parcur
sul a două etape. în prima etapă va fi reabi
litată incinta II, urmată apoi de incinta I. 
Consiliul Județean a adoptat, la ultima 
ședință, o hotărâre prin care se aprobă docu
mentația necesară reabilitării monumentului 
istoric atestat documentar încă de la 1269.

REPORTER: Dle președinte, 
ce prevede legea în legătură 
cu participarea la acest re
ferendum?

Ioan Drăgan: La acest refe
rendum național au dreptul să 
participe toți cetățenii români 
care au împlinit vârsta de 18 
ani, până în ziua referendu
mului, inclusiv, cu excepțiile 
prevăzute de lege.

- judecător din anul 1995

- în prezent judecător la Tribunalul 

Hunedoara

- absolvent al Facultății de Drept 

Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

- vârsta 51 de ani

- căsătorit, doi copii majori

- hobby: pescuitul ți călătoriile

_ wxitA _ _ _ _
Ioan Drăgan

Nu dansează fratele cu sora

Cetatea din Deva

Cele maii bune dintr-o mie
Hunedoara (S.B.) - în cadrul unei campanii 

antidrog derulată în școlile din județ se 
desfășoară o nouă ediție a „Co cursului de 
Videoclipuri”, destinată elevilor de liceu, 
care va avea loc în 25 mai, în Sala Dietei a 
Castelului Corvinilor. Pentru crearea afișului 
s-a organizat un concurs de desene la nivel 
județean, pe trei secțiuni: antidrog, prote
jarea naturii și protecția monumentelor 
istorice. La concurs au participat, în acest 
an, circa 1.000 de desene. Toate desenele au 
fost expuse în expoziții din cadrul unităților 
școlare, expoziția județeană fiind prezentată 
ieri, la Galeria de Arte a municipiului Hune
doara. Desenele premiate vor compune afișul 
Concursului de Videoclipuri Antidrog. Elevii 
câștigători sunt: Ana Grecu - cl. a Vil-a, 
Școala Generală din Călan, Robert Leontescu 
- cl. a V-a și Andreea Karina Ducan - cl. a 
Vl-a, ambii elevi la Liceul de Arte Deva.

■ Trăiesc datorită 
muzicii și dansului. Dan
sul este în sânge. Dansul 
țigănesc se fură.

Deva (H.A.) - Dansul le 
curge prin vene. Dansează 
când sunt triști și așa trec de 
toate problemele vieții. Asta 
spun țiganii, atunci când îi 
întrebi ce înseamnă pentru ei 
dansul. Cu dansul se nasc, tră
iesc și mor. Orice moment al 
vieții îi găsește dansând. Așa 
își exprimă sentimentele, 
bucuriile sau dezamăgirile. 
Unduirile amețitoare în jurul 
bărbatului, mișcările ritmice

Liceenii dau exemplu: curățenia în parc

Premianții concursului

■ Elevi ai mai multor 
licee din Deva au por
nit la curățarea zonelor 
verzi.

Deva (C.B.) - Peste 50 de 
elevi proveniți de la șase licee 
din Deva au participat, ieri, la 
o acțiune de ecologizare a par
cului și străzilor de la poalele 
Dealului Cetății. Această 
acțiune care face parte din 
proiectul „Eco-școala - o 
școală mai frumoasă, un oraș 
mai curat” a fost inițiată anul 
trecut de Liceul Teoretic „Tra- 
ian” și continuată anul aces
ta de Grupul Școlar „Grigore 
Moisil” din postura de orga
nizator. „Acțiunea era plani
ficată inițial pentru săptă
mâna trecută, dar din cauza 
vremii nefavorabile am fost 
nevoiți să ne schimbăm pro

r_: Câte secții de 
votare vor H în județ?

I.D.: în județul nostru 
au fost organizate 523 de 
secții de votare. Conform 
listelor electorale perma
nente, la vot sunt aștep
tați 411.751 de cetățeni cu 
drept de vot.

r_: Câte buletine de 
vot se vor tipări pentru 
județul Hunedoara?

I.D.: Numărul acesto 
buletine de vot este egal 
cu cel al cetățenilor Ioan Drăgan, președintele BEC Hunedoara
români cu drept de vot 
înscriși în lista permanentă, 
la care se adaugă o rezervă de 
10 la sută pentru a asigura 
buna desfășurare a referendu
mului, în cazul acelor per
soane care urmează să fie 
înscrise pe listele suplimenta
re și speciale.

r.: Unde 'se poate vota pe

ale șoldurilor femeii și sal
turile îndrăznețe ale sânilor, 
la alții ar părea nepotrivite, 
vulgare. La ei este naturalețea 
în sine. Rafaela Maria Șandor 
și Claudiu Rafael Șandor simt 
frați. Ei sunt dansatori în 
Ansamblul „Baxtale Rroma- 
les”, din Orăștie. Dansul țiga
nilor are reguli stricte, spun 
tinerii. „Niciodată nu dan
sează frate cu soră. Asta e 
interzis. Pe noi nu ne învață 
nimeni, să dansăm. Dansul 
țigănesc se fură, nu se învață. 
Așa știm noi, de când ne-am 
născut”, spun tinerii. „Noi 
avem dansul în sânge. Pentru 
noi, muzica și dansul în

ticipă elevi de la Liceul Teo
retic „Traian”, Grupul Școlar 
„Grigore Moisil”, Colegiul 
Tehnic „Transilvania”, Liceul 
Pedagogic „Sabin Drăgoi”,

gramul. După curățarea par
cului, mâine (n.r. azi) vom 
merge să ecologizăm Dealul 
Cetății”, a spus Corina Pascu, 
organizator. La proiect par

S-au strâns saci de gunoaie (Foto CL

(Foto: CL)

listele normale și unde pe 
cele suplimentare?

I.D.: Cetățenii votează, în 
principal, la secția de votare 
la care sunt arondați, potrivit 
domiciliului acestora. în lip
sa altor precizări, speciale sau 
derogatorii, legea cadru 
373/2004 - pentru alegerea 
Senatului și a Camerei Depu- 
taților - menționează că votul 
pe listele suplimentare se 
poate face de către orice altă 
persoană aflată în altă locali
tate decât cea de domiciliu, la 
orice secție de votare. Orice 
alte modificări privitoare la 
procedura de votare, dacă vor 
apărea, vor fi aduse la cunoș
tința publicului în timp util.

r,; Unde pot S consultate 
listele electorale permanente?

I.D.: Prin grija primarilor, 
listele electorale permanente 
sunt puse la dispoziția 
alegătorilor și pot fi consultate 
la sediile primăriilor. Aici pot 

seamnă sânge. Noi trăim 
datorită dansului și muzicii. 
Altfel, cu toate greutățile, am 
duce-o foarte greu”, spune 
Rafael Șandor, tatăl celor doi 
tineri dansatori și instructorul 
Ansamblului Rroma Baxtale.
12 metri de material

Asemeni dansului și muzi
cii, țiganii își duc cu mândrie 
și portul. „Vedeți, portul nos
tru nu este ca al celorlalți. 
Pentru fiecare fată, fusta este 
ceva cu care se mândrește. O 
fustă este făcută din 10-12 
metri de material. Fiecare fată 
trebuie să știe să își poarte 
fusta, să fie demnă de ea”, 

afla și secția de votare la care 
sunt arondați. Eventualele 
omisiuni trebuie aduse la 
cunoștința primarilor în ter
men de 24 de ore. Persoanele 
nemulțumite cu privire la 
modul de soluționare a con
testațiilor se pot adresa, în 48 
de ore de la înregistrarea con
testației, la judecătoria în a 
cărei rază teritorială domici
liază alegătorul.

r.; La data referendumului, 
între ce ore se poate vota?

