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Vremea va fi plăcută, far cerul va fi 

variabil

ASTdZl, Cuvântul liber vi oferă gratuit 
suplimentul TV cu 32 de pagini integral co
lor intr-un nou format.

urmă bunuri materiale ci mulțumirea că războiul rece s-a încheiat „fără un conflict nuclear”.Azi și românii au zi de doliu în memoria celui care, în prima sa vizită într-o țară majoritar ortodoxă, a numit România „Grădina Maicii Domnului”. în multe biserici se vor oficia slujbe, foarte mulți români se vor ruga pentru odihna sa veșnică. /pJ

măsuri excepționale, fiind mobilizate 20.000 de persoane în echipele de intervenție și protecție civilă. De asemenea, o mare parte a pelerinilor a fost direeționată spre un eam- pus universitar, situat la 20 km de Roma, Unde vor urmări funeraliile pe un ecran imens, așa cum se va întâm-

strada E. Gojdu. Pe de o parte multe farmacii și-au terminat plafonul de medicamente și de aceea nu le mai acordă, iar vina se dă pe sistemul informatic. Pe de altă parte, nu se implementează un sistem informatic în trei zile și se așteaptă rezultate spectaculoase peste noapte. Orice produs trebuie testat concret înainte de a fi aruncat pe piață”, precizează Luminița Rodeanu, Colegiul Farmaciștilor Hunedoara.Din păcate, suportă efectele testelor jîei care cotizează lu- nor Io âirrmriA cufarintft

Evaziunea va i infracțiune
București (V.R.) - în ședința de ieri Guvernul a aprobat un proiect de lege privind evaziunea fiscală. Conform acestuia faptele de evaziune fiscală sunt asimilate crimei și pedepsite în consecință. în funcție de gravitatea lor și mai ales de mărimea prejudiciului sancțiunile sunt de la 6 luni Ia 20 de ani de închisoare. Proiectul de lege prevede aceleași pedepse și pentru tentativele de evaziune fiscală.

pitalei italiene. Prin testamentul său, Papa nu lasă în
Softul, banii și compensatele
■ Obținerea medica
mentelor compensate a 
fost bulversată de soft
ul pentru acordarea lor.

Deva (I.J.) - La nivel județean se lucrează pe două programe, unul implementat de Cluj și celălalt de București. Bazele de date au fost date peste cap odată cu schimbarea codurilor de medicamente, iar bolnavul a obținut fie doar o parte din necesar, fie... nimic.„Sistemul informatic merge , rina*» la Forvnoria dn vw

să viziteze Vaticanul de luni până joi. Ca să poată trece prin față catafalcului din Bazilica Sf. Petru și să-și ia rămas bun de la Papă, pelerinii au stat foarte multe ore la cozi lungi de kilometri.La ceremonia înhumării de azi, ce va dura trei Sre, vor fi prezenți 200 de lideri din întreaga lume și foarte mulți pla și în marile piețe ale ca credincioși. Pentru asigurarea securității au fost luate
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fîâtei^ a Crimei Organizate ^Hunedoara, împreună cu Detașamentul <te in
tervenție Rapidă Hunedoara au captura o grupare organizată din municipiu] AIb_ -Iuiia. Acțiunea, derulată împreună, cu ser-, viciile similare din 8ibiu și Alba, a dus 1a reținerea a 11 persoane, în jurul cărora au aderat un număr de 40 de membri în vederea comiterii de infracțiuni specifice. Gon- form celor declarate de șeful Serviciului de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog Hunedoara, Traian Berbeceanu, la perchezițiile efectuate fiind găsit un arsenal impresionant de arme. Celor reținuți Ii se va întocmi -iosar și vor fi trimiși în judecată.

Religiile din județ
Struc tura populației județului Hunedoara, după criteria! 
religiei, relevă o majoritate covârșitoare a ortodQcjifogWmați 
la mare distanță de romano-catolici -> .3:

Stănija (L.L.) - Un auten- tic căutător de aur își prac- tică „meseria” în satul Stă- nija. loan Cătălina a învățat târnele meseriei de la bunic, Iș»? ;* la 15 ani. în anii '50, locu- itorii din zonele în care se i /JBSexploata aurul au avut de ” suferit, securitatea suspec- ]tându-i că ascund aur. Meș- terul era prea' tânăr pentru a fi implicat în anchete. La 70 de ani, este ultimul căutător de aur din Buceș și singurul autorizat. /jhĂ loan Cătălina

Deva - Considerat cel mai mare eveniment de masă din istorie, moartea Papei a făcut ca peste 2 milioane de oameni
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Au fost mobilteate circa 20.000 de persoane, echipe de intervenție, Protecție civilă $i alte persoane. (Foto: EPA)

în stare de asediu

•Au ratificat-o. Parlamentul italian a aprobat ratificarea Constituției europene, semnată la Roma, la 25 octombrie 2004. Tratatul va intra în vigoare după ce va fi ratificat de toate Parlamentele naționale sau va fi aprobat prin referendum de cele 25 de membre.• Inculpați pentru xenofobie. Fondatorul și liderul Partidului Național Britanic au fost inculpați pentru instigare la ură rasială. John Tyndall și Nick Griffin vor compărea în fafa ynui tribunal din Leeds, pentru a răspunde pentru unele declarații înregistrate de TV BBC.
1

Nlai puține 
trape

' Seul (MF) - Coreea de 
Sud. ce» de-a treia forță militară din Irak, își va reduce contingentul cu 270 de oameni până în luna august, ca urmare a stabilizării situației din nordul țării, regiune controlată de kurzi. După această reducere a contingentului, numărul soldațllor sud-coreeni aflați în misiune în Irak va ajunge la 3.270 de oameni.

i

Va asista la 
funeralii

Teheran (MF) - Președintele Iranului, Mohammad Khatami, va fi prezent azi la Roma, la funeraliile Papei loan Paul al II-lea, a anunțat agenția de presă IRNA. „Suveranul Pontif era ; un fervent susținător al dialogului între civilizații, între religii și în special între islam și creg&, nism”, a spus Khatami® el însuși un om religios care militează pentru „dialogul între civilizații”. „Sper că viitorul șef al Bisericii Catolice va continua pe același drum”, a spus liderul iranian.
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Viktor lușcenko
(Foto: EPA) 

in fața 
Congresu- 
kiiSUA
Webington (Mfi- 

Preșecfinteie 

ucrainean, Viktor 
lușcenko, a fost 
primit cu ovații de 
Congresul american 
șl a profitat de stadi
ul eccele al relațiilor 
eu Statele Unite pen
tru-a prezenta rriai 
multe soSdtări care 
vizează coTocădarea 
unui noti parteneriat 
Strategic, Mitre cele . 
două țări. Recepția

' km.

i
: lujcehko, eveniment 
i rezervat celor mai

i apropia® alia® ai
Statelor Unite, dar și 
întrevederea dintre 

acesta și George W. 
Bush, tuni, la Casa 
Albă, confirmă stadi
ul excelent ai relațiilor 
americano-ucrainene.

i
i

Răpire dublu revendicată
Dubai (MF) ■ O a doua grupare irakiană, cea a lui Abu Mussab al-Zarqawi, a revendicat răpirea unui general din Ministerul de Interne irakian, într-un comunicat publicat miercuri pe un site de Internet, alături de o copie a actelor de identitate ale responsabilului.„Organizația al-Qaida din Mesopotamia l-a răpit, la 5 aprilie, pe generalul Jalal Mohammad Salah, un responsabil de rang înalt al serviciilor de securitate ale Ministerului de Interne, precum și pe cele două gărzi de corp ale sale”, potrivit comunicatului. O altă grupare, Ansar al-Sunna, a revendicat răpirea generalului miercuri însă nu a precizat identitatea acestuia.

t

Roma,
■ Autoritățile Romei au 
adoptat măsuri de secu
ritate excepționale pi 
tru funeraliile de azi

>en-

rinilor, Protecția civilă a solicitat credincioșilor să nu se mai îndrepte către Vatican, ci să se ducă direct în zona campusului universitar Tor Vera- gata, la circa 20 de kilometri sud de capitate.Acolo a fost amplasat un ecran la care credincioșii vor putea urmări funerali js Papei, aceeași măsură fiind luate în mai multe piețe Un Roma.
200 de delegațiiMășurile adopți asigurarea securf

Vatican (MF) - Autoritățile Romei au fost în stare de asediu ieri din cauza numărului uriaș de pelerini care doresc să prezinte un ultim omagiu Papei și au adoptat măsuri de securitate excepționale pentru a face față sosirii celor 200 de interi din întreaga lume, pentru funeraliile de azi. ______în condițiile afluxului pete- circă 200 de detej | pentru 
iii celor 
iî din în-

treaga lume care vor asista lafuneralii au fost supuse unui Khatami. Circa 20.000 de per- prim test miercuri seară, prin soane, membri ai echipelor de sosirea președintelui ameri- intervenție, personal al Protecției civile și alte persoane aufostmobilizate.Ceremonia va dmn trei ore, va fi difuzate de fosturi de televiziune din întreaga lume și probabil urmărită de sute de milioane de oameni.Slujba religioasă va fi celebrată de cardinali, dar și de patriarhi ai unor Biserici orientale, și va fi prezidată de cardinalul german Joseph Ratzinger, cate va ține predica.

can, George W. Bush.Elicoptere ale poliției au survolat traseul urmat de coloana oficială, care era precedată de mașini ale poliției eu sirenele pornite.Numeroși lideri vor asista la funeralii, printre care secretarul general al ONU, Kofi Annan, premierul britanic, Tony Blair, președintele francez, Jacques Chirac, dar și liderul israelian, Moshe Kat-
?-•

■t

iLa Viena Ministrul de Externe Mihai RăZvan UnpiresBu a fost ieri la Viena pentru convorbiri cu omologul său austriac Ursula Plassnik. (Foto: epa)
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sav, și iranian, Mohammad
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care cel îrw 
exercițiu, s-au rugat L 
bazilica San PietroVatican (MF) - Trei președinți americani, între care cel în-exercițiu, au îngenuncheat, miercuri seară, în' fața cata- falculut Pape man Paul al II- lea, în bazilica tan Pietro.Președintele american, George W. Bush, a sosit la Roma miercuri seară, însoțit de tatăl său, fostul președinte George Bush, și de succesorul acestuia, Bill Clinton.Cei trei președinți au îngenuncheat în fața catafalcului și s-au recules timp de câteva minute.Bush a fost însoțit și de soția sa, Laura, precum și de se-

i i' i i i i .

George W. Bush cu soția sa Laura, George Bush, Bill Clinton și 
Condollezza Rice în bazilica San Pietro (Fe^:-EPA)cretarul de Stat, Condoleezza Rice. George Bush și Bill Clinton l-au omagiat pe Papă, subliniind în special rolul acestuia în căderea comunismului și faptul că a pledat pentru pace.Bill Clinton, președinte în perioada 1992-2000, a evocat o

frază spusă de Papă cu privire la războiul din Bosnia, care l-a impresionat.„Mi-a spus că secolul XX a început printr-un război Ia Sarajevo și că nu putem permite să se încheie tot prin- tr-un război la Sarajevo”, a povestit el.

’ halii s-au reunit din nod ieri în congregațtejpen- ta cincea oarOte la, artea Papei IoanBhUl alTI-lea, sâmbătă. V- Potrivit unui articol publicat de cotidianul talian Corriere delate ra. cardinalul Ratzinger, decanuM giului cardinalilor, a intenționat să interzică tu- . turor colegilor săi acet: • darea de interviuri, <&r a decis ulterior să accepte acest lucru în anumite condiții.Totuși, mai mulți cardinali s-au opus acestei idei.

i
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Testamentul Papei este unul spiritual
■ Suveranul Pontif se 
gândea să demisioneze 
în anul 2000, „la înche
ierea unui secol dificil"Vatican (MF) - Papa loan Paul al II-lea și-ar fi dorit să fie înmormântat în Polonia natală, dar a decis să îi lase pe cardinali să hotărască locul înhumării sale, se arată în testamentul Suveranului Pontif, dat publicității ieri.Papa intenționa să demisioneze în anul 2000, „la Încheierea unul secol dificil”, dezvăluie testamentul lui loan Paul al II-lea.„Mi-a fost dat să trăiesc într-un secol dificil, care tocmai se încheie. Mă întreb dacă nu a venit timpul să mă retrag, ca Simeon din Noul Tes-

tament, care a spus «nune di- mitis» (Acum puteți să mă înlăturați)”, scria Suveranul Pontif în documentul de opt pagini.Testamentul, scris în limba poloneză, este alcătuit din coli redactate la date diferite, prima la 6 martie 1979.
H-
Gra^e providenței divine, Războiul 

Rece s-a încheiat fără w violent 
conflict nuclear.

Ioan Paul al II-lea

„Sper că Dumnezeu îmi va arăta până când trebuie să continui acest serviciu la care m-a chemat la 16 octombrie 1978”, continua loan Paul al II-lea.Documentul arată că în a-
Papa a început să-și redacteze 
testamentul în 1979. (Foto: epa)nul 1982, Papa dorea ca funeraliile sale să aibă loc în Polo-

nia, dar a renunțat la această idee în 1985, lăsându-i pe cardinali să decidă locul înhumării.loan Paul al II-lea îi mulțumește lui Dumnezeu că Războiul Rece s-a încheiat fără un conflict nuclear. „Grație providenței divine, Războiul Rece s-a încheiat fără un violent conflict nuclear”, scria Papa.De altfel, Karol Wojtyla a cerut „arderea notelor sale personale”.Suveranul Pontif, decedat sâmbăta trecută, precizează că nu lasă în urma sa nici un bun material.„în ceea ce privește lucrurile de care mă folosesc, să fie împărțite cum este mai bine”, a spus Suveranul Pontif, loan Paul al II-lea.
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• Campanie. Organizată de ITM Hunedoara, în perioada 4-7 aprilie. Campania Caz social extrem la Orăstienațională privind respectarea reglementărilor la securitatea și sănătatea în muncă a anga- jaților și ucenicilor, elevilor și studenților în practici profesionale a vizat 10 unități de învățământ controlate. Pentru remedierea ' deficiențelor s-au dispus 22 de măsuri. (I.J.)

vinen, 1 aprilie

sambâtă, 2 aprilie

luni, 4 aprilie

marți. 5 aprilie

joi, 7 aprilie

- Copiii bolnavi de SIDA, 

din Valea Jiului sunt 

refuzați de unii stomatologi.
Apicultorii au pichetat Prefectura. Ei sunt ne

mulțumiți că trebuie să achite integral taxa de drum. 
- în urma bătăii dintre hoții de fier vechi de la Hune

doara, unul dintre cei doi tineri aflați la furat a dece
dat, iar cei patru agresori au fost prinși.

1 - Doi tineri, aflați la furat 
J de fier vechi au fost 

bătuți cu răngile de alți 

hoți. Unul a fost transportat la spital în comă.
- Cadavrul unui nou-născut a fost găsit, într-o pungă 

de palstic, în curtea unei grădinițe din Hunedoara.

miercuri, 6 aprilie

- Cadavrul unui bărbat 

- din Orăștie, dispărut de 

acasă în urmă cu mai bine de un an, a fost găsit 

mort, într-o pădure din apropierea localității.

- Șefi noi la. Oficiul Județean de Cadastru și Re
gistrul Auto Român. Cei doi sunt Constantin Ene și 

Tiberiu Balint, ambii membri PNL.

- Un bârbat din Hune
doara a fost jefuit în 

timp ce-și schimba roa

ta de rezervă. Hoții i-au furat 200 de milioane.
- Noul șef al IPJ Hunedoara este „instalat” în funcție.

j - Are loc la Deva, în fața 
J Casei de Cultură, un 

miting pentru susținerea jurnaliștilor răpiți în Irak.

■ De aproape cinci 
luni o femeie trăiește 
împreună cu nepoata 
e intr-un WC public.

Damiel I. Iahcu

Orăștie - Raveca Borca a revenit, la sfârșitul lui 2004, acolo de unde reușise, să scape în urmă cu patru ani: într-un grup social transformat în locuință. Prima dată a trăit în același WC public timp de șase ani, împreună cu cei cinci copii, imediat după despărțirea de soțul ei și vinderea apartamentului în care locuiseră împreună.
Fără curent electric„O vară întreagă copiii au dormit pe acoperiș, pentru că nu era loc înăuntru. Apoi, după șase ani, de la Primărie ne-au dat două camere într-o casă pe Strada Plantelor, dar ne-au scos și de acolo în noiembrie anul trecut. Au venit cu gardienii și mi-au scos Hainele afară, ca să bage pe altcineva acolo. I-au făcut și contract, că mie n-au vrut să-mi facă. N-am mai avut

- Producătorii de mobili
er hunedoreni pregă 

| tesc concedieri sau închid fabricile.

i s-au rezolvat cererile de găzduire într-un centru specializat, Ștefan Csaba, 19 ani, din Miercurea Ciuc, a amenințat aseară că se aruncă de pe acoperișul hotelului Sarmis. Intervenția poliției a dezamorsat criza, tânărul acceptând după 45 de minute de insistențe Să coboare. (Foto: Ciprian Marinul)

WC-ttl transformat în locuință. Raveca Borca și nepoata ei, Alina. Intrarea în toaleta-locuință.

Ruine schimbul datoriilor
■ Patru corpuri de 
clădire vor fi predate 
Primăriei din Crișcior în 
contul datoriilor.

Loredama Leah_______________
toredMS.lMMManMMdia.ro

Crișcior - înainte de anii ’90 fosta IM Barza avea o activitate înfloritoare având mii de angajați. în acea perioadă au fost construite și date în folosință patru corpuri de clădire care acum nu mai au decât structura.Un corp de clădire era folosit ca internat pentru elevii Liceului și în altul funcționa un spital, dotat la ultimele standarde, și o sala de box. După 1989 perioada de glorie a minei s-a terminat,
Premieră la 
Petroșani

Petroșani (I.J.) - în premieră pentru județ, OPT Phoenix Petroșani a obținut în urma modificării Codului Fiscal 1% din impozitul pe venit al cadrelor didactice din școlile petroșănene. „Simt 12 școli, dintre care cinci licee care acordă susținere ONG- ului. Sunt școlile care au susținut campania noastră „Șterge lacrima, oprește violența” pe care noi am desfășurat-o pe parcursul mai multor săptămâni. Campania se va desfășura și la alte școli din Valea Jiului și sperăm să obținem mai multe fonduri”, declară Gabriela Spitska, președinta OPT Phoenix Petroșani. 

unde să stau și am venit iar aici, împreună cu nepoata, care are 13 ani, dar nu avem curent. Seara stăm la lumânare. Am zis că plătesc eu curentul, din ajutorul social, dar nici așa n-au vrut. Nici lemne nu mi-au dat. Toată iama ne-am încălzit cu lemne adunate de pe marginea râului”, ne-a spus Raveca Borca.
„Nu-i nici o afacere”Faptul că și lucrează (fără contract) acolo unde locuiește, nu-i asigură venituri prea mâri, dimpotrivă: „în cursul săptămânii, abia de se strâng zece mii de lei. Sâmbăta vin mai mulți oameni, dar și atunci adun 100-200 de mii de lei, din care trebuie să cumpăr detergent și altele. Pensie nu pot primi pentru că nu am nici anii lucrați, nici vârsta: Așa că trăiesc de azi pe mâine, iar de la Primărie au spus că nu au unde să mă mute”.
Răspunsul edililorAutoritățile locale nu se arată prea impresionate de cazul celor două persoane.Viceprimarul municipiului 

aici desfășurându-și acum activitatea doar 700 de persoane.
Căminul rromilorSpitalul și sala de box nu mai funcționează, clădirea care deservea elevii navetiști ai Liceului este închisă și parterul unui bloc este

Unul din blocurile devalizate.

