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Vremea va fi instabilă, spre amiază și 
seară sunt posibife pfcii. Hunedorenii n-au

Âțf
v Apă potabilă. în urma examinărilor de 
laborator efectuate de Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Hunedoara s-a stabilit că 
apa furnizată către populația municipiului 
Hunedoara este corespunzătoare din punct 
de vedere fizico-chimic și bacteriologic.(V.N.)

■ Toți liceenii vor să 
ajungă vedete și să ai
bă succes-indiferent ce 
presupune acest statut.

Rahjca Iovescu
raluca.lovMcufinfamimedia.ro

țț Scumpire. Biletele de călătorie pe trans
portul local în Deva se vor scumpi la 10.000 
de lei, potrivit unei hotărâri adoptate ieri de 

;£©nsiliul Local. (M.S.)

Fii expert în imobiliare!
„Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMO
BILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lan-

■șază un produs special creat pentru agenția 
'jJA imobiliară! Grăbește-te să faci cunoscută 
oferta ta, tuturor! Spațiul publicitar ți-1 pune
ta dispoziție Cuvântul liber! ,

«Țeserea accizelor
Executivul a anunțat o creștere a accizelor la o serie de 
produse considerate de lux, începând cu 1 aprilie. !

Deva - Un recent studiu, 
realizat la nivel național, a- 
rată că modelele pe care li-

ceenii din anii terminali și le 
aleg în viață provin din sfera 
televiziunii (36,5 la sută) și 
sportului (13,3 la sută). Fami
lia ocupă un salvator loc 2 
(16,6 la sută), iar oamenii de 
cultură sunt atractivi doar 
pentru ...1 la sută dintre ti
neri. Că școala nu le oferă 
nici o satisfacție nu mai e o 
surpriză pentru nimeni, dar 
nici măcar nu e considerată

necesară în dobândirea suc
cesului în viață (lucru pe care 
și-l doresc cti toții). Deci... 
școala nu te învață nimic, 
profesorii așijderea, la ce mai 
folosește atunci? Dan Olteanu, 
coordonator al Centrului pen
tru Asistență, Psihopedagogi- 
că, consideră că studiul „este 
nerelevant, puțin artistic. în 
general liceenii dau astfel de 
răspunsuri în primii ani de

vor toți să 
e. Mai târziu se

liceu, 
devină 
conving că-i un model nere- 
alist. în Hunedoara tendința 
generală este de a-șî continua 
studiile, peste 50 la sută (cei 
proveniți în special de la fi
lierele teoretice). E o dife
rență mare față de București 
unde și piața divertismentu
lui e foarte dezvoltată și îi 
influențează”.

Română a sărbătorit 
; ani de existență, 

fost marcată și la 
Deva, în Piața Victoriei, unde 
trupele de intervenție rapidă 
din cadrul IPJ Hunedoara au 
executat o serie de exerciții 
de luptă. (Foto: Traian Mânu)

Scumpiri drastice la
■ Peste câteva zile car
buranții, electricitatea, 
gazul, mașinile vor 
avea accize majorate.

Clara Pis ___________
d*a^m<lnt» n—i <la.ro

Deva - Toate acestea sunt 
incluse în noul Cod fiscal ce 
va intra în vigoare la 1 aprilie. 
Acciza la carburanți va crește

de la 272 euro la 327,29 euro 
/tonă pentru benzine fără 
plumb și la 259,91 euro/tonă 
pentru motorină. Păcura va fi 
accizată eu 6,81 euro/tonă, iar 
gazul natural utilizat drept 
carburant cu 1,59 euro/giga- 
joule. Tutunul, alcoolul, came
rele foto digitale, bijuteriile 
din aur au accize de „lux”. 
Abonamentul la televiziunea 
prin cablu va fi și el majorat 
cu 19%, ca urmare a intro-

utilități
ducerii TVA. Executivul a 
majorat accizele pentru auto
turisme și a introdus o taxă 
de 1% din valoare pentru ma
șinile noi cu capacități cilin
drice mai mici de 1.601 cmc. 
Vor fi accizate și autoturis
mele din producția internă. 
Guvernul nu va mai opera în 
acest an modificări asupra 
Codului Fiscal și nivelul ac
cizelor va rămâne nemodificat 
până în iulie 2006.

Victimă a Jiului
Petroșani (T.S.) - Ieri, 

Jiul de Est a scos la mal 
trupul minorului dispă- 
rut în urmă eu câteva zi
le în Petrila. Ionuț T., în 
vârstă de șase ani, a fost 
dat dispărut de către pă
rinții acestuia. Ultima 
dată, copilul fusese văzut 
jueându-se pe malul râu
lui Jiul de Est, lângă pu
țul 3 Est al E.M Petrila.

Bătaie pe coșul de gunoi
■ 522 de familii din 
opt blocuri sunt obli
gate să ducă gunoiul la 
o singură ghenă.

Deva (I. J.) - Pentru că dis
tanțele pe care trebuie să le 
parcurgă pentru golirea coșu
lui sunt mari, mulți cetățeni, 
nu prea învățați cu curățenia, 
le deversează unde au chef. 
Așa că strada Crizantemelor, 
din cartierul Gojdu, tinde să 
ajungă rampa de gunoi a 
orașului Deva. „De patru luni 
suntem în situația asta, spune 
Sinefta Nădăștean, șefa Aso
ciației de proprietari nr. 189

adrese către Primărie pentru 
rezolvarea problemei con
tainerelor de gunoi. Coșurile 
se deversează unde îi este o- 
mului mai ușor. Nu poți civi
liza omul, dar îi poți duce 
containerul mai aproape. Nu 
am primit nici un răspuns”.

Reprezentanții Primăriei 
Deva, sectorul Salubrizare 
consideră că nu este vina lor. 
„Colegii noștri din primărie 
erau pe cale să fie bătuți când 
au mers în zonă să plaseze 
noi containere de gunoi. Cetă
țenii nu voiau sub nici o for
mă tomberoane în apropierea 
geamurilor. Acum nimeni nu 
mai vrea schimbarea”, spun

PI "
pFw r

ftp ' /

raluca.lovMcufinfamimedia.ro
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• Propus. Președintele SUA, George W. 
Bush, l-a desemnat pe fostul purtător de 
cuvânt al Consiliului pentru Securitate • 
Națională, Sean McCormack, pentru funcția 
de purtător de cuvânt al Departamentului 
de Stat.

• Confundați. Cinci membri ai forțelor de 
securitate din Irak au fost uciși joi, în nord- 
vestul țării, în apropiere de frontiera cu 
Siria, după ce au fost confundați cu un grup 
de insurgenți de către militarii irakieni, a 
anunțat comandantul poliției din Mosul.

SRI sâ-si facă treaba!
5

■ Băsescu și Tăriceanu 
cer SRI să furnizeze 
informații pentru com
baterea corupției.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu și premie
rul Călin Popescu Tăriceanu 
au cerut, ieri, Serviciului Ro
mân de Informații (SRI) să se 
implice în programul de com
batere a corupției prin furni
zarea informațiilor necesare 
către instituțiile abilitate să 
sancționeze astfel de fapte.
La aniversare

Prezent la sediul SRI cu o- 
Cazia ceremoniei organizate

la aniversarea a 15 ani de la 
înființarea instituției, premie
rul a solicitat sprijinul Servi
ciului Român de Informații în 
combaterea corupției, arătând 
că actele de corupție sunt le
gate, în principal, de factorul 
politic la toate nivelurile și de 
relațiile dintre mediul de 
afaceri și cel politic.

El a mai arătat că este ne
cesar ca SRI să își asume Un 
rol suplimentar față de ce au 
constituit, până în prezent, 
„coordonatele clasice și tra
diționale ale activității insti
tuției” în ceea ce privește cre
area unei zone de stabilitate 
și securitate în bazinul Mării 
Negre și să își coordoneze ac

țiunile cu celelalte instituții 
implicate în procesul de inte
grare europeană a României.

Premierul Tăriceanu l-a in
vitat pe președintele Băsescu 
să participe miercuri, 30 mar
tie, la reuniunea specială a 
Guvernului în care vor fi a- 
probate noua strategie de 
combatere a corupției, stra
tegia de reformă a sistemului 
judiciar, precum și planurile 
de acțiune aferente.

Prin negocierile cu Uniu
nea Europeană, autoritățile 
s-au angajat ca, până la sfâr
șitul lunii martie, să aprobe 
strategile de combatere a co
rupției și de reformă a sis
temului judiciar.

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: EPA)

tn turneu
Washington (MF) - 

Noul adjunct al secre
tarului de Stat ameri
can, Robert Zoellick, va 
întreprinde un turneu 
diplomatic în 14 țări eu
ropene, printre care și 
România, săptă tâ i vi
itoare,^ anunțat Depar
tamentul de Stat. Zoel
lick va începe acest tur
neu luni și va vizita Bel
gia, Bulgaria, Republica 
Cehă, Danemarca, Esto
nia, Grecia, Ungaria, Is
landa, Letonia, Olanda, 
Portugalia, România, 
Slovenia și Spania, a 
precizat sursa citată. El 
va participa la ședințele 
Comisiei pentru Afaceri 
Externe a Parlamentu
lui European și ale Con
siliului Atlanticului de

Bashar al-Assad 
i (Foto: EPA)

| Anunțul 
| retragerii

Parts (MF) - Președin
tele Siriei, Bashar al- 
Assad, va anunța în 

; cel mult o săptămâ
nă un calendar de

• retragere a tuturor 
; trupelor din Liban, 
î Bashar al-Assad a- 
j nunțase, în data de 5 
ș martie, decizia de re- 
j tragere a trupelor în 
: două etape, prima 
j dintre acestea înche- 
î indu-se vinerea tre- 
î cută. Până îh pre- 
î zent, între 4.000 și

5.000 de militari si- 
i rieni au părăsit Liba- 
j nul, iar alți 10.000 
: sunt staționați în Va- 
i lea Bekaa.

Atentat soldat cu 11 morți
Ramadi (MF) - Un atentat sinucigaș co

mis joi seară la Ramadi s-a soldat cu moar
tea a 11 membri ai comandourilor Minis
terului de Interne și cu rănirea altor nouă 
irakieni, dar și a doi militari americani, a 
informat ieri armata americană, citată de 
AFP.

„O mașină condusă cte un agresor sinuci
gaș a explodat la un punct de control din 
estul orașului Ramadi, în jurul orei locale 
19 (18, ora României)”, se arată într-un co
municat.

Atacul s-a soldat și cu rănirea a trei ci
vili, a precizat ieri căpitanul american Jeff 
Pool.

Ramadi, situat la o sută de kilometri vest 
de Bagdad, este un bastion al gherilei sun
nite, regiune unde se înregistrează frecvent 
ciocniri intre rebeli și forțele irakiene și 
americane.
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Disensiuni între Franța și SUA
■ Cele două țări s-au 
angajat într-o nouă dis
pută în cadrul Consiliului 
de Securitate ONU.

New York (MF) - Franța și 
Statele Unite s-au angajat 
într-o nouă dispută în cadrul 
Consiliului de Securitate 
ONU,, de data aceasta pe tema 
sesizării Curții Penale Inter
naționale (CPI) pentru a-i
judeca pe autorii crimelor co
mise la Darfur, în Sudan.

Franța a depus un proiect 
de rezoluție care prevede

cerea în fața CPI a persoane
lor suspectate de crime împo
triva umanității în această 
provincie din vestul Sudanu
lui, unde războiul civil a pro
vocat moartea a 180.000 de 
persoane în ultimii doi ani.
Contracarare

Prin această inițiativă, Pa
risul a contracarat un proiect 
american privind pedepsirea 
autorilor atrocităților din 
Darfur. Planul american pre
vedea trei opțiuni, între care 
nu se regăsea însă sesizarea

adu- CPI. Administrația Bush nu a

semnat Statutul de la Roma 
asupra înființării CPI, deoare
ce nu dorește judecarea cetă
țenilor americani de către a- 
ceastă instanță. Cu toate aces
tea, 12 dintre cei 15 membri 
ai Consiliului de Securitate 
sunt de acord cu sesizarea 
CPI în cazul Darfur. Această 
poziție corespunde cu reco
mandarea unei comisii ONU 
de anchetă, care a stabilit că 
în Darfur au fost comise cri
me împotriva umanității.

în afară de SUA, ceilalți doi 
membri ai CS care nu au 
semnat sunt China și Algeria.

Alegeri în TNL
București (MF) - Pre

ședintele, vicepreședinții 
și structura de condu
cere la nivel național a 
Tineretului Național Li
beral (TNL) vor fi de
semnați azi, în cadrul 
Conferinței Naționale. Pe 
ordinea de zi figurează și 
adoptarea raportului de 
activitate 2002 - 2005, 
prezentat de președintele 
TNL în funcție, Dan Mo- 
treanu, precum și adop
tarea raportului pe 2002 A. 
-2005 în domeniul relații- Q 
lor internaționale.

Reuniune la Moscova
Moscova (MF) - Organizația 

Tratatului pentru Securitate 
Colectivă, format din Rusia șf 
cinci foste republici sovietice, 
între care Kirghizia, s-a reu
nit ieri, la Moscova, pentru a 
examina situația de la Bișkek, 
unde Opoziția a preluat Pute
rea, a anunțat agenția Inter- 
fax-AVN.

„Membrii Consiliului Per
manent al organizației vor 
consacra cea mai mare parte ' 
a discuțiilor lor situației din 
Bișkek, unde Opoziția a pre
luat Puterea, având în vedere 
că instabilitatea Kirghiziei 
poate afecta securitatea din

întreaga regiune a Asiei Cen- 
traie”, a declarat o sursă din 
câdrul secretariatulii brgani- 
zației, citată de agenția de 
informații militare. ’

Din Organizația Tratatului 
pentru Securitate Colectivă, 
al cărei secretar general este 
rusul Nikolai Bordiuja, fac 
parte Armenia, Belarus, Ka- 
zahstan, Kirghizia, Rusia și 
Tadjikistan.

Tratatul a fost semnat în 
1992, fiind destinat realizării 
de eforturi comune în lupta 
împotriva terorismului, trafi
cului de droguri și crimei or
ganizate.

Ciocniri violente în Fallujah
Fallujah (MF) - O con- na confruntării, a adăugat

1 fruntare între forțele de se- jurnalistul. Patru militari . 
curitate irakiene și insur
genți a avut loc, joi după- 
amiază, la Fallujah, la 50 
de kilometri vest de Bag
dad. Incidentele s-au petre
cut în cartierul Jolan, situ
at în nordul orașului. Fo
curile de armă au putut fi 
auzite începând de la ora 
locală 13:30. Zona în care 
a avut loc confruntarea es
te încercuită de forțele de 
poliție, care împiedică lo
cuitorii să se apropie de zo-

irakieni au fost uciși, potri
vit declarațiilor unui res
ponsabil al spitalului situ
at în cartierul Jolan, Abbas 
Ahmad.

Acesta a precizat că a vă- ; 
zut pe stradă mai multe 
mașini americane și nume
roși militari. Armata ame
ricană a lansat, în noiem
brie 2004, o operațiune dea 
amploare asupra orașului® 
Fallujah, bastion al forțelor 
rebele.

Președintele Kurmanbek Bakiev, înconjurat de susținători (Foto: epa) în urma incidentelor, âu murit cel puțin trei persoane. (Foto: epa)

Liderul opoziției, desemnat președinte
■ Kurmanbek Bakiev a 
declarat că în iunie se 
vor organiza alegeri pre
zidențiale în Kirghizia.

Bișkek (MF) - Principalul 
lider al opoziției kirghize, 
Kurmanbek Bakiev, a fost 
desemnat, ieri, președinte și 
premier interimar al statului, 
la scurt timp după ce mani- 
festanții au ocupat Parlamen
tul. Bakiev, în vârstă de 55 de

ani, este președinte al Mișcă
rii Populare din Kirghizia.

Sute de persoane au intrat, 
ieri dimineață, în clădirea 
Parlamentului din Bișkek, 
unde urmau să se reunească 
deputății din Legislativul pre
cedent și cei aleși prin scruti
nul contestat din februarie- 
martie.
Alegerile, invalidate

Deputății ar fi trebuit să 
decidă modul de continuare

al activităților parlamentare, 
fiecare considerând -că are 
legitimitatea necesară, în 
condițiile în care Curtea 
Supremă kirghiză a invalidat, 
joi, rezultatele alegerilor.

Un scrutin prezidențial va 
trebui să fie organizat în Kir
ghizia în decurs de trei luni, 
adică în iunie, în conformita
te cu prevederile Constituției, 
a declarat, ieri, în fața deputa- 
ților, Bakiev.

Regimul lui Askar Akaiev

a fost îndepărtat de la putere 
în câteva ore, joi, sub presiu
nea câtorva mii de manifes- 
tanți, care au luat cu asalt se
diul președinției și guvernu
lui. Akaiev a plecat în Kazah- 
stan.

în evenimentele care au 
condus la înlocuirea regimu
lui kirghiz și în incidentele 
care s-au înregistrat în noap
tea de joi spre vineri, au mu
rit cel puțin trei persoane, la 
Bișkek.
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• Proiect respins. Consiliul Local Deva a 
respins proiectul de hotărâre prin care ar fi 
urmat să se aloce aproape 617 milioane de 
lei pentru repararea străzii Cozia. Consilierii 
au arătat că nu s-a făcut o selecție de oferte 
pentru încredințarea executării acestor 
lucrări. (M.S.)

• Alegeri. Ieri, în județul Hunedoara s-au 
declanșat adunările generale de alegeri ale 
organizațiilor Partidului Popular România 
Mare. Acestea se vor desfășura la toate 
nivelele/ la mijlocul lunii octombrie pre- 
conizându-se a avea loc conferința 
județeană. (V.N.)

Greu cu
Deva (T.S.) - Administra

torii firmelor de publicitate 
din județ sunt de părere că 
mai puțin de cinci la sută din 
oamenii de afaceri hune- 
doreni se gândesc să aloce 
sume de bani exclusiv pu
blicității. Principala problemă 
se pare că sunt banii. „Con
sider că afaceriștii hunedo- 
reni nu sunt încă conștienți 
de puterea pe care o are re
clama, susține Octavian Ta-

bacu, administratorul unei 
societăți de profil. Mai mult, 
cei care doresc să-și facă 
reclamă îți dau sfaturi, deși 
habar nu au despre ce vor
besc”, susține Octavian. Cele 
mai folosite tipuri de reclamă 
rămân fluturașii de hârtie 
împrăștiați prin cutiile poș
tale. O altă formă de publici
tate folosită de hunedoreni 
este imprimarea persona
lizată de ambalaje și pixuri.

Expoziție retrospectivă

Ce căuta Suedia 
prin România?
Tiberiu Stroia_______________
tlberlu.stroiaglrTfarfflmwila.ro

K Ț ici n-apucarăm bine să schimbăm prin 
I N împușcare dictatoru', că eterna și fasci

nanta Românie se trezi vizitată de Suedia. Mă 
refer aici la țara aia nordică în care nivelul 
de trai e pe vătrai, și nu la mama Suedia, 
sora bună a mamei Omida, verișoara 
adevăratei mame Spania.

. "*e căuta Suedia prin România? Păi, voia
V-»să-i plătim o datorie din vremea când 

Ceaușescu încă repara pantofi și tanti Leana 
își dădea doctoratele în chimie prin 
bucătărie. Ei, și văzând Suedia că, pe-aici 
prin România anilor 2000, negociatorul-șef 
este șpaga, s-a scobit prin buzunarele con
tribuabililor lor și a mituit cu vreo 600.000 
de dolari un primar și patru miniștri de-ai 
noștri.

Problema este că ai lor contribuabili sunt 
mai răi ca ai noștri. Așa că au luat eter
na Rpmânig .la.tribunal su.^, . ... £

Acuma, pe noi, românașii, nu ne miră faptul 
că nici unul dintre ăștia arătați cu deștu' de 
suedezi nu-și mai amintește nimic. Vorba aia: 
la câte miliarde de lei le-au intrat lor prin 
buzunare, cine se mai împiedică de o șpagă 
amărâtă de câteva zeci de mii de dolari?

Deva (S.B.) - „Iarba, pia
tra, pomul și omul” și-a 
intitulat pictorul Ion Cârjoi 
expoziția sa retrospectivă 
de pictură și putem spune 
că a ales elementele sale 
preferate. Aceasta va fi 
vernisată luni, 28 martie, 
ora 17.00, la Galeria de Artă 
„Forma” Deva. Ziua eveni
mentului coincide cu ziua

de naștere a lui Ion Cârjoi, 
în acest an împlinind vâr
sta de 65 de ani. Cu acest 
prilej pictorul va lansa 
cartea „Confesiuni la 
răstimpuri”, care repre
zintă o reală surpriză, deși 
activitatea literară a lui Ion 
Cârjoi este mai complexă, 
fiind o pasiune mai veche 
exprimată prin talent.

sinagogii din municipiul Orăștie au fost oprite în această 
perioadă. Obiectivul care aparține Federației Comu
nităților Evreiești din România ar trecui totuși reabili
tat în următorul an. (Foto: Băniei l.lancu)
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Radarele 'mai >ot f și»» «HnocM»'atftue “
legalităților Brad - Deva - Hațeg -

Bawpmi - Vata -&P«li.