I.D.: Cetățenii cu drept de 
vot se pot prezenta la urne în 
data de 19 mai, între orele 8 și 
20. Ei trebuie să aibă asupra 
lor actul de identitate. Vor pri
mi un buletin de vot pe care ■ 
își vor exprima opțiunea la 
acest referendum, în mod „„ 
individual, aplicând stampilă 
cu mențiunea VOTAT în unul 
din cele două pătrate ale bulet- • 
inului de vot.

Dansul - mod de viață

adaugă Rafael Șandor. Tinerii 
țigani din Orăștie au dansat, 
săptămâna trecută, alături de 
elevii Colegiului Național 
„Decebal”, din Deva. Iar spec
tacolul s-a vrut un nou pas 
spre integrarea lor în soci
etatea românească.

Grupul Școlar de Arte și 
Meserii „Ion Mincu” și Gru
pul Școlar „Teglas Gabor”.

Școala care va fi declarată 
câștigătoare va intra în po
sesia unui proiect de ecolo
gizare la Costești, acțiune spri
jinită de Autoritatea Națională/ 
de Tineret (ANT) și Primăria 
Deva care va asigura elevilor 
transportul gratuit. „Săptă
mâna viitoare va fi organizată 
la Grupul Școlar Grigore 
Moisil o tragere la sorți pen
tru a se alege organizatorii 
acestui proiect pentru anul 
viitor. Proiectul din acest an 
s-a făcut în urma unei cola
borări cu ANT și cu sprijinul 
Primăriei Deva care i-a dotat 
pe elevii ecologiști cu saci și 
pungi”, a specificat Nicoleta 
Borza, director educativ în 
cadrul Grupului Școlar „Gri
gore Moisil".



CUVÂO. „Dans sincron" pe patru roți
■ Cascadorii francezi au 
făcut „balet" cu mașinile 
și au „îmblânzit" monștri 
4x4.

W • Derby la Deva. Mureșul Deva și Arie- 
șul Turaa, ocupantele locurilor II și I în 
clasamentul Ligii a lll-a, seria a V-a, se 
vor întâlni, azi, de la ora 18.00, în derby- 
ul etapei a 28-a. Meciul nu poate însă 
schimba ierarhia primelor locuri, întrucât 
diferența între Arieșul (66 p.) și Mureșul 
(54 puncte) este de 12 puncte. (C.M.)

Campionate școlare de 
Atletism

Deva (C.M.) - Echipa Colegiului Național 
„Avram Iancu” din Brad a ocupat locul I în 
cadrul etapei județene de atletism rezervată 
elevilor de liceu, desfășurată ieri la Sta
dionul Cetate din Deva. Pe locurile 
următoare s-au situat formațiile Liceului 
Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva și Liceului 
de Informatică Petroșani. Liceenii s-au 
întrecut în patru probe de concurs, respec
tiv la săritura în înălțime, rezistentă - 800 
metri, aruncarea greutății, săritura în 
lungime și viteză - 100 metri. Pentru prima 
dată de la înființarea acestei competiții, 
organizatorii, Inspectoratul Școlar Județean, 
Asociația Județeană de Atletism, CNS-CSS 
Cetate și Liceul Pedagogic Deva, au acordat 
medalii și cupe primilor clasați la echipe și 
în probele individuale. Tot în premieră în 
acest an s-a desfășurat un concurs de 
atletism pentru elevii claselor I - IV. Pe 
primele locuri s-au clasat Florina Marincu 
(Șc. Regina Maria Deva la 25 metri și 300 
metri fete), Emilian Șandru (DS Orăștie la 
25 metri băieți) și Bogdan Raită (Șc. Nr. 6 
Vulcan la 300 metri băieți).

ClPRIAN MARINUT_________________
ciprlan.marlnut@lnfonnfnedla.ro

Deva - Obișnuiti să nu ne 
mai surprindă nimic în 
materie de cuceriri ale 
tehnologiei, pentru că prea au 
devenit ceva la ordinea zilei, 
ni se întâmplă să rămânem 
uneori uimiți de nebănuitele 
resurse ale oamenilor. Cam 
un astfel de sentiment au 
trăit devenii prezenti aseară, 
în parcarea de la Stadionul 
Cetate, unde patru francezi, 
frații Ghertner, și-au etalat 
măiestria și arta în materie 
de cascadorii, făcând „balet” 
cu mașinile și „îmblânzind” 
monster-truck-uri 4x4.

Cuvintele sunt sărace pen
tru a descrie îndemânarea,

Inchiziție la Jiul Petroșani

Săritura în înălțime s-a dovedit cea mai dificilă 
probă (Foto: CL)

fotbal/usa w jwiobi

■ Paleacu, Lițu și 
Borza au fost excluși 
din lot, iar lui Mihart i 
s-a reziliat contractul.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marinirt@inforninfedla.ro

Petroșani - Lista jucătorilor 
care se despart de Jiul e de la 
o zi la alta tot mai consis
tentă. Dacă în pauza de iarnă 
„divorțurile” erau inițiate de 
jucători care doreau să plece 
la alte echipe, acum inițiati
va aparține conducerii clubu
lui care pare că a declanșat 
o adevărată inchiziție la 
nivelul lotului. Astfel, în doar 
o săptămână trei jucători 
(Paleacu, Lițu și Borza) au 
fost excluși din lot, iar unui 
al patrulea (Mihart) i s-a 
reziliat contractul. Valul de 
conflicte între conducerea și

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 16-a: CFR Marmosim

- Gloria Geoagiu 0-2; Aurul Brad - Agro Băcia 0-2; 

Minerul Aninoasa - Victoria Călan 0-1; Retezatul Hațeg

- Inter Petrila 2-0.

Clasamentul
1. Aqro Băcia 14 13 0 1 53-6 39
2. Victoria Călan 14 11 1 2 31-12 34
3. Gloria Geoagiu 13 8 0 5 27-13 24

4. CFR Marmosim 13 5 3 5 17-21 18
5. Metalul Crișcior 13 6 0 7 32-37 18
6. Aurul Brad 14 5 3 6 11-22 18
7. Minerul Aninoasa 14 5 2 7 16-24 17
8. Retezatul Hațeq 13 3 4 6 15-23 13
9. Constructorul Hd. 13 2 1 9 7-24 7
10. Inter Petrila 12 0 2 1 8-35 2

Etapa a 17-a: Victoria Călan - Aurul Brad; Metalul 
Crișcior - CFR Marmosim; Minerul Aninoasa - Reteza

tul Hațeg.

Renunță la bani
Petroșani (C.M.) - Alin 

Paleacu, jucător care în mod 
oficial a fost exclus din lotul 
Jiului, susține că nu a fost dat 

' afară, ci a cerut rezilierea con
tractului. „Pe mine nu m-a dat 
nimeni afară, eu am cerut 
rezilierea contractului care 
îmi expira la vară și am fost 
de acord să renunț la cei 1.500 
de dolari pe care îi mai aveam 
de luat”, a declarat fotbalistul. 
Paleacu se antrenează în 
prezent cu UMT Timișoara. 
„La UMT am jucat multi ani 
și mă simt foarte bine. La Jiul 
nu mai rămâneam chiar dacă 
echipa s-ar fi salvat de la re
trogradare. A fost o experiență 
frumoasă la Petroșani, dar s- 
au întâmplat și lucruri urâte 
despre care nu vreau să vor
besc”, a spus Paleacu, care a 
evoluat la Jiul un an și trei 
luni.