Fără căldură în școli
Deva (R.I.) - La întoarcerea din vacanța de primăvară elevii Școlii Generale „Eminescu-Petofi” au fost întâmpinați fără căldură... în calorifere. Părinții sunt nemulțumiți însă conducerea școlii se arată neputincioasă: „Defecțiunea este în exteriorul școlii,

Rodica Badea

Interiorul WC-ului transformat în locuință. (Foto: Daniel i. ian<Orăștie, Alexandru Muntean, declară că trebuie urmate anumite etape până a fi introdusă energia electrică în grupul social, deși stâlpul de curent se află la mai puțin de doi metri de „locuință”.„Toată lumea se plânge că nu are ce-i trebuie, ba casă, ba curent, dar nimeni nu face nimic.Femeia asta întrece orice 

închiriat unei societăți de construcții. Blocurile care până în anul 1989 erau folosite de familiile minerilor au fost luate „cu asalt” de familiile de rromi care au reușit în scurtă perioadă să le devalizeze.Au vândut tot ce se putea valorifica, unii dintre ei smulgând chiar și țevile din pereți. Pentru evacuarea rromilor a fost nevoie de intervenția poliției. La 15 ani de la Revoluție, primarul comunei Crișcior, Ovidiu Furdui, a solicitat conducerii centrale a societății din Gura Barza, acordarea celor trei corpuri de clădire pe care le ueține, în contul datoriilor care s-au acumulat in ultimii ani și au ajuns la suma de peste 7 miliarde de lei.
Hind afectate mai multe clădiri din cartier. Cei de la Calor au început lucrările încă din timpul vacanței, apoi s-au oprit, de luni au reînceput... Noi nu putem eontrola rapiditatea intervențiilor lor. Cert este că nu vom mai primi căldură. Chiar dacă situația s-ar remedia în cursul acestei săptămâni, căldură nu se mai dă pentru că suntem deja în luna aprilie și se consideră că nu mai e cazul. Nemaivorbind de faptul că avem datorii mari neplătite de Primărie, de la care n-am mai primit nimic” precizează directorul instituției, Rodica Badea. 

limite. Nu-i în stare să fac nimic; trebuie să mă duc e să-i arăt cum să măture și s facă curățenie. I-am dat c două ori casă, însă problem e că ar mai trebui să : lucreze, nu numai să ceară.O să vedem ce putem faci dar nu mi se pare normal s vină să ceară tot timpul”, declarat viceprimarul Alexai dru Muntean.

Focul ucigaș
Deva (M.S.) - Două femei și-au pierdut viața în tot atâtea incendii declanșate după ce victimele au încercat să curețe de resturi vegetale câteva parcele de grădină. Primul incendiu a avut loc în comuna Burjuc, unde o bătrână de 81 de ani a murit după ce a dat foc mai multor resturi vegetale. Femeia s-a intoxicat cu fum, a căzut, iar focul i- a produs arsuri de gradele III și IV pe 95% din corp. A doua victimă, de 74 ani, din Nădăștia de Jos, încercând să stingă focul în grădină, s- a intoxicat , cu monoxid de carbon și a decedat.

geamuri au obosit și 
își permit o pauză. ■ 3

toredMS.lMMManMMdia.ro
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lnS ârgitâ ^.cunoașteți o per-

neuitat

i film artistic 
Pe muchie de cuțit

Partenerii |e Si teveieșcmail ta»
deați. Dacă nu renunțați la ei cât mal n 
MMMl1. pwjfWiMiticiare majore,

730 Teleshopping
730 Levinta

într-o formă Intelectuală foarte bună șl aveți 
ușurință sltuațliWl

VAS - PITA - VÂNT

Si)B Doctorul de suflete 

B (reluare)
630 Teo (reluare)

1911 - S-a născut, la Rășinari, eseistul șl filosoful Emil

730 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

745 Agenția 2 AH un sfert 
920 Grid minute de cultură 
930 Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
10:10 Andy, o viață dublă 
1130 Portul miracolelor 
11:55 Euro - Dispecer 
1230 Garantat 100% 
1330 Spectacolul 

kind 
1330 Desene animate 
1430 Jurnal TVR 
1430 Teleshopping 
1530 Tribuna paradelor par-

capacitatea-dea

0930 Știrii IV Sport 1130 Fot
bal: Copa Ubertadores 2005. 
Rezumatul ultimei etape. A- 

■ ceastt competiție este echiva- 
i lentul Ligii Campionilor. Sud- 
î americanii...prin definiție prac- 
t tică cel mai frumos fotbal. Totul 
1 la eLeste la spectacoL.pase cu 
< călcâiul, fente, driblinguri, jon- 
I glări cu batonul. Argentina, 
j Brazilia.... poate țările care dau 

cei mai mulți fotbaliști ai lumii. 
1230 Știrile TV Sport 1«00 Știr
ile TV Sport 1630 Fotbal: San
tos (BraziUa) ■ LDU Quito (Ecu
ador), în Copa Libertadores 

; 2005 18:30 Știrile TV Sport
2030 Știrile TV Sport 20:57 
Motoare, motbarel 2130 Fot
bal: Chelsea - Bayern Munchen

’06300730 Observator
• Deva(r)
. 11.00-12.00 l upă canal 

’ (Em. de divertisment”
• 1530-1535 Publidtete 

2345-24.00 Observator

21epr.40itel " ■ /,. ■
Aveți o cfcpozițlefoarte bună $ puteți profita de 
moment. Entuziasmuldv s».'
situației financiare stabile șl s#

730 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore?

9:10 Omu care aduce cartea
Cu: Dan C. Mihăilescu 

9:15 Tânăr și neliniștit. 
gCu: Eric Braeden,

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Zâmbete Intr-o

pastilă 
12:15 hBtoc 
1330 Știrile PRO TV 
1330 De râsul lumii 
1430 Osânda (dramă, Ro

ți mânia, 1976) Cu:
Gheorghe Dlnlcă, Ai- 
mee lacobescu, Ernest 
Mattel, Sergiu Nicola- 
escu, Ioana Pavelescu. 

1630 Tânăr și neliniștit Cu: 
gEric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

1730 Știrile PRO TV 
1745 Teo Cu Teo Trandafir 
1930 Știrile PRO TV Sport

Vremea

Sunt programate întreruperi în furnizarea apei Tn Deva: 
08.00-15.00 Străzile: N. Grigorescu, T. Vuia, 

Hărăului, Banatului, Munteniei și 
Ardealului (branșament spart pe Str. 
Bucovinei, nr. 8-10)

■ 7301 . —»•
830 Teleshopping
830 CeZAR șl Tipar
930 Sărută-mă, prostule!
S (reluare)

1030 Tonomirtul DP 2. Emisl- ' 
une de divertisment cu ! 
știri din lumea muzicală, J 

: Invitați în platou, dedi- >
; cații șl mesaje în direct [

prin SMS
' 11:30 and minute de cultură J 

1145 Pasiuni
1240 EURO Dispecer
1245 0ttenaștilaTVR2

Magazin Informativ
1330 Teleshopping
1430 Desene animate Quasi- 

®modo

1430 Insula piraților
1530 împreună 1h Europa 

! 1630 Lecția de privit 
< 1730 Sărută-mă,

Bprostulel
; 17:55 Euro Dispecer

1830 Jurnalul Euronews pen- ! 
tiu România

18:15 Ond minute de cultură 
‘ 1830 Auto dub

1930 Soția Iul 
0 Lorenzo

1530 România 
pofltică

1630 Dragul meu detectiv
O (comedie, Franța, 1978) 

Cu: Annie Girardot, 
Philippe Noiret, Cather
ine Alric, Hubert 
Deschamps.

1745 Interes general Creditul 
agricol’

1830 Știrea zilei 
1830 Sport pro 
1930 Junalul TVR. Sport

Meteo

530 Powștiri adevărate 
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul 
B (reluare)

730 Extravaganta
□ Anastasia

8:15 Te voi învăța 
B să Iubești

9:15 Rubi (reluare) 
10.10 Mama vitregă 
11:15 Totul despre Camila, 
12:15 îngerul nopții 
13:15 Rtabunarea 
14:15 Pisica sălbatică. Cu:

B Marlene Favela, Mario 
Clmanro, Carolina 
Teiera, Sergio Catalan, 
Adamarl Lopez, Julio 
Alcazar

1530 Urine met, păcatul 
1725 Vremea de Acasă 
1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu
. povești reale despre 

viața, prezentată de 
Ludan Viziru

1830 Rețete de acasă 
18:10 Gfamas. Cu: Saul 1
□ Lisazo, Dolores Heredia 

19:15 Te vollhvăț*
Iubești

2CW5 Numai Iubirea. Cu: 
B Corina Dănilă, Alexan

dru Papadopol, Oana 
Zăvoranu, Blanca 
Neagu, lune Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 

, Rădeșcu, Tore VasHescu, 
Dan Bordeianu, Carmen 
lonescu, toana Gingh- 
ină, Adela Popescu, 
Oliver Tode-iță, Cristina 
Cioran, Pavel Bartoș, 
Ana Maria Moldovan, 

: ■ Octavian Strunilă 
2130 Un bărbat adevărat 
Șifl Bdravngante Anaste- 

Bsia. Cu: Norkis Batista, 
V Juan Pablo Raba, Kiara, 

Hilda Abraham?; Dora 
Mazzone, Sadi Marin, 
Luciano D'Alessandto, 
Crlsol Carabal. Gustavo 
RocMguez, Mayra Ale
jandra

Soluția integrau rd din 
numărul precedent: 
M-G-O-T- 
MARUNTIRE - CORB

10.30 S-a născut un 4x4"
11.00 Misterele epavelor 
12.00 Natura în stare 

brută
13.00 Vânătorii de

* monștri
14.00 Mumiile
15.00 Țlparl electrici
16.00 Povestea reginei
17.00 Câmpuri de bătăllț* 
18.00 Aventuri la pescuit 
19.00 Curse asurzitoare f 
20,00 Vânătorii de mltur|rx 

22.00 Cum se naște un 
automobil sport

•ti' • * -r-.--■t --v.».-™- Mdjfcâ
awtâorav.... , ,_______. .. ,
Activ șl hotărâț, vâ asumați sarcini «oseblt^djir 
te pțpa âhafgie fizică. pacâ.vă. asigw^ >1 
rTOmenteteteaxare,nuvey.resimți efortul depus.

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-18.00 Zona lira: Câmpuri de Sus, Câmpuri

Surduc, Tătărăști, Tisa, Burjuc, Lunca 
Glodului, Glodghilești, Runcșor, 
Brădăței, Pețrești, Godinești, Releul TV 
Zam, Zam-sat, Tămășești, Cerbia, 
Almaș Săliște, Micănești, Pogănești, 
Almășel, Valea, Sălciva, Pojoga, 

_________________Spttalui Zaro   
09.00-18.00 Linia “

 Săliște, Hărțăqani, Grăilești■

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
11.00-13.00 Deva: străzile Horia, M, Corvin, 

16 Februarie, S. Dragomlr, Luncii, 
Venus, Bucegi

îtt Mistere șl mituri ale 

secohilulXX
2139 Jurnalul TVR 
2230 Jurnalul Euronews pen- J 

tiu România
22:15 D'alelu1 Mitică

Prezintă Mitică 
Popescu. Miu Anton din 
București solidtă 
Primăriei din Broșteni să 

< aibă grijă de Monumen- 
t. iroifor din iocaibate. 
Miu a construit cu banii ' 
săi monumentul în 1962 
șl de atund face navete 
între București și 
Broșteni pentru 
întreținerea Iul. !

MS Unfcnils întunericului < 

ttOOAftemative TV 
230 Dragul de Raymond 
230 NBA Action 
330 Baschet Utah Jan -

New Orleans

12.15 Providence
13.00 Fiicele Iul McLeod 

(reluare) ț
14.00 Fanny Kemble 

(biografic, SUA, 
2000) ț

15.45 Păstrează visul (I) 
(dramă, Marea Bri- 
tanie, 1986)

17.30 Călătorie în timp 
(SF, Canada, 19995

19.15 Conspirația tăcerii , 
-(dramă, SUA,

1999)
21.00 Fiicele Iul McLeod 
22.00 Lege și ordine 
23.00 Jordan '
10.00 Aventuri la pescuit

I - CERNE - T - f 
-AESTA- - PR) 
IAR - GRAU - IJ 
- GRABA - ETIC

Calendar religios
8 aprilie - Pomocorea Sfinților Apostoli Iro- 
dion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont șl Ere- 
mia, din numărul celor 70.Deva (S.B.) - Sf. Ap. Irodion era de neam din Tarsul Ciliciei, ruda Sf. Ap. Pavel și slujitor al Sfinților Apostoli in toate. El a fost pus episcop de dânșii al Neopatarelor și pe mulți -din elini i-a întors prin sfânta lui învățătură la Hristos. Pentru ace6t lucru pizmuindu-1, evreii au năvălit asupra lui 
îmi *eună cu slujitorii de idoli și l-au muncii tare, căci unii 11 băteau pe Sf. Irodion, unii cu pietre li sfărâmau gura, iar alții cu lemne îl loveau peste cap. După aceea cu un cuțit a fost lovit, fiind ca și mort scăldat în sânge. Socotind că a murit, l-au lăsat și s-au dus, dar Sf. Ap., cu darul lui Dumnezeu rămânând viu, a propovăduit după aceea Cuvântul Domnului în Roma, împreună cu Sf. Ap. Petru.

830 MrațHdn Caraba: 
IJ Blaatemul Partal Nagre 

(Avânturi, SUA, 2003) 
1020 Hollywood: Naonzurat 

BradPItt
10:50 Span (Aventuri, Dane- 

(3 marca, 2002) Cu: 
Robert Hansen, Ralf J. 
Hollander, Otto Bran
denburg, Baard Owe 

1225 Echipa de îngeri (Co- 
13 medie, SUA 1994) 

14:10 Vedete la Hollywood: 
Hugh Grant 

1435 Executorii (Comedie, 
ta, 2000) Cu: 

Dominique GuUto 
16:10 tntoarcma femlllel 

S«Mn (Comedie, SUA 
2004) Cu: Alan Thicke 

1740 Plrinți șl copH (Come- 
adie, SUA m

1930 drama, drama, dra
ma Episodul 15

2(MX) Identitate (Thriller, SUA 
2003)

2130 Mațe ca o casă
O (Dramă, SUA 2001) Cu: 

Kevin Kline
2335 HraHI din Carabe: 

Q Blestemul Periei Neye 
(Aventuri, SUA 2003) 
Cu: Johnny Depp, Geof
frey Rush

230 Joc In doi (Comedie, 
SUA 2001)

Wteți predispus la reacții vltrfefl 
blnert Stăpâni# «ccteto^i 

Wnt termale fri cadrul

telză mal ales 
tWte.

:_____ ___
Mofturile unor colegi, fie subalteml fiâ șefii dv, pot 
întrerupe un proiect constructiv.
mul pentru a nu provoca pe

ACASĂ PRIMA TV jANTENA 1 DEVAANTENA 1

TELE 7 DEVA

HALLMARK

TV SPORT

VERY

Dispecerat apa rece 227087
, Qispeeetaț apă caMfl 212223
iHspemMiKM 929
BspesrareC gaz 227091

. Informații, Vtft- J.<i • •

Pompieri

Jandarartete 956 3

Poliție 936
O.J.PX. 214971

tnganțe 112

•r^Ti sb vadă<»dtil
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S.C AGROMEC 
S.A Deva

Str. Depozitelor, nr. 10, 
tel. 224785, 221902, 222195

I- Distribuitor tractoare șl utilaje agricole (Inclusiv subvenționate);

Distribuitor semințe (legume, porumb, cartofi, furșje);
- Tahografe auto: montaj șl verificări;- Inspecții tehnice auto (ITP); - Vânzări piese, service, reparații.
('Oi l'.Gil I Ti
„Ti!ANSI! V AMA" DI.V.Aorganizează, în data de28 aprilie 2005, conouraul pentru ocuparea următoarelor posturi:- Secretar- Analist programator - Inginer de sistem- Mecanic auto- îngrijitor (2 posturi) informații suplimentare la secretariatul unității din Bd. 22 Decembrie, nr. 116, tel. 0254/230.739.

N 
j

t

SC FAVIOR VIDRA 
ȘA, ou sediul Tn localitatea 

Orlstle, str. Ghoorgbe Lazlr, 
nr. 2, Jud. Hunedoara, anunți 
depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de 

. mediu pentru obiectivul sediu, 
situat în localitatea Orăstla, 
str. Gheorghe Lazăr, nr. 2.

Informații se pot obține ia 
sediul APM Hunedoara, zilnic, 
filtre orele 9 șl 17. Even
tualele sesizări șl reclamațll 
pot fl aepuse m termen de 10 
zile lucrătoare de la data- 
anunțului.

DC IUROCONDULT 
SRL ARAD ■ 
RHalaDeva ■societate de reorganizări și lichidări Judlciare- ANUNȚĂTOTI CREDITORII 

ca de<ohl<*e'*a procedurii de reorganizare Judiciara șl faliment a 
SC GAZ UNE SRL DevaPotrivit art. 75, alin. 1 din 
Legea nr. 64/1995 - republicată, termenul limită pentru înregistrarea creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este 
data de 29.04.2006.

*

•CIUROCONSULTBRL 
ARAD >raw« Deva -societara de reorganizări și lichidări Judiciare- ANUNȚA TOȚI CREDITORII că a-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare Judiciară șl faliment a SC CORVINUL 3A DAMATA SRL HunedoaraPotrivit art 75, alin. 1 din Legea nr. 64/1995 - republicată, termenul limită pentru Ihreglstrarea creanțelor ia grefa- Tribunalului Hunedoara este data de 29.04.2006.

I I • 1

WWM-- -----
Adrsis: Deva. PUR Victoriei nr.1
TaCFax; 0254-23443710254-234438
Wsb: www.toptech.ro Email: nlssQtrytsrh.ro

Procewn intel Celcroa M. U GHz 

Mmwm.'256MBODR
WM.MOGB j

V»lL opticii D VD/CD-RW combo 1 
Dnptep; 15'TFTXGA |

.Stareț it openre: Window» XP Home 

Preț: 653 Euro (fără TVA]

r
ftvccwr; ti Celeron M, I ,5 GHz I 

Memonc.- 256 MB DDR

MW; 40 GB
(/alt ^fW.-DVD/CD-RW combo 

D/șrty; ISTFTXGA 

.titan de tymn.' Window» XP Pro

Preț 74> Eura (firii TVA)

frwaw: Intel Pentium M. 1,6 IM opticii l)VTC).RW combo 

Wwfc;25«MBDDR Oștfoi.'lJ’TFTXGA
HM-60 GB Sluti de openrt: Windows XP Pro

Primăria Comunei Cerbăl
anunți închirierea păsunllor^aflatejn aamlnlttrarea Primăriei Comunei

Trupurile de pășune:
- Dealul lepll Set Cerbăl - suprafața 19 ha;
- Băleștl Sat Arănleș - suprafață 15 ha;
- Băleștl Sat Ulm ■ suprafața 16 ha,
Prețurile de păsunat sunt atablllteprin H.C.L. nr 5/2005. Ofertele se 

pot depune până în data de 21.04.2005, ora 15jOO.
Informați) suplimentare se pot obține la nr. de tel. 0254/735.403.
Vineri, 22.04.2005, ora 12.00, are loc deaohlderea ofertelor.

C SC IUROCONDULT 

■RL ARAD-Filiala Deva - societate de reorganizări șl lichidări judiciare ■
Anunță toți orwfltorll ol m dlipua 
dssohldsrsa prooodurll do rsqrggnlzsrf 

potrivit wt.78, «lln.l din Legea 
nr.M/lSOB modlflooUI, termenul limită 
pentru frwegletreroa oraanțalor la grefa 
Tribunalului Hunedoara data data da

Prima adunara a creditorilor va avea loc 
la Tribunalul Hunedoara, Tn data de 
1S.0S.2OO8, ou urmttoaraa ordine da 3:
1. Raportul admlnletratorulul Judlolan
2. Analiza situației paalvulul debitoarei;
3. Construirea Comitetului creditorilor;
4. Deaohlderea procedurii falimentului;
5. Măsuri oe vor fl întreprinsa în 
vederea continuării prooedurll;
8. Aprobarea retribuției lichidatorului Tn 
prooent do 12* din Ihcasărt. Iar Tn lipsă 
do încasări retribuția llohldstorulul să 
sa stsbllsaeoa la suma da 20.000.000 
lei;
7. Diversa.
în oonformltsta ou prevederile Legii nr. 
S4/1SS5 modificată, asta admisibil 
votul prin sarlsoara, ou legalizarea 
semnăturii creditorului da oStre notarul 
public, oomunicat prin orloe mllloaoe el 
înregistrat la tribunal ou oal puțin 3 zile 
înainta da data fixată pentru expri
marea votului.

I ANUNȚ

REPARAȚII* ACCESORII 
TELEFOANE G.S.M.