Pugilisticâ.
Caricatură de Ovidiu Pascu

TBC-ul
■ în topul incidențelor 
de îmbolnăviri de TBC 
pe primul loc e Bradul, 
cu cele 102 cazuri noi.

iNA JURCONE_____________________
lna.jurconeeinformmedia.ro

Deva - Depistate în fază 
incipientă, cazurile de TBC 
au un tratament clasic care 
zindecă boala într-un .timp 
optim: între șase și opt luni.' 
Chiar și medicația este rela
tiv ieftină, circa un milion de 
lei la aceste cazuri. Mai mult, 
pacientul primește tratamen-

intr-un
tul gratuit. „Din nefericire, 
mulți bolnavi tratează boala 
cu superficialitate, consideră 
că se simt bine și sistează 
tratamentul.
Boala sărăciei

în acest caz, boala nu mai 
răspunde lâ tratamentul stan
dard și poate ajunge la sume 
de 20-30 de ori mai mari pen
tru că se folosesc alte tipuri 
de medicamente, toxige pen
tru organism, care dau reacții 
adverse”, precizează dr. Lucia 
Bulugean, director DSP Hune
doara. TBC-ul este conside
rat o problemă de sănătate

top negativ
publică. Anul 2002 este cunos
cut de specialiștii din județ ca 
anul de vârf ca număr de 
cazuri la adulți și la copii. 
„Din anul 1990, numărul de 
cazuri de TBC a fost în con
tinuă creștere. Cu toate aces
tea, față de restul țării ne 
aflăm sub medie.
Top județean

în județ, Bradul deține 
recordul „negru” ca mgjdgnte 
a bolii cu 206 * îbOitltMFW 
locuitori. în cifre absolute, 
aceasta înseamnă 84 de 
cazuri. Dramatic este faptul 
că numărul de îmbolnăviri

este în creștere”, declară dr. 
Maria Neagu, șef secție Pneu- 
moftiziologie Deva.

După Brad, locul II în to
pul îmbolnăvirilor de TBC îl 
ocupă comuna Ilia. „Zona 
Brad este considerată o zonă 
de mari convulsii sociale. La 
Ilia, populația este îmbătrâ
nită. Alcoolismul este altă 
cauză care duce la îmbol
năviri. Pe locurile imediat 
următoare stau Deva, cu 138 
de îmbolnăviri noi, Hune
doara, cu 118 cazuri, Pe- 
troșaniul, cu 102 cazuri, Vul
can, cu 112, Orăștie, cu 66, 
Hațegul, cu 39 cazuri noi.

T-țamilia este singura 
J care ar trebui să 
decidă deconectarea 
bolnavului de la 
aparate. Deși ne este 
foarte greu să ne 
despărțim de cei dra
gi, dacă nu se mai 
poate face nimic este 
mult mai bine să nu 
prelungim suferința. 
Tatiana,
Deva

Situația este compli
cată și depinde de 

caracterul persoanelor 
implicate. Fiecare caz 
reprezintă o situație 
diferită și familia se 
comportă în mod 
diferit pentru că este 
foarte greu să te 
desparți de cei dragi.

Sorin StAnculescu, 
Deva

■pxepinde de situație 
JL/și de oameni. To
tul trebuie să rămână 
la latitudinea famili
ilor, deși sunt familii 
care acceptă greu 
moartea celor dragi și 
preferă să le țină o 
perioadă la aparate 
sperând că se va 
întâmpla un miracol. 
Aurelia TStaru,
Deva

parlamentari
■ Parlamentarii PPRM 
ai județului Hunedoara 
se evidențiază 
repetat... prin lipsă.

Deva (V.N.) - Deși s-a spus 
că la conferința de presă 
organizată ieri de Partidul 
Popular România Mare 
(PPRM) Hunedoara vor fi 
prezenți și parlamentarii din 
județ ai acestei organizații, 
gazetarii care au onorat invi
tația au avut surpriza de a 
constata lipsa acestora. Și nu 
este prima dată când se 
întâmplă acest lucru, ceea ce 
a dus nu numai la nemul
țumirea ziariștilor, ci chiar și 
a organizatorilor. Și ca să nu

fie nici un dubiu, este vorba 
de senatorul Viorel Duca și 
de deputatul Liviu Almășan. 
„Or fi foarte ocupați în teri
toriu” - ni s-a spus de mai 
multe ori. Așa o fi, deși nu 
suntem siguri de acest lucru. 
Oricum, la patru luni de la 
alegeri, la reședința județului 
nu există un birou parla
mentar funcțional al acesto
ra. Ni s-a spus că există la 
Hunedoara și Brad. Of fi, dar 
dacă gazetarii nu reușesc să 
se întâlnească cu cei doi par
lamentari, cum reușesc 
oamenii? Cum reușesc cei 
care le-au dat votul? Părerea 
unanimă este că parlamen
tarii menționați nu au ce 
spune despre munca lor.

Nimeni nu se va 
despărți ușor de 

cei dragi și oricât de 
mare ar fi suferința 
este dificil să-ți dai 
acordul pentru ca o 
persoană să fie decu
plată de la aparate. 
Dacă doctorii cred că 
nu se mai poate face 
nimic, asta e! 
Constantin Didea, 
Hunedoara

Sunt de acord cu 
eutanasierea. în 

faza de moarte clinică 
sunt destul de rare 
cazurile în care per
soana în cauză să-și 
revină. Dacă nu se 
mai poate face nimic 
din punct de vedere 
medical, nu are rost 
să prelungești agonia. 
Margareta,
Deva

Mihaela Stamate, din Deva, împreună cu prietenii 
săi Adi, Rex și Fița. îi leagă de mult timp o prietenie 
sinceră pe care niciodată vorbele sau invidia nu vor 
putea 8-0 strice. s? (Foto: CD

tlberlu.stroiaglrTfarfflmwila.ro
lna.jurconeeinformmedia.ro
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ACASĂ PRO CINEMA

750 Ceasul deșteptător
820 Teleshopping
830 Desene animate Cl
□ Disney

935 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

945 Avanpremieră 
1050 Portativul piticilor 
1150 Hon șl miau 
1130 Spectacolul lumii 
1250 Justiție ntiliteră 
1250 Orizont 2007 
1345 Jianalul TVR Sport

Meteo
1450 Lumea ti căra trăim 
1550 Traveling circula.

Portret de artist Florian 
Pittij Regia Alexandru 
Darie^Muzica Adrian 

Enescu.
1650 Șaăria vedefeior 

1730 Dfearto de hartă 
1850 Teleendaipedh. Feni-

Q denii. Ecosisteme: 
Moștenirea Gondwanei.

, Culorile. Lamele. Real
izator Cornelia Răduies- 
cu

1950 Jurnalul TVR Sport 
1920 Surprize, sizprize. Cu

Andreea Marin

I
1
f

î

I

t
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750 Triunghiul morțil
□ (reluare)

B5O Aventurile lui Sylvester 
□șl Tweety, episodul 5.

Voci: Joe Alaskey, June 
Foray, Frank Welker. 
Regia: Lenord Robinson, 
James T. Walker 

950 Pokemon, episodul 1, 
ta 2. Scenariști: Crispin 

Freeman, Norman 
J.Gross^ld. Vod: Veron
ica Taylor, Rachael Lillis, 
Eric Stuart

1050 Cleopatra 2525, episo- 
0dul 18. tu: Gina Tones, 

Victoria Pratt
1025 Icsttim tivi (reluare) 
1050 Dinastia Campionilor 
1150 Ski Magazin 
1130 Promotor 
12:15 Magazin UCL 
1230 Știrile ProTv 

1350 O lume dispărută 
1450 Frumoasa și Insula

[3 (comedie, SUA 1987). 
1630 Steel (acțiune, SUA,

□ 1997). Cu: Shaquille 
O'Neal, Annabeth Gish

18:55 Știrile Sportive 
1950 Știrile ProTv. Sport

Vestului

I

i 

r

630Seaquest
850 Desene animate: Jetix. 
□Gadget și gadgetiniL 

CopS Lunii. Jăn Button. 
PrinfesaStei 

1050 Casa de piatră 
1030 Roate de rezervă 
1150 Vreau și eu 
1130 Gillette World Sport 
1250 îngerul păzitor (episo- 

0dul 62) 
1351 
13:15 
1450

□(western, SUUA, 2003). 
Cu: Tom Berenger, Peter 
O'Meara

14-45 Jocul hazardului 
□(dragoste, Marea Bri- 

tanie, 1987). Cu: Diana 
Rigg, Helena Bonham 
Carter, Edward Fox, 
Marcus Gilbert, Anna 
Masey, Christopher 
Plummer.

1630 CoOerul de turooaze
□ (aventuri, România, 

1985). Cu: Marga Bar
bu, Ion Besoiu

18:40 Săptămâna financiară 
1950 Observator

650 Centrul Pământului (SF,
□ Marea Britanie, 2003).

Cu: Aaron Eckhart, 
Hilary Swank 

8:15 Întoarcerea familiei
□ Seavers (comedie, SUA, 

2004). Cu: Alan Thicke, 
Joanna Kems

9:45 Secretul domnului Rice
□ (dramă, Canada, 2000).

Cu: David Bowie 
s 1120 Cursă sub soare

□ (dramă, SUA 1996). Cu:
Halle Berry 

1350 Vedete la Hollywood -
HaUe Beny 

‘ 1325 Povestea lui Robert 
> Q Wtaight (dramă, Cana

da, 2003).
s. 1550 Dumnezeu pentru o zi 
\ □ (comedie, SUA 2003).

Cu: Jim Caney 
: 1645 Pe platourile de fll- 

Ețmare. Episodul 12 
' 17:15 Frizeria (comedie, SUA 
\ □ 2002). Cu: Ice Cube,

Anthony Anderson 
; 1950 Cantul Pământului (SF,

□ Marea Britanie, 2003).
Cu: Aaron Eckhart, 
Hilary SwankI

I

I

I

i

I

7:00 Insula plrațfllof
730 Quasimodo 
8:00 Teleshopping
830 Fantomele Dur 
1ZO0 Buburuze șl alte gâze 
930 Steluțe pentru

Europa
10:00 Untosul cunoașterii 
11:00 Baschet Miami Heat -

Phoenix Suns, med din 
NBA. Rezumat 

12:00 Top Sport Cuftuism $1 
Fitness 

1230 Magazin IT 
13:00 Vânt și nor 
13:55 Acum este MAXIMA 
14:00 Televiziunea, dragostea 

mea 
1550 Aventuri In Africa 
1645 Jurnalul TVR 
1750 Via sacra. Din suman

Călătorie prin Tallnn - 
prezentarea vechii cetăți 
a Talinnului cu biserici și 
monumente. Memoria 
jertfei - Catedrala angli
cană din York.

1850 Fotbal: Preliminariile 
Campionatului Mondial: 
Cehia - Finlanda. Trans
misiune directă

i
f.
*

i
i

!

i
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750 Tradițiile românilor
730 Teleshopping
850 Mutant X.
"Cu: Forbes March, Vic

toria Pratt, 
Lauren Lee Smith. 
Regia: John Bell, 
Graeme Campbell

950 Ora nouă 
a României 

1050 Ministar 
1030 Sport, dietă și 

o vedetă 
1150 Motor 
1130 Viteză 

mardmă 
1250Bramși

Alka
1350 The flavours: trai 

bucătari 
1330 A doua

fetele 
1550 Vedete 

la măturii 
1630 Schimb

de mame
1850 Focus. Prezinți: SHvfa 

Mlada
1950 Monica

1%3Q Fotbal. Meci 
din preliminariile 
Campionatului 
Mondial 2006: Româ
nia- Olanda. Transmisi
une directă

2230 Surprize, surprize. Cu 
Andreea Marin

2330 Avanpremieră. Realiza
tor Radu Dănilă

2340 Surprize, surprize. Cu 
Andreea Marin

04? Atracție udgașă
□ (thriller, Statele Unite 

ale Ameridi, 2004). 
Cu: Peter Herstgaard, 
Marta Caserta, Michell 
Cowell, Alyssa Cowell. 
Regia William Cowell. 
Viața fericită a unei 
familii este brusc între- 

i ruptă de un acddent 
care provoacă o 
amnezie soțului.

230 Spectacolul lumii (relu
are)

235 Dincolo de hartă
450 Antena (comedie, Aus- 
□tralia, 2000)

»

s

s

20t15 Infern thtreape (thriller, 
I1SUA, 2003). Cu: Kip 

Pardue, Tara Reid, 
Meredith Baxter, Dan 

. -Gunther. Julianne Olsen 
£ (Tara Reid) și soțul ei 

4itch (Kip Pardue), doi 
tineri care s-au căsătorit 
în grabă pentru că fata 
dorea să scape de sub 
autoritatea familiei, 
hotărăsc să-și petreacă 
luna de miere intr-o 
cabană ascunsă In 
adâncul unei păduri, de 
pe o micuță și 
îndepărtată insulă.

2235 Sărutul dulce al 
□răzbuiării (acțiune, 

Statele Unite ale 
Americii, 1996). Cu: 
Geena Davis, Samuel L 
Jackson, Patrick 
Malahide, Craig Bierko

135 Infem totre ape 
□(thriller, SUA, 2003) 

335 Frumoasa și insula
□ (comedie, Statele Unite 

ale Americii, 1987)

t

I

I

I
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04:15 Cetățeanul Baines 
0650 Apropo TV 0935 Bat
man 0955 Apropo de... vede
te 1000 Icstrim Tivi 1030 Că- 

L lătorii 1130 Marcă înregistra
tă 1155 Apropo de... muzică 
1250 Redescoperirea lumii 
1255 Apropo de... cinema 
1335 Cei mai frumoși ani 
1450 Pe chei 1650 Visuri 
americane 1750 In junii lumii: 
Protecția mediului in Elveția 
1730 Descoperă România 
1850 Rebel &ă cauză (dra

mă, SUA, 1955) 2030 Haidu
cii lui Șaptecai (aventuri, Ro
mânia, 1970) 2250 Sub Pă
mânt SRL 2335 Qz, îndiisoa-

530 Povestiri adevărate 
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul
0 (reluare)

750 Extravagante Anasteda 
(reluare)

8:15 Te voi învăța să Iubești 
9:15 Mnduna. Cu : Kate
0del Castillo, Guy Ecker, 

Eric del Castillo, Karta 
Alvarez, Rosa Maria 
Bianchi, Sergio Basanez 

11:15 Șapte femei. Cu: Gio- 
0vanna Antonelli, Thiago 

Lacerda, Eliane Giardini, 
Daniela Escobar, Sama
ra

12:15 îngerul nopții. Cu:

0 Gabriela Spanic 
14:15 PHca săbatică. Cu:
0 Marlene Favela 

1530 Iubirea mea, păcatul.
0Cu: Yadhira Carillo 

1730 Poveștii! adevărate 
1755 Vremea de acasă 
18:10 Gltanas. Cu: Saul

0 Llsazo, Dolores Heredia 
1935 Te vol învăța să Ureștl.

gCu: Danna Garda

2M5 Numai
(âlUtirea. Cu: Corina 

Jănilă, Alexandru 
Papadopol, Oana 

.. . Zăvoranu, Blanca 
eargu, lune Darie, 

Inc Pandrea, Vlad 
Rădescu, Tora Vasilescu, 
Dan Bordeianu 

2130 Ciocolată cu piper. Cu: 
BMurilo Benfdo, Mariana 

si Ximenes, Marcello / 
'‘ovaes, Osmar Prado, 
Jlia Cabral, Prisdla Fan-

2330 Extravagante 
0Anastesta.

Cu: Norkis Batista, 
, Juan Pablo Raba, Kiara, 

Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 

. Rodriguez, Mayra Ale- 
A. Cu: Natella 

s HOreiro, Soledad Silveyra, 
< Daniel Fanego, Daniel 

KuzHecka
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' rea federală 0030 Călătorii (r)

j 11.00-12.00 Emisiune diver
tisment: Verde de Paris 
12.00-13.00 Emisiune: 0 
femeie de nota 10

.3 
i.
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EUROSPORT
930 Sporturi extreme: 

«JnuIYOZ.
105 'Id n Campionatele 

Mondfale pe pista, la 
Los Angelas, SUA 
(decalat)

1130 Curing: Campionatele 
Mondiale la feminin, In 
Scoția. Semifinale (live) 

1430 Fotbal: Drumul spre 
Cupa Mondială an 
Germania 2006 (r) 

1650 Fotbal: Top 24.
1630 CJdism: Criteriul Inter

național (live)
1850 Curing:

Campionatele Mondi
ale la feminin, in 
Scoția. Semifinale (live) 

1950 fotbal: Dnanul spre 
Cqn Mondială an 

2006 
20:00 Fotbat Drumul spre

Cupa Mondală din 
Germania 2006. 

2150 Boc Gala Interna
țională. (reluare) 

2250 fotbal: Diurnul spre 
CM din Germania 
2006: Franța-EJveția 

050 Fotbal.

I Umbrele trecutului 
’(dramă, Statele Unite 
ale Americiî, 
1992). Cu: Pamela 
Reed, Dwight Schultz, 
Richard Lineback. Dee 
Johnson este o femeie 
respectabilă. Duce o 
viață liniștită alături de 
soț și de cei doi copii, 
până în ziua când o 
arestează poliția.

22:15 Observator 
2350 Belea mare in Miami 

□(comedie, Statele Unite 
ale Ameridi, 2001). Cu: 
Tim Allen, Rene Russo, 
Stanley Tucd, Tom Size
more, Dennis Farina. Fil
mul este bazat pe un 
roman de debut, care a 
câștigat un premiu Pul- 
litzer, scris de Dave Bar- 

flM^'obsenrator (reluare) 

190 Concurs hteractiv 
230 Săptămâna finanidară 

(reluare)
245 Umbrele trecutului

21:15 uttimd ad (dramă, 
QSUA, 2002). Cu: Peter

1

■ «■

t •

O'Toole, Aidan Gillen, 
Adrian Lester, Julia 
Sawalha, Henry Good
man. Regia: Patrick 
Harkins.

î

i \

1

i
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22» Secretul de la Cold 
0 Creek Manor (thriller, 

Statele Unite ale Ame
ridi, 2003). Cu: Dennis 
Quaid, Sharon Stone, 

1 Stephen Dorff, Juliette 
Lewis, Kristen Stewart 
Regia: Mike Figgis.

040 Campionul (dramă, 
Q SUA 2003). Cu: John 

Leguizamo, Clifton 
Collins Jr., Adrian Mar
tinez, Juan Carlos 
Hemăndez, Nestor Ser
rano, David Zayas. 
Regia: John Leguizamo 

‘:15 Tentațiile Jessk# Steki 
Q (comedie, Statele Unite 

Ameridi, V ).Cu: 
Jennifer Westfeldt, 
Heather Juergensen, 
David Aaron Baker

i - - ■

i

i 
l

t

i

$

i

I
l

I

*

î 
f

j

SKfcOO PoHția 1h acțiune. Chris
tian Sabbagh vă 
așteaptă In fiecare

ZftOOSabrina 
2030 Amy 
2130 Jurnalul TVR. Știri, 

spotț meteo 
Imperiul:

13 Nero (istoric, 
, JS coproducție, 2004). 

Partea I. Cu: Hans 
Matheson, Laura 
Morante, Rike Schmid. 
Regia Paul Marcus 

2340 Ferestre spre cer. Ediție
Specială: Pastele 
Romano- Catolic Slujba 
învierii. Transmisiune 
directă de la Catedrala 
Arhiepiscopală Romano- 
Catolică Sfanțul losif din 
București

1y0 Inspectorul Bumskfe 
0 (Marea Britanie, 2000) 

Episodul 2 Cu: Cristo- 
}her Ellison, Zoe Zeles, 
Justin Pierre

iaPrFxiJti "
Canv-.-wtiAi Mondtol: I dragoste 

Cehia - Finlanda feDO Omul dh isnbră. Cu:
'(reluare) loe Pantoliano

f

t 
)
i ' săptămână la o ora de

i
1

suspans, într-o emisiune 
care vă va arăta 

■( adevărata față a 
mocorloi rla rvtlltiet ei

I 
t 
a 
i 
l
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meseriei de polițist și 
: greutățile cu care aceste 

se confruntă clipă de
* UL dipă.