"Monstrul 4 x 4" a impresionat publicul devean Cascadorii francezi prezenți la Deva sunt prin- 
prezent la demonstrație tre primii în Europa (Foto: cl)

precizia, stăpânirea de sine și 
performantele cascadorii exe
cutate de Claudiu (29 de ani), 
Roberto (18 ani), Dino (19 ani) 
și Toni (20 de ani) Ghertner. 
Trucajele din filmele de 
acțiune cu mașini cu motoare 
turate la maximum care merg 
pe două roti sau trec prin 
flăcări cu un cascador pe 
capotă realizate evident pe 

jucătorii Jiului s-a declanșat 
în toamnă, când mai mulți 
jucători s-au plâns că au fost 
amenințați de bodyguarzii 
patronului Alin Simota, după 
un meci pierdut pe teren pro
priu.
Suspectat de trădare

După excluderile din lot ale 
lui Paleacu și Litu petrecute 
înaintea meciului cu Farul, 
ieri a venit rândul lui Con
stantin Borza. Jucătorul a 
declarat că a fost dat afară de 
la Jiul în urma evoluției 
dubioase avute în meciul de 
duminică cu Farul, scor 1-2. 
„Mi s-a spus că planează sus
piciuni asupra mea vizavi de 
acel joc, dar eu sunt curat și 
cu conștiința împăcată pentru 
că nu am făcut nimic necu
rat. Oricum, în vară îmi expi
ra contractul cu Jiul. Asta e 
viata, fotbalul nu începe și 

Vrei șă puț mâna pe niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tău este minim pen
tru^ câștiga cu CL în 17 mac
< _ .. - -------------- ... 1 v -------1 -x. -s. *.au - ..V _v.

Fă-ți un abonamert ■ >=— ' sau orelungește-ți actualul abonament cu minim o lună
și participă la cc-c^r :___. - z. e speciale Cuvântul liber sau trimite o la sediul redacției
din Deva, str 22De;s —. cană in ’6 mai! A/u rata asemenea premv'

JURNAL

calculator au devenit realitate 
la Deva. „Giumbușlucurile” 
executate de cei patru 
francezi au încântat, uimit, 
cucerit și crescut la maxi
mum adrenalina și admirația 
publicului. Cascadorii au 
smuls ropote de aplauze, ast
fel că nimeni dintre cei 
prezenti nu a regretat banii 
dati pe bilet, deși acesta a

(Foto: CL)Jiul Petroșani se destramă de la o zi la alta

nici nu se termină cu Jiul. 
Acum voi pleca acasă și pro
babil că din vară îmi voi găsi 
echipă”, a spus Borza. Fot
balistul a mai afirmat că dacă 
va ajunge la o înțelegere în 
ceea ce privește suma care i- 
a mai rămas de primit din 
contract, nu va da în judecată 
clubul pentru că a fost dat 
afară înainte să-i expire con
tractul. Oficialii Jiului au 
explicat în mod lapidar 
despărțirea de Borza. „Nu 
mai face parte din planurile 
noastre, așa că am renunțat 
la serviciile lui”, a spus 

avut un preț destul de piper, 
at (20 Ron). Pentru a vă 
convinge personal de reali
tatea acestui reportaj nu vă 
rămâne decât să mergeți la 
spectacol. Seria spectacolelor 
„Monster Truck - Big Foot” 
de la Deva va continua 
sâmbătă de la ora 18.00 și 
duminică de la orele 11.00 și 
18.00.

antrenorul Gheorghe Poe- 
naru.

Un alt jucător care nu mai 
e de ieri în lotul Jiului este 
fundașul Cornel Mihart care 
și-a reziliat de comun acord 
contractul cu gruparea din 
Petroșani. „A fost dorința lui 
Mihart de a pleca. Noi o 
respectăm, nu avem ce face, 
dar jucătorul s-a despărțit pe 
cale amiabilă de noi”, a spus 
Gheorghe Poenaru. Mihart 
are oferte de a antrena în liga 
a treia, dar fotbalistul a afir
mat că nu știe deocamdată 
dacă va alege să fie tehnician.

www.romjob.ro
CAae*r*-tl JOtf COWS7RU>f»’J T>C.«a>t>«A1

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

- SIMPLU
- RAPID
- GRATUIT
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SCURT Diavolul milanez, în finală• Donație. Fostul număr unu mondial, 
americanul de origine cehă, Ivan Lendl, a 
declarat pentru publicația Stern că nu mai 
are nicio rachetă de tenis, deoarece le-a 
donat pe toate. „Nu am nicio rachetă de 
tenis, le-am donat pe toate. Când joc, 
trebuie să împrumut una", a explicat 
Lendl, care s-a retras din activitate în 
1994.

Primul
New York (MF) - Con. 

ponentul echipei Port
land Trail Blazers, Bran- 
don Roy, a fost desem
nat debutanul anului în 
liga profesionistă nord- 
americană de baschet, a 
anunțat NBA.

John Terry
(Foto: EPA)

Cacealma
Galați (MF) - Preșe

dintele Otelului, Marius 
Stan, a declarat că el și 
echipa sa au căzut în 
plasa întinsă înaintea 
meciul cu Steaua de fi
nanțatorul Gigi Becali, 
care a anunțat că vrea 
să cumpere trei jucători 
ai formației gălățene.

Marius Stan (Foto: fan>

Terry, 
la Milan?
Milano (MF) - AC 
Milan este interesată 
de căpitanul for
mației Chelsea Lon
dra, John Terry, 
căruia îi va oferi un 
contract cu un 
salariu săptămânal 
de 120.000 de lire 
sterline, se scrie în 
„The Sun".
Potrivit sursei citate, 
AC Milan vrea să îl 
achiziționeze pe Terry 
în această vară și i-a 
dat deja unui agent 
de top „misiunea de 
a negocia pentru 
vedeta în valoare de 
25 de milioane de 
lire sterline".
„L-am urmărit pe 
Terry și situația sa cu 
Chelsea și credem că 
el ar fi un jucător 
excelent pentru 
Milan", a declarat o 
sursă din cadrul 
grupării milaneze.

Ne arbitrează un scoțian
București (MF) - Partida Slovenia - Româ

nia, programată la 2 iunie, pe stadionul 
„Arena Petrol” din Celje, în cadrul grupei G 
a preliminariilor Campionatului European 
din 2008, va fi condusă de o brigadă de arbi
tri din Scoția, se arată într-un comunicat al 
FRF, remis, joi, agenției MEDIAFAX.

Conform comunicării UEFA, brigada va fi 
condusă de centralul Stuart Dougal, care va 
fi ajutat de asistenții Martin Cryans și 
Francis Andrews și arbitrul de rezervă Dou- 
glas McDonald.

■ Manchester United a 
fost zdrobită de trupa 
lui Ancelotti, care a 
făcut un meci de vis.

Milano (MF) - Tehnicianul 
Carlo Ancelotti a declarat că 
este visul oricărui antrenor 
să își vadă echipa jucând așa 
cum a făcut-o AC Milan în 
prima repriză a meciului cu 
Manchester United, scor 3-0 
(2-0), din manșa secundă a 
semifinalelor Ligii Campio
nilor

„Să îti vezi echipa jucând 
cum am făcut-o noi în prima 
repriză e visul oricărui antre
nor. în primele 45 de minute 
am jucat un fotbal perfect. 
Ne-am clădit victoria pe un 
start foarte bun. Este o mare 
bucurie, mai ales având în 
vedere modul în care a înce
put această aventură”, a spus 
Ancelotti.