& pot ăfăttuâ cons pentru xtwii, și tiUfiun, prortr-Bi suwmI ii
laiMiiWWIÎ.106130

DEVA ■ Bd. DECEBAL,Bloc 22(stația Opera)
TEL: 8254 23.23.28

Vând halâ industrială, absolut nouă, finisaje, 
toate utilitățile, acces tir, în DEVA, DN 7, 

suprafață 720 mp + teren 1.600 mp.
Telefoane: 0788/368.589 

sau 0788/368.591

* Administrația Națională a Peniten
ciarelor - Penitenciarul cu Regim de 
Maximă Siguranță Bârcea Mare

5scoate la concurs 10 posturi de agențl bărbați în cadrul sectorului siguranța deținerii șl regim penitenciar.

Societate comercială

Clectbonic

Alllanz-ȚIrlac Asigurări. Putere de partea ta. 
www.alllanztlrlac.ro

cu experiență de 
minimum 3 ani, 
salariu net 
5.000.000 lei. 
Informații 
la tel. 
0723/696.696.

Execută vopsire 
electrostatică cu pulbere, 
într^o -ga mă largă de

Dimensiuni «te gabarit maxim: 4,7m x 1,5m x 0,6m

Timisoara Str. L erelor nr. 23
Telefon: 0268-207.499 sau 0742-208.808 

Persoană de contact: guiț Ibolya

Allianz® Tiriac @Grupul Allianz, fondat în 1890 la Berlin, este astăzi unul dintre liderii mondiali în domeniul asigurărilor șl al serviciilor, financiare. Prezent în peste 70 de țări, grupul Allianz oferă o gamă completă șl adaptată de servicii celor peste 60 de milioane de cllențl ai săi din întreaga lume.Alllanz-ȚIrlac Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mal mare companie de asigurări din România, care, prin seriozitate șl consecvență în promovarea celor mal înalte standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări.Alllanz-ȚIrlac Asigurări S.A. îșl consolidează forța de vânzare la nivel național și organizează cursuri pentru activitatea de:
SPECIALIȘTI ÎN VÂNZAREA DE ASIGURĂRI

IMPORTANT: Cursurile vor fl susținute de personal din cadrul companiei, la sediul societății, între orele 18 șl 20.Cursurile sunt gratuite șl nu Impun obligativitatea angajării în cadrul companiei. La finalul cursului se eliberează:
“Diploma de absolvire”

Daca sufitețl:- absolvent(ă) de studii medii sau superioare- o persoana ambițioasă, perseverentă șl tenace Dacă aveți:- o mentalitate de învingător- dorința de a lucra în servicii financiare- dorința de câștiguri atractive- o persoană comunicativă
Trimiteți:Curriculum Vitae la nr. de fax: 0254/ 219495, email: deva.hdfralllanztiriac.ro.sau direct la sediul societății din Deva, b-dul Decebal bl.8.Numai candidați) selecționați vor fi contactați.

* să albă cetățenia română șl domiciliul în România;* să cunoască limba română;* vârsta de pânâ la 35 de ani;* să aibă înălțimea de minimum 1,70 m;* să fie apțl din punct de vedere medical șl psihologic;* să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;* să nu aibă antecedente penale șl să nu fie în curs de urmărire penală oti de Judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni;* bărbații trebuie să aibă stagiul militar satisfăcut.Concursul se va desfășura la sediul Școlii de Formare și Perfecționare a Pregătirii Agenților din Administrația Națională a Penitenciarelor - Târgu Ocna, adresa: Str. Tisești, nr. 137, Județul Bacău, începând cu data de 09.05.2005, ora 9.00, și va consta în:* probă sportivă;* probă scrisă;* Interviu.Anterior desfășurării concursului, la sediul Serviciului de Expertiză Psihologică și Evaluare Profesionala din București, Șoseaua Alexandriei, nr. 154, va avea loc în baza planificării efectuate de fiecare unitate, susținerea testării psihologice.Totodată, comisia de concurs va selecta dosarele șl va comunica rezultatul Penitenciarului cu ■«Regim de Maximă Siguranță Bârcea Mare,
pipupgrana POTTU. omcm» cupupoe.* Constituția României;* Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor;* Art. 46 - 52 din legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc șl al munițiilor, potrivit dispozițiilor art. 146 din Legea nr. 295/28.06.2004;* Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind ogranlzarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale ă Penitenciarelor.Dosarele de candidat se vor depune la sediul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță Bârcea Mare șl vor conține:* cererea de înscriere;* copia actului de identitate**;* copia certificatului de naștere**;* copiile diplomelor de studii**;* copia livretului militar**; (♦* - se vor prezenta șl originalele)* copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă șl, după caz, vechimea Tn specialitate;* cazierul Judiciar;* fișă medicală care va fl înmânată, în vederea completării, odată cu depunerea cererii;copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă;* declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică;* chitanța privind taxa de participare la concurs.Data limită de depunere a dosarelor: 28.04.2005, ora 16.00.Taxa de participare este de 800.000 lei șl se achită la casieria unității.Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță Bârcea Mare, Str. Săntuhalm, nr. 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic, între orele 08.00 șl 14.00.

into ta mare...ia marereducere
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• Protest. Acțiunile sindicale continuă săptămâna viitoare, declară Lacrima Minișca, președinte CNSLR Frăția Hunedoara: „Guvernul este în tăcere pentru că a fost exclus de sindicate, de la negoc re din lipsă de dialog social. Spre exemplu, modificarea Codului Fiscal a fost realizat unilateral de Guvern, fără consultarea sindicatelor". (I J.)
• Război. între firma de transport maxi-taxi și societățile de taximetrie se duce de mai multe luni un război mutuat pe ruta Petroșani - Petrila - Lonea. întrucât taxime- triștii cer 5.000 de lei pentru un drum, societatea de maxi-taxi este nevoită să subvenționeze transportul prin scăderea prețului biletului de la 10.000 lei la 5.000 lei. (IJ.)

Lacrima Minișca și Gh. Firczak susținătorii 
hunedoreni ai jurnaliștilor. (Foto: Traian Mânu)

Competiție mediaDeva (1.3.) - Prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, jurnaliștii hunedoreni au șansa de a câștiga un premiu de 1000 de dolari. Pentru proiectul „O abordare integrată a participării politice echilibrate a femeilor și bărbaților”, în competiție se poate înscrie orice jurnalist care va aborda tema lntr-un mod personal. Materialele concurează pe trei secțiuni: presă scrisă, reportaje și emisiuni TV și reportaje și emisiuni radio. „Participant!! trebuie să trimită materialele publicate sau transmise in două copii pe suport CD și dovada difuzării lor până la data de 5 iunie 2005. Dorim un concurs real prin care cei ce lucrează în mass-media să fie stimulați spre o abordare integrată”, precizează Gheorghe Firczack, deputat și membru în Comitetul pentru Egalitate de Șanse, membru în comisia care va premia concursul.

E ultimul căutător de... aur
■ A concesionat 
pârâurile din zonă și 
caută cel mai prețios 
metal din Apuseni.

Lorepana Leah_______________
tarU— lBshtbrfsrwitts.roStănija - loan Cătălina a concesionat în satul Stănija mai multe pârâuri și continuă peste decenii îndeletnicirea oamenilor acestor locuri. Ca să fii căutător de aur autorizat trebuie să ai pentru investit 700 de milioane de lei și să obții peste 20 de autorizații.
Triunghiul auriferîn această zonă se găsește cel de-al treilea punct al triunghiului aurifer compus din Bucium - Roșia Montană - Stănija. Pentru spargerea stâncilor în care se aflau filoanele de aur se folosea focul. Stânca încălzită se stropea cu apă sau cu oțet, iar bucățile rezultate erau mărunțite cu ciocanul. Minereul scos la suprafață în coșuri de nuiele era preluat de alți lucrători care îl alegeau și îl zdrobeau în mojare de piatră, îl măcinau cu râșnițe manuale de piatră și îl spălau de mai multe ori pe scânduri înclinate. Aurul extras se punea în tăvi, se adăuga plumb, zinc și sare și 

se ardea în cuptoare vreme de 5 zile, obținându-se după răcire aurul curat (lingourile de aur).
Sute de guri de minăînainte de naționalizare aproape fiecare familie din localitate avea propria gură de mină de unde putea exploata aurul.Datorită bătăilor la care au fost supuși de securitate, care-i acuza că ascund cantități ilegale de aur, oamenii locului au fost nevoiți să predea statului tot aurul deținut.De atunci refuză să mai vorbească despre aurul din Apuseni. Circulă zvonul că un anume Duma ar fi predat statului 10 kg de aur, dar că 6 kg tot i-au mai rămas.Ioan Cătălina era atunci mult prea tânăr pentru a fi implicat în anchete și după Revoluție a început să-și întocmească dosarul pentru a deveni căutător de aur autorizat.Mai bine de patru ani s-a luptat cu hățișul legislativ din România și după Ce și-a construit și propria instalație auriferă, a reușit să obțină toate actele necesare.
Curățenie sufleteascăNu orice persoană se poate ocupa de această activitate, fiind nevoie în primul rând de credință. „E esențială bine-

Ultima „achiziție" a meșterului loan Cătălina.cuvântarea preotului pentru că aurul este învăluit cu necuratul și numai o persoană credincioasă și cu sufletul curat rezistă tentațiilor. Orice gram de aur se obține cu multă trudă și sudoare și tinerii nu doresc și nu au răbdare să învețe meșteșugul”, povestește el.
Turism tematicCea mai măre bogăție a acestor locuri este valoarea turistică autentică. Meșterul Cătălina este deja solicitat de grupuri de turiști străini care 

doresc să trăiască aventura căutării aurului. Ei vin cu mașini de teren și dorm în corturi. Aurarul le asigură uneltele și mâncăruri tradiționale. Câteva zile în postura de căutător de aur sunt absolut interesante.El poate face, turiștilor, la orice oră din zi demonstrații de extragere a aurului din aluviuni, dar este și un excelent ghid spre gurile de mină părăsite.Este un inegalabil povestitor și un bun cunoscător de legende despre atu* și aurari.

Primul test: șaitrocul. Cu ajutorul homărului minereul este spart. Rezultatele nu întârzie să apaiAurul, metalul cel mai râvnit.

Orăștie: Muzeul de Etno
grafie și Artă Populară.

Deva: La Secția de 

Științele naturii, amatorii 
acestor Științe pot viziona 

o expoziție cu caracter 

permanent.

Brad: Muzeu' «turului 

Sanuzegetusa: Muzeul 
de Arheologie .

Petroșani Muzeul Mine- 

riti|uî

--‘m»

DewcGaleriile de Artă
„Forrtia". Expoziția retro

spectivă de pictură „Iar
ba, piatra, pomul și
omul" aparținând artistu

lui plastic fon Cârjoi.

Teatni Eram' .i.QSat 

bu” Pefcoșani: va prezen

ta, duminică, de la ora 

18. spectacolul cu piesa 

„Hangița”, de Carlo 

Goldoni. Rolurile princi

pale sunt deținute de 

Nicoleta Bolcă, Nicolae 

Vicol și Rosmarin Delica. 

Spectacolul se va 

desfășura în sala mare a 

teatrului petroșănean. 

Prețulunui bilet de 

• - ste 40.000 

defei.

Bibliotecile sun feschise 
și sâmbăta între orele 9 - 
13.
Biblioteca Județeană 

„Owd Densusianu" Deva. 
Expoziție despre biodiver- 

sitatea Terrei. Expoziție 

„Centenar Jutes Verne", 
ih cadrul Săptămânii 

Francofoniei. Ambele 

expoziții pot fi vizionate 

pe' holul Instituției.

In toate librăriile puteți 

găsi, alături de alte volume 

prețioase ca și conținut, 
semnate de scriitori de 

renume, volumul:

„Karol cel Mare” de 
Domenico Del Rio.

Cartea a apărut recent la 

Editura Pauline din 

București, cu titlul „Karol 

cel Mare - istoria Papei 
loan Paul al ll-lea", scrisă 

de Domenico Del Rio.

„Aș vrea ca papa să știe că 

îi mulțumesc... Nimeni nu 

m-a ajutat atât de mult cât 

m-a ajutat credința lui. 

Acest ajutor l-am primit, 
vâzându-l cum se roagă 

atunci când se aban
donează în Dumnezeu și 

se vede că această aban
donare în Dumnezeu'! 

păzește de toate. De la 

papa am învățat să mă 

abandonez în Dumnezeu”, 

sunt cuvintele lui Domeni
co Del Rio din dedicația la 

carte.
Această carte, în originalul 

ei în limba italiană, a 

apărut după moartea 

autorului, la 26 ianuarie 

2003, și a fost scrisă în 

întregime după ce acestu

ia i s-a descoperit o

tumoare. 
Domeni

co Del 
Rio a fost 

scriitor și 
ziarist pe 

probleme 

de 'infor

mație re

ligioasă și pe lângă Vati

can.
Această ultimă lucrare a sa 

este oarecum testamentul 

său: și-a revărsat în ea 

întreaga pasiune pentru 

Conciliu și extraordinara 

venerație pentru, Papa, 

comparat cu Moise.

Doriți să aveți această 

carte?
O puteți comanda de la 

librăria „Presa Bună", bd. 

Ștefan cel Mare, 26; 6600 

- lași, Fax: 032/211527; 

tel.: 032/212003, luni, 

vineri între orțle 12.00- 

18.00; marți-joi între orele 

8.00-14.00

Magazinul GP-AUDIO- 

VIDEO.-HLM, deschis în 

week-end (pentru vân

zare) în incinta Supermar- 

ket-ului Ulpia Center, 

et.l. și (pentru vânzare și 

închiriere) magazinul de 

pe B-dul I. Maniu. des

chis inclusiv sâmbăta 

între orele 9.00 si 19.00. 

Intr-o nouă colecție, dedi
cată lui Charlie Chaplin, au 

apărut mai multe DVD-uri 
cu filme celebre ale mare

lui comic american. Dintre 

acestea recomandăm pen

tru acest week-end peli
cula „Timpuri moderne", 

care este unul dintre cele 

mai vesele și 

sincere filme 

ale lui Chap
lin. Om vs. 

Mașină! Câș

tigător este 

fânul de co

medie care urmărește 

acest film, în care 

Vagabondul lui Charles 

Chaplin se luptă cu o linie 

de asamblare.

Este un film ales în 1998 
drept unul dintre cele mai 

bune 100 de filme ameri

cane în care, alături de 

îndrăgitul comic figurează 

actrița Paulette Goddard.

Cinema
Deva, Cinema „Patria". în 

perioada 8-T4 aprilie 

2005. Prețul biletului: 

25.000 lei lunea și 35.000 

lei în restul zilelor.
- „'AvsasoRrt'. Filmul amer

ican „Aviatorul" regizat de 

Martin Scorsese prezintă o 

poyeste legată de cea mai 
prolifică 

etapă din 

viața lui 
Howard 

Hughes, 
una dintre 

cele mai impunătoare fig- 

uri ale secolului XX în SUA. 
Inovator remarcabil, indus

triaș cu simțul realității, 

producător de filme, avia
tor de mare clasă, Howard 

Hughes a întruchipat pe 

americanul care știe să-și 
asume riscuri. Pelicula 

cuprinde însă și viața 

emoțională a lui Hughes, 
inclusiv aventurile sale 

amoroase cu două figuri 
legendare de la Holly
wood: Katherine Hepburn 

(Cate Blanchett) și (Kate 

Beckinsale). 
Hunedoara;

Cinema 
„Flacărș". în 

zilele de 

week-end, de 

la orele 13, 

16 și 19, 
rulează filmul „Blade", o 

peliculă de acțiune foarte 

îndrăgită de cinefilii din 

întreaga lume. Prețul unui 

bilet este de 30.000 de lei.

Ștaburi
• „Aristocrat"- club de

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42, și 

Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004- 

0723121382________________
• „Reno” Pub și Casino, 

din Deva, B-dul 1 Decem

brie, nr. 11 A, tel.: 

254/211891;

745/770008. Party-

Extreme - 8 aprilie.________

• „Tip Rom”- Restaurant 

Orăștie. Program artistic: 

Marți-Duminică la ora 

20.00, Cu formația ACTIV 

ce prezintă muzică de 

toate genurile.

• Barul RED-NIGHT din

Vața-Băi oferă distracție 
la maximum. începând 

cu ora 21.00 este dis

cotecă!_______________________

• La S.C. Crișana, tot de

la ora 21.00 se deschide 

programul de discotecă 

pentru toți tinerii dornici 
de dans._____________________

• BurgerGPizzeria „Casa- 
Grande', Deva, Al. Tran

silvaniei, nr.7/23, și Deva, 

str. Horea, bl.4 parter. 37 

sortimente de pizza pe 

vatră, tortelinii, salate, 

desert. Orar: Zilnic: 9.00- 

21.00, Duminică: 12.00- 

21.00. Livrare la domiciliu 

cu transport gratuit. 
Comenzi: tel. 215555.

Spoit

Sala Sporturilor Deva: 

Sâmbătă, 9 aprilie, ora 

17.00. Handbal feminin: 

U. Remin Deva - Oltchim 

Rm. Vâlcea

„Chk - Salon”. Servicii 
complete de întreținere și 

solar. Petroșani, Cartierul 

Dimitrov, Str. 9 Mai,, bl.4, 
5C„2,.tel-0254/545284 ■

Bazin de înot. Hunedoara. 
Zilnic: 10:00-22:00. 
Sâmbătă: 09:00-13:00; 

14:30-22:00. Duminică: 
09:00-14:00.
Costuri: adulți - 60.000 

lei; copii, studenți, militari 
- 30.000 lei.

Turism

Parâng: Din Petroșani, pe 

DN 66, se face la stânga 

pe Str. Cloșca, apoi Zo

rilor și Grai. Vasile Milea 

și de aici încă aproape 5 
km până la telescaun. în 

partea de NV a Munților 

Parâng se află cabane, 

refugiul Salvamont, 5 pâr

tii de schi și teleferic.

Posibilitățile de cazare, la 

cabane, .vile și particulari.

Straja: Accesul principal se 

face pe DN 66A - 11 km 

din Iscrdhi. (Punctul de 

intersecție cu Șoseaua 

națională Tg. Jiu - Simeria 

sau pe linia CFR Petroșani 

- Lupeni. Accesul se face 

cu mașina de la intersecția 

balizată din zona Braia, 

până la stația superioară a 

telescaunului. Capacitate .«• 
de cazare 5000 de locurf' 

închirieri de schiuri; diȘr 

cotecă; sală de jocup'

lBshtbrfsrwitts.ro


• Ghidul viitorului licean. Elevii Ml^e- doreni care doresc să afle la ce liceu au șanse să intre, au de acum posibilitatea' de az accesa pe internet „Ghidul candidatului la □ i admiterea în licee și școli de arte și meserii".Adresa pe care trebuie să o acceseze este: http://www.geocities.com/cjappdeva.• Invitat special la Sala Logos. Ieri, la ora 18.00, părintele profesor Nicplae Achimescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă lași, a susținut o prelegere religioasă în mijlocdf a numeroși credincioși deveni. Doctor In istoria religiilor (lucrarea sa: „Budism și creștinism", la Tubingen - Germania), N. Achimescu a publicat mai multe cărți de specialitate. (S.B.)
■

Deva (S.B.) - Liceul de Muzică șl Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva a fost încununat din nou cu lauri. La faza națională a olimpiadelor școlare de specialitate, elevii liceului devean au obținut importante premii. Așa au demonstrat nivelul înalt de predare din cadrul instituției școlare care este deja renumită prin talentele pe care le-a format și le-a făcut cunoscute în întreaga lume. Aceste ultime premii care au poposit printre elevii artiști ai Devei aparțin muzicienilor Paul Sârbu - cl. a XlI-a: premiul n la vioară; Răzvan Anemțoaiei - cl. a V-a: mențiune la vioară; Die Oană - cl. a VH-a: mențiune la plan. Nici plasticienii nu s-au lăsat mai prejos. Laura Dud - cl. a X- a și Alexandra Vereș - cl. a Xl-a au obținut mențiuni la Istoria Artei, iar Ioana Popescu - cl. a XII-a a fost răsplătită cu o mențiune la specialitatea Textile.

■ Scriitorul hunedo- 
rean Gligor Hașa este 
contestat de istoricul 
Vasile lonaș.

Samoa Bocaniciu____________
randi btranlrlfi filiifQininwila.ro

Deva ■ Vasile lonaș, direc
tor la Arhivele Naționale Deva și profesor de istorie la 
Universitatea din Alba Iulia, susține oft cele scrise de Gligor Hașa arată că autorul 
„tratea» istoria eronat”. în 
sprijinul or afirmate aces
ta vine-cu unele precizări 
„documentate în colaborare cu istorici de lâ Muzeul din Deva” prin care susține că:

GRgor Hașa Vasile lonaș

Filmele vor fi la mare preț
■ Din 17 cinemato
grafe hunedorene mai 
funcționează în prezent 
doar două.