21 jQB Harrison Bergeron (S.F., 
’’Statele Unite ale

neridi 995) Cu: Sean 
Astin, Miranda de 
rend Eugene Levy, 

j Regia: Bruce Pittman.
Premii: 4 nominalizări la 
premiul Gemini, printre 
rare: cea mai buna 
regie (drama/minl serie); 
cea mai buna Inter
pretare a unui actor in 

^rol secundar - Christo-
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TVR 1 R PRO TV B ANTENA 1 H HBO
750 Universul credbiței 
830 Desene animate Clubul
□ Disney

930 Jurnal TVR 
945 Drtout 50 Plus 

1045 UBța către Europa 
1150 Speranța învierii

Ediție specială 
de Paște a emisiunilor 
fa limba maghiară și 
germană

1250 Viața satului
Magazin 
de informare 
și educare

12:50 Agenda politică
Comentator politic losif 
Boda

1345 Junal TVR
Sport Meteo 

1450 Dănutz SRf Emisiune de 
divertisment 

1650COOLmea
■ - —uSuâCUa 

1750 Tezaur folcloric 
hipfinește 23 de ani 

18:50 Tragerile
Loto 6/49 șl Noroc
Omologarea 

1950 Jurnalul TVR Sport
Meteo

750 Steel (acțiune, SUA 
□1997, reluare)

Citurile lui Sylvester și 
Tweety

950Mgemon
955 Dkiastia campionilor 

1050 Provest Cu Bogdan 
Chirieac

1150 Parte de carte Realiza
tor Cristian Tabără 

1250 Profeții despre trecut 
Cu Silviu Burcan 

12:50 Știrfle PRO TV 
1350 Bucătăria lui

Radu Emisune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperi turistice 

1450 Una din două 
□(acțiune, Franța, 1998)

Cu: Jean-Paul Belmon
do, Alain Delon, Vanes
sa Paradis.

1650 Apropo TV 
1750 Un echipaj trăsnit 

□(comedie, SUA 1997) 
Cu: Tom Arnold, David 
Alan Grier

18:55 Știrile sportive 
1950 Știrile ProTV Vremea

750 Conan
interactiv 

850 Prorpam de dasane 
animate

830 Misterele 
0 dviUuflel

930 Desene anfrnate 101
□ dalmațieni 

1050 Desene animate
□ Timon și Pumbaa 

103b Desene animate
□ Vreau să zbor

11.00 Colierul de turooaze
□ (aventuri. România, 

1985) (reluare)
1350 Știri 
13:15 Misiunea casa 
1450 Disperași
1550 Duminiâlh

familie Cu: Mihaela
Rădulc5cii

1840 7 zile Cu: Vald Petre-
anu

1950 Observator
Cu Gabriela Vrânceanu 
Firea Cele mai 
proaspete știri din țară 

' și de peste hotare sunt 
prezentate numai la 
Observatorul de la 
Antena 1.

&OOMta0<M(Comedie, ’
□SUA 1986) !

745 Uttriui pariu (Dramă, ’
□ SUA 2003)

9:15 Holywood: Necenzurat j
- Nicolas Cane

945 Potanon 3 (Animate,
□ Japonia, 2001) ’

11:15 Fabrica de pălării
□ (Dramă-SUA 2002) s

; 1255 Vedete la Holywood -
□ Halle Beny

’ 1320 Dragoste cu preaviz 
□(Comedie, SUA 2002) ’

Cu: Sandra Bullock
< 1550 Joey - Ep. 3 - Joey și 

0 petrecerea Cu: Matt 
LeBlanc, Paulo Costan- ; 
zo, Drea De Matteo, 
Andrea Anders

1525 Joey - Ep. 4 - Joey și 
0 clubul de carte

! 15:50 S-a întâmplat de
□ cinând (Comedie, Italia, 

2003)
17:15 Gloria Estefan - Live 

from Las Vegas
1820 Mr. Deeds (Comedie, ;

□ SUA 2002) Cu: Adam 
Sandler, Winona Ryder, 
Peter Gallagher

Bani de duș, bani de- 
□lltllS (dramă, România, 

, 2004) Acțiunea se 
petrece în zilele noastre, 
în curtea unui țăran din 
satul de vacanță 2 Mai, 
vara, între orele 10 
dimineața și zorii zilei 
următoare. 'American
ul* Mande trăiește o 
vacanță nostalgică, pen
tru a-și aminti de 
tinerețe cu vechii lui pri
eteni, Gkă și Irina, 
acum căsătoriți.

2250 Garantat 100% 
2350 JunaU TVR Sport

Meteo 
23:15 Taverna 
045 Salvatorii 
□ (dramă. Statele

Unite ale Ameridi, 
1993) Cu: Kris Kristof- 

, ferson, David Newsom, 
Leigh McCloskey. 
Când o clădire se 
prăbușește în galeriile 
subterane ale unei 
vechi mine

j 1i Vacanta Mare 
2130 Stele verzi

' Invitați Pavel Stratan și 
Jean Viădoiu 

2330 Cel mai bun 
□câștigă (acțiune, 

! Statele Unite ale 
Americii, 1993) Cu: 

f . Martin Kove, Michael 
< 'orth, Steven 

f Vincent Leigh, Alex 
Cord, Mark Ginther, 
Tom Deters, Art Cama- 
cno. Film de acțiune, 
ale cărui scrie de luptă 
sunt extraordinar de 
bine realizate. O 
poveste despre lumea 
artelor marțiale și a 
kick-boxing-ului, dar și 
despre lumea senti- 

t mentelor și a dorințelor 
vnent ti.

1< Bucătăria lui Radu
! > (reluare) 

230 ProVest 
(reluare)

3.15 Cel mai bun câștigă 
□(reluare)

i 20:15 Fddonil contraatacă 
Emisiune de divertis
ment

: 2130 Diverts 
2230 Observator

i 23:15 Recursul etapei
150 Regele drogimlor

ș 0 (thriller, Statele 
Unite ale Americii, 
2003) Cu: Yancey Arias, 
Brain Benben, Bobby 
Cannavale, Ruben Car
bajal, Sheryl Lee, 

„ Angela Alvarado Rosa, 
Shay Roundtree. Sindi- 
catul crimei, indiferent 
de culoare și credință, 
încearcă să facă numai 
un singur lucru: să-și 

. 1 protejeze familiile de 
ororile lumii.

253 Punctul zero
! S (acțiune, Statele Unite 

ale Ameridi, 2000) Cu:
i Jack Scalia, Martin Writ, 

Eddie DriscoK, Janet 
Gunn.

3sB Duminica to famHie 
(reluare)

2ft»Piratii(in
□ Caraiie: Blestemul Per

lei Negre (Aventuri, 
SUA 2003)
Cu: Johnny Depp, 
Geoffrey Rush, 
Oriando Bloom, Keira 
Knightley, Jack Daven
port Pentru Căpitanul 
Jack Sparrow (Johnny 
Deep), un tip dur dar 
încă fermecător, apele 
învolburate ale Mării 
Caraibe sunt pure și 
limpezi ca apa de izvor 
până când dușmanul

• său de moarte, nemer
nicul căpitan Barbossa 
(Geoffrey Rush), 
reușește să-i fure cora
bia, 'Black Pearl' și 
încă să mai și atace 
orășelul Port Royal.

WPtatele părintelui
□ Amaro (Dramă, Mexico, 

2002)
020 Si* pământ S.R.L Ep. 
044 - Acesta e câinele

meu

750 Jln, (reluare)
850 țtluiKipping 
830fMrionfoIcforiC 
950 Fanta Prezintă Emest

Maftei. Emisiune de 
Eugen Daniel lancu 

1050 Naturi
□ și aventură 

1030 Arca Iul Noe 
1150 H... ora Pridiindeiior. 
1150 Dod roți Prezintă 

Cristina Șoloc și Cătălin 
Henson.

1220 Atins Realizator 
Mihaela Brumă

1250 Ferestre spre cer Urbi 
et Orbi

1400 Casa mea Emisiune de 
3la Avram 

ibunăl
□ (Anglia,1999)

1550 Pfenlc Show Cu Florin 
Piersic

1650 Lois șl dark-nolle 
0 aventuri ale Iul Super

man
1645 Jurnalul TVR 
1750 întoarcere to Paradis
0 (thriller, coprod., 1983) 

1850 Farmece 
1950 Stăpânii Mafiei

2W0 Dragul de Raymond 
2030 COOlmea distracțW O 

emisiune 100% pentru 
tineri

2130 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

2250 Și dacă mâine va veni 
0 Cu: Madolyn Smith, 

Tom Berenger, David 
Keith, Jack Weston, 
Liam Neeson. Regia Jer
ry London.

2350 Câștigătorul
□ (thriller. Statele Unite 

ale Ameridi, 1996) Cu: 
Vincent D’Onofrio, 
Michael Madsen, 
Rebecca De Momay, 
Richard Edson Saverio 
Guerra. Atingerea lui 
Midas I Câțiva oameni 
o au.

040 Remix Rode Forum 
140 COOLmea distracției 

(reluare)
235 Imperiul: Nero (dramă, 
□ coprad., 2004, reluare) 

Prima parte
410 Casa mea (reluare)
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PRIMA TV ACASĂ

7:90 Tritehogplng
850 Mutant X (! ./acțiune, 
0Co. Gsnada/SUA2001) 

85 (ni zfiei
95I tiaromlnllor
930 Tfoanu pescuiește și

1050 wwvrorimatv
1030 Puzal

T Cu Theea
1150 Casa noastră /ANDO- 

grafia zilei 
1130Teleshopplng 
1250 Bram șl Aice 
1230 Orizonturi europene 

! 1350Esenzze 
> 1330 Academia mămicilor Cu 
s Daniela Stoian
* Crowe/ANDOgrafia zilei 

IWPetShow
1430 Levinta 

praohâ
151X) CopWspun luaurl 

Wisnte Cu: Virgil lanțu 
16:00 Cronica cârootașHor 

(reluare)
i 18:00 Focus Primele știri ale 

senil
« 1830 Capital IV 

IWJOMorica

I
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1

I

I

1
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6^5 Extravaganta 

7^) Oi» 700 

835 Te voi învăța să iifoești 
0 (reluare)

9:15Mhduna 
1150 Numai Iubirea 
1250 Acasă to bucătărie cu 

Cristina Cloran
1350 Lai 
1450 Corazon latino Show 

de divertisment 
l545Mfetendde

□pe Trinidad (dramă, 
Mexic, 2003) Cu: 
Miguel Couturier, 
Guillermo Giț Eduardo 
Paioino, Hegina Biand- 
6n, Rebecca Jones. 

1725 Vremea de Acasă 
1730RMMfliri 

adevărate. Emisiunea 
care își propune să-ți 
prezinte viața așa cum 
este. Reportaje ample 
despre oamenii de 
lângă noi, tratate într-o 
manieră unică.

18:10 Al șaptelea cir

1

’4

1
<

f

>
1

0650 Apropo TV 09:15 Bar
man 0955 Apropo de... ve
dete 1050 Ret fără cauză 
(dramă, SUA 1995, reluare) 
11:55 Apropo de... muzică 
1250 Redescoperirea lumii 
12:55 Apropo de...cinema 
13:15 Visuri americane 1450 
Haiducii lui Șaptecai (aventuri. 
România, 1970) (r) 1650 
Visuri americane 17:00 Pro- 
Motor 1730 Lumea Pro Cin
ema 18dÎ0 Amicul Joey (mu
zical, SUA 1957) 2050 Afac
eri riscante (comedie, SUA 
1983) 2250 Sub pământ SRL 
23:15 Oz - închisoarea fede
rală 0030 Afaceri riscante (r).

1 DEVA

KfcOttGuiness-
Lumea recordurilor. 
Guinness Books of 
Records a devenit un 
nume obișnuit pe 
buzele a milioane de 
oameni. Emisiunea 
cuprinde instantanee 
dintr-o lume 
familiară și totuși uimi
toare a recordurilor, fie 
ele legate de jocurile pe 
computer sau întrecerile 
sportive

2150 Schimb de mame Pen
tru fiecare dintre cele 
două femei care con
curează în acestă ediție, 
adevărata 
fi să stea < 
familiile lor o 
săptămână întreagă.

&30Eurotombola
Cu: Romică Țociu, Cor
nel Palade și Cristina

030 Focus (reluare) 
150 Schimb de mame 

(reluare)

1 provocare va 
departe de

■V-

I 19:15 Te wltovăța 
t gsăldești

20:15 Nuna! iubirea 
’ * 0 Blonda Marityn 

□(dramă, coprod., 
2001) Partea 

a doua. Cu: Poppy 
Montgomery, Patrida 

, Richardson, Patrick 
Dempsey, Wallace 

. Shawn, Eric Bogosian, 
Kirstie Alley. 
Povestea miticei 
vedete a Hollywood- 
ului, de la copilăria 
tristă, petrecută în orfe- 
nat la drumul 
nevoios în lumea fil

mului, dorința perma
nentă de a-și găsi sigu
ranța alături de un sot 
la iubirile sortite eșecu- 
lui și până la sfertul ei 

Jbagia
23:Tt Iflrawgteitn 

^fi/Ntastesia 
IkWDoftața 

, 15t) Poveștiri

13» Numai 
kfolrea

l
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11.00-12.00 Emisiune de fol
clor "La izvor de cânt și dor" 
12.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fapt (reluare)

930 .te ne Fotbal:
Top 24

1050 Decalat Cidtem: Cam
pionatele Mondiale 

1130 Reluare Fotbal: Dra
mul spre Cupa Mondi
ală din Gefflnania 2006 

'1350 Decalat FbÎH: Dra

mul spre C14». .ondi 
ală din Germania 2006 

1650 Decalat Foîbal Drumul 

spre Cupa Mondială 
dn Germania 2006 

1750 Live Canotaj: Cursa 
Universităților Oxford 
și Cambridge

1850 Uve Cîcfism: Criteriul 
Internațional.

1950 Reluare Fotbal: Dru
mul spre Cupa Mondi
ală din Germania 2006 

2050 Rezunat fotbal: Dra
mul spre Cupa Mondi
ală din Germania 
2006.

2250 Decalat Curilng: Cam
pionatele Mondiale la 
feminin, Finala

050 Reportaje Știri: Ediția 
specială a știrilor 
Eurosport

0:15 Uve Cldism.
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• Impozitare. Impozitele pentru câștigurile 
obținute din vânzarea de acțiuni și propri
etăți imobiliare, pe'câștigurile de pe piața de 
capital și pe dobânzi vor intra în vigoare la 1 
mai. Dacă în acest an populația va plăti un 
impozit de 10% în unele cazuri, de. la 1 ia
nuarie 2006 cota de impozitare a oricărui 
venit va fi de 16%. (C.P.)

• Purim. Sărbătoarea iudaică, Purimul, se va 
sărbători oficial azi la Deva. Sărbătoarea 
reprezintă pentru întreaga comunitate evre
iască amintirea eliberării evreilor amenințați 
cu exterminarea în perioada Imperiului Per
san. Conform tradiției se obișnuiește acor
darea de cadouri simbolice între cei apro- 
piați și substanțiale față de cei săraci. (IJ.)

Pensii 
ocupaționale

Deva (C.P.) - Comisia 
pentru muncă din Senat 
a decis decalarea ter
menului de aplicare a 
Legii privind pensiile 
ocupaționale până la 1 
iulie 2005. Decalarea a 
fost necesară pentru a 
putea fi continuată 
finanțarea temporară a 
departamentului special, 
constituit de CSA pen
tru a emite normele de 
aplicare a noilor regle
mentări.

Mircea Artean 
(Foto: Traian Mânu)

Frigidere vechi
3

Asigurări 
de mal- 
praxis

Deva (LJ.) - Posesorii 
de frigidere vechi vor 
putea să le ducă la cen
tre de colectare a fieru
lui vechi, iar contrava
loarea acestora va con- i 
stitui avans pentru 
frigidere noi, ecologice. 
Asta pentru oă până în 
2007 UE obligS R&Tnânia * 
să nu mai folosească fri- ii 
gidere cu Freon 12. :
Frigiderele fabricate 
înainte de 1989 folo

Deva (IJ.) - Medicii 
vor fi obligați să 
încheie asigurări de 
răspundere civilă 
pentru greșeli în 
activitatea medicală, 
potrivit proiectului de 
lege privind exerci
tarea profesiei de 
medic, precum și 
organizarea și 
funcționarea Colegiu
lui Medicilor din

„Medicii de familie

Freon 12, 
substanță 
care dis
truge 
stratul de

sesc, ca a- 
gent de 
răcire avizul Ministerului

Sănătății și al 
Colegiului Medicilor 
din România", pre
cizează dr. Mircea

stabiliți în mediul 
rural au dreptul să își 
continue activitatea și 
după împlinirea 
vârstei de pensio
nare, la cerere, cu

planetei.

Artean, președintele 
Colegiului Medicilor 
Hunedoara.' -

ozon al

Rubrica reaNzatâ de SVM IFB F1NWEST SA "DEVA, 
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c.L» Care sunt 
principalele

timp în care am înțeles mo
dul în care se rezolvă cea mai

probleme cu Ovidiu Furdui, cel mai tânăr primar hunedorean, 
care vă con&im-

(Foto: Traian Mânu)

Primar la doar 
29 de ani
■ La numai 29 de ani, 
Ovidiu Furdui este cel 
mai tânăr primar din 
județul Hunedoara.

Crișcior - Nu este un lucru 
ușor să ai 29 de ani și să 
convingi locuitorii unei 
comune care are aproximativ 
5.000 de locuitori să te aleagă 
primar. Și totuși, Ovidiu Fur
dui a reușit acest lucru, 
devenind astfel cel mai tânăr 
primar din județul Hune
doara.

CUVÂNTUL LIBER: Cum e să 
fu cel mai tânăr primar din 
județ?

Ovidip Furdui: Nu e un lucru 
ușor. O comună de mărimea 
celei pe care o conduc are 
foarte multe probleme. Am 
avut însă avantajul de a lucră 
cinci ani în cadrul primăriei,

O.F.: în cursa pentru 
Primărie au fost înscriși, în 
primul tur, 10 candidați. în 
cel de-al doilea tur am reușit 
să obțin aproximativ 80 la 
sută din voturile locuitorilor 
comunei.

Prin urmare, pot să afirm 
că am avut de partea mea 
aproape toți locuitorii co
munei Crișcior. 
Și cred că tine
rețea a fost unul 
dintre atuurile 
mele, în această 
bătălie electorală 
dificilă.

Oamenii au ne
voie de un con
ducător tânăr ca
re să aibă
citatea de a se 
lupta pentru pro
blemele lor și ale 
localității în care 
trăiesc.

tați?
0.F,: în. general, toți pri

marii se confruntă la ora 
actuală cu o serie de 
necazuri. Cea mai mare pro-

mare parte a problemelor 
administrative.

C.L.: A fost greu să convin
geți oamenii să vă voteze?

DATA NAȘTERII: 22 iulie 1976 |
STARE OVflA Necăsătorit IT'
STUDII: Școala postlicealâ de telecomu- T 
nicații și studii postficeale economice
Student în anul III la Drept, în cadrul Uni- ’ 
versității Lucian Blaga
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: inspector 
impozite în cadrul Primăriei Crișcior
Din 2004 este primarul comunei Crișcior <1

■ Persoanele care au 
comis fapte de evazi
une fiscală vor fi con
damnate penal.

Deva (C.P.) - Aceste per
soane vor avea interdicția de 
a mai înființa sau conduce 
firme o perioadă de până la 
zece ani, potrivit noului 
proiect de lege pentru com
baterea evaziunii fiscale, ela
borat de Ministerul Finan
țelor. „Pedepsele sunt cu
prinse între doi și opt ani și 
se referă la exercitarea de 
activități neautorizate, depu
nerea de declarații inexacte, 
ascunderea sursei impozabile,

evaziune
operațiuni fictive, evidențe 
contabile duble, distrugerea 
de acte contabile, tranzacții 
făcute cu scopul de diminuare 
a bazei impozabile și să
vârșirea de acte ilicite cu 
scopul de sustragere de la pla
ta obligațiilor fiscale”, a 
declarat Mihaela Boldor, 
purtător de cuvânt al DGFP 
Hunedoara. Numărul anilor 
de închisoare crește propor
țional cu suma cu care infrac
torul a prejudiciat statul, ast
fel că limitele minime și, 
respectiv, maxime, de doi și 
opt ani devin zece și, respec
tiv, 20 de ani, în cazul în care 
evaziunea este mai mare de 
un milion de euro.

blemă cu care mă confrunt 
este situația jalnică a 
străzilor din comuna Crișcior. 
încerc din răsputeri să obțin 
fonduri pe care să le folosesc 
pentru repararea acestor 
străzi.

Apoi, am nevoie de circa 
patru miliarde de lei p&ntt'u 
a adânci cursul
fel încât să nu mai avem 
probleme cu inundațiile. Și 
nu în ultimul rând vreau să 
rezolv starea deplorabilă a 
drumurilor de la Valea Arsu
lui și a celui de la Barza. Pen
tru drumul de la Valea Arsu
lui aș avea nevoie de suma de 
un miliard de lei care ar 
ajunge numai pentru materi
alele de construcții.