Carlo Ancelotti consideră 
că finala cu Liverpool va fi 
„un meci fascinant”. „Liga 
Campionilor este unică pen
tru atmosfera specială de la 
fiecare meci, dar eu cred că 
Milan este cea mai bună e- 
chipă din Europa la astfel de 
partide. Am jucat rareori 
prost la acest nivel. Sunt feri
cit mai presus de orice pen
tru că suntem în cea mai bu
nă condiție fizică în momen
tul potrivit al sezonului. Am 
făcut o treabă foarte bună în 
pauza de Crăciun cu acest 
obiectiv în minte și acum ve
dem rezultatele”, a precizat 
tehnicianul.

Patronul clubului AC Mi
lan, Silvio Berlusconi, a de
clarat, potrivit agenției France 
Presse, că acum echipa ita

in semifinale
Los Angeles (MF) - E- 

chipele San Antonio 
Spurs și Phoenix Suns s-au 
calificat, miercuri, în 
semifinalele Conferinței 
de Vest a ligii profesio
niste nord-americane de 
baschet (NBA), după ce 
au trecut de formațiile 
Denver Nuggets și Los 
Angeles Lakers.

San Antonio a învins, 
pe teren propriu, cu sco
rul de 93-78, pe Denver și 
s-a impus cu scorul gene
ral de 4-1.

Tot cu 4-1 la general a 
trecut și Phoenix de L.A. 
Lakers, după ce în jocul 
cinci a învins, acasă, cu 
scorul de 119-110.

Echipele San Antonio 
Spurs și Phoenix Suns se 
vor întâlni în semifina
lele Conferinței de Vest a 
NBA, partidă care se va 
disputa după sistemul 
„cel mai bun din șapte 
meciuri”.

Manchester ironizată

Ld judeCStă* Fotbalistul echipei 
Manchester City, Joey Barton, ar putea 
fi dat în judecată de coechipierul său 
Ousmane Dabo, cu care s-a bătut la un 
antrenament, incident ce i-a atras sus
pendarea de către club până Ia finalul 
sezonului. (Foto: EPA)

Londra (MF) - „San Zero” a 
titrat cotidianul The Sun 
după manșa retur a semifina
lelor Ligii Campionilor, pier
dută de Manchester United, 
cu scorul de 0-3, în fata echi
pei AC Milan, pe stadionul 
San Siro, rezultat în urma 
căruia formația italiană a 
acces în finala competiției.

„Oamenii lui Fergie (n.r. - 
tehnicianul Alex Ferguson) 
sunt San zerouri. Alex Fer
guson și-a acuzat echipa că 
și-au tăiat propriul gât fiind 
înecați de o furtună italiană”, 
a notat The Sun. „Visul euro
pean al lui United moare” 
este titlul unui

liană are șansa de a lua cupa 
„cedată englezilor în 
2005”. „Sezonul a înce
put într-un mod mai 
degrabă negativ. Cu 
penalizarea (n.r. - 8 
puncte în campionat 
ca urmare a scan
dalului meciurilor 
trucate), simțeam 
greutatea unei mari 
nedreptăți. Nu am fă 
cut nimic ilegal sau 
în neregulă. Apoi, 
neșansa s-a abă
tut asupra 
noastră cu 
accidentările 
și părea chiar 
că arbitrii 
erau orien
tați împot
riva noastră, 
în orice caz, 
aceasta 
era 
impre
sia 
noas
tră. A- 
poi, Mi- i 
lan și-a amintit ' 
misiunea sa: să , 
fie mai puter
nică decât ne
șansa, mai 
puternică 
de-cât 
invidia și de
cât injustiția”, Do' dintre artizanii marii victorii a Milanului: Ancelotti îl felicită pe Seedorf (Foto: era)
a spus Ber
lusconi.

Kaka, autorul primului gol 
al partidei de miercuri, con
sideră, că deși el încă nu este 
la cel mai bun nivel posibil, 
AC Milan a făcut „un meci 
perfect”. „Finala cu Liverpool 
va fi un meci frumos, unic. 
Sper însă că deznodământul

„Dinamo nu a primit cadouri"
■ Borcea e dezamăgit 
de eliminarea lui Man
chester, care trimite 
echipa sa în preliminarii.

București (MF) ■ Directorul 
general al FC Dinamo, Cristi

din Ceruri. Tot ce am obținutBorcea, s-a declarat dezamăgit

Cristi Borcea nu mai are de ce să zâmbească (Foto: FÂN)

Daily Mirror. „Speranțele lui 
Fergie privind o finală engle
ză s-au năruit, după ce Milan 
a stabilit o reluare cu Rafa 
(n.r. - Rafael Benitez, tehnicia
nul echipei Liverpool, rivala 
formației AC Milan în finala 
LC)”, menționează jurnalul citat.

„Visul englez al unui front 
comun distrus de Milan”, a 
titrat The Times, în timp ce 
The Independent a notat: „Sti
lul și puterea lui Milan sunt 
prea mult pentru depășita 
United”, iar The Guardian și-a 
intitulat un articol „United se 
prăbușește în timp ce Kaka 
duce Milanul către o revanșă 

va fi diferit de cel de la finala 
din 2005”, a spus internațio
nalul brazilian.

„Bineînțeles că dacă în
vingi pe Manchester United 
cu 3-0 înseamnă că ai făcut 
un meci mare. Sunt foarte 
mândru, foarte mulțumit 
pentru echipă și pentru Ita

de eliminarea lui Manchester 
United din Liga Campionilor, 
dar a specificat faptul că echi
pa sa nu a primit niciodată 
cadouri.

„De când mă știu, de când 
s-a înființat clubul, Dinamo 
nu a primit niciodată cadouri

A demisionat
Rotterdam (MF) - Tehni

cianul Erwin Koeman și-a 
anunțat, joi, într-o conferin
ță de presă, demisia din 
funcția de antrenor princi
pal al echipei Feyenoord 
Rotterdam.

Feyenoord a terminat pe 
locul șapte în Olanda și nu 
s-a calificat la barajul pen
tru desemnarea celei de-a 
doua echipe ce va evolua în 
sezonul viitor în Liga Cam
pionilor, alături de campi
oana PSV Eindhoven. Echi
pa din Rotterdam va dis- 

lia”, a spus și Clarence See
dorf, autorul celui de-al doi
lea gol.

Formația AC Milan s-a cali
ficat în finala Ligii Campio
nilor, după ce a învins, mier
curi, pe teren propriu, cu sco
rul de 3-0 (2-0), echipa Man
chester United. | 

de-a lungul anilor, campiona
te, cupe, rezultate în Europa, 
atâtea și atâtea bucurii aduse 
suporterilor, totul s-a făcut 
numai prin muncă. Lumea 
fotbalului trebuie să știe că( 
«spartanii» vor lupta până la 
capăt pentru a ajunge în Liga 
Campionilor. Acum ce să fa
cem? Să capitulăm? Nicioda
tă!”, a spus Borcea.

Viitoarea campioană a Ro
mâniei va evolua, cel mai 
probabil, în turul trei pre
liminar al Ligii Campionilor, 
în ediția 2007-2008, după ce 
formația AC Milan a obținut 
calificarea în finala din acest 
sezon a competiției.

Campioana României ar fi 
putut evolua direct în grupele 
Ligii Campionilor în situația 
în care Manchester sau Chel
sea, formafii care și-au asi
gurat deja calificarea în grupe 
prin prisma clasării în cam
pionatul intern, ar fi câștigat 
actuala ediție a celei mai 
importante competiții inter- 
cluburi.

E. Koeman (Foto: epa>
1

pută, în schimb, barajul 
pentru obținerea unui loc 
în Cupa UEFA.