£?. ■
Deva (S.B.) - După ce Guvernul a aprobat noua cotă de TVA, de 19 % din prețui unui bilet, nivelul taxării biletelor de cinema a ajuns la 31%, dacă se adaugă și cheltuielile cu căldura, clasicitatea, timbrul cinematografic, contribuția la fondul Centrului Național al Cinematografiei etc. Distribuitorii de film și proprietarii de cinematografe din România, care au înaintat memorii Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii sunt extrem

Nicolae Ardelean este elev în clasa a If-a ■ Plastică la Liceul „Sigismund Toduță ’ - Deva. El a obținut la concursul dedicat Zilei Păsărilor, premiul cel mare la colaje, un premiu care i-a răsplătit munca creatoare. îndrumător i-a fost înv.
(Foto: Sanda Bocaniciu)

Puține noutățiDeva (T.S.) - După scandalul iscat de construirea hipermarket-ului Kaufland în municipiul Deva, nu s-a mai auzit nimic despre intențiile germanilor. Contactat de C.L, viceprimarul Devei, loan Inișconi, a afirmat că informațiile despre hipermarket sunt foarte puține. „Practic nu pot să confirm nici o ipoteză. Știu în schimb că lucrările de construcție ale supermarket- ului Plus se derulează cu viteză redusă din cauza unor probleme apărute la depozitele centrale de la Brașov. Ritmul de construcție 
A va reveni la normal după.ce vor fi rezolvate 
w» problemele de la acest depozit”, susține viceprimarul loan Inișconi.

Oferta taberelorDeva (R.I.) - Agenția Județeană a Taberelor și Turismului Școlar din Hunedoara și-a prezentat oferta pentru vacanța de vară în cadrul Târgului de turism școlar, care s-a desfășurat la Sala Palațului din București. Evenimentul se află la cea de a șasea ediție și la el au participat 41 de agenții teritoriale ale ANTTS alături de alte 12 agenții private. Pentru această vară ANTTS pune la dispoziție peste 100.000 de locuri de cazare în taberele din toată țara.

„dl. profesor Gligor Hașa calcă voinicește în străchini încă din primul paragraf al rândurilor publicate despre istoria Cetății Devei, rânduri care fac parte dintr-un manuscris ce urmează a fi editat.”
Text profund analizatParcurgând textul lui Gligor Hașa, Vasile lonaș punctează pas cu pas „greșeli descoperite, legate de istoricul monumentului, nedumeriri de ordin gramatical, cronologic sau unele comparații cum ar fi cea a districtelor românești cu scaunele secuiești, alăturare pe care nu a făcut-o nimeni în istoriografia română etc”. Hașa vorbește de cetăți dacoromâne și despre un voievod Ladislau al Transilvaniei, elemente de care nu a auzit nimeni. Prof V. lonaș susține că scriitorul .Gligor Hașa nu cunoaște istoria monumentu
lui despre care vrea să publice o carte. Domnia sa vine, 

de revoltați pentru că li se vor diminua veniturile și, cred ei, se vor închide sălile de cinema. Și așa aceștia se descurcau foarte greu! Interesul investitorilor față de sălile de cinema va scădea și va înflori pirateria și în domeniul cinematografiei.
Pirateria acționeazăUn exemplu este amploarea pe care a Ițișt-o pirateria video care este deja estimată la circa 60% pe piața românească. Potrivit Asociații Distribuitorilor de Film din România, taxele și impozitele pe bilețele de cinema din celelalte țări europene sunt zero în Polonia, Croația, Letonia, Norvegia. Ungaria și Italia au

Centrul Medical Proctoline trateaza prin metode moderne

HEMOROIZI și FISURI ANALE
■ IA!'A OPi.RAȚII 

la ia pregame pieoperalorîe
■ KARA IXTERXARf
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fara afectarea vieții piivate
I

PROCTOLINE
—Z— .11411.1’ .’HM ' <41 ill l<

Iii oi main și progr.iin.ii

Timișoara
0256-221219

într-un text trimis spre publicare, cu argumente la obiect. Scriitorul Gligor Hașa susține însă că el nu a inventat nimic și că doar a ieșit din dogmele comuniste.
„Nu am inventat I”„Tot ce am pus pe hârtie in acel manuscris, ce are ca subiect Cetatea Deva, este temeinic documentat, după o vastă bibliografie a 27 de

12%, Germania - 9%, iar Spania - 7%. în județ, dintr- un număr de 17 cinematografe mai funcționează doar 2: “Flacăra” din Hunedoara și “Patria” din Deva.

v:

Interesul pentru filmele la cine
matograf nu mal e ca altădată. 

autori români și străini”.Scriitorul Gligor Hașa amintește faptul că Vasile lonaș nu cunoaște istorie veche, iar domnia sa a tratat epoca veche. „în plus, mă bucur că există o reacție!” adaugă scriitorul. El susține că va publica în continuare ceea ce a scris tocmai pentru ca lumea să cunoască istoriografia monumentului din Deva.
EcopoemeDeva (S.B.) - Centrul de primire al Administrației Parcului Național Retezat (APNR) de la Ostrovel va fi, duminică, 10 aprilie, de la ora 11.00, gazda unei întâlniri inedite. Este vorba despre o reuniune literară organizată de Asociația Culturală EMIA din Deva în colaborare cu APNR și sprijinită de mtdți alți pasionați- ai poemelor literare. Manifestarea dezbate tematica „Ecosistem, ecopoem și literatura noastră cea de toate zilele” și a fost pregătită cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la atestarea PNR.

Ihli inr-4f O.’l îl I TKiO i
I isi <1/ . ‘ •

lii.lMH O.’ltS • < iOS ' ' 
K.ii.f M.iu h.’.h? ’.I?622 . 
< oilst.iiiLi (12 11 « IS l(j ( .WV.'W.pHKfolllll- >0

SECRETARA

CERINȚE:
• Studii medii ■
• Experiență in domeniu
• Cunoștințe,avansate de limbi străine (engleza e obligatorie)
• Cunoștințe temeinice de operare PC (Word. Excel)
• Aptitudini dc comunicare și organizare

mm mma al bibi ,
1 franc elvețian 23525 lei

1 euro 36465 lei

1 liră sterlină 53048 lei
1 forlnt unqar 148 lei
1 leu moldovenesc 2243 lei

; 1 dolar SUA 28244 lei
387220 leil ”st ‘ ’ 42668 lei

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul importului. comercializării și distribuției de produse de larg consum și mtefontei mobile

ANGAJEAZĂ
. GRAFICIAN

CERINȚE:
• Experiența anterioară obligatorie în domeniul graficii și deâgnuhn web
• Creativitate și originalitate
• Cunoașterea perfectă a programelor de editare grafică Adobe Photoshop 

și CorelDraw precum și cunoștințe Flash și HTML
• Capacitatea de a lucra în condiții de stres și sub presiunea termenelor 

limită
• Capacitatea de a lucra la măi multe proiecte simultan

Domiciliul în DEVA constituie un avantaj.
SE OFERĂ:
Posibilitatea de alucra într-o echipă finită.într-un mediu modern, profesional și în plină dezvoltare
Pachet de beneficii motivant.

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mm sus și doresc să-și depună candidature pen tiu posturile scoase la •concurs sunt rugate să trimită până cel târziu în
l4/04/2005CV-iilcufotograf’ieșncriKmntadeiirtBnțieincaresăsenienționezepo«tuIsohcitat(pnnpoștă,Taxsaue^mail)!a•' '' x ...

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 telefon: Jr>4 222 999, fax. 0254.20b 79î.. mail orn.i-rriVn;
t.-i u/-rf i.«•»i •»'-i •’ •■ .tr-i J. !•-■ t jr.Jt : t)Mii u • i •>:

RECLAME

http://www.geocities.com/cjappdeva
filiifQininwila.ro


• Evaziune fiscală? Polițiștii din cadrul For 0mațiunii de Investigare a Fraudelor Brad cercetează administratorul unei societăți comerciale din localitate pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă fiscală. Este vorba de Mircea B., de 38 de ani, din Dobra, care a refuzat repetat să prezinte la control documentele de evidență contabilă. (V.N.)
• Prostituție. O tânără de 21 de ani, din Hunedoara, a fost prinsă în flagrant de polițiști în timp ce întreținea relații sexuale cu un bărbat pentru 200.000 de lei. Viorica B. este acum cercetată pentru infracțiunea de prostituție. (V.N.)
• Furt. Din fața turnătoriei SC Umirom SA Petroșani au fost furate piese metalice prelucrate în valoare de mai multe milioane de lei. Polițiștii au stabilit că hoțul era loan C., zidar, de 48 de ani, din Petroșani. (V.N.)

săraca scoală...
5

Tiberiu Stroia
ti beriu -s tr o I a o I n f orm med ia .ro

Suedia nu ne 
arată... Guru!

In timp ce jumătate din Poliția Română îl căuta, alergând în spirală, pe Gregorian Bivolaru, alias Guru, acesta se afla undeva într-o localitate din Suedia. Unde, probabil, se străduia din greu să integreze în absolut ceva magistrate suedeze. Prins de polițiștii nordici, care se pare că Sunt mai dibace decât ai noștri, Guru a cerut azil politic. Pe motiv că toată tărășenia aia cu fetițe și
i fustițe ar fi o înscenare. Iar el nu este decât p biată victimă a unui complot politic. Argumentul adus în apărarea sa a fost celebra stenogramă a PSD-ului! Unde, zice yoghinul, s-ar găsi informații esr-re dorința foștilor guvernanți de a-l termina.Așa se face că nordicii dese M extrădeze pe Guru până nu rezolvă problema complotului politic, prezent prin paginile stenogramelor PSD- iste. Domnilor suedezi! Dacă tot v-apucați de răsfoit stenogramele alea, să ne lămuriți și pe noi unde să căutăm corupții din România. Cât despre Guru, spuneți-i să vină aici fără teamă. Că acum, pe-aici, arestările durează doar câteva zile.

08.00-10.00

i4.0Q-16.00

RECLAMĂ

• Prefectura Județului Hunedoara:

Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

■ Cea mai modernă 
școală din județ are 
nevoie de bani pentru 
a stopa degradarea.

Raluca Iovescu ___________
rahica. lflvetaiflflfomiffledta.ro

Brad - în ciuda unei cunoscute zicale populare, „înecatul Ia maF’ pare a fi o sintagmă ce se potrivește de minune... românilor. In anul 2001 s-a dat în folosință una dintre cele mai bine dotate școli din județ: Școala Generală „Horea, Cloșca și Crișan” din municipiul Brad. Elevii și profesorii au lăsat în urmă o clădire foarte veche, fără urmă

de instalații modeme, ajunsă azi adăpost social. într-o vreme în care școlile noi nu prea sunt la îndemâna bugetelor, fie ele locale sau centrale, beneficiarii s-au considerat foarte norocoși.Planul noii instituții de învățământ a fost din start unul foarte generos, însă pe parcurs s-a dovedit greu de pus în aplicare.
Se așteaptă banii„Până acum școala „a înghițit” aproape 60 de miliarde de lei, dar a meritat până Ia ultimul ban. Clădirea este foarte modernă și spațioasă, cu cabinete dotate cu tot ce este necesar. Problema este că

exteriorul este nefinisat și se nevoie de 7-8 miliarde dedegradează pe zi ce trece, nu există nici scocuri iar din clădirea administrativă avem doar fundația. Pentru finali-
lei,dar primăria nu are de unde, să ne dea, iar ministerul m£ a mai dat nici un ban din 2003”, spune directorul școlii Emilian Radovici.zarea lucrării am mai avea

Directorul școlii asistă neputincios la degradarea ei.

Mi-ar fi plăcut. Pentru popoarele catolice, moartea Papei este o adevărată tragedie. Sunt impresionat de faptul că și în România steagul va fi coborât în bemă de către toate instituțiile și a fost declarată zi oe ioliu național.
Om• 
Deva

qî da și nu. Având 
o în vedere că Papa loan Paul al II-lea a fost un mare om de religie și cultură, militând .in primul rând pentru pacea și unitatea popoarelor, merită ca oamenii să-i aducă un ultim omagiu, indiferent de religie, 
fixau.' ..

. Deva ,

Da. Este un eveniment deosebit pentru a aduce un ultim omagiu unui om deosebit. Asemenea personalități trebuie să fie omagiate de întreaga lume. Chiar dacă nu sunt catolică aș fi dorit să particip la înmormântare. 
îSF*f

Locatate dies

Simt catolică și chiar aș fi dorit să particip la evenimentul acesta. Ziua de azi a fost declarată zi de doliu național și mă bucur că hi România, Papa Ioan Paul al II- lea este omagiat precum o mare personalitate.
fitlUVl -L., ’ îv> ,Lv \
Deva.- ■ r-i '■* f

Da. Cred că pentru l orice om, prezența la slujba de înmormântare de astăzi, de la Vatican, constituie unul dintre evenimentele cele mai importante din viață. Papa Ioan Paul al II- lea trebuie omagiat așa cum șe engine! 
Mmm fete,- 
Deva

A.ȘAGUNA, 1

administratorPOEMA SRL

agent de pază, control acces, ordine și intervențieNIOR GUARD SRL

PF VALENTIN LUCA agent de asigurare1 DECEMBRIE. 18 9DEVA

HUNEDOARA

Farmacia .Enargoferm', non-stop, str- 
George Enescu, nr._14. ©— 717659.

Farmacia ,Green Lme*. non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8.©-* 748199.________ ■

farmacia .Amica*, str. George Enes
cu, nr. 7. ©-♦ 713045.

DEVA
Farmacia .Sensibiu*, non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ©-* 222380.

Farmacia nr.1 .Remedia', non-stop,
Piața Victoriei, nr. 29. ©** 211616,

.224488_____________________

r T«5«.l»..acomi - Humanfta II', 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 
211949.

orAștie
Farmacia .Oros', sâmbătă, orele 
B - 20 duminică, orele 8 - 14, str. N. 
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piață*, non-stop, str.

Avram lancu, nr. 5

BRAD
Farmacia .Remedia', sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 

lancu, nr. 48 ©-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M.

Koqălnipeanu, zilnic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, 

dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunei Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 

0744-556016.________________________
Cabinet Chirurgie maxuo-factală, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Elfcerării, nr. 5. ©-► 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©— 242461.

OmologareOrăștie (D.I.) - Stadionul „Dacia” Orăștie a fost omologat ieri de către o comisie din cadrul DSJ Hunedoara. Terenul are 90 m lungime, minimum prevăzut de lege pentru desfășurarea meciurilor, el urmând a fi extins până la 105 metri.

E-mail

JURNAL

a.c.

_ _____ i 
CONCURS

Ia CUVAdlK Șl câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri în ziar.• Depune plicul în urnele speciale Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâmbătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri, 13 aprilie 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.• Numele câștigătorilor vor fi publi-

cate în paginile ediției de joi, 14 aprilie• 3 premii x 1.000.000 lei 
(10Q lei noi)Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275.

Regulament:Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajații SC Inform Media SRL și nici rudele acestora de gradul I sau H.
f
|k
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• FRF renuță la Euro 2012. Federația, Română de Fotbal a decis retragerea candidaturii României pentru organizarea Campionatului European drn 2012.. Grecia, Italia, Rusia și Turcia au anunțat forul european că vor să organizeze CE 2012 singure, în timp ce Croația-Ungaria și Polonia-Scraina ăoresc coorganizarea acestei competiții. (( M.)<
• • Beckham prost îmbrăcat. Jucătorul e-chipei Real Madrid, David Beckham, a fost- : Votat drept cel mai prost îmbrăcat bărbai » din Marea Britanie, într-un clasament realizat de revista GQ. Fostul coechipier al iui Beckham de âa Manchester Unites. Rte Serei î- nand, a fost desemnat cel mai bine îmorăcat bărbat din Marea Britanie. (C.M.)

Odată cu semnarea contractelor, familia gimnasticii românești va avea din nou liniștea necesară obținerii marilor performanțe.

■ Cei doi antrenori au 
semnat contracte pe

revin la lot
patru ani cu Comitetul 
Olimpic Sportiv Român

pa a 16-a, dft-

sjon.iue 2C

îF-sn meci
Steaua Goria

Z. FC Argeș 18 4 8 6 22-28. Sltoli teși 18 5 4 9 17-29 19

18 4 5 9 17

Centru olimpic de handbal 
tem nin în România

Deva (C.M.) - Președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu, a declarat câ la Bistrița ar putea funcționa, începând din această toamnă, un centru olimpic pentru fete după modelul celui pentru băieți de la Sighișoara. Gațu preciza că a reușit să convingă autoritățile locale să înscrie județul în competiția de proiecte pentru realizarea viitorului centru de handbal feminin, în această competiție de proiecte s-au mai înscris localități din Vîlcea și Brăila.
Cheltuieli mariGațu a precizat că un astfel de centru nu presupune investiții prea mari, însă costurile pentru funcționarea lui pot ajunge până la cinci miliarde de lei anual. în viitorul centru vor fi cooptate cele mai talentate handbaliste care au nevoie doar de „condiții ceva mai bune decât în localitățile din care provin”, de o școală în care să beneficieze (te scutiri de frecvență și prelungirea perioadei în care pot susține teze, dar și de săli de sport în care să se pregătească.

Z'

Artjftrtijiot

CS wican-

Augustin Tegean -cen-

Tu«ii) asteeuți. Observator: Ion Codan Jiti), , 
btertenâuf-tete fete Mihai Lucaciu Dibov) - centru,

lonuț Zaharolu (Sâbem) și teu IteSaehe (Rm. picea}. 
Observat ar - Liviu fijicu (țg. Jiu)._________ ■ __________Observator - Liviu fijtcu (Tg, Jiu)._________■ , ____
SțMiBfeteif - CS Sten K Adrian lliysș - centri Mădălln
iartcn și RalțKa Ștefănescu (tați Ploiești) - asistenți.Obser-
latet..- lonȚt>dori<gi{Rm.vălcea).______________________ '

sta.

ClPRIAH MSRINUț

dpriwMAarimrt0Monnmedia.ro

tă” în acest sport. Antrenorii Octavian Belu, Mariana Bitang și Lucian Sandu au semnat, ieri, cu forul olimpic contracte valabile pe o perioadă de patru ani, dar cu clauze de reanalizare periodică.
5.000 euro pe lună

euro pe lună. Tehnicianul Octavian Belu consideră că atât cord cu toate condițiile stipulate în contract.gimnastele cât și antrenorii trebuie să treacă peste problemele din ultima arioadă. „Nu pot sâ dau detalii despre contract, pentru că aproape la fiecare pagină există
București - Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, a anunțat ieri oficial, semnarea contractelor dintre antrenorii lotului olimpic feminin de gimnastică, Octavian Belu și Mariana Bitang.și COSR. Oficialul COSR .crede că prin semnarea acestor acorduri se încheie „o perioadă neliniști-

„Mă bucur enorm că Belu și Bitang au rămas în sportul românesc și consider că prin încheierea acestor contracte am pus punct unei perioade neliniștite din gimnastică. Contractele simt confidențiale și cred că este normal să fie așa”, a precizat Morariu, dar surse neoficiale au precizat că antrenorii vor primi 5.000 de

“Să uităm trecutul”„Trebuie să lăsăm în urmă tot ceea ce s-a întâmplat. A- cum nu ne rămâne decât să recuperăm timpul pierdut șisă ne prezentăm la competiții la fel de bine ca și până

mențiunea «confidențial», ceea ce mi se pare normal. Nu am avut alte pretenții decât acele care mi s-au propus prin contract. Nu am negociat nimic, a fost o ofertă pe
acum. Am semnat contractele cu toată responsabilitatea și am lăsat posibilitatea de a face evaluări la perioade pe care le-am stabilit de comun acord”, a spus Belu. Antreno-

care am acceptat-o”, a precizat Belu. Antrenorii Belu șiBitang și gimnastele din lotul olimpic au fost prezenți, ieri în jurul prânzului, la standul COSR de la Romexpo, din cadrul „Expo Sport și Agrement 2005”, unde au participat la o

■ Omagi suporterilor 
âinsir 

finală ale LC.