în ceea ce privește barajul 
de la Mihăileni, pentru con

tinuarea lucrărilor, am ob
ținut promisiuni ferme din 
partea Prefecturii județului 
Hunedoara că pentru acest an 
vor fi alocate circa 70 de mi
liarde de lei pentru efectuarea 
lor.

în condițiile în care până la 
ace: tă dată erau alocate doar 

Crișului ast- câteva miliarde de lei, con
sider aceasta ca fiind un prim 
succes.

C.L.: Ce boby-uri aveți?
O.F.: îmi place fotbalul și 

schiul. Tocmai de aceea am și 
înființat echipa de fotbal 
Zarandul Crișcior. Uneori, 
când timpul mi-o permite, 
mai joc și eu câte o partidă 
de fotbal cu băieții. în rest, 
îmi place să citesc și să ascult 
o muzică bună.

Ultimul an de globalizare
■ 2004 este ultimul 
an în care impozita
rea se face prin 
globalizare.

Deva (C.P.) - Persoanele 
fizice trebuie să depună 
declarațiile de venit global 
până la data de 15 mai. La 
aceste acte vor anexa și 
documentele justificative 
pentru acordarea de dedu
ceri. Pentru venituri anu
ale de până la 30,2 mii. lei, 
contribuabilii vor plăti o 
cotă de impozit de 18%; 
veniturile cuprinse între 
30,2 mii. și 73 mii. lei vor fi

impozitate cu 5,436 mii. lei 
și o cotă de 23% pentru 
ceea ce depășește 30,2 mii. 
lei; veniturile cuprinse 
între 73 mii. și 117 mii. de 
lei vor fi impozitate cu 
15,28 mil. de lei plus 28% 
din ceea ce depășește 73 
mii. lei; între 117 și 163,5 
mii., impozitul va fi de 27,6 
mii. și o cotă de 34% pen
tru valoarea care depășește 
117 mii. lei. Pentru veni
turile de peste 163,5 mii. de 
lei, impozitul este de 43,41 
milioane de lei, la care se 
adaugă o cotă de 40 la sută 
din ceea ce depășește 163,5 
mii. lei.

a României în data de 26 martie 2005LCursul de referință al Băncii
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 36.502 28.176 52.691 23.499 148

Cursul valutar practicat de băncile din Deva în 25 martie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc alvatian fhrinî

0 V C V C V 0 'v C V
BancPost 36.300 36.800 27.900 28.400 51,500 52.500 23.100 24.100 140 150
BRD 36.000 37.000 27.720 28.670 51.710 53.590 23.030 23.920 140 153
Banca Transilv. 36.250 36.800 27.977 28.527 52.309 53.159 23.322 23.747 145 150
Raiffeisen Bank 36.000 36.800 27.600 28.500 51.700 53.000 23.020 23.680 137 154

L Cursul valutar practicat de casete de schimb valutar din De». ....
Star Exchange 36.000 36.300 27.600 28.000 50.500 53.000 22.000 • 23.800 142 150
Herdan Exchange 36.050 36.400 27.700 28.100 /•

tiberiu.stroiaelnformnMdia.ro
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parte a unei corporații Internationale mass-media 
,f’. care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

▼ '1' * și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei 
în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, 

Simeria
vânzători ambulanți

Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:
• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

t

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne Ia adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la 
tel. 211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

SCGAZ
HAȚEG 

" ■ SA
convoacă A.G.O.A., în data 
de 30.03.2005, ora 12.00. la 
sediul societății din Hațeg, 
str. Victor Babeș, nr. 101, 

având la ordinea de zi 
analiza economico- 

financiară pe anul 2004.

rom
4P Franzeluță minimultî 

Pâine graham 

Pâine tradițională

4b Pâine floare^ j

# Pâine albă 4P Pâine neagra
< Pâine albă felii # Pâine neagră fell
țfb Pâine alba la tavă felii Franzeluță albă 

4P Pâine semialbă
♦ Pâine semialbă fell
& Pâine multicereale

felii

HUNEDOARA str. Mihai Viteaza, nr. 1
Tel: (+40254) 717838
Fax: (+40254) 713421

Vor participa la adunare și 
au drept de vot acționarii 

înscriși in Registrul 
Acționarilor lă data de 

01 02.2005.

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SAL 

prin depozitul ANIMIX 
shunt pe Cafea Zarandului, rtr.TS, Deva

•Nutrețuri combinate; 
•Concentrate proteino-vitamîno-minerale; 
•Premixuri și suplimente complete.

Produsele ANMUX au implementate sistemele de calitate ISO 
9002 - 2000, IS011001 -1996 fi sistemul de siguranță alimentară 

HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeană. 
Calitate excepțională, la prețuri avantajoase!

Relații la tei. 0254 - 219971,0723 - 627031.

Deva, Caza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358, 0721/744514.

A

j

^^Agenția imobiliară
REST A NORA

Dew, str. I. Creangă, bL 30, sc. C, parter 
(da la Piață spre centra, 
orfaud Mec ne dreasta).

TH232808.fiestaoeraOrdslbk.ro
Ol NOI ȘANSA TA CREȘTE!

ohrtA ohmtativA.

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
bi cel mai scurt timp!

Vânzări

LIDER IMOBILIAR

A TESTAT S! LICENȚIA T

S.C. IMOB INVESTMENTS S.R.L.
DEVA, CLĂDIREA iF’H - PAh’XR, CAMERA 5 

tel. 229977: 9722/229977.

Numărul face totul!

Agenția imobiliarăoGroup Trading 
Hunedoara,

Avram lancu, nr. 7 
Tel 718706, 

0745/354579, 0745/354575

Agenția Imobiliară
Deva, I.L Caragiate, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri)

4b 223400
-ț 0723/020207
2 0741/180414

Tetania
www.casabetanla.rdslink.ro
“... aproape de tine...”
e-mail: casabetaniaOrdslink.ro

X:

MXKJIA IMOBILIARĂ 
MIMASOII

vă așteaptăîn D®va la adresele:
Aleea Salcâmilor, bl.
31, ap. 31, parter, tefej 

230324 și b-dul I.
Maniu, bl. L2, parter, 

: .. / tel. 206003.
■f

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
TH232808.fiestaoeraOrdslbk.ro
http://www.casabetanla.rdslink.ro
casabetaniaOrdslink.ro
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Zdrobiți „portocala!' olandeză

W Moment de reculegere. înaintea meciu
lui România - Olanda se va ține un minut de 
^culegere în memoria fostului antrenor 
Olandez Rinus Michels. Site-ul oficial al Fe
derației Olandeze de Fotbal a notat că 
jucătorii ambelor echipe vor purta banderole 
negre, însă ofițerul de presă al FRF, Paul 
gaharia, a declarat că numai fotbaliștii olan
dezi vor proceda astfel. (CM.)

Campionatul Mondial de 
tineret 2006
L Urziceni (D.I.)-^ Naționala de tineret a 
României a învins ieri „portocala” mică, cu 
2?O, intr-un meci din Grupa A, contând pen
tru preliminariile CM de Tineret. Tricolorii 
au reușit să se impună în fața Olandei, 
datorită golurilor înscrise de Claudiu 
Keșeru (minutul 21, din penalty) și Curelea 
(minutul 81). Partida a fost marcată și de 
«bele tensiuni, la sfârșitul primei reprize,
când căpitanii celor două echipe, Van Per
sie și M. Constantin, au fost eliminați.

■ România nu a învins 
niciodată Olanda, dar 
tricolorii sunt obligați 
să contrazică tradiția.

ClPRIAM MARINUț_________________
clprian.marlnuteinformrnedia.ro

București - Evenimentul 
numărul unu al sfârșitului de 
săptămână este cu siguranță 
meciul România - Olanda, din 
preliminariile GM 2006, trans
mis în direct azi, 26 marie, ia 
ora 19.30 de TVR1. Echipa 
României nu a învins nicioda
tă Olanda, dar e momentul ea 
tricolorii să depășească com
plexul avut în fața „portocalei 
mecanice” și să obțină prima 
victorie, dacă vor să rămână 
în cursa pentru turneul final. 
Din cele șase întâlniri de 
până acum, tricolorii au pier
dut patru (3 la Amsterdam și 
una la Rotterdam) și a 
obținut două remize albe, una 
la Paris și una la București, 
însă meciul din Giulești e 
deschis oricărui rezultat.

Antrenorul Victor Pițurcă 
a menționat că toți jucătorii 
convocați s-au comportat foar

te bine în timpul pregătirii. 
„Jucătorii mă cunosc și știu 
ce vreau de la ei. Ei s-au com
portat foarte bine, probabil 
deoarece vor să obțină rezul
tate bune. Chiar am constatat 
că sunt prieteni mulți dintre 
ei”, a spus tehnicianul.
Tricolori profesioniști

Selecționerul României a 
mai precizat că România va 
practica un joc agresiv, pen
tru că are nevoie de victorie. 
„Azi (ieri n.r) am avut un 
antrenament tactic și am 
vizionat casetele cu adver
sarii. Urmărim să avem cât 
mai mult posesia mingii și să 
fim periculoși în jumătatea 
adversă de teren”, afirma Vic
tor Pițurcă.
încrezători in victorie

Cristian Chivu a declarat 
că naționala poate obține șase 
puncte din meciurile cu Olan
da și Macedonia. „Abia aștep
tăm să jucăm și să obținem 
rezultate favorabile pentru 
fotbalul românesc. Putem să 
luăm șase puncte, pentru că 
avem valoare de șase puncte”, 
a spus Chivu. Viorel Moldo

Fie ca și în meciul cu Olanda, Cristian Chivu și Dorinei Munteanu, 
cei doi posibili căpitani ai tricolorilor, să aibă ocazia să trăiască 
bucuria golului.

van a spus că meciul va fi 
foarte dificil, dar că jucătorii 
sunt pregătiți să obțină o vic
torie. „Avem un meci foarte 
dificil împotriva unei echipe 
redutabile. Suntem însă pre
gătiți din toate punctele de 
vedere și suntem optimiști că 
vom obține o victorie”, a spus 
Moldovan, Adrian Ilie a pre
cizat că România poate defec
ta „portocala mecanică”. 
„Putem defecta portocala prin 
jocul nostru și prin atitudinea

pe care o vom avea pe teren. 
Nu cred că vom intra cu frică 
pe teren”, a spus Cobra.
Greu în caz de eșec

Pițurcă a declarat că va fi 
greu pentru România să ob
țină calificarea la turneul fi
nal, în cazul în care va pierde 
meciul cu Olanda. „Va fi foar
te greu dacă pierdem jocul să 
mai sperăm intr-o calificare. 
Dar nu se știe, vom juca și 
vom vedea”, a spus Pițurcă.

■ J

iomânia; Andora-Cehia; Olanda-Afmenia

Macedonia-Finianda

C^hia-Armenia; Olanda.

Armenia-Olanda; România-Cehia

«-Armenia; Olanda-Macedonia. Finlanda-Cehia

Macedonia - Andora 0-0; Armenia - România 1-1; Mace- 
■jKSsnia - Cehia o-2; Andora - Olanda 0-3; Olanda - Fin- 

3-1; Armelnia - Cehia 0-3; Andora -,Macedonia 1- 
0; Macedonia - Olanda 2-2; Finlanda - Armenia 3-1; Cehia 
- România i'Ol Armenia - finlanda 0-2; Olanda - Cehia 

ijM M*Ml - România 1-S; România - Macedonia 2-1;
finlanda - Andora 3-0; România - Finlanda 2-1; Mace- 

„ donia - Armenia 3-0 ______________________ ________ _

ndora; Armenra-Maqedgrw

lacedonia, Româma-Armenia; Finlanoa-Oianda,

România - Olanda 
,00»; Armenia-■ Andora; Cehia - finlanda.

isamentul
. Olanda 4 3 10 W-3

prieteni, dar nu în
■ Antrenorul Jiului și 
tehnicianul „șepcilor 
roșii" au fost colegi, 
dar nu se vor menaja.

ClPRIAN MARINUț_________________
dprian.marinift£infamiinedia.ro

Deva - Jocul de la Cluj din
tre Universitatea și Jiul poate 
avea un impact major asupra 
luptei pentru promovare. Mi
nerii își propun să ia toate ce
le trei puncte, însă „șepcile 
roșii” vor să se răzbune pen
tru înfrângerea din tur care 
i-a scos din cursa spre Divizia 
A. Partida are o încărcătură

mit de la elevii săi, un fular 
cu însemnele echipei pe care 
o pregătește. în plus, tehnicia
nul clujean crede că o victo
rie împotriva Jiului ar fi răz
bunarea perfectă, în condițiile 
în care meciul din tur de la 
Petroșani a fost pierdut prin 
implicarea arbitrilor.
Frica de automultumire

în tabăra Jiului, Gigi Mul- 
țescu are ca principal obiec
tiv să-i determine pe elevi să 
trateze cu sert(ftitat£ jofiiîl'și 
să nu se creadă dinainte în
vingători. Adrian Dulcea, au
torul unicului gol ai mineri
lor la Deva, care a declarat că

teren
tomulțumire și să ne facem 
singuri meciul greu”, a de
clarat Dulcea.
Nu s-a amânat

CS Deva a solicitat FRF a- 
mânarea partidei cu UTA, din 
cauza problemelor medicale a 
6-7 jucători, afectați de gripă. 
“Ni s-a pretextat că am depus 
prea târziu cererea, astfel că 
s-a decis ca meciul să se joa
ce. Nu știu ce jucători va tri: 
mite în teren Romulus Gabor 
și ce rezultat vom5 obține îbf 
aceste condiții”, afirma Călin 
Orbonaș, președintele CS De
va. Din lotul CS Deva portarii 
Rahoveanu și Cibotaru, pre-

în plus, pentru că Ion Marin, 
antrenorul Universității, șȘ 
Gigi Mulțescu, tehnicianul' 
minerilor, foști coechipieri, 
nu își vor face concesii, ci vor 
dori să arate care e mai bun.

nu se teme de adversari, pare 
l să fi sesizaWel mai bine do
rința tehnicianului. “Cel mai 
teamă mi-e de noi înșine. Să 
nu intervină acea stare de au-

cum și jucătorii de câmp 
Beldeanu, Moț, Gigi Ștefan și 
Ceaușu au acuzat stări febrile 
și tuse care nu le-au permis 
să se antreneze.

U. Cluj vrea revanșa
Pe Ion Marin și Gigi Mul

țescu îi leagă mai mult decât 
o simplă prietenie. Trecutul 
lor la Dinamo a însemnat o 
importantă etapă pentru ei și 
una dintre cele mai glorioase 
din istoria clubului din Ștefan 
cel Mare.

Ieri a fost ziua de naștere 
a lui Ion Marin, iar antreno
rul lui „U“ și-ar dori victoria 
ca o completare la cadoul pri-

„Țepeș" în 
Giulești

București (C.M) - Mă
surile de securitate la 
meciul România - Olan
da, găzduit de stadionul 
Giulești, vor fi asigurate 
de 1.200 de jandarmi din 
cadrul Brigăzii Speciale 
de Intervenție „Vlad Țe- 
peș”. Sâmbătă, începând 
cu ora 16.00, în zona sta
dionului va fi interzisă 

ifccesul pe 

stadionul Giulești se va 
face începând cu ora 
17.00. Este interzis acce
sul, conform legii, în in
cinta stadionului cu obi
ecte contondente (inclu
siv suport pentru steag 
din alt material decât 
plastic), petarde, fumi
gene, artificii, substanțe 
iritant lacrimogene, bău
turi alcoolice, banere cu 
conținut obscen, incita
tor la violență, rasist sau 
xenofob, al persoanelor 
turbulente și al celor 
aflate sub influența alco
olului sau a substanțelor 
halucinogene. Recuzita 
suporterilor poate conți
ne banere, stegulețe, hi
lare, eșarfe, confetti.

Adrian Dulcea (la minge) a fost cel mai periculos jucător al Jiului 
în partida cu CS Deva.

Etapa a 14-a, 27 martie Etapa a 16 - a, 10 aprilie Etapa a 18 -a, 24 aprilie Etapa a 24 -a, 5 iunie
Unirea Zam - Gloria Bretea Română 
Cerna. L. Cernii - Avântul Crișcior 
Goanță Ghelari - Victoria Dobra 
Viitorul Păclișa - Sântămăria Orlea 
Casino Ilia - Știința I. de Hunedoara 
CFR Marmosim II - Streiul'Simeria 
AS Boșorod - stă

Etapa a 25 -a, 12 iunie
Unirea>Zam - Cerna Lunca Cernii 
Avântul Crișcior - .Goanță Ghelari 
Victoria Dobra - AS Boșorod

JMpria B. Română - Știința I. de Hd. 
~Santămăria Orlea - Straiul SimerjsT 

Victoria Dobra - Casino Ilia_______
A»ânrjl Ciișcior - Viitorul Păclișa 
Wiirea Zam - AS Boșorod_________
Cerna L Cernii - Goanță Ghelari 
CFR Marmosim II - stă

Gloria B ,Română - Sântămăria 
Victoria Dobra - Straiul Simeria 
Avântul Crișcior - Marmosim II 
Unirea Zam - Casino Ilia
Cerna Lunca Cernii - Viitorul Păclișa 
Goanță Ghelari - AS Boșorod 
Știința lancu de Hunedoara - stă

Victoria Dobra - AS Sântămăria 
Avântul Crișcior - Știința la de Hd. 
Unirea Zam - Straiul Simeria Veche 
Cerna L. Cernii - CFR Marmosim II 
Goanță Ghelari - isino Ilia 
AS Boșorod - Viitorul Păclișa 
Gloria Bretea Română - stă

Etapa a 17 - a, 17 aprilie
Știința I. de Hd. - Victoria Dobra 
Streiul Simeria - Avântul Crișcior

Etapa a 19-a, 30 aprilie
Sântămăria Orlea - Avântul Crișcior 
Știința I. de Hd. - Unirea Zam

Casino (lia - Avântul Crișcior 
iflitoiul Păclișa - Unirea Zam

Boșorod - Cerna Lunca Cernii 
Ghelari - Gloria B. Română

Simeria Veche - stă

CFR Marmosim li - Unirea Zam 
Casino Ilia - Cerna Lunca Cernii 
Viitorul Păclișa - Goanță Ghelari 
AS Boșorod - Gloria Bretea Română 
AS Sântămăria Orlea - stă

Streiul Simeria - Cerna Lunca Cernii 
CFR Marmosim II - Goanță Ghelari 
Casino Ilia - AS Boșorod
Viitorul Păclișa - Gloria B. Română 
Victoria Ddbra - stă

Etapa a 15 -a, 3 aprilie
Știința L de Hd- - Sântămăria Orlea 
CFR Marmosim II - Victoria Dobra

Pasiunea cu care se joacă la acest nivel e mult peste calitățile tehnice ale combatanților.

Etapa a 20 -a, 8 mai
Victoria Dobra - Gloria B. Română 
Unirea Zam - AS Sântămăria Orlea 
Cerna L. Cernii - Știința I. de Hd. 
Goanță Ghelari - Streiul Simeria 
AS Boșorod - CFR Marmosim II 
Viitorul Păclișa - Casino Ilia
Avântul Crișcior - stă

> Etapa a 21 -a, 15 mai
Victoria Dobra - Avântul Crișcior 
Sântămăria Orlea - Cerna L. Cernii 
Știința I. de Hd. - Goanță Ghelari 
Streiul Simeria Veche - AS Boșorod 
CFR Marmosim II - Viitorul Păclișa 
Gloria Bretea Română - Casino Ilia 
Unirea Zam - stă

Etapa a 22 -a, 22 mai
Avântul Crișcior - Gloria B. Română 
Unirea Zam - Victoria Dobra 
Goanță Ghelari - AS Sântămăria 
AS Boșorod - Știința I. de Hd. 
Viitorul Păclișa - Streiul Sirheria 
Casino Ilia - CFR Marmosim II 
Cerna Lunca Cernii - stă

Etapa a 23 -a, 29 mai
Avântul Crișcior - Unirea Zam

. Victoria Dobra - Cerna Lunca Cernii 
AS Sântămăria Orlea - AS Boșorod 
Știința I. de Hd. - Viitorul Păclișa 
Streiul Simeria Veche - Casino Ilia 
Gloria B. Română - Marmosim II 
Goanță Ghelari - stă

AS Sântămăria Orlea - Casino Ilia 
Știința I. de Hd. - CFF; Marmosim II 
Gloria B. Română - Streiul Simeria 
Viitorul Păclișa - stă

Etapa a 26 -a, 19 iunie
Cerna L. Cernii - Gloria B. Română 
Goanță Ghelari - Unirea Zam 
AS Boșorod - Avântul Crișcior 
Viitorul Păclișa - Victoria Dobra 
CFR Marmosim II - AS Sântămăria 
Streiul Simeria - Știința I. de Hd. 
Casino Ilia - stă

1 ■ EFR Marmosim II 12 10 1 1 50-15 . 3r
2. Casino Ilia____________ 12 9 2 1 39-11 ' :ar.;
3. Straiul Simeria____________  U 9 . 0 3 40-22 ■ IIL1

clprian.marlnuteinformrnedia.ro
dprian.marinift%25c2%25a3infamiinedia.ro
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• Reales. Adunarea Generală 
a Federației Române de Tenis 
l-a ales vineri pe llie Năstase 
(foto) în funcția de președinte 
al FRT pentru un nou mandat. 
Năstase a întrunit 101 voturi, 

iar Marius Vladu, candidat pentru aceeași 
funcție, a obținut doar șase voturi.(L.G.)