„Părăsesc echipa după 
acest rezultat trist, dar sunt 
mândru că am antrenat a- 
ceastă formație timp de doi 
ani”, a spus Koeman, în 
vârstă de 45 de ani, care 
avea contract cu Feyenoord 
până în 2009.
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Felicitări (67)

i

• Cu ocazia aniversării a 80 de 
ani de viață, soțul Nicolae, fiul 
Dorin, fiica Dorica, ginerele 
Gheorghe, nepoții Ovidiu, Sebas- 
tian și Gabriela îi doresc dragei 
lor Popa Ana născută Pleșa din 
Hărțăgani, multă sănătate, bu
curii alături de cei dragi și un 
călduros „La mulți ani”.

• decomandate, amenajat modern, termopane, 
centrală termică, zonă ultracentrală, preț 
170.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• persoană fizică vănd apartament în Azuga, 
central, la 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
vedere splendidă, ideal pentru vacanțe, preț 
85.000 euro, negociabil. Tel. 0722/424190. (T)
• semldecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. CD

(1/3.05)

• semldecomandate, zona Dacia, amenajat ca 
spațiu comercial, 2 intrări, gresie, faianță, preț 
75.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie cu 
geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil în timp 
scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. (A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, centrală 
termică, ocupabile imediat, preț 70000 ron nego
ciabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. (A0)
• semldecomandate, centrală termică, balcon 
închis, parchet, ST 52 mp, zona Gojdu, preț 1,1 
mld., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

SRMATRIBY-COM

• semldecomandate, centrală termica, 
termopane, parchet, gresie + faianță balcon 
închis, ST 54 mp, zona Bălcescu, preț 115.000 ron, 
negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• In circuit, centrală termică etaj 3/4, balcon, 
parchet, gresie, faianță tavane false, ST 47 mp, 
amenajat, preț 103.000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• drcurt, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, tavane false, et. 3, Daciă preț 100.000 
ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• urgent, în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 2, baie, bucătărie, semidec., 
amenajări deosebite, ocupabil imediat, preț 
75.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• 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)
• AleaBejan, et 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)

• Straiului, et 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 215151.215800. (A2) 
decomandate, 56 mp, cu balcon mare, zona 
Zamfirescu, apometre. gaz 2 focuri, repartitoare, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 147000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, etaj 2, decomandate, cu balcon, 
termopan, centrală termică, modificat și bine 
amenajat, preț 53000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la parter, zona bună, ideal pt. birouri, spațiu 
comercial sau de locuit, 50 mp, cu centrală 
termică, bucătărie modificată, parchet, ocupabil 
în 48 ore, preț 43000 euro neg., tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, pine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43000 euro negociabil, tel. 0740/535095. 
0730/474275. (A4)
e 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, parcnet, 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 Ulcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet, preț 
118000 ron negociabil, tel. 0730/474275. 
0740/535095. (A4)
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S.C. SEWS-ROMANIA DEVA S.R.L
mimai marcaj omtra poiitifle ! •:

COXI E( TIOXERl CABLAJE Al IO
OFERIM:

• Calificare la tai dt> munc3 prirtr-un program de școlărim propriu;
• Certei de irmipemarert;
• Ore suptmntare pilite dublu;
• Spcr*w>te;
• Trarspcrtsubva-țtaiSt;
. cantta fi cafctnH medical; ■
• Condei tte tarei la standarde aridriah». irtr-ur, mediu none;
• PosfciiiiâBdepromcMare;
• Tkhste de mata.

CERINȚE:
• l^pcnNMs pentru nwS h 3 schimburi;
• MWm8dase; g
• Stare brt rfe sănătate; |
» ISpcriMtete rrwnd h picioare; ®

• li-xfen&vre, fiextolMtate. seriottBate.
Persoanele interesate «unt așteptate tte lM.ri.iMmi vtosi, intre aida 06 16:3(1 la Poarta 

Fabricii din DEVA. CALEA ZARANDCLUl, NR. 166 (DN 7), pentru aparticipa la un 

interviu

Informații suplimentare, puteți obține la numărul de telefon 206600.
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu Deva, preț 145.000 lei neg, tel, 
231.800; 0740/317314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semldec, camere cu parchet, contorlzări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, bala 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231.800 (A9)
• dec, contorlzări integrale, balcon deschis, etaj
1, Bd. Decedai Deva, preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semldecomandate, termopane, ușă 
metellcă, zona Peste Luncol, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483, (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine Întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semldecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel, 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, llvlng, balcon închis, gresie, 
preț nMociabll, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semldecomandate, cu său fără amenajări, se 
oferă 45000 euro șl peste, în funcție de ofertă tel. 

211587,0745/786578. (AO)
• zonă centrală Progresul, I. Manlu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• fn Deva, Indiferent de zonă șl etaj,cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, Deva, plata Imediat, tel. 215212. (Al)
• tn 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)

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

• dncomandate, ultramodern, termopane, 
centrală termica, llvlng, uși metalici zonă 
centrală, 170.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
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• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel, 211587,0745/253662. (AO)
• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet, gresie+fâianță balcon închis, ST 86 mp, 
preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, et 2, zonă bună parchet, 
balcon închis, centralătermlcă termopane, totul 
nou, renovat, preț 145.000 ron, tel. 0726-710903. 
(Al)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, ST 55
mp, zona Lido, preț 40.000 euro, tel. 0740/210780. 
(Al)
• dec., bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec., hol central, bucătărie, baie, boxă, garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec., hol central, bucătărie, 2 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)
• dea, bucătărie, 2 băl, 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 tn 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 băl, 
Izolat termic șl fonic, modificat șl amenajat 
modern, centralătermlcă climă, preț 70000 euro 
negociabil, tel, 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, centrală 
termică 2 băl, termopan, amenajat șl modificat, 
bucătărie mare, se dă mobilat șl utilat, totul nou, 
poziție deosebită, preț 73000 euro, negociabil, 
tel, 0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăștl Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• doc, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etal Intermediar, 
gara| sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 eurp, tel. 212.141. (A9)
• doc, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg, tel. 231.800, (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lăngă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0768/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad. 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0W158.483. 
(A10)

• zona CâlugârenL 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresinș, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Săntuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
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. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lăngă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel, 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040,490. (A10)
• Brad, șură grădină șl 2 ha teren, zona Herteștl, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garai, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 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, garai, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• tn Deva, zonă bună șl accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Slmeria, 
plata Imedlxt »-215217 (Al) '

Vând case la tara (17^
Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj Intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0746/786578 211387/(40)

• hi Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec. seu semldeo, etal Intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți, Creangă tel, 0740/317313. (A9)

• eeaă la 5 km de Deva, 2 camere, curent, 
fântână 1000 mp teren Intravilan. Tel. 
0722/258472.(7/1944)

Vând ap. 4 camere (07)

• proprietar, uroent, tn Șolmuș, casă nouă 
6 camere, 3 băl, llvlng, bucătărie, garai 
dublu, beci, preț 450.000 lei. Tel. 
0723/025015.(5/2.05)
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• decomandate, 120 mp, 4 balcoane, 2 băl, 
centrală termică boxă în blocul Caslal, merită 
văzut, 110.000 euro. Tel. 0745/253413. (T)
• decomandate, b-dul Decebal, et, 2, ST îoo mp, 
2 balcoane, 2 băl, centrală termică parchet, 
gresie, faianță boxă la subsol, preț 66.000 euro, 
tel. 0726-710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, hol central, 
et. 3, zona Progresul, preț 55.000 euro, tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• In Mana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. (A7)
• B-dul L Manlu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băl, 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)
• semldec. amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, zona 
Miorița Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• semldec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 60.000 euro, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, 2 băi, (gresie, faianță), hol central, CT, 
etaj 1, zona Progresul Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314.(46)