ClHHAJt MMtmvț

Deva - La toate partidele disputate în această săptămână în sferturile de finală a- le Ligii Campionilor s-au ținut momente de reculegere în memoria Papei loan Paul al IÎ-lea, decedat,. sâmbătă, la Vatican. în plus la meciul Liverpool - Juventus, au fost omagiați și suporterii care au murit la finala CCE din 1985. Dar pentru că „The show must go on” (Spectacolul trebuie să continue) și fotbalul a fost la cel mai înalt nivel.
Omagiu suporterilorLiverpool și Juventus au profitat de întâlnire pentru a aduce un omagiu celor 39 de suporteri italieni și englezi care au murit, pe 29 mai 1985, în timpul finalei CCE disputate de pe stadionul belgian Heysel. înaintea partidei fostul atacant galez Ian Rush a făcut schimb de fanioane cu Michel Platini, fost jucător la Juventus.- Dar după momentele comemorative, meciul dintre „cormorani” și „Bătrâ

na doamnă”, câștigat cu 2-1 de englezi, n-a făcut rabat de lâ rival itațe. și .spectacol.
Suspansul continuăRemiza 1-1 dintre Olimpi- que și PSV lasă deschisă lupta pentru calificare. în fața u- nei formații fără puncte slabe, foarte solidă din punct de vedere' fizic și tehnic, Olym- pique a dominat și a crezut tot timpul într-un rezultat bun. PSV a demonstrat însă sânge rece și realism, egalând pe final și prelungind suspansul asupra calificării.
Răpuși cu cruzime„Bayern a fost răpusă cu cruzime”, preciza cotidianul Bild după victoria, cu scorul de 4-2, obținută de Chelsea- în fața echipei antrenate de Felix Magath. „Doar penalti-ul reușit înainte de finâl lasă u- șa ușor crăpată spre semifinale”, a scris Bild. Antrenorul formației Bayern Munchen, Felix Magath, s-a declarat dezamăgit că echipa sa a primit patru goluri. „La 4-1, eram practic eliminați, dar acum mai putem spera”, a spus antrenorul Magath.
Goluri din faze fixeAntrenorul Milanului, Carlo Ancelotti, a declarat că nu crede că echipa sa este deja

Prima dispută a derby-ului italian dintre AC Milan și Inter a fost
câștigat de trupa lui Carlo Ancelotti.Ocalificată în semifinale. „Cu siguranță 2-0 este un avantaj bun, dar nu va fi ușor să a- jungem în semifinale. Inter e oformație care poate să ne pună mari probleme”, a spus Ancelotti. De partea cealaltă, Roberto Mancini este dezamă

git de faptul că Inter a mit două goluri din două faze fixe. „în prima repriză am d<£ minat jocul, dar gafele lui Di; da ne-au costat. Nu am aban- donat gândul calificării, aar trebuie să facem un meci mare”, spune Mancini,

Arbitrii șl observatorii etapei a 16 -a, duminlcâ, 10 -orii ie
Gktea Rețea Români - AS Sântăndra Otieac Adrian Lina - centru. Florin 

Bulgaru și Mihai Vancea (toți Lupeni) - asistenți. Observator - Petru Zlate 

(Lupeni).______________ ____________________ ________ __________________ ____________ _
VlEkxia Dobra - Srerai Smeria Veche: Valentin Gavrilă - centru, Stelian 

Chiriță și loan Filipaș (toți Brad) - asistenți. Observator - Eugen Ambruș 

(Deva)._________________________________________________________ ._________ _______________

ZaraMkd Crfectar - CU temosm K. Daniel Thirt - centru, Alexandru Bel- 
gun (ambii Călan) și Marius Necșulescu (Deva) - asistenți. Observator - 

Petru Sperios (Hunedoara).________________________________________ _________________

Cmn Linca Csni-VMwuf ndfea: Beniamin Popescu (Hunedoara) - cen

tru, Alin Saraol (Deva) și Adrian Bocoș (Simeria) - asistenți. Observator - 

Tiberiu Nistor (Simeria)._______________________ ______________ ;_______________________

GoanțâChetei-ASBușantet Daniel Marinescu - centru, Constantin Dănilă 

și Robert Roșea (toți Hunedoara) - asistenți. Observator - Mirel Biriș (Deva). 
Uewea Zam - Catena Mar Alin Cîrstoiu - centru, Sorin Ciotlăuș șl Fiorin 

Cibian (toți Deva) - asistenți Observator - Gi gote Macavei (Deva).

consultația de specialitate
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vineri, 8 aprilie 2005
A —

• Suspendare. Comisia de a decis să-l sancționeze pe juuaiui ui riunn Maxim (Sportul Studențesc) cu două etape de suspendare și să-l penalizeze cu 85 de euro pentru cartonașul roșu primit în etapa a XVIII-a a Diviziei A de fotbal. (MF)

Dejan Pesici are regreteBrașov (MF) - Portarul echipei FC Brașov, Dejan Pesici, a declarat că regretă accidentarea gravă pe care i-a provo- cat-o jucătorului formației Oțelul Galați, Ștefan Nanu, în partida dintre cele două echipe din etapăi. a XVIII-a a Diviziei A. „Sfegret acel incident. îmi pare rău că l-am accidentat pe Ștefan Nanu. Nu îmi amintesc prea multe din cele ce s-au întâmplat atunci, pentru că și eu am suferit. Am stat câteva secunde pe teren fără să știu ce se întâmplă cu mine”, a spus Pesici, care s-a lovit la arcada ochiului drept, rană din cauza căreia nu s-a putut pregăti nor-

Perrin, la o nouă încercare

mal în această săptămână. Portarul ichipei FG Brașov a adăugat că a intenționat să-l sune pe Nanu, pentru a-și cere scuze, dar că a renunțat pentru că nu știa cum s-ar fi putut înțelege cu acesta.tuși impresarul lui Pesici, Radu Mătăsăreanu, l-a sunat pe Nanu, pentru a-i cere scuze în numele jucătorului pe care îl reprezintă. Ștefan Nanu a suferit o fractură de piramidă nazală în minutul 15 al partidei Oțelul - FC Brașov, scor 1 -1, în urma unei ciocniri cu Pesici. El a fost supus, luni, unei intervenții chirurgicale și a declarat că speră să nu f indisponibil mai mult de o 1____

Sâmbătă, ora 11 

Universitatea Cluj - UT A Arad

Arbitri: Ludovic Uihelyi -1. Onicaș, G

ObtwvatCH Ton Huzb___________________

Oașul Negrești - Jiul Petroșani

Arbitri: Alexandru Deaconu - G. Fecioru, B. Velicu

Observator: Gheorgbe Constantin ________________

Armătura Zalău - C5 Deva

Arbitri: Ciprian Danșa - L Szanto, D. Mudun 

Observator Simlon Surdan ______

1.5. campta Turti - Unirea Dej

Arbitri: Viorel Sandu -1, Olteana, P. Roșu 

Observator: Serin Catnan ______________

Liberty Oradea - Obșta Satu Mare

' A^tri:'OrlanCto frandu- C. Rbrescu. V, Boștină
Observator Georg, toripcu,.____________________
KB#w-Tficote|»«*tt ... i p- ■

' Arbitri: Cristina Ionescu - X MaA ■ VfiBge» .

■ Observator: Petre Mehedințu___  / ■'

ACU Arad - Unirea SâmtortauMare -
Arbitri: Alexandru Rojneai - M. A&n,. S

Observator: Alexandru Terheș

. Partida Corvtnul Hunedoara - Gaz Metan 

disputa, deoarece tetrtpa gazda aimt excit

.... .. '

Finală la fiecare joc
Bistrița (MF) - Antrenorul echipei Steaua, Walter Zenga, a declarat, la finalul partidei cu Gloria.Bistrița, că pentru formația bucu- reșteană fiecare meci e ca o finală de cupă.„Pentru noi, fiecare meci e ca o finală de cupă. Ne așteaptă trei meciuri foarte importante, iar reușita echipei a fost cu atât mai mare cu cât am jucat în zece oameni. Nu cred că jucătorii mei au părut obosiți, ci doar stresați din cauza meciului. Am avut ocazii, am avut și noroc că ei au ratat un penalti. Oricum, nu este important să câștigăm la scor, ci să câștigăm. -Eu am încredere în echipa pe care o pun în teren. Ei știu ce să facă în fața unei echipe care joacă cu trei sau cu două vârfuri”, a afirmat Zenga. Tehnicianul italian s-a arătat bucuros de faptul că meciul cu Dinamo, programat duminică, în etapa a XlX-a a Diviziei A, se va disputa seara (n.r. - ora 20.15). „Bine că acum jucăm seara, e o climă mai ușor de suportat pentru noi. Este important să se țină cont de faptul că noi majoritatea meciurilor le-am jucat seara. Doar cel de la Alba-Iulia și cel de astăzi s-au jucat pe zi. în plus, astăzi a

■ Atacantul lui Poli Ti
mișoara s-a declarat 
onorat de invitația la 
gala Seara Campionilor. 
Daniel Neacșu _____________
danM.neacsutlnformnwfla.ro

Timișoara - Atacantul echipei Poli Timișoara, Viorel Moldovan, s-a declarat onorat de invitația de a face parte din echipa stelelor fotbalului românesc cu ocazia galei Seara Campionilor, care va avea loc, în 12 iunie, pe stadionul Dan Păltinișanu.„Mă bucur că mă aflu printre cei nominalizați și mă bucur că acest eveniment se va desfășura la Timișoara, deoarece este important pentru acest oraș și pentru publicul minunat de aici. Este un eveniment care, sunt convins, va stârni interesul iubitorilor de fotbal din Timișoara. Aștept cu nerăbdare momentul în care voi fi alături de fostele mari glorii ale fotbalului ro-

Antrenor nou 
pentru Portsmouth

Portsmouth (MF) - Tehnicianul Alain Perrin a semnat un contract pe două sezoane și jumătate cu gruparea Portsmouth, a anunțat, joi, președintele clubului englez, Milan Mandarici, citat de AFP. Perrin, în vârstă de 48 de ani, va fi asistat până la finalul sezonului de englezul David Pleat, fost manager și director sportiv la Tottenham. Ve- limir Zajec, numit manager la Portsmouth după plecarea lui Harry Redknapp, pe 24 noiembrie, își reia funcția de director executiv. Perrin, demis de la Olympique Marseille pe 14 ianuarie 2004, a antrenat formația Al-Ain (Emiratele Arabe Unite), de unde a fost destituit anul trecut.
bponiVUI din Chile, Fernando Gonzalez, dublu me- daliat la Jocurile Olimpice de la Atena, s-a calificat in sferturile de finală ale turneului de la Valencia, după ce in optimi I-a depășit pe Felix Mantiile.(D.N.) (Foto: epa)

Moldo, un fotbalist tu caracter deosebit mânesc”, a spus atacantul Viorel Moldovan. Atacantul echipei naționale nu a dorit însă să spună numele fotbalistului din străinătate pe care îl va invita să participe la acest eveniment.„Am câteva nume, încerc să-i contactez, să văd, în funcție de programul pe care îl au respectivii, dacă pot veni la această gală. Sunt fotbaliști cu care am jucat sau împotriva cărora am jucat, voi vădea

cine va veni până la urmă. Este chiar la sfârșit de campionat și fiecare are un anumit program”, a spus jucătorul formației alb-violete.
Invitat de marcăLa rândul său, antrenorul secund al formației Poli Timișoara, Iosif Rotariu, nominalizat și el în echipa celor mai buni fotbaliști români din 1970 până în prezent, este entuziasmat de organizarea

ra. „Vor veni foști mari jucă- ' .pe care toată lumea își V să-i vadă. Din gene- , rația anilor '70, mie mi au plă* cut, în mod special, Liță Dumitru, Emerich Dembrovschi, .j Nicolae Dobrin, toți au fost ' mari jucători”, a spus Rotariu. Roti știe deja pe cine vaK^ invita la Seara Campionilor*^ „Eu sper să-l conving să vina " pe Tanju Colak, fosta Gheată de Aur a Europei, colegul meu de la Galatasaray. El a fost cel cu care am stat doi ani în cameră când am jucat la Galatasaray. Când voi merge la centenarul Galatei (n.r.- 24 aprilie), voi încerca să-l J conving să vină la acest meci”,*1 a spus antrenorul secund.Cea de-a doua ediție a galei > Seara Campionilor, în cadrul căreia se vor întâlni 6 echipă formată din stelele fotbalului românesc din anii 1970 până în prezent și o formație a pri- , etenilor acestora, va avea loc, în 12 iunie, la Timișoara.
r__________________________. \

Tensiune mare la lași - Craiova 
■ Amfitrionii vor toate 
punctele într-un meci 
care șe anunță a fi un 
derbi ăl retrogradării.

Iași (MF) - Antrenorul secund al echipei Poli Iași, Narcis Ciocârlan, a declarat că își dorește ca formația ieșeană să obțină cele trei puncte puse în joc în partida cu Universitatea Craiova, din etapa a XlX-a a Diviziei A.„începutul returului de campionat nu a fost așa cum ne doream, dar asta nu înseamnă că Poli nu’poate reveni la forma arătată la sfârșitul turului. Pe lângă starea tensionată creată de apariția în presă a unor informații po-

trivit cărora trei jucători ai craioveni, Ciocârlan a spus, Politehnicii au fost contactați ironic, că se miră cum de nu de craioveni, pentru meciul de vineri ne confruntăm și cu probleme de lot”, a spus tehnicianul Narcis Ciocârlan.Tehnicianul a precizat că, pe lângă Irinel Ionescu și Claudju Ionescu, care vor lipsi o perioadă mai îndelungată, în meciul cu Universitatea nu va evolua nici Tinel Petre, care are probleme musculare după accidentarea din partida cu Dinamo. De asemenea, pe lista jucătorilor indisponibili s-a adăugat și Daniel Rednic, care a plecat la București pentru a fi consultat de medicul echipei naționale, Pompiliu Popescu. întrebat dacă el nu a fost contactat de

a apărut și numele Iui în presupusa listă a celor contactați: „Mă întreb și eu cum n-am fost băgat în lista celor care au primit mesaje de la Craiova. Eu am debutat la Universitatea la 17 ani, într-o echipă în care evolua atunci Oblemenco sau Deselnicu”.
PalmaresCele două echipe s-au întâlnit la Iași de 19 ori. Gazdele au învins de șapte ori, au obținuț șapte remize și au pierdut de cinci ori. Ultimul meci disputat de cele două formații la Iași s-a încheiat cu victoria echipei moldave, 2 - 0, pe 16 martie 1996.

Două meciuri azi
București (MF) - Secre

tarul general al Ligii Pro
fesionistă de Fotbal (LPF), Valentin Alexandru, a 
declarat că meciurile de astăzi din cadrul etapei a XlX-a a Diviziei A nu vor fi amânate din cauza faptului că este zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria Papei loan Paul al II-lea. Astfel, partida Poli Iași-Universi- tatea Caiova va începe la ora 16:15 iar Farul-Oțelul se va juca de la ora 20. FRF a decis ca înaintea întâlnirilor de vineri din etapa a XVII-a a Diviziei C să se păstreze un moment de reculegere în memoria Suveranului Pontif.

c

danM.neacsutlnformnwfla.ro
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Guvântul liber începe ofensiva! Pregătește-te să 
câștigi premii de zeci de milioane de lei!
Trebuie să faci doar atât:
• Caută și decupează piesele puzzle apărute în GL 

în perioada 11-16 aprilie.
• Adună toate cele 6 piese!
• Dacă îți lipsește o piesă, poți folosi cuponul 

Joker, care apare în 18 aprilie!

• Lipește piesele puzzle decupate pe o coală de 
hârtie, indicând pe aceasta numele, adresa, 
numărul de telefon și răspunsul la întrebarea 
„Ești abonat la Guvântul liber?”.

• Scrie pe plic sloganul: „CeL mai darnic Iepuraș 
vine la tine!”.

• Trimite plicul prin poștă, până cel târziu în 22 
aprilie, la adresa de mai jos, depune-1 în cutiile 

Cuvântul liber sau adu-1 personal la sediul 
redacției noastre.

• Extragerea premiilor are loc în data de 25 
aprilie.

Luni Începe 
concursul!

Cuvântul Liber
Deva, 22 Decembrie, 
nr. 37 A, O.P. 1, C.P. 3



vineri, 8 aprilie 2005 cOTâmt
Vând ap. 1 camera (01)

• cămin, bato, gresie, faianța, parchet lamelar, 
ușă metalică, mobilată, 155 mH. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• ,chh L gresie, faianța, parchet beuon 
închis, cup Hă Imediat zona Ulpli 0741/ 
154401. (Garant Consulting)
• confort i gresie, Manț! parchet balcon 
închis, centrală, lullu Manlu, preț negociabil, tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dec,parchri, repartitoare, apometre, Inst el 
noi, ușă lemn masiv, Manț! et Intermediar, 22 
Dec., preț neg. 0743/54965A(Garant Consulting)
• Mkro % balcon închis, gresie, Manț! apo- 
metre, Izolație, 490 mil. leL (Garant Consulting)
• zona Deda, etaj Intermediar, amenajări mo
deme, co.-.tu'izări. Preț 520 mil. leiTel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zonă cental! dec, balcon, amenajări. 700 mil. 
lei Tel. 231212.0740/013971. (Garant Consulting)
• DorabențL 40 mp, CT. balcon, termopan, ame
najări. 2312U, 0740/013971. (Garant Consulting)
• etaj! Gojdu, balcon, contorlzat! lavabll. Preț 
730 mil. lei (Garant Consulting)
• dec, confort 1, suprafață mare, jaluzele exte
rioare, balcon, zonă centra*, eta| 2. preț 520 mil, 
negociabil. Tel. 0722/420»! (Profil Eiqwrt Hune
doara)
• aotridoc, fără îmbunătățiri, zonă central! 
preț 320 mil. negociabil, tel. 074V130438. (Profil 
Expert Hunedoara)
• cameră de cămin cu bale, mobilat! preț 130 
mil, negociabil. Tel. 0722/9735». (Profil Expert 
Hunedoara).
• zona Deda, parchet gresie, faianță spoturi, 
lavabll, apometre, repartitoare, gaz contorlzat 
Preț 400 mil. lei. Tel. 0788/497615. (Ag Imob. Nr. 1)
• zona cântai, dec., etal bun, gresie, Manț! 
podele laminate, balcon închis. Preț 720 mii, 
negociabil Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr. 1)
• cornșrM mobOtU, dec, TV color, frigider, 
aragaz, mobilă nou! mașină de spălat 
automată etaj 1, Dorobanți, 72 mii., negociabil. 
Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• urgenți Zorii ultracentrală amenajată 
contorlzărl, modificări Interioare modeme, etaj 
Intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/253662. (Evrika)

ioni DoroDMGș aec.i ifiiDUfiaiapn, contonzan, 
ocupări* Ime Preț 660 mil. iei, negociabil. 
Tel 0723/660160. (Evrika)
• zona Deda, complet mobilată șl utilată 
îmbunătățiri, et 2, ocupabl* Imediat. Preț 480 
mil, lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)
• etaj 3, contorlzărl, balcon, bine întreținută 
Aleea Crlșulul. Preț 465 mil. ROL/ 46500 RON. Tel. 
074469091! 0720-370753. (Casa Betanla)
• etal HanMdtor, dec, bucătărie mărită 
contorlzărl, bine întreținută 22 Decembrie. Preț 
23.000 euro. Tel. 0742-005228; 0724-169303. (Casa 
Betanla)
• zona Dada, gaz contorlzat apometre, ușă 
metalică proaspăt zugrăvit parchet laminat 
Instalații sanitare noi, ocupări* Imediat preț 
500 mil. lei. Tel. 0745/653531 (Ella)
• Mmktoc, zona Kogălnlceanu, gaz contorlzat 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro. 
Tel.072ZZ566538(Ella)

• generioril camere, zona Gojdu, gaz conto
rlzat apometre, gresie, Manță parchet reparti
toare, zugrăvită recent ocupabl* Imediat preț 
485 mil. lei. Tel. 0722/566338 (Ella)
• cameră dMn, zona Dadă curent contorizat 
proaspăt zugrăvită ocupări* imediat preț 210 
ntil. lei. Tel. 0788/299304 (Ella)
• zonăcantnlă etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Tratai, etaj intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie. 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zonaLicrofi, etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Măiiști, contorizstă balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv. 650 mil. lei. Tel 0723/251488 (Fiesta Nora)
• Zamfbwcfaetl,contorizatăapăgaz2focurl 
repartitoare, ușă metalică tavan fals, spoturi, 
parchet 40 mp. Tel 0723/251.496 (Fiesta Nora)
• asm Trafcu, etaj Intermediar, convector, bine 
întreținută preț 290 mii. Tel. 743222,0742/460397, 
0741/766306,0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• raia DmK semldec., gresie, Manță In baie, 
contonzAL p&rcnet iifiiinat, mooincaL spoturi, 
ușă nouă preț 550 mil. lei. Tel 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zonal»! semldec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mil.. 
M. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Bitowrd, dec., complet mobilată par
chet zugrăvită fără îmbunătățiri, et Interme
diar. Preț 22.000 euro. Tel. 235208.0724/620358 
(Rocan 3000)
• Donten* dec, mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et 1, preț 700 
mil. tel Tel 2352% 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona gară 30 mp, balcon închis, CT, rine

auto, et Intermediar, preț 760 mil. lei. Tel. 
0724/520356 (Rocan 3000)

• bdd.Coztin, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mil T8L 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bdul Conta etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mil. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zraaplatăDeva. modem amenajată balcon 
închis, 736 mil. lei. Tel. 206503, 230324, 
0745/266.071 (Mimason)
• amaiaiată dec, zona Policlinica Dada, 510 
mil. lei. 205003,230324 0745/159.608 (Mimason)
• et t balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
206.003,0745/251413 (Mimason)
• zona Stamd. et 1, balcon, 460 mil. lei. Tel. 
206.003,0745/251413 (Mimason)
• urgenți doc, amenajată modern, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mil. lei 
neg. Tel. 0745/163.445 (Mimason)

• M. fantoeai, et Interm, suprafață extinsă 
amenajstă parchet laminat oresle, CT, 
mobilă*. 520 mH. neg. 0720/437389,0720X450» 

(Green Contact)
• am hnrnhend, eta| Intermediar, daco-
BoimlLÎd **

• im L Manlu, etal Intermediar, amendată 
centra* temlcă ocupabl* Imeriat Preț 800 mil. 
Id. Tel. 234401. (Rublnl Home)
• amzaodlramcMl.dM
mp, pArCnci. COntOnZEwL 
ClabH.Tel.074J 78051.