• Audiat. Atacantul Adrian Mutu a fost 
audiat, joi, de Comisia de Apel a Federației 
Engleze de Fotbal, după ce fostul său club, 
Chelsea Londra, a înregistrat plângerea ofi
cială prin care îi solicită compensații în va
loare de 8 milioane de lire sterline.(MF)

Janos Kurko

Campionul clasei 250 cmc, spaniolul Dani 
Pedrosa, nu s-a arătat prea încântat de perfor
manțele motocicletei sale Honda în timpul testelor 
efectuate pe circuitul de la Jerez.(L.G.) (Foto: epa)

Gluma se îngroașă
București (MF) - Echipa națională de ho

chei pe gheață a României a pierdut, joi, al 
treilea meci din grupa B a Campionatului 

Mondial de juniori Under 
18, divizia a Il-a, fiind în
vinsă de formația similară 
a Islandei cu scorul de 1 - 
10. Singurul gol al echipei 
României a fost marcat de 
Toth Joszef, în minutul 
3.54, la scorul de 2 - 0 pen
tru oaspeți. Președintele Fe

derației Române de Hochei pe Gheață, Mar
ian Negoiță, a declarat că echipa va retro
grada în Divizia a III-a.

„Această înfrângere este bomboana pe Co
livă. Vom retrograda în divizia a III-a pen
tru că este greu de crezut că vom putea câș
tiga în fața Croației sau a Ungariei”, a 
precizat Negoiță. Oficialul FRHG susține că 
singurul vinovat pentru soarta echipei na
ționale de juniori Under 18 este președinte
le HC Csikszereda, Janos Kurko. „Ne-a dă
râmat Kurko. Ne-a arătat cât de tari sunt 
cei din Miercurea Ciuc. De fapt, știam că 
sunt tari, dovadă că selecționasem 11 jucă
tori”, a mai spus Negoiță. Conducerea clu
burilor HC Csikszereda și CSS Miercurea 
Ciuc a interzis propriilor jucători să răs
pundă convocficiila națloBșffi, tootiv că 
selecția nu s-a făcut pe criterii sportive.

Grecia se pune rau cu IAAF
■ Vassilis Sevastis 
denunță dopajul din 
sportul elen, în fața unei 
comisii parlamentare.

Atena (MF) - Președintele 
Federației Elene de Atletism 
(Segas), Vassilis Sevastis, cri
tică în termeni foarte duri po
ziția Greciei față de cazurile 
de dopaj din sport. „Marea 
problemă a Greciei este că nu 
există control. Toți sportivii 
pot avea acces la substanțele 
interzise și la suplimente”, a 
declarat Sevastis, în fața unei 
comisii parlamentare.
Controverse

Decizia Comisiei de disci
plină a Segas de a-i declara

Iker Casillas

Casillas la M.U.?
Madrid (MF) - Clubul Man

chester United intenționează 
să-l achiziționeze pe portarul 
echipei Real Madrid, Iker Ca
sillas. Potrivit cotidianului 
spaniol AS, Manchester Uni
ted a discutat deja cu Casillas 
și cu impresarul său, oferin- 
du-i portarului un contract pe 
cinci sezoane și 25 de milioa
ne de euro, față de cele două 
milioane de euro pe care por
tarul spaniol le primește pe 
an de la clubul madrilen. Con
tractul lui Căsillas cu Real 
Madrid expiră în 2006 și, până 
în prezent, nu au existat ne
gocieri privind o eventuală 
prelungire. Vicepreședintele 
clubului Real Madrid, Emilio 
Butragueno, a confirmat pen
tru AS că problema contrac
telor lui Casillas, Ivan Hel- 
guera și Luis Figo „va fi stu
diată la finalul sezonului”.

nevinovați pe atleții Gostas 
Kenteris și Ekaterini Thanou, 
acuzați de încălcarea reguli-

Grecia este un.antrepozit de sub
stanțe interzise. Trebuie ca statul 

să. ia măsuri preventive, să inițieze 
o campanie în acest sens.

Vassilis Sevastis

lor antidoping, i-a luat prin 
surprindere pe oficialii Fede
rației Internaționale de Atle
tism (IAAF). „Grecia este un 
antrepozit de substanțe inter
zise. Trebuiască statul să ia 
măsuri preventive, să inițieze 
o campanie în acest sens și să 
intensifice controalele asupra 

GRUPA I
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Slovenia 
Belarus 
Scoția 
Moldova
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importului și a comercializă
rii de astfel de substanțe”, a 
mai spus Sevastis. Răspun
zând criticilor formulate la 
adresa forului pe care îl con
duce, după achitarea celor doi 
sportivi, Sevastis a apreciat 
că acuzațiile IAAF erau foarte 
grave și că dosarul întocmit 
în acest caz nu era complet și 
nu conținea toate probele ca
re să susțină acuzațiile.
Au trișat f

Gostas Kenteris, campion 
olimpic în proba de 200 metri 
în 2000, și Ekaterini Thanou, 
vicecampioană olimpică în 
proba de 100 metri, au fost 
acuzați că „au comunicat in
formații incorecte privind de
plasările lor” și au evitat ast

fel efectuarea unor controale 
antidoping pe 27 și 28 iulie, la 
Tel-Aviv, pe 10 și 11 augusfla 
Chicago și pe 12 august 2" 
Atena, înainte de începer, ' 
Jocurilor Olimpice.

De asemenea, antrenorul 
sportivilor, Ghristos TsekoS, 
a fost acuzat că le-ar fi furni
zat substanțe interzise și i-âr 
fi ajutat în ceea ce privește 
consumul acestora. Cei dpi 
sportivi au fost declarați rieții- 
novați, în schimb Tsekos a 
fost suspendat patru ani, fiind 
găsit vinovat de încălcarea re- 4 
gulilor antidoping. Agenția"; 
Mondială Antidoping a anun
țat, luni, că este pregătită să 
facă apel la Tribunalul de Ar
bitraj Sportiv, în cazul în care 
IAAF nu va face recurs.
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Cititorii Cuvântul liber:Oameni bine informați!Ziarul familiei tale!
M57RA!

In regim gratuit

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

Eliberai 
gratuit!

-osdlomatria -proba funcționale 
-pneumotahonwtrie

SituaU pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă produse 
specifice farmaciilor umane, precum și:

- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat.

(Han Umi-Vmeri 08.00-20.00
StanbăU 08.00-14.00
DBnmică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

U Orăștie, Str.Pricazului nr.4- Personal calificat și profesionist- Onorăm rețete compensate și gratuite x - Medicamente preparate în farmacie- Gamă completă de medicamente, produse farmaceutice și cosmetice
Tel.0254-247923
ORAR: Luni-Vineri 8-20 . M.CI-

Sâmbătă 8-14 KENT*-'-

lU-KA farm
Mrada N. BAfccpcu nr.1

Consultațiile se efectuează 
pe baza ov pt agramat e 

latei 0722/883481

Farmacia OROS

Situata pe strode G.Ensscs» nr.6 Hunedoara 
Vă oferă țoală gama de medicamente.

• produse naturiste * ceaiuri
• oroduse tehnico-medicale ♦ toată gama 

Je vitamine * produse cosmetice 
» nr--duse pentru copii

Eliberează reHite in regim gratuit și compensat. 
Orar: NON STOP! 

letala ta telefonul: 713.045

4î0M >

pneaM -
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Felicitări (67)
• La iwh ani, sănătate, fericire și îndeplinirea 
tuturor dorințelor dnei Rozica Ardelean, îi doresc 
colegii de la logistică, din UM 01719 Deva.

Cumpăr ap. 1 cameră (02)
• ZamlkMaApnMțtt renovat, lavabll, balcon 
închis, etaj 1, ocupabil imediat, preț 950 mii., tel. 
0745/129160,220843,07 -/16W'

Vând ap. 2 camere (03)
• 22 DtcnMt, etaj intermediar, 2 balcoane, 
ocupabil Imediat, preț 1,120 mid., tel. 
0745/253413,218234.
• «pătimit 2 camere, în circuit, etaj 3, Al. 
Jiului, multiple îmbunătățiri, preț negodaM, fără 
ageriți imobiliari, tel. 220575.

• deeemendaie, oagaM imediat, Deva, 2 
balcoane, vedere lă bulevard, întreținut 
contorizat '■ST-60 mp. Nu sunt agent 
imobiliar. Preț 30000 euro, negociabil. Tel. 
233629,0723/709152,0720/501915.

• decomandata, atf 2,2 balcoane, bucătărie 
modificată, baie cu fereastră, 2 focuri, gaz, 
rwuttoare. preț 135 mid. Exclus intermediari, 
tel 221254,0744/472501.

• decomandata, una Lido, etaj 7/8, apometre, 
gresie, faianță, Interfbn, parchet, trei balcoane, 
preț 31.000 euro, tel. 227610,0741/154394
• Deva, Bd. Dacia, bl. 29, sc.C, ap. 3. Tel. 228055.
• Dova,ot3, balcon, zonă bună 550 mii, 215212.
• Deva, dtracantral Bd. 1 Dec, etaj 2, apometre, 
parchetat, fărăîmbunătățiri, bloc cărămidă preț 
1,1 mid. negociabil, tel. 215634 0724/729597.
• In Deva, Al. Romanilor, bl. 9, sc. 4 ap. 22, preț 
500 mil, lei, tel. O726/743877.
• In Deva, str. Eminescu parter, preț21.000 euro, 
pentru spațiu comercial, 0723/335189.
• In Hațeg, ultracentral, fără îmbunătățiri. 
Informații tel. 0254/771405.

• bi Orăștie, str. Avram lancu, nr. 6, sc. B, et 3, 
ap. 33, preț 500 mii. Nu sunt agent Tel. 
0726/743877.
• bl Smarts, țonă ultracentrală parchet 
laminat gresie, faianță bucătărie mare, balcon 
închis, centrală termică preț 850 mii. neg. 
0720/505771.
• Mrideconanifafo balcon închis, contorizat 
et 2, preț 980 mH., negociabil, tel. 0740/210780.
• Mnddeeomanddspafdwt apometre, repar
titoare, gigacalorimetru, etaj. 2, bloc cărămidă 
situat pe aleea dintre Garofița șl sir. N. Bălcescu, 
bl 18, ocupabil imediat Nu sunt agent preț 680 
mIL negociabil tel 226092,0722/722112
• agent; decMMMllto, ultracentral, Deva, etaj 
intermediar, apometre, izolare exterioară 
lavabil, neîmbunătățit Nu sunt agent Preț 980 
mii. lei, negociabil. Tel. 215634 0724/729697.
• vedere bdd Decebai, decomandat preț 12 
mid, tel 0740/029389.
• zonafiafdu, et 1, cu îmbunătățiri; 950 mii. Tel. 
0745253413,218234

• teren ceneimcife, casă zona Zăvoi, ST 2000
mp, FS 30 m, toate utilitățile, preț 25 euro-mp, 
negociabil, tel. 231507,0742/346163. '
• vând teren Intravilan Sântandrel, suprafață 
1663 mp, front stradal 9,7 m, facilități gaz, curent 
tel. 0740/996471.
• vând teren intravilan, 600 mp., lângă DN 7, 
Mintii nr. 172, tel. 236464
• teren bteavlan la DN7, pe partea dreaptă la 
Ieșirea din Slmeria spre Deva, 1160 mp, prețio 
euro/mp, ușor negociabil, tel. 0720/505771, 
261268.
• vând L2U mp teren intravilan la șosea, în 
Hunedoara, cartier Hășdat loc drept apă gaz, 
curent FS-12 m. Preț 7 euro/mp, negociabil. Tel. 
0723/005657.
• vând 24700 mp teren pentru agricultură și 
6000 mp teren pentru construcții sau agricultura, 
ambele în Totești ■ Hațeg, lângă canton, tel. 
212272 0723/732560.
• vând gâdnă intravilan, com. Berthelot 87 ari, 
lângă primărie, 5 km de Hațeg, lângă șosea, tel. 
770687
• vând teren Feredeie, Bobâlna, pentru 
construcții cabane, vile, preț lâ vedere șl casă 
mare cu grădină' mare, anexe, tel. 264235.
• vând teren Intravilan în Archia, suprafață 1000 
mp, toate facilitățile, pret4 euro/mp, negociabil. 
Informații la tel. 0721/367718
• vând teren Intravilan, 6500 mp, la ieșirea din 
Devă cu toate facilitățile, 15 euro/mp, tel. 
0743/011772.
• vând teren intravilan, pentru construcție casă 
în ȘpimUș, la asfalt ST-1.200 mp, FS-12 m, 
facilități gaz, curent la poartă Tel. 220269, 
0746/029058.
• vând teren, zona Sântuhalm, ST 8200 mp, FS
40 m, preț 7,5 euro/mp, negociabil, tel. 
0740/210780.

Cumpăr terenuri (22)
• cumpăr teren arabil în zona Orăștie, Geoagiu, 
Aurel Vlalcu, suprafață minim 1 ha, tel. 
0723/546733,248801.
• cunpăr teren pentru construcție casă în Deva 
sau spre Almașu Sec ■ Cozia, ST 600-1200 mp. 
Ofer, după caz, între 6-30 euro/mp, tel. 
0720/437889.

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• cumpăr mu închiriez spatii comerciale de 
până la 100 mp, în Hunedoara, Deva, Slmeria. Tel. 
214570,0722/223164.

Imobile chirii (29)

Oecese (75) Comemorări (76)

Vând ap. 3 camere (05)
• daomndNă rt 2 zona Progresul preț 1JS 
mid, tel. 0745/253413,218234
• decomandata, vattere în două părți, conto
rizat 2 balcoane, etaj 1, zona G. Enescu, ST 98 
mp, preț 1330 mid, tel. 228615.
• Dava, renovat ușă stejar, parchet gresie, 
faianță apometre, balcon închis, bloc cărămidă 
33.000 euro, tel. 0722/564004
• bi Sbneria, centru, bloc acoperit Interior, et 
3/4 decomandate, 2 băi, balcon închis, CT, 
complet contorizat Nu sunt agent imobHjar, preț 
1 mid., tel. 0726/737953.
• moMcat dbi 4 Progresului, centrală termică 
parchet laminat Nu sunt agent imobiliar, preț 
M mid., tel. 0722/569099.

• cnut nanonfert sau apartament 2 camere 
pentru închiriat ofer maximum 60 euro, tel. 
0742/270036,
• caut nudă sau colegă de apartament Sunt o 
angajată serioasă tel. 0721/610343

• aut vpnțlu comercial de închiriat ST - 20-40 
mp, situat in zonă cu vad comercial, în Brad, 
Hațeg, Orăștie. Tel. 0722/258444.
• tacNriem epațl șl hale industriale la preț 
avantajos, Soimuș, tel. 0254/237533.
• todihtaz epallu comercial 40 mp, situat în 
Deva, str. losrf vulcan, nr. 20, tel. 231559.
•«for foretnehMere apartament cu 2 camere, 
mobilat centrală termică zonă ultracentrală 
Preț 140 euroâună Tel. 0741/154401, 227542- 
seara.
• ac oferii spre închiriere spațiu comercial în 
Hunedoara, ST-70 mp, dotat cu toate utilitățile. 
Adresă bd. Dacia, bl. 20A, parter. Tel. 
0724/123868

imobile schimb (30)
• icNmb apartament 2 camere, zona Gojdu, ST
48 mp, cu casă la țară ofer șl diferență tel 
0722/491986.

Vând ap, 4 camere (07) Vând finanțe (31)

• centrat amaiațat 2 băi, balcon, boxă CT. preț 
45.000 euro, tel. 0722/664081.
• centrală termică gresie, faianță modeme, 
modificări interioare, etaj intermediar, bloc de 
cărămidă zona Hotel Deva, preț 15 mid., tel. 
0721/815781.

• vând mtatadâcere 500-1000 euro lunar, utilaj și 
forme pentru producerea țiglei din beton 
colorat preț 2500 euro, tel. 247937.

Auto românești (36)

Vând case, vile (13)
• «Mă bi Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală Tel. 0254/215795.
• caeăbi zonă centrală instalații noi, termopan, 
garaj, grădină Tel 215487.
• vând caaă 4 camere, 2 băi, recent renovată 
teren 600 mp, ultracentral, Deva, Str. Eminescu, 
nr. 81, preț negociabil.
• vând casă ultracentral 400 mp, 130 mp, 
construcție, 4 camere, decomandate, baie, 
bucătărie, 85.000 euro, 0745/253413,218234

Vând case la țară (17)
• casă 2 camere, Cărpiniș, baie modernă 
cabină de duș cristal, proiect de extindere, 
grădină gazonată gaz, apă, curent, teracotă 
preț 800 mii. Tel. 0723/686162,0742/230817.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• vând Dada 1310, a.f. 1984, benzină stare 
foarte bună (garaj), unic proprietar, radio- 
casetofon. Preț 35 mii. lei. Tel. 220269, 
0746/029058.
■ vând Dada 1310, ăf. 1991, toate actele la zi, în 
stare foarte bună de funcționare, închidere 
centralizată alarmă radiocasetofon. Preț 50 mH. 
lei, negociabil. Tel. 229527,0723/687212.
• vând Dada 1310 break, AF1988, VT 2007, stare 
bună 5 trepte, preț negociabil, tel. 0744/700235.
• vând Dada 1310, AF 2001, injecție, stare 
tehnică foarte bună necesită vopsire, culoare 
albă curie 5 trepte, preț 92 mii., tel. 0726/756058
■ vând Deda 1310, an fabricație 1985, proaspăt 
vopsită elemente de caroserie schimbate, noi 
stare foarte bună preț 35 mii. tel. 0726/756058
• vând Dada break, AF 1988, stare foarte bună 
51000 km. la bord, preț 65.000.000 lei, tel. 
0722/524983,212083.
• vând Dada Solenza,aX2004(mal), 4 gaanuf 
electrica, tocHdmcentrafaatăSualatană cu 
ponte» papar de la dstanțâ, rado-co Sony cu 
mp3, hi garanții Preț fix 4M0 «uro. Tal 
0722/211323.
• vând legeni Dacia 1310, an fabricație 1989, 
instalație GPL, omologată alarmă închidere 
centralizată geamuri ionizate, RAR, radio
casetofon, preț 65 mii, tel. 0744/645347.

Cu adâncă durere, soția Valeria, fiul Lucian și nepoții 
anunță decesul celui care a fost

BORNEMISA IOAN IOSIF 
înmormântarea va avea loc duminică, 27 martie, ora 13, la 
Cimitirul Bejan din Deva. Dumnezeu să-l ierte!

• vând dubiță IVECO SOC 15, AF 2000, oglinzi 
electrice, încălzire, radiocasetofon, alarmă 
închidere centralizată câriio remorcă oret 600 
mii. Tel. 0722/314123.
• vând Hal Ducato maxi, 25 Diesel marfă AF 
1998, servo, alarmă preț9400 euro, 0722/664081.
• vând Ford Sierra combi, 13 GPL af. 1984, stare 
foarte bună 2.100 euro, negociabil. 0723/455092.
• vând Ford Transit 2500 D, AF 1986, stare bună 
set motor, nou, 3500 euro, tel. 0722/328820.
• vând Ford Tranzit, AF 1897, motorină VT 03, 
2007, cutie 4 trepte, pentru marfă preț 3000 euro, 
tel. 0726/756058.
■ vând Opal Vectra GT 2DL, AF 1991, 4 uși, 
computer, aer condiționat incniaere central
izată preț 125 mii lei, tel. 0722/6644981.
• vând Opal Vectra GTS, 131, AF 2003, full elec
tric, radio CD piele, ireproșabil, preț 15.000 euro, 
tel. 0722/664081.
• vând orice model de Peugeot, Euro 3 șl 4, an 
fabricație 2001-2005, tel. 0742/21497L
• vând orice model de Peugeot, modele dotate 
cu euro 3 șl 4, acord 6 luni garanție ți 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.