• casă din cărămidă, Vețel ■ Herepela, apă gaz, 
cablu tv, parchet, gresie, faianță, garai, anexe, 
grădină 2000 mp, la șosea, asfalt, accept vari
ante. Tel. 0744/999094. (T)
• casă In comuna Unirea, lăngă Hațeg, preț
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)_______________

Vând garsoniere (19)
OmUmIhiRv:*,;» t»~U. ’m >M,*t>re **•* UlH-M

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

Cumpăr ap. 4 camere (08)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona’Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

CENTRUL M AFACIW, e
-ei£"□ na,—1 înscrieri zilnic, muc urcic re

UmQhQIsLn până la data de: 15.05.2007

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator peslune turistici ți 
agrotu riști ci

• Manager în turism
înscrieri zilnic. între orele 9-16.
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• casă str. Gh. Lazăr, nr. 26, Simeria, 2 camere 
mari, bucătărie, încălzire centrală baie, hol, 
cămară terasă boxă, magazie, pivniță, garaj, 
grădină 750 mp, negociabil. Tel. 260526. (T)
• zonă bună Deva, 3 camere decomandate, hol, 
baie, bucătărie, garaj, canalizare, apă 
gaz+curent, 85.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, renovată în 2006, 
curte, teren 500 mp, preț 150.000 euro, tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)

• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l. 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat preț 118000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de CUtixi 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină. 
st=5OO mp, pretabi I firmă preț 340400 eira neg. 
tel. 0745/164633. (A7)

• Deva, b-dul luliu Manlu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță, convector 
gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• urgent în zona M. Eminescu, etaj 2, balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent în zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et. 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat, contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893’. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 4, bucătărie, baie, repartitoare, balcon, 
izolat preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 30 mp, etaj intermediar, contorizări totale, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținută preț 
82000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Dada, decomandată bloc de cărămidă 
28 mp, contorizări, parchet, gresie, faianță preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandată apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 76000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• în Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat 
zugrăvit vopsit liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788058483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• 91 Deva, ztră xna. cu sau fără îmbunătățiri, 
de pretarrra era, i-termediar, plata se oferă în 
*.-e« de Ae-râ. 211587.0745786578 (AO)

Alege CL pentru anunțul tău

• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
[diferent de etaj, sau amenajări, ofertă de preț la 
vedere, cu plata Imediat, tel. 0730/474275, 
0740/53509. (A4)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800:0740/317314. 
(A9)

Vând spații comerciale (25)

Vând terenuri (21)

• Imnuri Intravilane, Geoagl u, 2300 șl 1300 
mp, zonă ultracentrală toate facilitățile. 
Informații la tel. 0747/220873. (1/2,05)

• hală UDO mp + teren 5600 mp, apă curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• urgent, din apartament 2 camere, parter de 
bloc, 54 mp, zona piață vad foarte bun, 40.000 
euro, tel. 0722/968910. (Al)
• hală In Deva, zonă Industrială S-2400mp, teren 
s-7000mp, toate utilitățile, - preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)
• uroent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.778 (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună pretabll pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231300, 
0745/511.778 (A9)

• 1778 mp teren între Deva • Săntuhalm, zona 
Alaska Tel. 210869,0721/430502, (T)
• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva șl 
teren extravilan la Ieșirea spre Slmeria, 4700 mp 
flecare. Tel. 0256/451498 sau 0747/974947. (T)
• grădină In Brad, str, Decebal, Intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229, (T)
• Imobil do 580 mp, situat ultracentral, pretabll 
pentru sediu firmă spații de birouri, pensiune, 
exclus Intermediari. Tel. 0730/362803. (T)
• Intravlan, Deva, zona Depoalm, 750 mp, Relații 
latei. 0729/049609,0740/010448. (6/3.05)
• loc de casă 3500 mp, fs 21 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hășdat-Hunedoara,preț 
35.000 euro. Tel. 0723/0056S7,0747/191372. (f)

• mal multe parcele de teren în Zăvoi, Ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• la DN 7, Deva șl Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, mă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, 'acuități, 2-.000 euro parcela, tel. 
0722/564004, (Al)
• Intravilan. DN 7, zona ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m, preț 80,000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• In Deva, zona Vulcan, S-80D mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel, 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejm Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)

• ma lăntuhafen spre Macon pe ambele părti, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, 5-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utliltățlle, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776, (A9)

• urgent, Intravilan Deva, 6000mp, la DN7, 
utilități, preț 65 Euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zona de case 
Slmeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjenl, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/15&483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• în Deva zonă centrală s-60 mp, ofer oret bun, 
tel, 0740/317314. (A9

Vând alte imobile (27)

• hală șl construcție parțial finalizată lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, 
prețuri negociabile. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăeni, preț negociabil, tel. 
OIm/biub, -nzn.<au 0788/158.483.(A10)

Imobile chirii (29)

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobllate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans șl garanție, tel. 211587,0745^536Q. (A0)

• apartament 4 camere, et 1, zoi itrali 
mobilat șl utilat pe termen luna preț 360 etr 
negoclebll în funcție de perioadă tel. 211s < 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței șl contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• garsonieră, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 0254/215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, mobilat șl utilat preț 
500 ron/lună tel. 0740/210788 (Al)
• apartament 3 camere, nemobllat decoman
date, zona Sper - piață cu centrală termică
termopan, parchet gresie faianță cu cheltuelta 
Incluse, pentru firme, birouri, teV0730/47427FC“b 
0740/535098 (A4) lp’

• zona Bejan, s=7C mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lel/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Mad Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

Companie naționala de distribuție 

produse metalurgice angajeaza

REPREZENTANT! VÂNZĂRI

Cumpăr teren (22)

• intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

pentru județele: Arad, Timis.Bihor, 

Hunedoara, Caras Severin.

Condiții de angajare:
- studii superioare sau medii

■ experiența in activitatea de vanzari 
constituie un avantaj

(’V-unle se vor depune pe arkesa de mail

sau fax: 0236/471.411 (91129)

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

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

01.05.2007-15.05.2007,
82611)

(.Organizam nunți, ootezuri, aniversări • capacitate 400 de'locuri 
\ Pentru informații suplimentare sunați la 0254 249:004 kfl

1Nimic nu se compară cu un client mulțumit !



vineri, 4 mai 2UU7
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
și servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, căt și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva
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COMPANIA Roșia Montană Gold Corporation recrutează:

J

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, lnt. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

pentru zona Deva

REPREZENTANT TEHNIC-COMERCIAL

RESPONSABILITĂȚI:
- dezvoltare vărsărilor 0 mărirea 

portofoliului de dlenți;
menținerea dtanțăor deja 

cdstențl.

CHWTE:
• pareoanl comunicativi, cu 

putere de convingere; 
retoj^u'Xj* d*W°IU * 

^^noștinți tehnice (domeniu

-amwtdMonducarecategorieB; . . . . .
- carecter jovW, comunicativ, -condiții de lucru și salarizare mo- 

dharrtc. -- - - treme.

CV-urile se pot trimite până la data de 18.05.2007, prin Tel./fax: 
0254/228.972 sau e-mail: devaraiista.ro

Cabinet

asistent medical
Se oM salariu motivant

ta telefon: 0743/220.161 nu 0254/226.990.
CV-alta mi depun la stdui firmei: sfe Hlu Zamflrescu, Bl. Q, ap. 19.