• —______________________________________
n-1.41 tilt ruu-Jrijini-ai ’“‘-o*-r *1 Iral Mrarararaîatall napa stil occttwnni. preț «o fim. io, nepociaDii, 
Tel 0742/278051. (Rubin’s Home)

o ultnceraaL Dm cniaoia tăTnks, parchet 
bataitofiă ^e,Ma^33mp, preț74Qmll.

decomandată, st 35
-------- --  — — —... 720 nai. Wi fitQO’ 
. Tel. 0742/ 278051. (Rubin's Home)

tonă uRracanM! etal Intermediar, ame- 
rețaro fiwL ici, neoocfaDii,

Cumpăr garsoniere (20)

• nm arida etaj Intermedia, , «menajată. Ofer 
670 ml), lei. Tel. 0742/278051. (Rubin's Home)
• zona Dtch, etaj Intermediar. Ofer 410 mH. lei 
Tel. 0742/2780517 Rubin's Home)

• In Dew, zonă bună, etaj Intermediar,
**»»■■■

• aona hmd, Dorobanți, Măriștiuf Nou, 
Dada tel 07MQ54051,232809. (Fiesta Nora)

Vând

• HM Mera ă fără tmburătttițl preț 170 
milioane, negociabil Tel. 0744/3043! (Profil 
Expert Hunedoara)

• •MM ylr—‘J rinunn.mTLriB.Sw j-u-iniiirlTBă- nraf- ZOM MOO 7,1 COmOnZaț, preț
280 mil. leL Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• sona Mm 3, semldecomandate, apă cald! 
căldur! paronet balcon, preț 500 mH. negociabil 
Tel0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• •WWW <A^Alrl a nnrAa.nM nkto Ot sirniaecornariuare, ouesune 
mărit! gresie, preț 220 mil, negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• Dura, zonă bun! et 3, balcon, preț 5» mil. lei, 
tel 0722/564004 (Prima-lnvest)
• decomantta contagiată, et 2. parchet 
contorlzărl, 2 balcoane, st 60 mp, prâț U mid. 
lei tel. 0726771»oi.. (Prima-investi
• docomandrit eu, 56 mp, parchet apometra, 
2 focuri gaz, preț 304)00 euro, tel. 0722/564004. 
(Prlma-lnvest)
• urgent senă bun! Deva, balcon închis, preț 
840 mil. lei toi. 0740/126029. (Prima- Invest)
• urgent dec, contorlzărl, repartitoare, balcon, 
st 52 mp, et 1, zona Kogălnlceanu, preț 15 mid. 
leitei 0742/290024. (Prfma-lnvest)

• tone AL Crlșulul, semldec, contorlzărt 2 focuri 
gaz, apometra, balcon închis, et intermediar, 
preț 3S0 mil lei, tel. 0742/290024. (Prlma-lnvest)
• nnă uancentd! semldec., et 4, acoperit 
parchet modificări, contorlzat preț 850 mil lei, 

negociabil. Tel 0726/826^24. (TempOris)
! decomandate,curat u$ă metalic! 
rial, parter înalt balcon închis, preț

buni, Deva, balcon închis, preț

0254/aat.toi,

0284*11.019, 0254/8*1.811.

• raapMă decomandate, curat ușă metalică 
contorlzat rotai, parter înalt balcon închis, preț 
30,000 euro. negociabil. Tel 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporls)
• zom Baidu, semldec, et 1. curat ocupabll 
Imediat contorizat total repartitoare, 970 mil. 
lei, neg TeUJ726/826524,232420. (Temporil) .

euro neg. Tel. O74G/17S1J8 (Mkrason)

• ocuptai bra»» amentătt modem, et 2, 
Gojdu, 960 mil. lei neg. 0745/640.725 (Mimason)
• urgenți parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dada, 700 mil lei. Tel. 074Q/173.103 (Mimason)
• semMocomandato, et 1, 46 mp; împăratul 
Traian, 930 mil. lei. Tel. 206.001 130324, 
0745/251413 (Mimason)
• decomandata, IMiran închis, parchetat 
contorizat zona Plata Deva, preț900 mil. tei neg. 
Tel. 206.003,0745/640725 MnaSori)
• hm Mng, Hunedoara, mozdat șl supera-
menajat preț 800 mit 80500 ROL TeL 
0254/743222, 0742/43TW7. 078177663%
0742/615631 (Lary MyaHupedOta)

• zmOnama mr Mu, etaj inter
mediar, preț 330 mil. lei, .a» RON. Tel. 
0254/743222, a742/460S7, ffWl/76630!
0742/615637. (Lary Mya Hunedwra) 

«Sxhwn"Tel

074^766305 0742/815637, (Lary Mya Hunedoara)
• «croi, Izolație nou rfiL«l3&Q0
RON. Tel0254/7^222,W42/4»». #741/7663% 

0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• Amm fanat efaj L emanai a i oatwctoare, 
boiler, balcon închis, 670 ml W 710129. 
0740/146780. (Stil imobiHm Hunedoara)
• Mcraăgrestafi srcttet'Ontorlzărl, 
220 mil. Tel. 710129; W14C7W. (Stfi Imobiliare 

Hunedoara)

• Mkro 7, etaj Intermediar, decomatâsto. 
balcon, 215 mil Tri. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mere ă gresie. Mană, convector, «woman-
date, 550 mH Tel. 710129, 1, S> [Stil
imobiliare Huneooara)
• L Craangă wmnajat decomandata, balcon, 
mobi* * comandă centra*. l%0 mkt ni 
710129,074Q/WBB0. (mobilare Hunedoara)

• Ubertăț! dacraundaia, boxă mMwtiă 
amenaltalrriBSi .Ter f»iaw*4sn«i (Stil

lODniare nuneoowa.
• hm Dcpta saMdacomanctatt, 50 mp, gresie 
tn hol, parchet in omen, balcon tnchls, totul 
cwtorimț ușămetoMwgrtajt^^eț

• zona Docta circuit ușă metalică balcon În
chis, parchet Oovabll Imediat et 1,800 mil. lei, 
Telefoane 2352% 0721/7445 [RocsnXOO)
• zona L Creangă decomandată partial mo
bilat termopane, centrală termic! bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 1,6 mid. lei. 
Tel. 2352% O724Ă52O358(Rocan 3000)

• zona Dnefa, semldecomandate, modificat 
gresie, faianță parchet In cameră totul conto
rlzat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.2% 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Aleea Straiului, semidec., modificat 
centra* terrri% balcon, gresie, faianță preț 600 
mil. lei. Tel. 2352% 0724/620358 (Rocan 3000)
• sanidaeMNndtta pnrcâet oresle. faianță 
centra* termică Al. Teilor, preț 700 mii, tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dacenandatararaM gresie, faianță balcon, 
bd. Decebalet 2, preț 13 mid. negociabil, tel. 
0743/549654,(Garant Consulting)
• cnrat AL Neptun.et 3, decomandate, baie șl 
bucătărie cugresie și faianță contoriza lat'ion, 
preț 1,15 mid. lei. Tel. 227479, 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• Aleea CrteiM contorizat gresie, faianță 
parchet Pref650mil. lei. (Garant Consulting)

• Alm 8MM contorizat fără îmbunătățiri, 
balcon închis. Preț S00 mii. lei. (Garant 
Consulting)
• Drata«L bun, parchet gresfe, faianță lavabll, 
ușă nouă590 mii lei neg. TeL 8788/497515  (NRD

• decomandata cfaț bun, zona Minerului, 
parcrrait TaMnOa icon u ns, ctntraift 
termică preț 850 mil. sau 1.050.000.000 lei, cu 
garaj. Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr. 1)
• ihsiiL dooeiMndita zonă ultracentrală pejSrsâuetej 1. Ofer pista pe loc. t£ 

0788/487611 (Ag Imob. Nr.l)
apometre, gez contorlzat beteor,1'prapTOO 

milioane Itanegodabfi. Telefon 0788/497611 
(Ag. Imob. Nr.l)

A—uL^il lAAAkMAaa I fiffi* »» ■ » An-- -|-kll YaI 
oqu ire jevrnji, ii®81, , jjl tei.
0T8Jr wTBlSk hfc 1)
• teNMnd* 010 mp. pachet, balcon 
mare. nr yv contonnx. ocupaon 
Imediat eMbun, praț tu» mW. lei, negociabil, 
TU 0788/487811 (Ag. imob. Nr.l)

• deoomandetaMDecebal lux, gresie, faianță 

fiXXMmK PwCtWC WrTnppWi. IrMUKțH tMCuiCI 
șl sanitare hol, balcon tnchls, preț UDO mid. Tel. 
6786/497611 (Ag Imob. Nr.l) ’

• MfflWKOIMMMIb COmpMI mOOilflt. COniO* 
rizat et 3, Aleea Armatei, preț 7» mIL nego-

. debil.Tel.0788/487111 (Ag.Imob.Nr.l) 
contorMri,parchtartMrttom*^\fitata^ 

Preț 35.000 euro. Tel.6N34M822,0724-169303. 
(Casa Betanla)
«efalăl riopjtae, parchet contorlzărl, bine

• eki^decohmMit contoHzArlibuzele ext* 
rioara» balcon mart, parchet. Proortsul. P'et 
1.150 mid. ROU 115.000 RON. Trt. ©41420722. 
0724*14^01 (Cua Betanla)

em ip OGComafiGatti «^ntonzan, parenex. i 
băl 2 baicoană Mărfrtl. Preț L7 mid. ROL/ 

170.000 RON.Tă. 0743-101622,0724-169303. (Casa 
Betanla)
• oto| HenMdhr, decomandate, gratie, 
nuarra, oaicon incnia. contonzan) reparatoarei 
Bălcescu. Preț 31000 euro neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Case Betanla)
• o»| MsnMdhr, 2 băl, 2 balcoane centrală 
termică proprie, lavabll, Instalații noi, Decebal. 
Prat L5 mid, ROI/150.000 RON. Tel. 0742-005221 
0724-169303. (Casa Betanla)
• «MldeaniMdan, z oăi, oaicon nara, 
bucătărie mare, contorlzărl, repartitoare, Ion 
Creangă Preț 46.000 euro. Tel. 0724-169303,0742- 
0052» (Casa Betanla)
• 1SM râșsi cemraie, cioc oe cărămidă baioon, 
jscomanaai fără ioc t înrem,^ 
contorlzărl,+ boxă Interfon, parchet tel. 
0788/165703 (Fiesta Nora)
• zom Pragma** cu balcon, st 78 mp, parchet 
contorlzărl, ocupabll Imediat Tip standard fără 
modificări, tel 0723/ 251498. (Fiesta Nora)
• DeeabaL dec, 2 balcoane ST«57 mp, parchet 
tn camere șl hol In stare f. bun! gresie Man*, 
contorizat posibilitate de extindere, 31X00 taro 
neg, 0724/254051; 232809 (Fiesta Nora)
• zona Zonfaesoi, In circuit 56 mp, contorlzărl, 
balcon închis, parchet Mantă In bucătărie și 
bale. Tel. 0745/302200,232 8» (Fiesta Nora)
• toarte i*genl zonă ultracentral! balcon, 
contorizat parcnet zona nniștn, gresie faianțe 
modificat 8» Ml. Id, 0788/165.703. (Fiesta Nora)
• zom oentad vechi, et 2, bloc cărămld! 
contorlzări, p ără modificări, preț 1.100 
mlliei.flegodaN, M 0723/251468. (Fiesta Nora)
• mm to*ta semldec, et 1/4,
fralrarut* rm.ntr-rî-il-1 narriKt^ - ~6i uăl rarauib nuirra, conronzan, parcnec. mocncta, praț 
30001) euro, tel. 0745-302200. (Fiesta Nora).

«Decembrie, decomandate, etaj 3/4, 

preț3QH00euro, Tel0723-251.498. (Fiesta Nora)'

• HMLCreang! dec, et Intermediar, 64 mp. 
cortorizări, balcon închis, fără amendări, 1,150 
mW, lei neg, td. 0732/251498, (Fiesta Nora)
• hm BeHw et 2, balcon închis, centra* 
termici fără modlflcâri Interioare, preț 975 mil 

lei noDOdablL toi 0745/302200,232 809. (Fiesta 
Nora) '

i WEReWto^fEWnBntpGraniyjMB ■’raURRno 
j^^p*^prețM9° ML fat md- tti.

• b— natali pvc.net, centrală Wnflnut

frai» nit* im.ntr-rlil.--1 n.r<it>r4 wvuQ, contonzan, parcneț, 
SOOOdeuro, tel. 0745-302200. (Fk

• unac1.:., :________________
contorlzărl, 2 balcoane, liber, fără amenajări,

• eenUdecemendeta am straiului, et 3, gaz 
contorlzat fără mâritmbunătătlrl, bloc 4 nivele, 
preț 500 mil Id. Td. 0780/299304 (Ella)
• decomandate, Boita apometre, gaz conte- 
J8 JffiWSMSII! 

yjțăM^wgiyi Imediat preț 1,1 mid. ȘL

• eemldepMMndetsim Armatei,atl,gratia
■------ »-- .--- J- u-Ia-a1L-1->.
t CDHiunZK, DttlCOn InCni», 
ocupabll Imediat Tel.ssrtari

O74E/&53JE«(Ella)
• aemHemnandalS oom Micro 6 Hunedoara,

1 1 (If1,-,.'I, aa Wxâlâ ’[nt—''---IJ'rtMII -ct 1, u5tt fiWunGQt fiKKawtKf InSHUKII MAnm 
no', zugrăvIt^M^Ș^w^aeil Imediat preț2»

■ laganll Zorit central! bloc de cărămld! 
icoptnț, conTOnnuif cărTwri cu pvcnfv oint 
întreținut Preț 850 mil. lei. Tel. 07«V283082. 
(Evrltt)

• aw» w ctb] iniBi 11 ibuWw i q riCraXii 
contorlzărl, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mil. lei Tel. 
0723/660160. (Ewika)

• sorit ritraeenW! stal Intermediar, deco
mandate, centrală termlo! camera cu jrarchet 
panoramă frumon! Preț negociabil Tel. 
0745/253662. (Evrlka)
• aoM MMrriuL eti, bloc do căriMd!
riTitirsIi. ■j-ani—țjjhr.nlaiili l aai ■ -rnăilrttl* ari CWhHUE reiiiiirat P SAU SCimnO CU
apartament 2-3 camere, zonă centrală * 
Mririjț! Preț 8» mit lei, negocierii Tti 211587; 
07awl60.(Evr1ka)

MML NN centrai, i n fik 
Aha* ialaeUil nraal* nAiiSialI farml cnev Twanta, prwit, ctnniiB Wtthi

■ ............ Xpreț820........
(Green Contact)

|ji wtT! IbuIBT1 DEs-yy li i 
_____ ________ __________ totul nou, centrală 
termic! preț 775 mil. lai. Tel. 0720/4373», 
0720/348.0» (Green Contact)
■ M. Mneecu, zona anl, etal 4, amenajat 
balcon închis, preț 610 mil. lei negocierii. Tel 
0720/437389; 0720/3483» (Green Contact);
• eemidec, dri Intermediar, zone Al. Transil
vaniei, parchet cresle. faianță, balcon deschis, 
apometra. goz contorizat ■ 1 fac. Preț 985 mil. lei 
negociabil Tel. 234401. (Rubin's Home)

at ’ eț 1,1 mid. lei negocierii-Tel 

234401. (Rubin'S Home)
• dec, zona Emlnescu, et Intermedler, ame- 
nțjstt pwchet Qrtslt» Wsntfte contorizct Port 
1.05 mid. iei, rwg. Tel. 23jț4oL(Rutfn’e Mane}

1 — m^JI > m fa ■—-1 ■ ■■ WwMM GVw wwHwl ywtt 
la bulevard. Preț 13 ml3. lei. Tel. 0742/ *».. 
(Rubin's Home)
• zonă idbMeeSral! et 2. decomandate, vedere 
tn spate, Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin's Home)

0720/437.

le, centrali 
Italiană pn

Tal.

lei. Tel.

• oMpăr MimaMit 2 car t, wm, 
mandKă mten, zonă bună de preferință etaj

nedlai ftr preț but TeLHfflf. (Evrika)
• Zom Dieta Gojdu, etțj intermediar, balcon, 
nu necesităîmbunătățlri. Ofer 7» mil. lei Tel. 