• vând contpok extensibilă servantă măsuță 
deTV.rî liller noi (ladă încălțăminte * dulapi 
ușă), masă de sufragerie extensibilă+6 scaune 
tapltate, mochete fond albastru, combină fri
gorifică mașină de spălat automată masă de 
bucătărie + 6 scaune, jaluzele. Tel 218084, 
0742/939993,0743/211074,0724/543045.
• temi du ■dteii.i'xnu; din pat dublu cu saftw 
Relaxa. 2 noptiere, masă TV, suport flori, toate 
din cadra metalic șl sticlă bonus o măsuță de 
cameră Preț 73 mil, negociabil. Tel. 213483

• vând driap cu 2 uși, Bărsău, nr. 81. Tel. 648971.
• vând Mng, furnir palisandru, 14 piese, stare 
perfectă covoare și carpete persane, congelator 
Arctic, 5 sertare, preț negociabil, tel. 
0723/656263.
• vând mochetă în stare bună întreținută 12 
mp ■ preț 2 mii. lei; covor persan, 12 mp - preț 
900.000 lei; ladă frigorifică rară sertare-preț 55 
mii. lei. Tel. 224838
• vana lagaa mobii ormitor, preț negociabil, 
tel. 218854,0788/627025, 0740/601003.

Televizoare (48)

Microbuze. Dube (38)
• vând ndenbuz VW LT 28, model lung șl înalt; 
14 locuri, stare bună de funcționare, cârlig de 
remorcam, a.f. 1987,2.400 cmc, diesel. Preț 220 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/161661.

• vând canvanaM televizor Grundig, diagonala 
51 cm, monitor 17”, impecabil, 218234, seara, 
0745/253413.
• vând tetovtar Panasonic GD 87, cu cameră 2 
Dysplayuri, dapetă 85 mii culori GPRS, sunete 
polifonice, stare bună preț 145 euro, tel. 
0726/756058

Camioane, remorci (39)
Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând remorcă două axe, 2.000 kg, tip forgon, 
model deosebit, a.f. 1999, stare foarte bună Preț 
115 mii. lei. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• oodoteteconMKbdâ vinde freză comandă nu
merică tip Algor CNC Selca S1000, cursa 800x 
400x400 mm, 27.000 euro, 0723/708746,219550.

• vând Mitei semănătoare porumb, model pe 4 
rânduri. Tel. 282664.
• vând bsctoora de la 22-60 CP, în stare de 
funcționare, buldoexcavatoare, cu cupă față și 
spate, utilaje, pluguri cu 2 șî 3 brăzdare, mașină 
de semănat porumb pe 4 rânduri, mașina de 
semănat păroase pe 21 de rânduri, cositori cu 
discuri, moriștl de scos cartofi. Geamuri șl uși 
termopan, centrale pe lemne, mobilă second 
hand, tel. 0722/218747.
• vând tractor 11650, stare bună înscris în 
circulație, revizie tehnică la zi, combinator C2600 
DINC + plug suedez, cu 3 brazde+2 grape cu 
colb, Preț 200 mii. 0723/520357.
• vând tractor U650, stare de funcționare șl plug, 
storcător miere albine, 3 rame inox. Tel. 
0254/211106.

• Kvlndaantenede sarent aigitale începând cu 
63 mu. iei, recepționează programe romanești 
fără abonament și 600 de programe străine, 
montarea și deplasarea sunt gratuite, 1 an 
garanție la echipamente.
• vând comIM Sony, nouă 3 CD, telecomandă 
preț 200 euro, 0722/664081.
• vămi tv color, viaeorecoraei coi 
muzicală fax, stație amplificare șl receiver 
satelit analog. TeL 711061

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând a»arat foto digital anonA 95,5 MP, nou, 
0720/020668
• vând telefon mobil Nokia 6610. model 
deosebit de câteva luni, cu radio, handsfree și 

ltTliSlul’ eura< ne®ocial’11, tel-
• vând tatefon siemens A57 mekxffl polifonice, 
ceas, jocuri, alarmă Nou, In garanție, preț 23 mii. 
negociabil. Tel. 0727/911365.

Materiale de construcții (53)

Moto-velo (41)
• vând 4 buc. cauciucuri noi, pentru Dacia 
papuc, 3/178 preț 12 mil/bucată, preț nego
ciabil. Tel. 0721/384304.

Piese, accesorii (42)
• vândă discuri de frână ventilate Lucas, un set 
plăcuțe frână Lucas, semnalizator stânga'față 
toate noi, de Audi butoiaș, tel. 0723/779477.
• vând diorite piese Ladă noi, originale, aripi 
față ușă stânga, etc. tel. 770687.

• vând n W pentru dezmembrare sau piese, 
piese Renault 13 vibrochen șl chiuloasă pentru 
1600 și cutie viteză4 trepte vibrochen 2068 
Diesel, 0254/211106,

Mobilier și interioare (47)
• cumpăr moMâ veche, tel. 0741/566275.
• moMor la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/642188

• vând cârtmidâ Porotherm import Ungaria, 38 
S și 25 S. Preț 3J mii. lel/mc (TVA inclus). Tel. 
0723/ “

Arta, antkhitati, carte 
reviste (55)

• vând cans de buzunar din aur, marcat Illinois, 
vechime peste 100 ani, perfectă funcționare, 700 
euro, negociabil tel. 0723/732560,0254/212272.

Electrocasnice (56)
• vând cm cu 4 sertare, stare bună 
mașină de spălat mică din plastic șl centrifugă 
pentru rufe, nouă tel. 0254/221894.

• vând frigida Arctic, stare de funcționare 
foarte bună preț 3 mii. negociabil, tel. 217286, 
0723/779477.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 26 familii de albine, cu sau fără ladă 
informații Dobra, Str. Rîului, nr. 10, tel. 283217, 
după ora 20.

Se împlinesc șase săptămâni de când tatăl meu
MÂNZATIOAN

a plecat de lângă noi. Dumnezeu să-l odihnească.

în neobosita scurgere a timpului au trecut, iată, 3 ani de 
zile de când mult iubitul nostru soț, tată și bunic

IANCUIOAN
din Sălașu de Sus, a plecat pentru totdeauna de lângă noi. 
Cu aceeași iubire veșnică îl vom păstra în sufletul nostru și 
nădăjduim că o vor face și cei care l-au cunoscut. Soția 
Rodlca, fiul Mihai, nora și nepoții. Dumnezeu să-l odih
nească.

• vând Mn de grădină producție 2004, tel. 
0726^80248
• vând Mn, producție 2004, comuna lila, sat 
Cuieș.nr. 32. Tel. 0722/693489.
• vând gâH tinere, ouătoare, rasă franceză 
preț avantajos, tel. 0726/710758 și 0254/282399,
• vând mazăre cu ovăz. Relații lâ tel. 
0798/207872
• vând vn3 rasa Holstein șl Bălțata 

Românească tel. 0740/029399, 0254/747912, 
după ora 20. .
• vând Mn și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0ț23/006657.

• pierdut camei de asigurat de sănătate pe 
numele Didraga Mlhalela, din Clopotiva. ti declar 
hui
• pfentai camei de asigurat de sănătate pe 
numele Resedea Stelică din Balomir. fi declar 
nul.

Instrumente muzicale (60)
• vana pian Jakob cztyua Sohn Jahare 1842 
Wler, placă bronz, corzi Incruc șate, cu coadă 
stare impecabilă preț negociabil tel. 611145, 
după ora 20.

Alte'e(6 )

• ferertre dh lemn multistratificat, termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit, calitate 
impecabilă la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 025V237533.
• ofer mri croitor interesat perină mare pentru 
călcat Relații latei. 217649,216558 

de'mSSttaJrâțdSSâ,1?^^^ 0,48

• vând 2 litri de ulei de motor Arai Super Tronic 
OW-30, sigilat, la jumătate de preț față de 
magazin, tel. 0723/7794T7.
• vând acvariu îoo l, 80x40x40, preț 20 euro, tel. 
0722/664081
• vM i* de diferite cuion și marw arti
ficii tort pentru nunți și alte aniversări, tel. 
O723/77B477.
• vând onM militară veche cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 euro, teL 0723/005657
• Vând miteH ( te înghețată un ha pământ în

Hațeg, tel, ud 41/089785.
• vlnd nanede cu eclipsa. Preț 2 euro/bucata. 
Tel. 0723/005557.
• vM priiamnl de marcă sub prețul pieței, 
100 ml tel 0720/020668
• vând redactor oxigen, nefolosit trasă sudură 
ladă frigorifică 5 sertare, preț negociabil, tel. 
214504.
• vând rochie de mireasă model deosebit alb 
cu flori bleu, mărimea 40-42, preț 2.500.000 lei, 
negociabil, tel. 0721/248658

• vM niton magnetică 8 benzi, radio
casetofon stereo Trident radio Vef nou, 7 
lungimi de undă veioză rabatabilă geantă 
diplomat cu cifra, tel. 0723/065318 716359.
• vând Tifotoe (mașină de surftaO, nouă mono- 
fazică șl piese de schimb, motor electric, pedală 
cuțite, tel. 217543.

Pierderi (62)
• ptordut carnet asigurat pe numele Bâieșan 
Gheorghe. II declar nul.

• pfeedut camei de asigurat pe numele Balint 
Horla, din Grădiștea de Munte. Se declară nul.
• ptanM ornai de asigurat pe numele Teodor- 
escu Maria, Orăștie. Se declară nul.
• pierdui comat de sănătate pe numele Mlhuți 
Cosmina Elena Se declară nul.
• pierdut leegltlmitfe nevăzător pe numele 
Oprea Constantin. O declar nulă
• plwdut fegRănații serviciu pe numele Băieșan 
Gheorghe.O declar nulă

Prestări servicii (72)

• meat lucrări de tapițerie, ofer calitate și preț 
negociabil, tei. 229321.
• awifea mțfeil clasele l-Vlil, seriozitate, preț 
avantajos, tel 221122
• tanapart marfă cu Ford Tranzit 12 și 10 mc, 
tel. 0722/328820.
• teMBOrt marfă local și interurban, cu camion 
acoperit de 32 tone util, 36 mc; dimensiuni de 

încărcare 600x240x240. Tel. 229611, (1740/953297.
• ftamport dale cotețe pentru studenți la 
Timisn»- reLOZ^/fiOSE

Solicitări locuri de munca 
(73)

• cNMrt barn cu experiență îndelungată îmi 
ofer serviciile unei formații pentru cântat la 

petreceri. Deva, tel 0722/629058
• Ingtoerteconamtot actualmente angajat în 
Arad, căsătorie și relocare în Deva, caut loc de 
muncă compatibil, engleză -Hranceză ■ mediu, 
vechime 2 ani, tel. 0723/950298
• etadentt, am cunoștințe program contabili
tate CIEL și diplomă ECAL, caut loc de muncă ca 
operator PC, cu program flexibil, rog seriozitate, Z 
tel. 0727/869964. S

Oferte locuri de muncă (74)
• caut contabâ cu experiență în contabilitate 
primară pentru magazin în Hunedoara 
Candidațil interesați sunt rugați să depună copie 
după Ci + CV la fax 213870. Persoanele selectate 
vor fi contactate.
• SX. DISTRIBUȚIE PROD ALIMENTARE anga- 
jeazăQE5T10NAR(Ă), domiciliul Deva, experiență 
în domeniu minimum 1 an. Se acordă salariu 
7X08008 SUPERVIZOR (cu experiență îrt 
vânzări). CV la fax: 0254/231068
• aedaiata camardaM angajează vânzătoare 
pentru magazin alimentar în Deva. Condiții: 
experiență minimum 6 luni, vârsta maximă 35 de 
aH, tel 0254/231008

1M . ivi ■ ■■ i w* | vrel cu ad0v^rat 08 anunțul tău să fte remarcat, 
1“ VI II !■ I încearcă variantele speciale contra cost,
k V IW La 11 I I I hl ALEGE Și COMPLETEAZĂ TALONUL!

1 • agent casă cu dependințe, satul Bobâlna, nr. 
76, tel. 21686B, 541025 ‘

i • vănd casă 2 corpuri: primul-2 camere, hol, 
bucătărie, cămară sobă teracotă al doilea- 

i bucătărie, cămară anexe gospodărești; fântână 
cu pompă în Bretea Mureșană Preț 900 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/154401. Tel. 227542, seara.
• vând casă 2 camere, anexe, teren 2060 mp, în 
Bărsău, preț 500 mii. negociabil, tel. 0740/210780.
• vând casă stare bună lângă șosea, în 

i Săcămaș, nr. 98, preț 450 mii. Informații Brâznic, 
nr. 99, sau tel. 0741/162760,0744/133638, până la 
ora 17, .
• vând uqant casă în Sîntuhalm, 4 camere, 
bucătărie, bale, anexe, curte, grădină 6000 mp, 
apă curentă gaz, canafttare, preț 115300 euro, 
tel. 0745/888619.

Vând garsoniere (19)
• 28 mp, superamenajată zona Policlinicii Deva, 
ît 1, ocupabilă imediat, tel. 0745/253413,218234.
• confort l; parchet bucătărie, baie, balcon 
nchis, apometre, repartitoare, ocupabilă 
mediat zona Ulpia. Tel. 0743/966871,

vând 18 parcele teren a 500 mp, zona 
ăpnoara. Relații tel. 211124

Auto străine (37)
• vând CRroen BX19D, 1905 cmc. Diesel, berlină 
5 uși, verificare tehnică 2006, consum 55%, 
suspensii hidraulice, închidere electrică, stare 
perfectă preț negociabil, tel. 0723/656263.
• vând Hat Cromo. TD, AF 1987, gri metalizat 
stare foarte bună ca aspect și funcționare, preț 
negociabil, tel. 0726/680245.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mentai Central 

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.580,

www.almat.ro,slmAIOsmart.ro

Mobilier de apartament,

1 Mobilier de birou, 
uși porta...........
— Tapițerii, Camere de 

tineret

RECLAMĂ

HIvarmnte

j • chioșcul de ziare de lângă
j Comthn:
j • chioșcul de ziare din stația
i de autobuz Orizont- Micro 15: 
j • chioșcul de ziare de lângă 
j Galeriile de Artă Forma;, 
j • chioșcul de ziare de lângă 
j Alimentara Dacia;
j • chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu - B-dul Decebai.

cuvw Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică pubHdtate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabRItatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

slmAIOsmart.ro
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Vând garsoniere (19)
• dec, o«teri x, gresie, faianță balcon închis, 
parchet ocupabilă imediat zona Ulpla. Tel. 
0741/154-401 (Garant Consulting)

• confort t gresie, faianță, balcon închis, 
parchet centrală termică luliu Maniu, preț neg.

J. . Tel. 0743/549554 (Garant Consulting)
’-3m • dec, parrtet, repartitoare, apometre, 
~ instalații electrice noi, ușă lemn masiv, faianță 

et intermediar, 22 Decembrie, preț neg. Tel. 
0743/549554 (Garant Consulting)
• Itero 15, balcon închis, gresie, faianță 
apometre, izolație, preț 490 mii. lei. Tel. 231.212 
(Garant Consulting)
• am eaulndă dec., balcon, amenajări, pre: 
700 mil. tei.,Tel. 231212 0740/013971 (Garant 
Consulting)
■ zona Dada, et intermediar, amenajări 
modeme, contorizări, preț 520 mii. lei. Tel. 
231212,0740/013.971 (Garant Consulting)
• ama Dorubențl ST 40 mp, centrală termică 
balcon, termopan, amenajări. Tel. 231212 
0740/013971 (Garant Consulting)
• el 2 Gojdu, balcon, contorizat lavabil, preț 
730 mii. lei. TeL 231.212 (Garant Consulting)
• dec, zona centrală et bun, gresie, faianță 
podele laminate, balcon închis, preț 720 mii. lei 
neg. Tel. 0788/497.615 (NR. 1)
• dac, cooptat mobilată nou, TV color, frigider, 
mașină de spălat automată et 1, Dorobanți, 720 

miL lei neg. TeL 0745/411449 (NR.1)
• ocarid. Deva, zona ultracentrală, dec., 
modificări și amenajări interioare ultramoderne, 
complet mobilată și utilată preț 790 mii. lei neg. 
Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Deda, el 2 îmbunătățiri, contorizări, preț 480 
mii. lei neg. Tel. 0723/660.160 (Evrika!)
• ZwandteA et 2, balcon, cameră mare, 
parchet contorizări, fără îmbunătățiri majore, 
preț 460 mlL tei neg. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• idiiaeeaMă el 1, dec., contorizări, gresie, 
faianH,5T32mp, bine întreținută preț neg. Tel. 
211587 (Evrika!)
• etaj 2, dec, balcon închis, contorizări, bine 
întreținută Zamfirescu, preț 685 mii. lei. Tel. 
0742/005228 0720/387596 (Casa Betania)

• dec, peeta, faianță contorizări, spoturi, 
Eminescu, preț 395 mii. lei. Tel. 0744/770.051, 
0724/169303 (Casa Betania)
• < ț dec., ST 45 mp, 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică 22 Decembrie, preț 
815 mii. lei. Tel. 0744/690918 0720/370.753 (Casa 
Betania)
• bafcMtocMiZ focuri la gaz, parchet et supe
rior, preț 280 mii. lei neg. Tel. 718.706, 
0745/354575 (Omega)
• an centrală et 1, gresie, faianță parchet 
țidtoăt^tre^ 420 mil. lei neg. Tel. 718706,

>
• zona centrală gresie, faianță ușă metalică 
centrală termică, balcon, preț 420 mii. lei. Tel.

v

718708 0745/354.575 (Omega)
• zona Parc, boiler, parchet ușă capitonată 
lavabil. preț 320 mii. lei. Tel. 718708 0745/354579 
(Omega)
• zona Dada, gaz contorizat apometre. ușă 
metalică proaspăt zugrăvit parchet laminat 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat preț 
500 mii. tei. Tel. 0745/653531 (Eiia)
• anmMoc, ama Kogălniceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro.

aaiEiti.' ...........
2 camere, zona Gcjou gaz cotit- 

faîănp, parchet reparti
toare, zugrăvită recent ocupabilă Imediat preț 
485 mii. lei. Tel. 0722/566338 (Ella)
• cmrildtadn, zona Dacia, curent contorizat 
proaspăt zugrăvită ocupabilă imediat preț 210 
mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• zona Mârtțti, contorizată balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv. Tel. 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Zandboicu, et 1, contorizată apă gaz 2 
focuri, repartitoare de căldură ușă metalică 
tavan fals, spoturi, parchet 40 mp. Tel. 
0723/251498 (Fiesta Nora)

_ • zona Dada, semidec., gresie, faianță în baie,
: T-4contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
v-^/ușă nouă preț 550 mii. lei. Tel. 235208 

Oi Li locan3000).
• zona gate semidec., 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. Tel. 235208 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona BUtavard, dec, complet mobilată 
parchet zugrăvită, fără îmbunătățiri, et inter
mediar. Preț 22.000 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, mobilată gresie, faianță 
laminat ușă metalică balcon închis, et 1, preț 
700 mii. lei. Tel. 235.208 0721/744.514 (Rocan 
3000)
• zona gară 30 mp, balcon închis, centrală 
termică bine întreținută et intermediar, preț 
760 mii. lei. Tel. 235.208, 0724/620358 (Rotan 
3000)
• Bdul Dada, amenajată centrală termică 420 
miL lei. Tel. 710.129,0740/148780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• George EnosoA gresie, faianță, parchet 
convector, 320 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• ana BuoegL parchet balcon, boiler, 330 mii. 
lei. Tel. 710.129, 0740/148780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Din, ani ultracentrală et 1, parchet, 
termopane, balcon închis, st 40 mp, complet 
contorizală îmbunătățiri, preț 840 mii. lei, tel. 
0726/7103038 (Prima Inveșt)
• dactitertr, gresie, faianță instalații sanitare 
noi, lavabil, zona Dada, preț 750 mii. lei neg., et 
intermediar. Tel. 0742/298024 (Prima Investi

• zona ptatt, Deva, modem amenajată balcon 
închis, 730 mii. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/268071 (Mimason)
• amenajate dec, zona Policlinica Dacia, 510 
mii. lei. Tel. 208003, 238324, 0745/159.608 
(Mimason)
• et ă balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
208003,0745/253413 (Mimason)
• zona Ștrand, et 1, balcon, 460 mii. lei. Tel. 
206.003,0745/253.413 (Mimason)
• ivgent! dec, amenajată modem, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163445 (Mimason)
• sir. II Bntoercu, etaj intermediar, suprafață 
extinsă amenajată parchet laminat gresie, CT, 
mobilată Preț 520 mii. lei negociabil. Tel. 
0720/437389,0720/348089 (Green Contact)

RECLAMĂ

• zona Dorobanți, etaj intermediar, deco
mandată, 2 balcoane, amenajată, st 42 mp. Preț 
800mii IȘEMtspWllC Rubin's Home)
• zona L MmtiMj Intermediar, amenajată, 
centrală termică, ocupabilă imediat Preț 800 mii. 
lei. Tel. 234401. (Rubin's Home)
■ zona Zemflreeai, etaj 1, decomandată, st 35 
mp, parchet contorizată. Preț 720 mii. lei, nego
ciabil, Tek®Z42/27S051. (Rubin's Home)
• zonă aMncontrală, etaj intermediar, 
amenajată! stil occidental. Preț 820 mil. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr garsoniere (20)
• Dwa,«maurur- „ju sau fără îmbunătățiri, 
ofer 500 mii. iei și peste, în funcție de ofertă. Tel. 
21 1.587 «wMk-
• Deva, de preferință dec. și etaj intermediar, 
ofer prețul pieței. Tel. 0745/253.662, 211.587 
(Evrika!)
• tona Gojdu, etaj intermediar, amenajată. Ofer 
670 mii. lei. Tei. 0742/278051 (Rubin's Home)
• zona Sada, etaj intermediar. Ofer 410 mii. lei. 
Tel. 0742/278051. (Rubin's Home)
• zona Dada, Eminescu, Progresul, oferta de la 
500 mil. la 640 mii lei, tel. 0788/165.702 (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent dec, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică, etl, zona mag. Tineretului, 
preț 35.000 euro neg., tei.0742/011418 (Prima 
Invest)
• urgent dec, contorizat apă și gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălniceahu, 
et intermediar, tel. 0742/290024. (Prima Invest)
• decomandate, contartat balcon închis, et 2, 
zona ĂtTraiSivanfeCpreț 980mii. lei neg, tel. 
0740/210.780 (Prima Invest)
• zonă idtracentrate parchet 52 mp, 2 
balcoane, complet contorizat Deva, preț 960 
mii, tel. 0726/710503. (Prima Invest)
• ngșntl deconandnta, et 3; zona Banca Tran
silvania, parchet- gresiei faianță, 2 balcoane, 
preț 32.000 euro neg. Tel. 0740/173.103 
(Mimason)
• «cupaM knedfat amenajat modem, et 2, 
Gojdu, preț 960 mit lei neg. Tel. 0745/640.725 
(Mimason)
• urgenți parter, bloc cărămidă, balcon, bdul 
Oatcia, preț 700, mii, lei. Tel. 0740/173.103 
(Mimason)
p MmMecounnMte et L 46 mp, împăratul 
Traian, 938 miLJW. #W: 206.003, 230324, 
0145/253.413 (Mfevsw).
• deceaundato, baicen închis, parchetat 
contorizat zonă Piața Deva, preț 900 mii. lei neg. 
Tel. 208003,0745/640.725 (Mimason)
• zona OM, decomandate. 710 mii. lei. Tel, 
710.129,074Q/146.780 (Stil Imobiliare)
• «terete tefetantattote et 3350 mii. lei. Tel.