Analist GIS baze de date - post bazat în Roșia Montana
Responsabilități:
■ managementul bazelor de date (monitorizare factori de mediu, biodiversitate, etc)
■ coordonarea/elaborarea documentației grafice, necesare aplicațiilor pentru scoaterea unor suprafețe din fond forestier și schimbarea 

categoriei de folosință; a terenurilor precum și pe parcursul etapei de implementare a Planurilor de Management (Monitorizare, 
Biodiversitate, Apă, Deșeuri, etc).

Cerințe:»
■ studii superioare relevante pentru acest post (topografie, cartografie, geodezie, etc);
■ absolvent al cursurilor de pregătire/certificare în domeniile menționate mai sus (CAD, GIS);
■ cunoștințe avansate utilizare GIS - ArcView 8.2 sau 9;
■ experiență de minimum 2 ani în administrarea bazelor de date GIS;
a nivel avansat de cunoaștere a limbii engleze;
■ nivel avansat de operare - platforme CAD;
■ capacitatea de a lucra independent și cu grad redus de supervizare;
■ capacitatea de a îndeplini sarcini de serviciu cu rapiditate și acuratețe.

Cei interesați sunt rugați să trimită un curriculum vitae însoțit de o scrisoare de intenție la sediul societății Roșia Montană Gold 
Corporation SA, Str. Piața 321, Roșia Montană, județul Alba, sau la adresa de mail: oana.grigoriu@rmqc.ro.

Data limită pentru primirea aplicațiilor este 14 mal 2007. Numai candidații selectați vor fi contactați pentru a fi invitați la interviu. Toate 
aplicațiile sunt tratate în mod confidențial.

Gabriel Resources este o companie canadiană, dedicată mineritului responsabil și dezvoltării comunităților în care acționează. Gabriel este 
momentan implicată în explorarea și dezvoltarea zonelor miniere din România și este implicată în prezent la dezvoltarea a celor 80 de procente 
pe care le deține în proiectul aur/argint Roșia Montană.

Gabriel Resources, prin Roșia Montană Gold Corporation, a investit pană acum peste 200 milioane USD, asigură locuri de muncă pentru 
aproape 600 de oameni și intenționează să investească peste 2,5 miliarde de dolari pentru a dezvolta proiectul minier Roșia Montană. §
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• apJ camere, ultracentral, contorlzat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zone Mod Dailas, hală s=100 mp, H=35 m, apă, 
gaz, curent canalizare, pretabil producție, depozit 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)

• rom MIcmcu nou, s=3C mp, amenajat 
termopane peste tot bea' mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euraAri. neg, ttl 0745/163446. (A7)
• ron» tefrom, str. Horea. s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță, tavane false, grop sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camerei dec., contorizat integral, amenajat 
mobilat și utilat integral (inclusiv TV color, 
mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, contorizâri integrale, amenajat mobilat 
și utilat, zona Kogălniceanu Deva, 500 Ron/lună, 
tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat șl utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat 5-434 mp, zona comercială Deva 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimente, tel. 
231.800; 0740/317314. (A9)
• hală, S-500 mp, H-33 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300; 07'^/317314. (A9)

• loadaacto Germania șl aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope șl 
mobilă, la ui preț avantalos Tel. 
00491731782201 sau 07&389978. (VUD4)

Piese, accesorii (42)

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

Mnbilier și interioare (47)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând tăuraș peste 600 kg, comuna llia, sat 
Sârbi, nr. 47. Relații la adresa, familia Cărmăzan 
Miron. (3/3.05)

Altele (61)

Auto străine (37)

best ro

• cumpăr lâdlțe din plastic pentru legume 
fructe, deșeu, cantități nelimitate. Tel. 
0723/227569. (T)
• cumpăr lăzi și paleți din plastic, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)
• vând țarc pt puișori, 2 m lungime, lm lăț
0,90 m, confecționat din sârmă zincată și fi 
la tel. 0729/110627. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Poenar Marinela. Se declară nul. (2/3.05)

LIBER
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MraMoarc prvttn» pontat»

Acces limitat la spital!

Aven de șefi confiscate

• ptedut cățakișâ pechlneză cu pul, 
culoare maro, ambii cu handicap, în Deva, 
zona Ceangăi ■ Casa armatei, răspund la 
numele Peghl șl Blmbo, ofer recompensă. 
Tel. 230053, 0740/496002, 0727/883524, 
0752/573554.(5/26.04)

Matrimoniale (69)

• cetățean Italian cu domiciliul în Germania, 
vârsta 53/170/73 doresc să cunosc o doamnă 
simplă și drăguță pentru o relație de prietenie ■ 
căsătorie, vârsta 40 - 45 de ani, înălțimea 
maximă 168. Tel. 00491627353044. (5/11.04)
• domn, vârstă mijlocie, 176/68, nealcoolic, cu 
un copil, doresc să găsesc o parteneră peste 35 
ani, tot cu un copil. Tel. 0727/675714 (T)

Absolviri (70)

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

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

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

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fîi și tu numărul 1!

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

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez personal pentru stână cu oi. salariu 
atractiv. Tel. 0720/008739. (3/27.04)
• caut cameristă, menajere, ofer 500 lei net plus 
carte de muncă și alte facilități, vârsta maximă 
45 ani, seriozitate absolută Deva centru. Tel. 
0721/661572 (7/3.05)
• cant rudar in satul Bălata comuna Șoimuș. 
Informați la nr. 22 Balata
• creșa tava organizează concurs pentru 
oncarea ocstUu de bucătăreasă înscrierile se 
“ac cârâ ’r 11 -a. ax. ia creșa Deva Aleea 
ifierjj. t. 5 ârgâ Crucea Roșie). Tel. 230250. 
225
a K tarea nsta 5% angaează manioulant 
Tsârtr. trib -aci asediu socetâs» ân Deva 

v teicesc.. a. -CA sa. a teL/fax 
3254 *2EQ LXM

R
CM 
ș

• societate comercială angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe mașină cu remorcă și 
graifer. Informații la tel. 231587, 0749/662004. 
(6/2.05)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru chioșc non-stop în Deva Relații la tel. 
0722/148473.(3/27.04)
• șofer cat. B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă Tel. 
0741/203720. CV la fax 0261/769215. (92332)

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE: 
AO - Men & Jobs 
Al - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting 
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason 
A9 - Elitte 
A1O - Liliacul 
Multicom

RECLAM

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
devaraiista.ro
mailto:oana.grigoriu@rmqc.ro


vineri, 4 mai 2007 cuvjto-

• Restaurarea filmelor. Regizorii Andrzej
Wajda și Martin Scorsese și actrița Jane 
Fonda vor fi prezenți la Festivalul de Film de 
la Cannes (16-27 mai) pentru a milita pen
tru necesitatea conservării patrimoniului cin
ematografic mondial prin încurajarea 
restaurării filmelor, au anunțat organizatorii.

A cerut ordin de restricție

PII1K s-a bucurat, ieri, de compania 
unui delfin la Sea World din Gold 
Coast, Australia. (Foto: epa)

■ Actrița Sandra Bullock 
este terorizată de o 
admiratoare în vârstă de 
45 de ani.

Los Angeles (MF) - Actrița 
americană Sandra Bullock a 
cerut autorităților judiciare 
din California eliberarea unui 
ordin de restricție pentru a-și 
proteja familia de o admira
toare obsedată, care a încercat 
să îl calce cu mașina pe soțul 
ei, Jesse James.