0720/437889,0720/348,0» (Green Contact)

mil a Tel OT2V«73% b7W34M»'(0reen 

Contact). u

.etal Intermediar. Ofer 870

V
_ d^^ra  »—*■ ------<- -1» ra_UJI|

IW». i WJnA! Uf^Qr^e^Sr<L rraraWOWol/

mW,7187% OriVMM (Omega Hunedoara)
• emMue \tocowndeto, ățlnțermodrir, 
cent tiă gresie, faianță, levrail, tecnwpan, 
'itefon, usă metalici 880 milioane Id, neț., 
teL1*U7%mtnHOl (Omega Hunedoara)
— aaMW fi' aatial tataaMuil.» ---- 4-ii'r **• W» MO* »i Ewl HHw'imQIwș Cciiucuoi ui** sie, faJanțfi, modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel7187%0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
»urgent, deeemanMa, parter înalt, zonă 
centrală, amenajat, podele laminate, CT, gresii, 
taiană Italiană Ideal privatizare, preț bun. Tel 
0725/826*24,231108. (Temporis)

• IMraMnVHi Qicomwb C TOttl,
paroneagresie, man»,îț»suprafața mare, 
preț 38.000 euro neg. (7726/826524. (Temporls)

a IM* _ m — -r-x- -- T,-ri--1-1 -M• UF CtrnrWlWrniCAi
2 Ml. 2 bnlcoani. Dărthtt de om}*■ • rari w wwivw»1 «•wfre» ww •■•JWZ‘8 ■swwiws 
Mano, vedere tn 2 părti, ocupabll Imediat Tel 
0788/166.703,0724/254J361 (Pleota Nora) :
a ■■Meri ■— rlanninBi-iriaf• Istoria»arfl-i«* ^HIm ^WHnMb QSGQfnViQKCi Vw «T|
2 Md,3baJcoant, parchet gresie, Mano,vedere

»uSeeeeMreL^Dew^ renoyri^uță g^er,' 
parchet gresie, faianț! apomeoe. balcon nchfa 
preț31000 curo, tei 0721/0663% (raia-lnveet)

^^aa—aaWa^a -_ -țr-1* faAariai*!MOtmtnaUi W!u«B wow, 
țtonlhchls.itMmriprețMmld.leL

preț:

tSE»"""1''
• uraoițdeMraadatai băl 2 balcoane, st K 
mp, contorlzări, parchet gresie, Manț! zona 
Moraț-Pta! preț M mu. w, tei u74j/0i94M, 

î ^Pr^^id^lS^e^fL^ta 

205.003 (MlftlBSOfi)

07C

• -

2

că 80 mp, etimermedîânbdul Deceb»Deva 

1J8 mOI. TeL 230424,206X03 (Mlrrsson)
• Mus A decomandate, amenajat gresie, 
Iralraja** rirarv-i Virat lamralar mTI PwGn*l ilnWVi VW tu Mliy aș
720 mii. Tel 710129,0740/146780 (Stil imobil lari 

Hunedoara)
• MM Mteea» modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj Intermediar, contrai! bucătărie 
morilotf auro. Tel. 710129,0740/1*6780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Msra 7, modificat din 4 camera, etaj Interme
diar, decomandata, centra*, 5» ML Tti. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Twin* atMraraalraO fa KinViia• BWI IUBI A InitTili®, l DWCQCO* IDCnlU. 
convector, 760 mil. Tel. 710129,0740/146780. (StH 
InWbHrira Hunedoara)

contort*» ota 'rer^caToreUtira eura 

negociabil, tel 0743/549684. (QarantGontalting) 

o25!^n?So^nâ"na$oc5St

(Garant Consulting)
• doeosHMMs complot mobilat central! aer 
condiționat bd. N. Mlnecu, preț 32.000 euro. 
Tel. 0788/48781! (Ag. ImoăNr. U

ipunlvu Vț MZ GDtțul» sdu» Batt u!mi Eu f«v «BL 
M 072V820358,0721/744314 (Rocan 300» 

mM decomandata, 70 mp, parohs ’ 
buoltar1e,baie, 2 debarale, suport* i

ML 

date, 70 mp, parchet in 

camere, buotiBitahaie, 2 debarale, suportă mo- 
dlficărl, baton, totul contorlzat 1380 mid. TeL 
2352% 0WS2m 0721/744*14 (Rocan 3000)
• am Mm decomandate, 87 mp,
laminat Data rchli, ireale. Mantă 2 băl 
raerarararalradlra <*^L ^arateralfral UauI■nWr Mș CfiLP ^i L101 mti DOXo, 
braț Uirfita Id. Tel. 2352% 0724/620355 
0721/744X14  (Rocan 3000)
■ mm Imto decomandate, 100 mp,1 
paroh» bală 2 balcoane, totul contară» et 1, 
.et 44X00 auro. Td. 2352% 0724/820358, 

wi/744*M (Rocan .1000)

• am decomandate, 75 mp, hol pătrat 

pircntti cs WTraca, Ewcon incnis, DOXA, 
preț 13» mid. lel. Td. 2352% 0724/620355 
Shl/744514 (Rocan 3000)

et 3, cu centra* termică

■ Mi

3,
(Rocan 3000)

• «ogăMeoriat pawMUot tn circuit Preț 13 
mid. lei 0742/378061. (Rubin 8 Home)

• deoomMH! «M Intermediar, modifies 
Interioare, zona Micro SA, preț 850 mil, nego
ciabil Tel. 0722/9735», (Profil Expert Hune

doara)
• easMeoeșMiidate, sena Micro 7, preț 280 rhK 
T0L 0722/420335. (Profil Export Hunedoara)
• acea AiRna, decomandate, CT, hol mărit
parchet lamelar.etal Intermediar, preț 880 mil, 4
negociebilT»l0741/13043& (Profil Expirt Hunii •: 

doare)
• Maoariadria, ou CT, bine întreținut tona
Mior ! Hunedoara, ireț 850 mil Tri 
02SV74M21 0742/460897 0741/7683M
0742/1H56T (LaryMya Hunedoara)

• SooriuaaMteriMătermic! etej Interme
diar, zone MS/lHD, preț 040 mil M. 04.000 RW 
Tel. 02SV783222. O74V400397, 0741/706306 
0742/815637. (lary Mya Mmdoera)
• medMerila 2, zona teatru, preț 20.000 auro. 
Tel. 0254^43222, 0742/46097, 0741/7663% 
0742/515637. (lary Mya Hunedoara)

eu CT, bine întreținut, tona

• aMfateaparteiMnt34 camere, In Deva etaj 
intermediar. tont bun! Ofer prețul pltM. Teii 
211S87, (Evrika)

V
a MM "i-11 Inri^rilnHI alTfrtr* «1 sanltaM
830 milioane, negociabil. Tel 718708, 
0746/354679, (Omega Hunedoara)
• Im Mm ! etaj Intermediar, modificări Inte* 
rloare, bresle, faianță,zugrivlt, 830 milioane, 
nap 718706,07'v354579. (omega Hunedoara) 
• ara Ml * * Iriiarmarilar aamSwuUIHM MGv 4, liilif liiVOIVi uwfluăH
balconjparchet, gresie, falsnți, 1,250 mid. lei. 
Tel. 7187% 0746/354579, (Omega Hunedoara). 
• șam DorabanțL etaj 4 din 4, pod cu țiglă șl 
box! hol centrali terase, 2 băl, 1,6 mid. leTneg. 

072V437MB, orzimOB (Qraen contact) 
• tona Mneesri decomandate, 2 băl. 1 
te■ laweaa^aaaIaS mimaIsL v^arati^rai* araBanira*B, IfflVU CvfT»llw W tVnHCEi 
preț 138 mid. lei negociabil. Tel. 0720/437*8* 
0720/3450» (Green Contact)
• IM 
L_’____
mdouăi 
euro

. «raMU et*l Intermediar, 2 băl, 2 
kralxweraeera iiraA lavra a Maaki raaarahra* iMjdauraoi Wt vTș u** iwTni muiv( pvcn»ș vwcrț

• atol Iar, zona Creangl centra*
termici 2 betoane, cer condiționat Preț 1,7 
miliarde lei, negociabil. Tti. 234401. (Rublnl 

Home) .'
• ta htomadha Emlnescu, dec, 3 balcoane, 2
băi. 45000 euro. 2344». (Rubin's Home) z
• zonă oonta*. etaj 2, decomandate, garai, 2 I
balcoane, st • 90 mp. Preț 1,55 mid. lei. Tel 
0742/278051. (Rubin’s Home)
• 1OM Mețel centra* tormk*, aer condition» 
termopan,parchet gratie, Man*, budttăig 

modificați Tel 0723/BL496 (QreenContact)«
• Mrada Munteniei decomandate, 2 băl, 
faianț! parchet centrai! 9» mii. Td. 7101», 
074(^146780, (Stil imoblllra fur
■ dKMMiNtata IM de bazinul > Im! 

amendat central! 2 băl. 3 batoane, 32X00 
euro. Tel. 7101», 0740/1467». (Stil imobiliara 
Hunedoara)

1 en| Intermediar, llvIngAmenajat 

ceconwura, pucrninem^a

• ra

Creanoic Mb 
2bM2Mco«- 
S73(Mlmasoto 
tona împărat® 

Wtooon)^ lel' Tel‘

e -■‘■■to, ml ars Proorewl pr» 
smejos. Td. oVi/iueci. 22’542 «ană. 

(Garant Consulting)
• deeomandata eeetott termică proprie, 
bdcon todtis. tom Mattel ludtrtntv E
Preț 45000 euro. Td. 0742-006225 0720-387891 
(Casa Betanla)
• aleii, decomandate, 2 băl 2 bairamgreslă

103622. (Casa Betanla) V
• Mid Daeebal dec., St 80 mp, ST 100 ma, ' 
parchet 2 batoane foarte mari, 2 băl, buc. mo% 
.leat! Cîjresle, Mană, et 3, preț 50*0 euro. 
TeL0724/820355 0721/744514 (Rocan 3000)
• am Aatale. dec, SI 110 mp, parchet peste
tot balcon închis, bloc arap» /nceurill
Td. 0724/520355 0722/7443/4 (Rocan 3000) 
pitattDOOeSo, negociabil Tel. '084/7432». 

0742/460397, 0741/7K3M, 0742/615637. (Laț 
Mya Hunedoara)
• decMnaadataamLI*KuluLet2,at>a.letr..

Z D«f MUCOfiș Ctnulll wTTTHCl ni 0VHwtșP«w 
•a u ta tai m et tatarabrai eetilt au «raeeu tirt - -Huâ

ICtFIKm/
• BMddaDemaadeta am Bulevard, et Intor- 
medlirt 2 băl 2 bric oină apometre, gaz oonto-

lel'TeL

• dHomndata hm u>.mlu, centrală

părți 136 mid. lolnog.
• asm Meebat semldecomandate, 2 băl, 2

SRRfSM 1,45fflwJ ZMwl ț RUOn ,
• serariegraeri parchet 2 balcoane, et- 98 mp, 
et intermediar. Preț bun. 234401. (Rubin's Home)

• ram rieMri stol 3, termopen, parchet. Preț 
Mwueuro. Tri w«zzreu5i. (Rupirfs Home)

Daci vrei cu adevărat ca anunțul tău că fie remarcat; 
încearcă variantele speciale contra cost. 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

lUiuril GRATUIT

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Arta Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decfebal.

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 țl 14 la sediul redacției ?l se vor publica in pagina de 
mici pubHcttate a cotidianului nostru. Redacția nu iți asumi responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mici nuMcIMe.

Den AUÂ

pvc.net


vlnirl, 8 aprilie 2005 cuvine tmmiBiHuut /«
• 4M,mm Ctrpițl, modificat, 2 băl, ginit, ta- 
lanțtparchat, Mitill lanltar» noi, 2mIcowii 
a will cu ttrmopanItevabll, vidare tn 4 părți, 

preț 1 *5 mid, tel Tal 0MMM515 (El la)
• daoomandal* garaj, tont Progreiul. Tel.
0741/154401,227s4iH*ra. (QmntConiuItlng)
• iMflt hd ih It s. ti r'1*mwwwi rea. vi . jw iwmvicantrail termic*, parehit da rtajar, ugl il 
sternuri din Itmn maalv, 3 balcoane, 2; Ml,

' ISSlJS.JMÎS-iSU'Sl 
TBiuin cfrTuiH lernuo» jevidiIi UUlGnlrTiDn» preț U mid. IU, tel. 072*710203 (?rlma-l nvut)

• 1 apartamanta cu 4 camtrt, b-du I Dtcibal, 
etaje intermediare, amtnajatt modim, cu 

cwiiraii ța m OBTinți* lupraiait mare, 
tnrn~-~~.. 4 kMt ■nn~~~l~A~ kt i«A**>l* mmm nrrnOpWIB. Z Ml VTlVfwBtl, DUMUrlI iwl 
Prtț 1,7 mid. tel, ntgoclabll. Ttl 0723/880160. 
(Evrlka)
• mm II Emkmcu, au, decomandat* 2 btl, 
centrali termici, hol central. Prtț 1,1 mid. tel, 
ntgoclabll. Tel. 074S/2B3662. (Evrlka)

• iriHiMiriiitaM, 2 Ml, balcon MU cu 
sermopan, tU, prtț 40X00 turc, tel. 074Q/3107K). 
(Prlmt-liwMt)

‘DU
WlfTW iWi yi W V'I ftl isrJl Ive 11/

flecarecu câte S^awamari^âGJre await 

amenajări Interioare. Prețuri negociabili. Tel. 
0745/283® (Evrlka)
• «it. mm Hunedoarei, preț 40» auro. Ttl.
0254/743222, 0?-4/*403»7. 0741/78830*
3742/619637, (Lary Myi Hunedoara)

• ta 14 km de Deva, conatrucțle noul, 2 camtrt,
bucfctarlo, hol, plvnlț* aidfni cu livada 1 ha, 
prtț SOO mil. iti. egoclabll. Tel, 0728/82*62* 

0723/591295. (Temporil) \
• 10M NuMdOAM* rwovati nctnt flUi tpAe

tnej ■-irHnl Aa.mu. rfiMfitrla fard nfOrOrOii rQU IvyUCJ 7 C DuCadnvi nuli 
bale cu cabină du* anexa curte betonata, gri- 
dlnt al Rvadi rt 1700mpjpret 42.000 auro, nego- 
dablL Tel. 0726/826^24,0)20/38*483. (Ttmporli)

• nm C*mțrtni,CT, 3 camere, curte, grădini, 
2 holuri, buă&tlrie, 2 Ml, h poate maniarda, 
parchet, greii* talant* tt 980 mc 11 tn 
conitrucn* preț *500 mid. Ti 072 w 
232420. (rimporii).

• Dara tonă central* 3 camere, IIvino, bale 
amenajat* bucătărie mare, CT, plvnlț* pod, 
curte, anexe, grădină 450 mp. 79.000 auro neg.

I T 3fl- 20/348» (Green Contact)
■ • VM nu* Dava.P+1+M, 7 camere, 2 llvlnouri, 2 

Ml, CT, garaj, piui încă un corp: earner* hol. 
buclttrie amenajate modem, curta'gl gridlnl 
ST=iaoo mp. Preț 76.000 euro negociabil. Tel. 
0720/43788* 0720/348089 (Green Contact) 
~ m---- — — - fiantiraEM Â ammmmm LaI hi inAAQp-lr-• DW» I ttUp 4 w«t! ngl;, DUCKUT18.
2 b*. garai] amenajări modeme: parchet, 
talant* gresie, central* termic* termopanei 
curte el oridlri ST»700mp, Preț 9*000 euro. TtL 
0720/4378», 0720/348» (Green Contact)
• Deva, Mm» corp comun cu Intriri sepa
rate: 3 camere cu parchet, tavane false, spoturi, 
2 NU, 2 bucătării Italtene; curte pl gridN ST-700 
mp. Preț 3,6 mid. tel. Tel. 0720/437» 
0720/348» (Green Contact)
M tem. •*-— mânați * ammmm. 3M1 rwrtA.

• I mm* t ne baie, arai, piecmă In 
oonetruod* n 3800 mo, 5C188 mp, oonetrucție 
u4a -a-a—i^M mmMnU In aal «u *—*— mmmIrnKHt pOQVNi IB IpK POT Of wwiiț Wf» 
a* 10.000 euro oua ♦ 10 ouro/mp. Tel. 

074/3847* (Omega Hunedoara)

• 3 earner* anex* rr 800 mp, lanpotoc. neg. 

tei. u7ift'îl0.?id (Primiri','vesC
• rtHtaLe|nta,c*rimld* 3 camera buc*t*rte, 
anex* curte el gridlnl aprox. 20 ari. Preț 710 mil. 
Id, nogooteM. Tei. 072M80M0. (Evrika) 

X*3»SMTd» 
074*N47* (Omega Hunedoara)
— r'l^nroMAA at.u^<_ »l——• RWMi 1 £ h WVț DMOUrra anex* un mlHard, negociabil. Tel. 71*70* 

074/35487* (Omega Hunedoara)'

einendmodut* dar locuibil* tn jurul Davd, 
pretarabll mUloodonnwort...M rerprețul 
pieței, Tel, 078*80*811 (Ella)

Cuini).u c.ssc vile (I ’.)

• uroanD m «Unita Deva iau Umeri* plata 
Imedrt. TH. 072V0H313 (Prtme-lnvett) 
'MM «eu nari* 2 camere, t HI , 
gridln* minimum 1C00 mpjtar 300-4® mH. M. 
Tel. 0WO7» 072044» (Green Contest)

• tem 0k i, 80 m doachldoro la ap* 80 m 
deechldore la drum, *T 14» mp, 11 oura/mp, 
poatelllt parcelare. Tel, 71*70* 074/35479. 
(Omega Hunedoara)

• NMI80NiRKiiiivt-intravtiwi,i00Cmp,p-9j 
S ouro/mp, extravilan 1380 mp, preț** ouro/mp, 
Tel. 71*70* 0741/3*471. (Omega Hunedoara)

• Hrwlaa popa* la tosoaua național* 2» 
mp, ap* ga* Ourent, preț 1* euro/mp. Tel. 
7iaLa,a74C/14*780(*dllmcblllaro Hunedoara)
• Hmleiii Mm* rr 4000 mp, utili» la 
poart* urgiitpreț 8 euro/mp, tel. 0740/12*» 

(Prima-lnveet)
e taMatape DN 7,rt 17*00 mp, ta 100 m, toete 
utilității* preț N euro/mp, tel. 0740/210710. 
(Prima-lnveet)

• vnpâraa rencu pra iwprinH m» 
KO-IOOO mp, tn soni reildanțlal* toate 
tttlUtOțlIo, preț 28 euro/mp, negociabil, td. 
0780/48781* (Ag-lmob.Nr.l)

• Mal tara* la 54 km deDev* 100000mp,cuK 
1» m, toate fadl»lle (ap* ga* curent, 
canalIxare), preț 10 ouro/mp, nogoctab* tot 
074/4874* (fi. knob. Nr. 1)

*«M tem, la 15 km de Dev* pentru 
conobuoțlo cm oi «acint* panorem*

078V47I1* (Ag.lmob.Nr.1)

■MM Of Win nil M FfMUnfirfa

Sdtafiie. Pret5ouro/mp, nSăSlWL wîf 

91484,1 4-1420*723401 Oai letonia) 
o bib«4iailrt,4000 mp,front «radd 30 m, toate 

utllitltllo, M mato si pared* teren situat tn 

nnallcoulul Tralan. Preț 15 ouro/mp, Tot 0743- 
103022,0714-189303. (Casa Batante)
• Intravdan, a* 5700 mp, ,la DM. 7, situat Intre
Af-x_-U-a1 -I Af in .t-_r— a---- » -t.— j-i » mMwO
SfnWwfIII JînMllinț, TrOni mOV n ilWuif 
toata utilității* teren ukt accodbll. Preț 17 
ouțp/mp, no* Td. 223400, 0740414» 0724- 
180803, (Caoe Oetanla)
• exteMlM a» din circuitul agricol, st &» 
mp,ta41*-rnetri, teren oe poetefioxdnota toc
ite de cerere, Str. Aeroportului. 7 euro/mp. negi 
W1.0740414M*07a-r0753. (Caia Batante)

• Don, Wnrttan, 5T«700 mp, 75*13 m, pano
ramă deosebit* udUtH ta ion* Preț400 mii. tel. 
Td. 0720/4*7», 072044» (Green Contact) 
a La 7 km do Dev* drum național, Intravilan, 
ST" 1900 mp, ap* curent, u* 5 euro/mp neg. 
Td. 0720/437», O720/34HM(araon Contact) 
a Den oare Col* Intravilan. 87*5700 mp, 
parcdabll. aceea din 3 p*rțl, ap* curent, gaz. 
Preț 14 euro/mp Ngodabll. Td. 0720/437», 
072*348» (Green Contact)
a Hn»* te Lesnlc, ta 12 m, at 510 mp, Ided 
conatrucțlo cas*toate utllltnl* acces direct 
^^»o* preț 8^ euro/mp. Td. 0728/82*624, 

a toba»* te Zlrol, ta 30 m, ot 2000 mp, toate

TflrOTMV2U24,0750/WM83v (Ttmponf ‘

Cump.ir tr-ren (22)
affe* -klnnvlten,lasosea,taDevasauto> 
prejuriml,pteta Imediat 215212 (Prima-invest) 
a Don mM central* 200400 mp. Ofer 40 euro 
/mp. 0720/437W, 0720/348» (Green contact) 
a Zom Pava, Intravilan, 5T«W00 mp, utMtM. 
Ofer 5-20 euro/mp.Td, 0720/437», 072*08» 
(Green Contact)
a tei lUwLdup* a Galben* Oier prețul 
pteteLTel 0,42/27*051. (Rubtafs Home)

V-<r>rl '.p-itii comr-rnalr- (25)

Cntnp ir '.p.itir r.nrT’r rr.i.dt 
(2G)

Schimburi imobile (30)

Td. 0720/1 'f

a a» 2 ( Mmwicomamwft nan 
zone Goldu, Td. 074V1544O1, 227542, 
(GanuxCrâuMng).

&OMNUȘK
AS,OU«ARI oe VIATA

a sdM aperient» 2 camere, etL zona 
Zamflresai, senridecomandate, centrali

a oriteSkm de Deva, cu2camere, bucătărie, 
curta Sl giMM 1400 mp, cu apartament 3 
camera zona M 15, rar* rifeenț* Tel 
(W497615.(Mlniob*.l)

Tipogr. tfte
angajeaza urgent:

tipograf callficat, cu
cunoștințe ti|>ar offset

SJHI tjKl.lt <1,iirnic s.i
învețe tipărire■a pe iip.it

offset. Alte
8 ’j* ! f . - J

relații st 
f > --

0254 231
? .8 X 1

I2«7

Anglin CoMlIlar (te Aalgurirl m Deva
Ceri»:
■» atitudine nozltlvl. dinamic, sociabil 11 oemevarant
*»- abllttM foarte bune do oomunloore;’'
*» fl«dbllitn*iKletenț8leetrn;
*» experiența ta vlndri oonetttule un evantai în dezvoltarea profedonall gl ta carieră.