. nmMțMH*aRRMoliiliare)

• Ufcro ă decomandate, et.3,490 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Amm lancu, amenajat 650 nai. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)

• 014, et 2, pod, beci, teracote, 680 ml. lei Td. 
710.129,074Q/146.780 (Stil Imobffiare) I
• Parc Gambrtnm, amenajat centrală 
termică, termopane! 1W mfi. feî.-Tel 710.129, 
0140>W?Wf*HmdMlerrf-
■ Mkro 5, amenajat, balcon închis, centrală 
termică, 600 mii. lei Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare)
• Avram lancu, amenajat balcon închis, 
centrală termică, 520 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/146,780 (Stil Imobiliare)
• zona Gojdu, semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, pârchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică, acoperit cu tablă, preț 
860 mii. lei. Tel. 235.208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Dada, circuit ușă metalică, balcon 
închis, parchetocupabil imediat et 1, preț 800 
mii. lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000) .
• zona L Creangă,. decomandate, partial 
mobilat termopane. centrală termică, bucătărie 
modificate, gresie, faianță, et 1, preț 15 mid. lei. 
Tel. 235208,0724/620358 (Roctel 3000)
• zona Dada, semidecomandate, modificat, 
gresie, faianță, parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Aicea Straiului, semidecomandate, 
modificat centrală termică, balcon, gresie, 
faianță, preț600 mil.MTel. 235.208,0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandate țpade, faianță, et 1, preț neg, 
zona Gojdu. Tel. 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, parchet gresie, faianță, 
centrală termftșă'Afe«* Teilor, preț 700 mii. lei. 
Tel. 0743/5493» (®jț^ Consulting)

• decomandate, pante gresie, faianță, balcon, 
bdul Decebal, et 2, preț 13 mid. lei. Tel, 
0743/549.654 (Garant Consulting)
• Scărișoara, parter, contorizat fără 
îmbunătățiri, semidecomandate, geam baie, 
preț 650 mii, lei. Tel. 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• Aleea CrișuM, contorizat gresie, faianță, 
parchet preț 650 mii. lei. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• Aleea Streădd, contorizat fără îmbunătățiri, 
balcon închis, preț 500 mii. lei. Tei. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• Dada, et bun, parchet gresie, faianță, Iavabil, 
ușă nouă, preț 590 mii. lei neg. Tel. 0788/497.615 
(NR.1)
• dec, BduL Decebal, lux, gresie, faianță 
modernă, parchet termopan, ușă nouă, 
instalații sanitare și electrice noi, preț 1,2 
miliarde, tel. 0788497.615 (NR.1)
• arcuit zona Minerului, bine pus la punct, 
parchetat, gresie, faianță, centrală termică, 
balcon, preț negociabil, tel. 0788.497.615 (NR.1)
• zona Gojdu, et bun, faianță parchet balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 900 milioane, tel. 
0788.497.615 (NR.1)
• zona talu Maniu, st 75 mp, parchet gresie, 
faianță baie, balcon mare închis, centrală 
termică preț 33.000 euro negociabil, 0788497.615 
(NR.1)
• semidecomandate, moMte contorizat 
ocupabil imediat et 3, Al. Armatei, tel. 
0745.411449 (NR.1)
• Aleea Armatei et bun, balcon, apometre, gaz 
contorizat preț 700 milioane neg. tel. 
0788.497.615 (NR. 1)
• eU, parchet balcon, contorizări, baie cu
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Tel. 0724/169303. 0743/103.622 (Casa 
Betania) '

• et 3, balcon închis, faianță parchet, 
contorizări, Gojdu. preț 920 mii. lei. Tel. 
0741/120.722 0724/169303 (Casa Betania)
■ et3, decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, 60 mp, 22 Decembrie, 31.000 euro. 
Tel. 0741/120.722,0720/370.753 (Casa Betania)
• et 2, decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, zona Gării, preț 1,08 mid. lei. Tel. 
0724/169303,0743/103.622 (Casa Betania)

• deaxnandate, centrată termică proprie, aer 
condiționat proaspăt zugrăvit balcon, parchet 
Minerului, preț 850 mii. lei Tel. 0742/005.228 
0720/387396 (Casa Betania)
• ultracentral, contorizat parchet balcon, zonă 
liniștită modificat, preț 880 mii. lei. Tel. 
0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona L Creangă dec., et intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon închis, fără amenajări, preț 
1,150 mid. lei, neg., tel. 0732/251.498 (Fiesta 
Nora)
• zona canini vechi, etaj 2, bloc de cărămidă 
contorizat parchet fără modificări, preț fix 1100 
mii. lei, negociabil tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zona Mhendut etl, bloc de cărămidă balcon 
închis, parchet, contorizări, vedere la stradă 
ocupabil imediat preț 790 mii. lei neg. Tel. 
0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, et.1/4, contorizări. balcon 
închis, faianță preț 680 mii. lei neg. Tel. 
0788/165.702 (Fiesta Nora)
• uttractntral decomandate, vedere în bdul 
Decebal, fără modificări interioare, et. 2, preț 
neg. Tel. 0745/302200 (Fiesta Nora)
• zona pieței, 60 mp, et intermediar, hol central, 
bucătărie mare, 2 balcoane, .contorizat. Tel. 
0745/302200 (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandat, et interme
diar, modificări interioare, termopan, parchet 
nou, gresie, faianță ocupabil imediat Tel. 
0788/165.702 (Fiesta Nora)
• Decebal, decomandate, centrală termică 56 
mp, parchet, balcon închis, preț 1,180 mid. lei. 
Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• Mkro 8et 1, gresie, faianță linoleum, balcon 
închis, apometre, 2 focuri la gaz, 300 mii. iei neg. 
Tel. 718706,0745/354.579 (Omega)
• Mau 8 multiple îmbunătățiri, preț 330 mii. lei. 
Tel. 718708 0745/354575 (Omega)
• Micro 4, parter, boiler, ușă de lemn, interfbn, 
zugrăvit, 2 focuri la gaz, preț 480 mii. lei. Tel. 
718708 0745/354579 (Omega)
• Mkro3, et 2, centrală gresie, balcon, preț 630 
mii. lei neg. TeL 718708 0745/354575 (Omega)
• Mkro 3,2 convectoare, boiler, parchet preț 
500 mii. lei. Tel. 718708 0745/354579 (Omega)
• Mcro 4, et 3, centrală termică termopan, 
parchet preț 580 mii. lei. Tel. 718706, 
0745/354575 (Omega)
• Mkro 2, et 2, gresie, faianță parchet 2 focuri 
la gaz, 630 mii. lei. Tel. 718708 0745/3aS79 
(Omega)
• senddaconiandate, zona Bălcescu. et.2, 
apometre, gaz contorizat balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat preț 830 mii. 
lei.Tel. 0788/299304 (Ella)
• decomandata, Bălcescu, et intermediar,
centrală termică parchet balcon mare închis, 
frumos amenajat preț 900 mii. lei. Tel. 
0722/568938 (Ella) /
• semidecomandate zona Straiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500 mil. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• decomandate Gojdu apometre, gaz conto
rizat faianță gresie, parcheUsmnat instalații 
sanitare noi, balcon inchiOnobiîă bucătărie 
Indusă în preț, ocupabil imediat preț LI mid. lei. 
Tel. 0722^68938 (Ella)
• innktaaaMndatezona Armatei, etl, gri sie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon mehis 
proaspăt zugrăvit, ocupabil imediat Tel. 
0745/653531 (Ella)
• nddmteinitatet zona Micro 6 Hunedoara, 
etl, ușănietalică «noctetatinstalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 260 
mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)

• ivgartl zona I. Corvin, et 2, decomandate, 
multiple îmbunătățiri, amenajări interioare, 
peste tot părchrttaroinat instaîaiție^je'^awJr 

condițioGat suprafață mare, ocupabil imediat 
preț negociabil. Tel. 211587, 0745/253.662 
(Evrika!)
• zonă uHracontrală et 2, bloc de cărămidă 
camere cu parchet, contorizări, fără 
îmbunătățiri majore, preț 950mii. lei negociabil. 
TeL 21158(7,0723/660.160 (Evrika!)

• zona Dada, etl, camere cu parchet, 
contorizări. gresie și faianță ocupabil în timp 
scurt, preț 590 mii. lei. Tel. 0746/253562 (Evrika!)
• zona piață, et 1, decomandate, suprafață 
mare, 2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, 
preț negociabil. TeL 211587, 0745/253.662 
(Evrika!)
• 2 apartamente a 2 camere, în zona Bălcescu, 
etaje intermediare,contorizări, inclusiv reparti
toare, parchet în camere, suprafață 52 mp 
fiecare, preț 780 miL tei fiecare. Tel. 0745/253562, 
0723/660.160 (Evrika!)
■ Gojdu, hol central, modificări multiple, 
parchet, faianță gresie, centrală termică 
jaluzele exterioare, izolație italiană preț 820 mii. 
lei. Tel. 0720/437389, 0720/348.089 (Green 
Contact)
• Str. M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică preț 775 mii. lei. Tel. 0720/437389, 
0720/348089 (Green Contact)

• M. Eminescu, zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabil. TeL 
0720/437389,0720/348089 (Green Contact)
• semidecomandate etaj intermediar, zona Al. 
Transilvaniei, parchet gresie, faianță balcon 
deschis, apometre, gaz contorizat -1 foc. Preț 
985 mii. lei, negociabil. Tel. 234401. ( Rubin's 
Home)
• decomandate Kogălnkeanu, etaj intermediar, 
amenajat Preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
234401. (Rubin's Home)
• decomandata, zm Eminescu, et intermediar,
amenajat parchet gresie, faianță contorizat. 
Preț 1,05 mid. lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s 
Home) v
• zonă idtracentrală et 2, decomandate, vedere 
la bulevard. Preț 1,3 mid. lei. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Home)
• zonă idbacenbală, et 2, decomandate, vedere 
în spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin's Home)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona centrală de preferință decomandate, nu 
contează amenajările, ofer prețul pieței. Tel. 
211587 (Evrika!)
• Deva, zonă liniștită decomandate sau în 
circuit etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211587,0745/253.662 (Evrika!)
• ZOna Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mii. lei. Tel. 
0720/437.889,0720/348.089 (Green Contact)
• zonă (MmOcentrata, etaj intermediar. Ofer 870 
mii. lei. Tel. 0720/437389, 0720/348089 (Green 
Contact)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507317 (Ella)
• zona Astoria, Cioclovina, Scărișoara, 
Eminescu, se oferii maxim 750 mii lei, cu plata 
imediat TeL 0724/254351. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Mkro 6, parchet, 2 focuri lă gaz, bine 
întreținut, preț 320 mii. lei. TeL 718708 
0745/354575 (Omega)

• zonă centrata. et 2, decomandate, centrală 
termică preț 27.000 euro. Tel. 718708 
0745/354579 (Omega)
• Mkro 5, et 1, semidecomandate, parchet, 
balcon, 300 mii. lei neg. Tel. 718708 0745/354575 
(Omega)
• Mkro 2, et. 2, parchet boiler, geam termopan, 
2 băi, 2 balcoane, 900 mii. lei neg. Tel. 718708 
0745/354579 (Omega)
• Mcro 4, et 2, centrală termică gresie, fainață 
parchet 2 băi, 125 mid. lei. TeL 718706, 
0745/354575 (Omega)
• Decebal, Udo, decomandate, centralătermică 
2 bă, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabil imediat Tel. 
0788/165.703,0724/254351 (Fiesta Nora)
• central, decomandate, 2 bă, contorizat apă și 
gaz, repartitoare, balcon închis, vedere în 2 părți, 
prețfoarte bun. Tel. 0788/165.703,232309 (Fiesta 
Nora)
• zona AnoJa. et intermediar, centrală 
termică bucătărie modificată parchet nou, 
gresie, faianță ușă metalică' preț 25500 eruo. 
Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zona Progresul, blocuri noi, decomandate, 
repartitoare, parchet ușă nouă băcon mare 
închis, garaj cu toate utilitățile, canal tehnic. Tel. 
0723/251.498 (Fiesta Nora)
• dec, st 90 mp, parchet, contorizat, et 2, zona 
Progresul, preț 1,2 mid. neg., tel. 0742/019.418 
(Prima Invest)
• urgent dec, complet contorizat gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifer, zona Progresul. 2 
balcoane, et. intermediar, preț 1200 mid. lei neg., 
tel. 0742/2980248 (Prima Invest)
• urgent el intermediar, amenajat recent 
termopan, parchet nou, zona Bălcescu, preț 
31.000 euro neg., tel. 0721/815.781 (Prima Invest)
• central, renovai complet lavabil, 33.000 euro 
fix. Tel. 0722/564.004 (Prima Invest)
• decomandate parchet faianță contorizat, et
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. TeL 230324, 
206.003 (Mimason)
• decomandate et 1, centrală termică boxă 2 
bă, împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. TeL 
0745/253.413,206.003 (Mimason)

•• semidecomandate amenajat centrală 
termică 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, 
Deva, preț 135 mid. lei. Tel. 230324,208003 
(Mimason)
• Mkro 5, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică preț 700 miL lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• zona OT, băcon, 2 bă, decomandate, et inter
mediar, preț 900 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare)
• Mkro 4, et. intermediar, întreținut preț 700 
mii. lei. Tel. 710.129,0740/148780 (Stil Imobiliare)

• Avram lancu, et intermediar, centrală 
termică preț 950 mii. lei. Tel. 710,129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• semidecomandate parchet gresie, făanță 
contorizat et. intermediar, preț 35.000 euro, neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• semidecomandate parchet et intermediar, 
Dacia, preț 800 miL lei neg. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• decomandate complet mobilat centrală 
termică aer condiționat bdul. N. Bălcescu, preț 
32000 euro. TeL 0745/079.659 (NR. 1)
• zona Kogălniceanu, gresie, făanță lavabil, 
balcon mare închis, apometre, preț 34.000 euro 
neg,, tel. 0788497.615 (NR.1)

.•hdidDecț|al,et:nter ied 2 băi, 2 balcoane 
:'(1 I, parc, .ei, gresie, făanță, lavabil!

centrală termică tel. 0788497.615 (NR. 1)
• et 3, decomandate, contorizări, parchet 2 bă, 
2 balcoane, zona Mărăști, preț 1,7 mid. lei. Tel. 
0743/103.622 0724/169303 (Casa Betania)
• et totarmedar, decomandate, gresie, faianță 
balcon 'închis, contorizări, repartitoare, 
Băcescu, preț 35.000 euro neg Tel. 0743/103.622, 
0724/169303 (Casa Betania)
• s intermedfar, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică lavabil, instalații sanitare noi, bdul. 
Decebal, preț 1,5 mid. Tel. 0742/005.228 
0724/169303 (Casa Betania)
• el 3, decomandate, 2 băi, balcon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, Ion 
Creangă 46.000 euro neg. Tel. 0724/169303, 
0742/005.228 (Casa Betania)
• zm Aleea Moților, semidecomandate, 
parchet apometre, gaz contorizat zugrăvit, et
3, preț 720 mii. lei. Tel. 235.208 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Progresului, decomandate, 70 mp, 
parchet în camere, bucătărie, băe, 2 debarăe, 
suportă modificări, balcon, totul contorizat preț 
1380 mid. TeL 235.208 0724/620358 0721/744.514 
(Rocan 3000)
• zona Aleea Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat, balcon închis, gresie, faianță 2 bă 
amenajate, centrală termică ușă metalică boxă 
preț 1,5 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744314 (ROCan 3000)
• George Enescu, decomandate, 100 mp, 
parchet băe, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235.208, 0724/620358 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona Piață decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchet centrală termică balcon închis, boxă 
preț 1,350 mid. lei. Tel. 235.208 0724/620.358 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona Projpesul et 1 decomandate, cu garaj, 
bloc de cărămidă hol central, amenajări inte
rioare, centrală termică apartament bine 
întreținut, preț negociabil. Tel. 0745/253.662 
(Evrika!)
• zona Micul Dallas, et. 1, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, suprafață mare, ocupabil 
în timp scurt preț negociabil. Tel. 0723/660.160, 
211587 (Evrika!)
• zona Gojdu, et.l, semidecomandate, bloc de 
cărămidă contorizări, balcon închis, ocupabil 
imediat, preț 1,1 mid. neg. Tel. 0745/253.662 
(Evrikăj