Starul a cerut eliberarea 
unui ordin care să o oblige pe 
Marcia Valentine să nu se 
apropie la mai puțin de 500 de 
metri de familia sa, potrivit 
documentelor publicate de site- 
ul specializat în știri mondene 
tmz.com. Pe 22 aprilie, Valen
tine (45 ani) a încercat de mai 
multe ori să-l calce cu mașina 
pe soțul Sandrei Bullock, Jesse

Amână ple
carea

Londra (MF) - Prințul 
Harry, al treilea în ordi
nea succesiunii la tronul 
Marii Britanii, va amâ
na atât cât este posibil 
plecarea sa în misiune 
în Irak pentru a le lăsa 
timp camarazilor din 
unitatea sa, care vor fi 
trimiși acolo, să se 
familiarizeze cu noul 
mediu, potrivit presei 
britanice. Autoritățile 
urmează să decidă dacă 
prințul Harry va mai fi 
trimis să lupte în prima 
linie sau se va ocupa de 
chestiuni birocratice în 
timpul misiunii sale în 
Irak.

Reduce riscul 
de fracturi

Boston (MF) - Reclast, 
un medicament reco
mandat în tratamentul 
bolii osoase Paget, apro
bat deja în peste 50 de 
țări din lume, ar putea 
reduce riscul de fracturi 
ale oaselor timp de trei 
ani dacă este administrat 
doar o dată pe an.

Bregovic (Foto: EPA)

Proprietarul lui Copperfield
Londra (MF) ■ Actorul 

Rowan Atkinson, aflat în 
prezent pe marile ecrane cu 
cele mai noi aventuri ale per
sonajului său emblematic Mr. 
Bean, va juca rolul unui per
sonaj literar excentric faimos, 
Dl Micawber, într-o nouă 
adaptare a romanului lui 
Charles Dickens, „David Cop
perfield”.

Turneu în 
România

Atkinson (Foto: EPA)

București (MF)- 
Compozitorul și inter
pretul sârb Goran 
Bregovic și The Wed- 
ding & Funeral 
Orchestra vor 
susține, în perioada 8 
-16 mai, un turneu 
intitulat „Povești și 
cântece de la nunți și 
înmormântări", care 
va cuprinde orașele 
Timișoara, Brașov, 
Galați, Târgu Mureș 
și Cluj, informează 
organizatorii. Artistul 
a mai concertat la 
București, alături de 
Wedding & Funeral 
Orchestra, începând 
cu anul 1998.

Cățeii au fost duși la premeira filmu
lui „Spiderman 3”, la New York.

(Foto: EPA)

Gena cheie a longevității
■ Genei PHA-4 a fost 
descoperită de o echipă 
de cercetători din 
Statele Unite.

Paris (MF) - O genă cheie 
care ar putea explica de ce 
reducerea cantității de ali
mente poate contribui la pre
lungirea vieții și cum ar putea 
fi încetinit procesul de 
îmbătrânire a fost descoperită 
de o echipă de cercetători din 
Statele Unite, potrivit unui 
studiu publicat, ieri, în revista 
Nature. Cercetătorii știau că 
reducerea cu 60% a cantității 
de alimente consumate, în 
paralel cu menținerea unui 
echilibru între vitamine, mi
nerale și nutrienți, contribuie 
la prelungirea vieții cu până la

Au sancționat judecătorul
New Delhl (MF) - Autoritățile indiene au 

decis sancționarea judecătorului care recent 
a emis un mandat de arestare pe numele 
actorului american Richard Gere, acuzat de 
„comportament indecent” după ce a sărutat-o 
pe obraji pe actrița Shilpa Shetty la un 
eveniment caritabil, transmite DPA. 
Publicația Times of India a indicat că Dinesh 
Gupta, magistratul din orașul Jaipur care a 
semnat mandatul de arestare, a fost transfe
rat într-o funcție publică în alt oraș, 
Rajasthan. Autoritățile judiciare l-au acuzat 
pe acesta că a avut-un comportament specific 
„talibanilor” și că și-a făcut „publicitate 
Ieftină”. Magistratul nu se va mai ocupa în 
viitor de judecarea nici unui caz. Avocați de 
top din India au fost de părere că Gupta i-a 
făcut pe colegii de breaslă să pară ridicoli.

Mei B (Foto: EPA)

locuință din Bangkok, o 
colecție de aproximativ 
300 de cranii aparținând 
unor specii de animale 
protejate. (Foto: EPA)

Sandra Bullock (Foto: epa)

James. Femeia a fost arestată 
și acuzată de agresare cu o 
armă mortală. Valentine a fost 
eliberată pe cauțiune și trebuie 
să se prezinte la tribunal pe 
22 mai. Sandra Bullock și Je
sse James, un constructor de 
motociclete și vedeta unui rea- 
lity show de televiziune, s-au 
căsătorit în vara anului 2005.

Atkinson (52 ani) va juca 
rolul domnului Micawber, 
proprietarul lui David Cop
perfield. Actorul nu va schim
ba registrul cu care și-a 
obișnuit fanii, pentru că per
sonajul său este dotat cu un 
puternic potențial comic, 
fiind incapabil să realizeze 
grava sa situație financiară. 
Deși, în cele din urmă, va 
sfârși în închisoare, Micaw
ber este convins că situația sa 
financiară se va îmbunătăți.

Adaptat des pentru televiz
iune, romanul nu a mai fost 
adus pe marile ecrane din 
1935, când spectatorii au 
putut viziona un „David Cop
perfield” în regia lui George 
Gukor. Filmările vor începe 
în 2008.

S-ar putea crea medicamente care să contribuie la prelungirea 
vieții. (Foto: EPA)

40%. Același regim contribuie 
la reducerea riscurilor de can
cer, diabet, maladii cardiovas
culare și încetinește degene

Vrea să-și recunoască fiica
Los Angeles (MF) - Melanie 

Brown, fostă membră a tru
pei Spice Girls, i-a cerut, mier
curi, actorului Eddie Murphy 
să-și recunoască fetița și l-a 
amenințat pe acesta că, în caz 
contrar, îl va da în judecată 
pentru a apăra drepturile 
copilului, transmite AFP.

Starul a născut pe 3 aprilie, 
la o clinică <jin California, o 
fetiță căreia i-a dat numele 
Angel Iris. Cântăreața a afir

rarea creierului și a sistemu
lui nervos, provocată de 
îmbătrânire. Cercetătorii au 
dorit să afle de ce animalele 

mat mereu că Murphy este 
tatăl, dar acesta a declarat că 
nu este sigur de acest lucru. 
Bebelușul „nu poate vorbi, nu 
se poate apăra, iar eu trebuie 
să fac față unui tată care nu 
vrea să efectueze un test ADN 
și să semneze certificatul de 
naștere. Deci, acum trebuie să 
apelez la avocați, este un lucru 
foarte trist”, a spus Brown. 
„Fii responsabil! Este un lucru 
foarte simplu”, a spus ea. 

care consumă o cantitate de 
alimente mai mică decât cea 
obișnuită trăiesc mai mult și 
au o formă fizică mai bună. 
Specialiștii au analizat în acest 
sens un vierme de laborator 
minuscul, format din doar 
1.000 de celule (C.elegans).

Identificarea „genei cheie”, 
PHA-4, constituie „o mare des
coperire”, potrivit cercetătoru
lui Martin Holzenberg, de la 
institutul Insern din Paris. 
„Nu cunoșteam până acum 
legătura dintre reducerea can
tității de alimente și creșterea 
longevității. Această genă, sin
gura absolut indispensabilă 
pentru ca reducerea cantității 
de alimente să influențeze lon
gevitatea este un «maestru al 
jocului» care reglează celelalte 
gene”, a adăugat Holzenberg.

Poliției thailandeză a 
descoperit, într-o

tmz.com