• semidecomandate, zona Bulevard, et inter
mediar, 2 bă, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat 2 focuri, îngrijit, preț 1,260 mid. lei. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• decomandate, zona Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci ■ 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
0722/566338 (Ella)
• semidecomandate, Dada, parchet gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134.022 (Ella)
• decomandate, zona Minerului, bloc de 
cărămidă parchet de stejar, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, 
apometre, repartitoare, preț 790 mii. neg. Tel. 
0788/299.904 (Ella)
• semidecomandate, zona Bulevard, centrală 
termică 2 bă, 2 băcoane (1 închis), gresie, 
făanță parchet lavabil, modificări interioare, 
renovat recent vedere în 2 părți, preț 155 mid. 
lei neg. Tel. 0788/888818 (Ella)
• zona Decebal, semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet. Preț 1,45 
mid. lei. Tel. 234401 (Rubin’s Home)
• zona Protpesid, parchet 2 băcoane, st- 98 mp, 
etaj intermediar. Preț bun. Tel. 234401. (Rubin’s 
Home)
• zona Gojdu, etaj 3, termopan,1 parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin's Home)
• KogAlniceanu, contorizat în circuit. Preț 13 
mid. lei. 0742/278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• ugantl Bdul Decebal, zona Lido, Progresul, 
cerere sigură cu plata imediat Tel, 0788/165.703, 
232508 (Fiesta Nora)
• urgmti Deva, zona Dorobanți, Liliacului, 
Mărăștiul nou, de preferință Cu 2 băi, etaj 1 sau 2. 
Plata pe loc. Tel. 211.587,0745/253.662 (Evrika!)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona Dorobanți etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă hol central, 3 terase, 2 băi, preț 1,6 mid. lei 
negociabil. Tel. 0720/437.889, 0720/348.089 
(Green Contact)
• zona Eminescu, decomandate, 2 bă, 2 
balcoane, amenajat complet, centrală termică 
preț 1,15 mid. lei negociabil. Tel. 0720/437.889, 
0720/348089 (Green Contact)
• zona Băcescu, decomandate, 119 mp, 
apometre, repartitoare, parchet vedere în 2 
părți. TeL 0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona PlațeL centrală termică aer condiționat 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• «ta| Intermediar, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
mid. lei, negociabil. TeL 234401. (Rubin’s Home)
• etaj Intermediar, zona Eminescu, decoman
date, 3 balcoane. 2 bă. Preț 45000 euro. tel. 
234401. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st ■ 90 mp. Preț 155 mid. lei. Tel. 
0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Pieței centrală termică aer condiționat, 
termopan, parchet, gresre, faianță bucătărie 
modificată. Tel. 0723/251.498 (Green Contact)
• Piața Viorele, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 680 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil 
Imobiliare)
• Lltertati, decomandate, modificări interioare, 
centrală termică preț 36.000 euro. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Mkro 4, decomandate, amenajat centrală 
termică beci, grădină preț 1 mid. lei. Tel. 710.129, 
0740/148780 (Stil Imobiliare).
• dearmandate et 3, zona Ion Creangă 
parchet gresie, faianță, contorizat 2 băi, 2 
balcoane, preț 49.000 euro. TeL 0745/159.573 
(Mimason)
• decomandate, garai sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei. TeL 0745/159.608 
(Mimason)
• decomandate, garaj, zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 227.542 seara, 
(Garant Consulting)
• et ț decomandate, 2 bă, 2 băcoane, gresie, 
făanță garaj cu apă caldă și cădură, loan 
Corvin, preț 41500 euro. Tel. 0724/169.300, 
0743/103.622 (Casa Betania)
• zona bdul Decebă, decomandate, SL 80 mp, 
ST 100 mp, parchet 2 băcoane foarte mari, 2 bă, 
bucătărie modificată cenfrală termică gresie, 
faianță et 3, preț 50.000 euro. Tel. 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Astoria, decomandate, ST 110 mp, 
parchet peste tot balcon închis, bloc acoperit 
preț 35.000 euro. Tel. 0724/620358,0721/744514 
(Rocan 3000)
• decomandate,zona Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat, parchet, repartitoare, preț 
35.000.Tel. 0722/566.938 (Ella)
• dacomandate zogp BejâfcA-ă-centrală 
termică jaluzele exterioare, 2 bai, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
1,1 rnld. lei; Tel. 0788/888818 (Ella)

• deomandate ama Carpați, modificat 2 băl, 
gresie, faianță parchet instalații sanitare noi, 2 
băcoane (1 închis cu termopan), lavabil, vedere 
în 4 părți, preț 1,55 mid. lei. Tel. 0788/888.818 
(Ella)
• zona Miorița, et. 2, parchet 2 băi, gresie, 
făanță centrală termică lavabil, ușă schimbată 
preț 15 told, lei, tel. 0726/710.903 (Prima Invest)
• urgent, zonă centrală et. 3, - parchet 
modificări, centralătermică balcon mare, st 94 
mp, preț 1,A mid. lei, tel. 0726/710.903 (Prima 
Invest)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• zona Piață cu garaj, tel. 0740/126.029 (Prima 
Invest)

Vând case, vile (13)
• Deva, zona Ceangă, 3 camere mari, bucătărie, 
băe, Centrală termică nouă termopane, finisaje 
interioare de ultima oră ocupabilă în timp scurt 
curte și grădină aprox. 500 mp, preț 69.000 euro. 
neg. Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Deva, zonă centrală 3 camere, living, baie 
amenajată bucătărie mare, CT, pivniță pod, 
curte, anexe, gradină 450 mp. Preț 79.000 euro 
negociabil. TeL 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)
• Vlă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 2 
băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modem, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 76.000 euro negociabil. Tel. 
0720/437889.0720/348089 (Green Contact)
• Deva, zona centrală 4 camere, hol, bucătărie. 
2 băi, garaj, amenajări moderne: parchet, 
faianță gresie, centrală termică termopane; 
curte și grădină ST=700mp. Preț 95.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089  (Green Contact)

• Deva, Eminesai, corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parchet tavane false,spoturi, 
2 băi, 2 bucătării italiene; curte și grădină ST=700 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• Deva, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto
rizat termopane, beci, teren 700 mp, preț 110.000 
euro. TeL 0722/564004. (Prima Invest)
• ultracentral Deva, 2 nivele, 5 camere. 2 băi, 2 
bucătării, 2 terase, centrală termică termopane, 
preț 130.000 euro. Tel. 0721/055313 (Prima 
Invest)
• la DN 7, suprafață mare, front stradal, posi
bilități de parcelare min. 1000 mp cu front str. de 
25 m, preț neg. în funcție de suprafață tel. 
0721/815781 (Prima Invest)
• intravilan Deva, st 4000 mp, fs. 69 m, toate 
utilitățile, preț 31 euro/mp, tel. 0740/210.780 
(Prima Invest)
• Intravilan la DN 7, Sântandrei, 3.000 mp, fs 66 
m, apă gaz, curent, preț 20 euro/mp, tel. 
0722/564.004 (Prima Invest)
• 2 corpul 5 camere, 2 bucătării, garaj, grădină 
ST 2000 mp, 15 km de Deva, preț 45.000 euro neg. 
Tel 0740/914.688,0720/370.753 (Casa Betania)
• P+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro neg. Tel. 0742/005228,0720/387396 
(Casa Betania)
• zona Pietroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzi, 
living, parchet, centrală termică complet 
mobilată preț 118000 euro. Tel. 235.208. 
0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zonă bună parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 
balcoane, beci, bine întreținută preț 75.000 euro. 
Tel. 235.208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 
3000)

• zona Horea, 2 camere, bucătărie, bale, 
cămară pod, parchet; curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mil. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Parc, ideală pentru firme, teren, drept, 3 
camere, bucătărie, baie, apă gaz, canalizare, 
teren 1100 mp, preț 100.000 euro. Tel. 
0788/497.615 (NR.1)
• zonă «ntrală ideală pentru firme, 2 camere, 2 
băi, podele laminate, gresie, faianță termopan, 
centralătermică curte 400 mp, preț 65,000 euro, 
tel. 0788497.615 (NR.1)

Cumpăr case vile (14)
• iigenti cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat TeL 0721/055313 (Prima Invest)
• Zona D«va sau Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300-450 mii. lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Casă In Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 
bună grădină, curte. Ofer 90.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

Vând case la țară (17)
• Hășdat 3 camere, bale, bucătărie, garaj, curte, 
grădină cu pomi, fântână curent gaz, sobe, ST 
6.400 mp, preț 950 mii. lei. TeL 718.706. 
0745/354575,0745/354579 (Omega)
• Peștii 4 camere, 2 băi, centrală termică pe' 
lemne, dependințe, garaj, necesită finisări, teren 
13.700 mp, preț 850 mii. lei. TeL 718.706. 
0745/354.579 (Omega)

Cumpăr case la țară (18)
• urgenți modestă dar locuibilă în jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888318 (Ella)

Vând case de vacanță (15)
• P+E, curte, livadă grădină ST 4.000 mp, la 
poalele Retezatului, sat Clopotiva, preț 22.000 
euro. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)

Vând teren (21)
• CMș, 14400 mp, FS 80 m, deschidere la apă 
80 m, preț 11 euro/mp, parcelabil. Tel. 718.706, 
0745/354575,0745/354579 (Omega)
• Intraritan, Peșflș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m, apă Curent preț 
12 euro/mp. Tel. 0788/497.615 (NR.1)
• Cristur, zona centrală teren 400 mp, fs 15 m, 
preț 4500 euro, tel. 0788497.615 (NR. 1)
• la 15 km de Deva, pentru construcție casă de 
vacanță panoramă superbă ST900 mp, FS 20 m, 
apă gaz, curent, cablu TVr preț 6500 euro neg. 
0788/497315 (NR.1)
• urgent) Zăvoi 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp.Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Deva, intrarilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități în zonă Preț 400 
mii. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089 (Green 
Contact)
• La 7 km de Deva, drum națipnai, intravilan, 
ST=1500 mp, apă curent gaz. Preț 5 euro/mp 
negociabil. Tel.0720/437889,0720/348089 (Green 
Corftact)

■ Deva spre Cozia, intravilan, ST=5700 mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. TeL 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau 
împrejurimi, plata imediat. TeL 215.212 (Prima 
Invest)
• Deva zonă centrală St=200-500 mp. Ofer 40 
euro/mp. TeL 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)
• Zona Deva, intravilan, ST=1000 mp, utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp. TeL 0720/437889,0720/348089 
(Green Contact)
• In Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. TeL 0742/278051. (Rubin's Home)

Vând spații comerciale (25)
• transtomat din ap. 2 camere, zona Piața 
Dunărea Hunedoara, cu ieșire la stradă preț 650 
mii, lei. Tel. 718706,0745/354575,0745/354579 
(Omega)
• knoHai destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, preț 35.000 euro neg. Tel. 0745/163.445 
(Mimason)

Chirii imobile (29)
• garoonhră dec, complet mobilată conto
rizată centrală termică telefon, TV color, zona 
Mihai Eminescu. Tel. 0745/411.449 (NR.1)

• Apartament 3 camere, împ.Traian, complet 
mobilat șl utilat preț 300 euro/lună tel. 
0788.497.615 (NR.1)
• Spațiu, zona 22 Decembrie, st 300 mp, preț 10 
euro/mp, tel 0745.41L449 (NR. 1)
• caut urgent garsonieră sau apartament 
pentru închiriere, se oferă de la 50 la 180 
euro/lună TeL 0786/165.703, 232.808 (Fiesta 
Nora) '
• ofer apartament 2 camere, complet mobilat și 
utilat, contorizat zona Piața, 4 mii. lei/lună Tel. 
20&003,230324 (Mimason)
• ofer ap. 4 camere, centralătermică mobilatși 
utilat, zona împăratul Traian Deva, preț 250 
euro/lună neg. TeL 230324, 0745/266.071 
(Mimason)
• ofer apartament 2 camere, semimobilat zona 
Bălcescu, Deva, 35 mii. lei/lună negociabil. TeL 
230324,206.003 (Mimason)
• ofer casă 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
curte, preț 31 euro/mp, tel. 0740/128029 (Prima 
Invest)
■ ofer spațiu comercial, centrul vechi, vad 
comercial foarte bun, ST 120 m, 3 puncte 
sanitare, amenajări interioare moderne, bun 
pentru diverse destinații, preț 20 euro/mp 
inclusiv WA, negociabil. TeL 0745/253.662 
(Evrika!)
• ofer garsonieră bdul Decebal, amenajări și 
dotări interioare de lux, et. 2, doar contract pe 
termen lung, preț 100 euro/lună Tel. 
0723/660.160 (Evrika!)
• ofer apartament 2 camere decomandate, | 
centrală termică proaspăt renovat, complet ! 
utllat'și mobilat, inclusiv mașină de spălat 
Decebal, zona piață preț 140 euro/lună Tel. ’ 
0743/103622,0724/169303 (Casa Betania)
• ofer apartament 3 camere mobilat și utilat 
aragaz frigider, contorizări, garaj, Decebal, preț
120 euro/lună Tel. 0744/690018 (Casa Betania)
• se închiriază spații comerciale *m incintă | 
complex comercial, amenajate și compartimen
tate cu suprafețe între 9 șl 25 mp, preț 10 
euro/mp. Tel. 0742/005228 0724/169303 (Casa 
Betania)
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• Cea mai sexi. Actrița An
gelina Jolie a fost aleasă ca 
fiind cea mai sexi femeie din 
lume. Clasamentul celor mai 
sexi 100 de femei a fost rea
lizat de revista FHM cu votul

a peste 15 milioane de oameni din 27 de țări.

Imită sunete din natură
Paris (MF) - Elefanții din Africa sunt 

capabili să învețe și să imite sunete precum 
cel emis de un camion sau țipetele rude
lor lor din Asia, arată un studiu publicat 
de revista Nature. în cadrul unui studiu 
condus de zoologul austriac Peter Tyack, 
cercetătorii au analizat exemple de imitare 
vocală la doi elefanți din savana africană 
care trăiesc în medii complet diferite.

Elefanții pot scoate țipete ascuțite, dar și 
grave, unele la o frecvență atât de joasă, 
încât nu pot fî auzite de oameni.

Elefanții comunică și prin lovirea pă
mântului cu picioarele, provocând vibrații 
perceptibile la distanțe de peste 30 de kilo
metri, pentru a se avertiza unii pe alții de 
pericole.

Sub asistență { 
respiratorie

Monaco (MF) - Prin
țul Rainier de Monaco, 
aflat de trei zile la rea- j 
nimare în urma unei i 
complicații pulmonare, 
se afla vineri dimineață 
într-o stare „extrem de j 
îngrijorătoare”, a decla
rat un apropiat al său 
pentru AFP.

Internat pe 7 martie 
pentru o infecție respi
ratorie, prințul a fost 
transferat marți la rean
imare, după o recidivă a 
infecției pulmonare în- i 
soțită de probleme car
diace și renale.

în vârstă de 81 ani și î 
având antecedente me- i 
dicale serioase, el se află 
în prezent sub asistență 
respiratorie mecanică.

Cei trei copii ai prin
țului Rainier cu ultima i 
sa soție, actrița america
nă Grace Kelly, Prințul ; 
Albert (47 ani),
Prințesa Caro
line (48 de ani) 
și Prințesa 
Stephanie 
(40 de ani) 
au fost la 
căpătâiul 
său.

Închiriază I 
casa de la | 
Althorp
Londra (MF) -
Fratele prințesei , i 
Diana va închiria casa i 
părintească de la
Althorp cu 30.000 !
de lire sterline pe î
noapte, scrie Daily i
Mirror. i
Earl Spencer oferă 
vizite ale vilei și i
împrejurimilor unde a i
crescut pririțesa 
Diana, dar accesul la 
mormântul ei este i
restricționat. i
Fratele prințesei se 
așteaptă să i
primească în casa i
părintească grupuri ș
de câte 30 de per- f
soane, cazarea cos- i
tând o mie de lire pe 
noapte de persoană.

Rare pi
flată în pericol, gașca nawaiana sau 
Cei trei provin din ouă incubate la W® 
& Wetlands Trust, în Marea Britanie

Din nou la dezintoxicare
Los Angeles (MF) - Whitney Houston 

s-a internat din nou la dezintoxicare, pen
tru a doua oară în ultimul an. Reprezentan
ta cântăreței, Nancy Seltzer, a confirmat 
internarea, fără a face alte precizări.

Houston, care a lucrat la un nou album 
în ultima vreme, a mai fost internată la o 
clinică de profil timp de cinci zile, în mar
tie 2004. în 2002, ea a recunoscut, într-un 
interviu acordat ABC, că a fost dependentă 
de droguri, dar că nu ar mai fî, datorită 
rugăciunilor și credinței.

Earl Spencer
(Foto: EPA)

Sandra Bullock (Foto: epa)

Țesuturi moi de T. rex
■ Acestea au fost prele
vate din femurul unui 
Tyrannosaurus rex 
descoperit în Montana

Washington (MF) - Pale
ontologii americani au anun
țat joi descoperirea unor țesu
turi moi provenind de la un 
Tyrannosaurus rex care ar fi 
trăit în urmă cu 70 de mili
oane de ani.

Țesuturile, care par să fi 
servit la alcătuirea unui vas 
de sânge, au fost prelevate din 
femurul unui T. rex botezat 
MOR 1125, descoperit în Mon
tana, au precizat cercetătorii 
într-un articol publicat de re
vista Science de ieri.

Femurul, care măsoară 1,07 
metri, s-a spart în momentul 
în care a fost dezgropat, cer
cetătorii analizând țesuturile

■ Expoziția Mondială, la 
care participă 120 de 
țări, va fi deschisă timp 
de șase luni

Nagoya (C.B.) - Peste 8.000 
de vizitatori din toată Japonia 
s-au aliniat ieri, de la ora 5:00, 
la porțile Expoziției Mondiale 
Aichi 2005. Printre cei nerăb
dători să intre au fost și japo
nezi de vârsta a doua care au 
vizitat și expoziția mondială 
din Osaka, în 1970. Yuriko 
Mori (63 ani), din Toyota, a 
spus: „La expoziția de la Osa
ka nu am reușit să intru în 
Turnul Soarelui, care a fost 
una din marile atracții. De 
data aceasta nu vreau să-l ra
tez”. Până vineri la prânz, a- 
proape 30.000 de oameni reu
șiseră să intre la expoziție.

Jackson ar putea avea un show
■ Colaboratorii lui 
Trump i-ar fi propus un 
spectacol într-un cazino 
din Las Vegas

Washington (MF) - Miliar
darul Donald Trump ar putea 
veni în ajutorul lui Michael 
Jackson, aflat într-o situație 
dificilă din punct de vedere 
financiar, oferindu-i un con
tract pe câteva luni pentru

Los Angeles (MF) - Actrița 
americană Sandra Bullock a 
primit joi o stea cu numele 
său pe celebrul Bulevard al 
Gloriei (Walk of Fame) de la 
Hollywood, transmite AFP.

La ceremonie, Bullock, în 
vârstă de 40 de ani, a fost 
însoțită de William Shatner, 
partenerul său din „Miss Con
geniality 2”, un film lansat joi 
în Statele Unite.

Actrița a devenit cunoscută 
marelui public în „Speed” 
(1994), în care l-a avut parte
ner pe Keanu Reeves. Cei doi 
se vor reîntâlni pe ecran în 
comedia romantică „II Mare”, 
ce va intra în cinematografe 
în 2006. Reeves a primit și el 
o stea pe Walk of Fame la 
începutul lunii februarie.

Țesut din interiorul osului.
(Foto: EPA) 

din interiorul osului, au ex
plicat Mary Schweitzer și co
legii săi. „Vasele sangvine și 
conținutul lor sunt asemănă
toare celor observate la Oasele 
de struț”, a spus Schweitzer.

Dacă cercetătorii vor putea 
ffia proteine îS țesuturile 
acestui T. rex care avea în jur 
de 18 ani în momentul morții, 
s-ar afla informații noi despre 
fiziologia și viața dinozau
rilor. Țesuțurițe sunt extrem 
de bine conservate.

Japonezii s-au înghesuit să intre la expoziție.

Cu înțelepciune
în total, 120 de țări și patru 

organizații internaționale par
ticipă la expoziția Aichi 2005, 
care are ca temă „Nature’s 
Wisdom” (înțelepciunea natu
rii), și care va fi deschisă 

spectacole regulate la Las 
Vegas, scrie Us Weekly.

Surse apropiate asociaților 
lui Trump au refuzat să 
comenteze informația, iar 
reprezentanta cântărețului a 
declarat că nu este la curent 
cu o astfel de propunere.

Revista citată afirmă că 
Jackson ar fi fost abordat de 
colaboratorii lui Trump pen
tru a-i propune să susțină un 
spectacol permanent la cazi
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până în 25 septembrie. Orga
nizatorii estimează că vor vi
zita expoziția aproximativ 15 
milioane de persoane în cete ” 
șase luni.

Pe site-ul oficial al expozi
ției e motivată tema din acest

noul miliardarului din Las 
Vegas, care va fi deschis în 
2006.

Publicația îl eîtează pe 
șeful hotelului și cazinoului 
New Frontier, JackWishna, 
asociat al lui Trump, eare ar 
fi avut ideea. Wishna 
estimează că un Spectacol 
susținut de Michael Jackson 
ar depăși încasările cHȘ- 80 de 
milioane de dolari reaBț 
2003 de Celine Dion.

te înB.

.7

-J.

an: „Datorită dezvoltării rapi
de a tehnologiei, secolul 20 a 
fost caracterizat de producția 
în masă și consumul în masă, ■ 
ceea ce a dus la dezvoltare' 
materială în viața noastră de 
zi cu zi. Aceste tendințe au 
adus schimbări în diferite 
aspecte mondiale, cum ar fi 
deșertificarea, încălzirea glo
bală și o criză a resurselor 
naturale.

Problemele nu pot 1 rezol 
vate de nici una dintre nați
uni; comunitatea internațio
nală trebuie să fie unită, pen
tru a se confrunta cu acestea1, 
trebuie să ne adunăm și ‘Să 
împărtășim din experiența și 
înțelepciunea noastră, pentru 
a da o ribuă direcție uzrraifiî- 
tății, care este atât susținută 
de natură, cât și în armonie 
cu ea

Tom Sizemore (Foto; FAN) 

Condamnat
Los Angeles - Actorul ' 

Tom Sizemore a fost, 
condamnat joi la 17 luni 
de închisoare și patru 
luni de, tratament pen- 
tru că, în mod repeți 
a căzut Ia testele pentru 
droguri în f impui elibe
rării condiționate. Va 
rămâne în libertate pâ
nă la apelul privind con
damnarea pentru violen
ță domestică.

r