Oterim: 
ouiSunc praâUt>W||WUNtaCanvuiJiaponiiaep>e|Bii<e;

■» training i upon continuu;
Mte Mân»» Ava k^ald *4 Kdwei idi iri1" Vf nrwn n*i, DQiniRvini win rDMwn fi ovnuiun, 

pci^Wlftitfi unfi df suoofsTn iul pflvftf ftoffiftolDi^cf,
di iirtfttti fl j^foiii

Mrtmrs di Intonți ii CV pi adrau: Devtr M. Kotftotohnu, bl. F 0, ic.4, 
ap.02 pani m data di! 20.04,2005.

OTP Is listed In the Forbes’ Top ÎQOO companies In the world, providing senZoes in Booking, Ineueanee, Fund Management, Leasing, Real Estate. , /

Robank has recently Joined OTP Group, with a new approach of doing bualnaas, aiming at Impltmentlrțg new md eaaynto-use banMOg producții talldM^ :
needs, and at offering high quelftv producte and earvloea Ibr Individual and corporate clients.

We are looking for candidates to fHt In the following position» In our new branch In Otadea, Satu Mare.*

BRANCH MANAGER
Your role:
a Manage the overall operation of the branch, ensure 

the branch operates In a safe and secure manner;
a Monitor all equipment, policies, procedures and 

activities Including adherence to all appropriate 
regulatory requirements;

• Prepare and submit timely accurate business 
development reports;

• Ensure the quality of management of customers by 
a|l branch staff.

Requirements:
• University degree In Economics;
• Minimum 3-4 years of banking experience;
• Ability to supervise, motivate and coach staff In sales 

and service efforts;
• Good command of English language Is mendatory.

RELATIONSHIP MANAGER
Your role:
• Develop and manage the relationships with corporate 

clients In his/her geographical area;
• Prepare together with product specialists offers for the 

clients;
• Review periodically the profitability of the accounts/ 

relationships with clients.
Requirements:
• University degree, preferable In Economics;
• Minimum 2 years of experience In banking and In sales;
• Good knowledge of banking products;
• Excellent communication, persuasion and selling skills;
• Good command of Hungarian Is mandatory, good 

command of English Is preferable.

OM&n CONSULTANT

Yourrole:
• Independently carry out credit analyala;
• Evaluate credit proposals / flies submitted by 

branches and prepare them for the declalon phase;
• Play a proactive roll In training credit staff regarding 

risk analysis.
Requirements:
• University degree, preferably Economica;
• 3-5 yeara of experience In banking or other financial 

Industries (leasing companies); at least 2 years In 
credit analysis;

• Good knowledge of lending products and lending 
market;

• Ability to work well In a team environment and 
excellent communication and analytical skills;

• Good command of English language Is preferable.

CUSTOMER SERVICE OFFICER
Your role:
• Communicate courteously and professionally with 

customers while presenting them the bank’s products;
• Promptly handling Inquiries and transactions 

Including deposits, withdrawals, transfers, loan 
payments, etc;

S Identify customers’ financial needs and cross selling 
products.

Requirements:
• University degree, preferable In Economics;
• Excellent communication and Interpersonal skills;
• Good command of Hungarian and English Is 

preferable.

TRANSACTIONS OFFICER
Your role:
• Process local and foreign currency payment ordere 

for legal and non-legal entities;
• Take pert In clearing meeting and checking meeting;
• Perform and deliver NBR reports.
Requirements:
• University degree, preferable in Economics;
• At least 2 years of experience In a similar position in 

banking field;
• Attention to details and analytical skills;
• Good command of English is preferable.

CASHIER
Your role;
• Handle credit and debit payment orders (LCY and FCY) 

for bank clients;
• Process FX exchange house transactions (LCY/FCY);
• Verify, count, sort, pack and seal received cash;
• Observe and comply legal provisions with regard to 

cash activities.
Requirements:
• High School degree;
• Cash handling experience;
• Attention to details;
• Good command of English language is preferable.

If you would like to be part of a dynamic team and take part in the development of a successful, bank please send your resume to >ifliM£ntaDkZ& 
or to Fax: 021 307 57 30 specifying the position you are applying for, no later than April 13, 2005. Only suitable candidates will be contacted. -

. • ■ ’ ■ ? *•’ .J?'

tjKl.lt
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«Motociclete
«MotoscutereCerințe:

Piese de schimb
«Accesorii

HWSOffi Elanlra

caută, pentru dezvoltarea echipei in 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria SĂNTUHALM, 

nr.31 A, 
Complex 
Eurovenus. 
Telefon: 
0722/372313.

Dacă oferta noastră va trezit interesul, 
contactafi-ne la 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@infornunedia.ro

• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență in vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.

ȘTffAN HWGAN. Caujiunea se restituia celor cm nu câștigă latețfa. 
Refa|i la kw oaxii sau la telefon 02S4J30.207, 0254.230.20t, 
0254.211745 ir* 67 sau 51.

Ascultă Kișsffl Dm 
și lasă vraja

SCMCMSAM1TAIMVHSRL0EVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMiX 
ritul pa Crifaa brandului, nr.79, Deva \

• pui de carne Broiler Ross 308; \
• pui de ouă și rasă mixtă; ''K
• pui de curcă Big 6. jff

Asigurăm furajarea cu furaje ANIMiX-

wil te Unei 
p. la Straja!

' It Nexus Travel a Casa Ahuna 
r-$

BOBO s pur»

Hud-isk

Fa-ți plinul pentru afaceri! 
Soluție completa la preț imbatabil

Vanrsn in ra«e pontai persor»"^ triw /.ins»-

mailto:sorina.sarmai@infornunedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• cartier Dada, în stare foarte bună ocup .' 
imediat, gresie, faianță 2 focur nsta. / 
sanitară nouă Tel. 0721/292671,0723/37809. .
• decomandate bdui Decebal, lângă stâția 
Opera, etajă modificat Tel. 234674.

• i i mn termica, pareret,
irosii ianță balcon mare, vedere ia Bdui 22

h cembrie, etaj 2,zona Mioriță prețllJJOOeur 
Egodabil. Tei. 0742/019418 .

gresie, faianță termopane, mobilă zonă cen
trală preț 1.6 mîd. lei, negociabil. Tel, 
0744/690918.
• dacoitandate, grade, faianță contorizări,etaj 
Intermediar, st 56 mp«ona Mărăști. Tel 
0742/290024.
• decomandate lângă Udo, etol Intermediar, 
modificat centrală termică Tel,. 229007, 
0726^24002.
• Date L Creangă etaj 1, centrală termică mo
bilat modem, termopan, preț negociabil, exclus 
intermediari. Tel. 0740562300.
• eta| 1,44 mp, contorizat total, balcon închis, 
preț saOfflMwhe lei. TeL 0723507169.

corwiatfi ap% repartitoare
proaspăt oaș, al HomBwor, 
preț 500 mBtene lei ocupabil

frtșoimuș, 
curent

‘ s4ntuha*m>‘ona Alaska.

la asfalt te 12 m, st 1200 ma
i lapoartil ftem^Slatel

• Mntete Mte mp, la Ieșirea cfts Deva - 
Sântuhal m, la DN 7, fs 15 m,preț 10 eurtx nego
ciabil. Tel. 231248
• Martan, M mp, la 25 km de Sevă între 
JL. ăaanllfeigăflrdeapăitfeaîpentro

ocult sau de vacanță preț 100 milioane 
JRTef. 0743/139588

510mp,fs 
lei, nege-

Comemorări (76)

cwiMW.
Durere, lacrimi și flori pe mormântul dragului nepot

NICULIȚĂIO ANabsolvent al liceului „Decebal" Deva, promoția 1965 - 1966, trecut în neființă după o Îndelungată și grea suferință. Fie-i țărâna ușoară.
Familia prof. Nister Anghel și Emilia

Astăzi 8 aprili° se împlinesc 6 săptămâni de când ne-a părăsit scumpul nostru
pl.maj.(r) CRISTEA 

GHEORGHEdin Deva. Nu te vom uita niciodată. Sora Ioana, cumnatul Vințan, familiile Todea Traian și Ana, Jiga, Andrica, Ștrangă și toți locatarii din bl. 5, sc. 4, din str. Mărăști Deva. Fie-i somnul lin și țărâna ușoară.

• te MMa, lă 3 km de Deva, Intravilan, st 3200 
mp, deschidere la 2 străzi, ptefiftățlapă gaz, 
curent preț bun. Tel. 0723/251498.
• pentru construcție casă spre Almaș ■ Cozla 
(Vîacons), 1414 mp, teren plan, împrejmuit 
fântână curent gaz în apropiere, drum, acces 
orice auto, platformă superbă, prețul pieței. Tel. 
0723/543062,232965.
• teren arabi 5000 mp în satul Mintia, preț 5 
euro/mp, negociabil. Tel. 0722545721.
• teren Intravlan, central, Deva, preț 25 
euro/mp, negociabil TeL 0740516461
• vând loede casă S16 mp, fs 22 m, apă gaz, 
curent loc drept zonă liniștită, parcelabll, satul 
Hășdat preț 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.
• vând teren intravilan, in Archla, suprafață 1000 
mp, toate facHftățile, preț 4 euro/mp, negociabil, 
tel. 0721567718

O zi tristă și plină de durere rămâne ziua de 8 aprilie, când se împlinesc 11 ani de când pleoapa infinitului s-a așternut peste bătăile inimii tale, oprlndu-le, dragul meu. Doresc din tot sufletul să rămâi mereu amintire frumoasă In viața tuturor celor care te-au cunoscut apreciat și respectat. Fosta soție Milidara și fiica Cristina nu te vor uita niciodată și-ți vom pune în veci flori pe mormântul tău
CORNE DONCAdin Hațeg. Bunul Dumnezeu să te aibă mereu în pază.

gresie, talar 
închis, cănii 
0727/844590.

ultracentral, conto-
________ _______ I_______ țț), pereți izolați exte- 
rior, neîmbunătățit preț 1,150 mid. lei, nego
ciabil Tel. 215634,024^25697. Vând spații comerciale (25)

Imobile chirii (29)

Vând 3 camere (05)

• parir, Mm str. M Eminesț»pentru spațiu 

comercial, preț 21J300 euro, TeL-0723535189.
. lurrtuavanitvto, ci Miit'i i i.totaf. preț 490 
milioane i^pcuiiaHI IntedlaL Tel. 072350/w
• a-ridaroratotena, ntaanM contorizări,' 
parchet etaj 2 neîmbuniUbt pn?ț 950 milioane * 
lei, negociabil. Tel. 2156024/729597.

• urna** dacinHa*i
nzan, etaj irțrermeaiar,

exclus parter și ultimul etaj, pe 
bdui Bălcescu bdui Dadțt Zamflrescu, 
Ko^ălm^^^Dorobanți, oferBOO milioane tei,

• wgsteâi Deva, zonă bună plata imediat TeL 
215212.
• zonă temă plata imediat Tel. 215212.

EPX au- im 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 

centrală termică, gresie, faianță, beci, zonă 
foarte bună, preț 40.500 euro, negociabil. Tel. 
0744/690918.
• dacomradtos «Mt centrală termică, boxă, 
Bălcescu Nou Deva, preț 4L000 euro, negociabil. 
Tel.0720/387896
• riaromerohte, vedere în 2 părți, etaj 1, zonă 
centrală, preț 1320 mid. lei. TeL 228615.
• decomandata, zanâ ultracentrală Deva, preț 
negociabil TeL 0722/693487.
• In Smerii, central, acoperit interfon, etai 3/4
80 mp, decomandate, at centrala rmica 
contorizat garai, preț 13 miri lei. Tel. 
0726/737953. . . <

•trena te* W T» *«an ptucw
contonzan oaie a oueatane, intertwij preț nego- . 
ciabil. Tel. 0723/251498

Mwrtaecn, bL 20, ap. 2ă etaj 2.2 băi, 2
t- - 1»- —__ X- « --4. _ x. - • x«
Daicoane, ifnenon, Ducatane mooincata. 
contorizări,-repartitoare, preț 650 mii. lei. Tel. 
0723573147,0721/980357.

Vând case, vile (13)

• 2 camere, bucătărie, baie, cămară, hol, acare
turi, grădină, ocupabilă imediat, preț 1,2 mid. lei, 
_ >va r.Griviței.nr. 31. TeL 236510.
■■hă'ta Deva sau schimb cu apartament 2 ■ 3 
IKiere, etaj 1, central, plus diferență. Tel. 
0254/216795. .
• In Den, compusă din 2 corpuri, 4 camere, 
bucătărie, baie, hol, beci construcție 1990, st 585 
mp, preț U mid. lei, negociabil. Tel. 0723/507169.
• urgent casă 2 corpuri, gaz 4 focuri, sobe 
teracotă, grădină beci 4 camere, 2 bucătării. 
Deva, Str. Plevnei, tel. 0727/066092.
• vând casă ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată 600 mp teren, Deva, telefon 
0726572966. Nu sunt agent imobiliar.

Vând case de vacanta (15)

• vând casă de vacanță construcție 2002, 
D+P+E, stațiunea montană Straja, 7 camere 
decomandate, 3 băi, 3 WC-uri, SC-180 mp, toate 
utilitățile. Accept variante. TeL 6723/320995.

Lăpușnianr. 179, preț nege
• casă nouă 3 camere, L
arâGină. 303. canalizare.
Sântămârie Orlea 162. Tel, '0269/225992,

_____ .în satul 
egodabil. Tel. 215310.

e, bale, pivniță, 
re, trifazic, in comuna

• canMi. iMK 'bn parter, amenajat 
termopan, centrala temucă lammat preț nego
ciabil. TeL 07235071a

Deva Str. Depozi
telor, hr. 1, vlnde2 hale, una de 200 mp și aftade 
160 mp, si o magazie eu terenul aferent de 450 
mp. Tel. 0254/227111

• cautătortouroent pentru închiriat garsonieră 
mobilată, utilată complet etaj bun, zonă bună. 
Tel. 231284.
• tetei ptetere închiriere garsonlerâ/ap. 2 ca
mere, în Simeria. condlțn bune. Tel O7S^86B77, 
■ ImIMm ■ șl hale industriale la preț 
avantaj* Soimuș, tel. 0254/237533,
a MiHk apartament 2 camere nemobUat 
preț 90 euro/lună. Tel.0723/507169.
• ofer v închiriere apartament 2 camereln 
vilă, zonaCătagăreni, centrală termică, acces la 
bucătărie, garaj, toate dotările, 100 euro/hmar. 
TeL 0723/251498
• eter tete Închiriere în Deva spațiu comercial 
lAracentraLX mp, te prezent amernjat ca stelu 
de ânn* Tel 072/3*084.

Au trecut 6 luni de când cel care a fost soț, tată, socru și bunic ne-a părăsit pentru totdeauna
PAROAN REMUSNu te vom uita niciodată.Familia

Se împlinește un an și 6 luni de când ai plecat din această lume și m-ai lăsat singur pe mine. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți lumineze locul în care te odihnești, scumpa mea soție
AMALIA BĂLĂOIUParastasul și silaba de pomenire.vor avea loc în 10 aprilie, la Biserică Ortodoxă din Șoimul Veșnică amintire. Soțul Iorgu, fratele loan, nepoții și strănepoții. Dormi în pace ■ suflet hlând

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță decesul dragului nostru soț și tată
MARINOIU GSEORGHE înmormântarea are loc astăzi 8 aprilie, ora 14, la Cimitirul din str. M. Eminescu, Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

baloane de diferite culori șl mărimi șl 
artificii tort intru nunți șl alte aniversări, TeL 
0723/779477.
• vând cărți diverse din domeniul economic: 
contabilitate, marketing, finanțe. Tei. 
0723/933314.
• vând monada cu eclipsa, 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. TeL 0723/005657.
• vând rațstar tip pentru produse de patiserie

S locale pentru uz intern ediția 1987, preț 
lei. Tel. 0723/779477.

• vând sri capital majorat Volvo 244 GL, numere 
noi, CI, VT 2006, una neînscrisă, talon, nr. vechi, 
frigider Arctic, ladă frigorifică cazan fontă 
0721514402.

• Traduceri apanioS*. asistență și curlerat 
rapid pentru Curtea de Apel de la Alba lulla, 
Onix Center Deva, birou: Deva, Kogăl- 
nîceanu, bl. 14, cam. 1, e-maH: 
jnl> cente yal .cum. Td/fax 

920,0722/815576.

bușteni,

• vând DaM (ia stare te incționare, preț 
negociabil, irtfomețli tel 776327.

• vând Dada 1310 T,af 1996 41000 te», preț 80
mllk>anelei.Te<. 078801*9* . .
• vM torta 1310, af 1986, in^u sdre toarte 
bună preț32 milloam tei, negoriab*Tel26ORK
• vând Dada 1310, afl99I, în stare foarte bună 
de funcționare, radiocasetofon, alarmă închi
dere centralizată acte la zi, preț negociabil. Tel. 
229527,0723/687212.
• vând Dada Break 1999,42300 km, RAR 2007, 
ținută în garaj, antifonată geamuri ionizate, 
motor adftivat arrtifricțiune, suspensie întărită 
rovinietă 96J300U000 Id, negociabil. Tel. 215468 
21580.
• vând Date break, af 1988, stare bună, VT 2007,
preț 1200 euro, negociabil. Tel, 219780, 
0744/700235. ‘
• vând Dada Solenza Scafa. fUSopti ort vstn» 
metalizat af 2003,2*»B km, preț 5350 euro. 
informații tel. 07247231473.

07425999*,
• nwHter la comandă
Binale: clasice și
0724542188
• vând MMotocâ furnir cireș, 4 m lungime, 
compusă dinâ dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare, bar, 
pat 6 persoană nou, birou furnir stejar. Tel. 
234674

lemn masiv.

• vând bancnote românești și străine scoase 
din circulație. Țel 0720556975.

• pN un >re de chitiră, till muzică 
ușoarârfpck, 0evirteL072a5»B8.-.

S
rt mote local și interurban cu camion 
de 32 t1 36 mc, dimensiuni de

600 X 240 X 340. W._-229611. 
0740553297.

Au
• vână BMW 324 Diesel af 1986 RAR 2000. preț 
3000 eur 'el. C724Z30KZ7.
• vâad titan BX19 D.
5 uși; vt «te bote® 

NdtwHce.
curl pe sârmă prețnegociabil. Tel.
• vând Rat regata Diesel IA S87, stare bunide 
funcționara, necesită vopsire, servodlrecție, 
volan reglabil, geamuri electrice, preț 40 
milioane lei.Tel. 0743/139588
• vând vgant Ford Mondeo combi, ăf. 1995, TD, 
7%, 1800 cmc, antifurt, climă alarmă instalație 
telefon, spațioasă geamuri electrice, culoare 
negru- albăstrui metalizat, 5500-euro, negociabil. 
Tel. n~ ‘570452

pentiu tv, stare foarte bună 
tei. Tel. G723/779477.

• «tad ad» din fler forjat preț 500.000 lei, și 
a^featorCteen loon, 1000 wȚpreț 1.000.000 lei, 
negșddbilTel. 218892.

Mkg, furtifr palisandru, 14 piese, 
B carpete peroane 230x3j 2>d m.

TeLO? 26
l2apHce

Camioane, remorci (39)

ban*

comoda scurta,
MtoflA preț 1600 «ura. Tel

■ MD onan wxmnor, ware
,t>tellitaiiiT<OTaA4654ă

Televizoare (4c)

• vând 2 butelii turistice, noi, îmixăcăminte si 
Mftămlnte nbl penfru copii de până vârsta 
de lăSani, prețuri second-hand. Tel. 2324J4
• vâgiaraiaz3 ochiuri, preț un milion lek Relații 
Deva, Al. Plopilor, bl. G2/44 după ora 20.
• vând consolator Arctic .5 sertare, stare 
P^fecță de funcționare, preț negociabil. TeL

• vând MgMar Arctic, stare foarte bună de 
prețj.000.000 lei, negociabil. Tel.

ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă 
ier Minsk rusesc, un aspirator românesc, 

de funâțtonare: Tel 232414.
> spălat automată stare bură,

carnet asigurări de sănătate pe 
numele Vasiu Dan loan. Se declară nul.
• pMut carnet asigurări sănătate pe numele 
Costea Livty. Se declară nul.
• atentat plasă cu rochiță de vară cu dungi 
orfconțale, albe, albastre și mov, și 4 dischete 
calculator. Recompensă. Tel. 0723/673209. ■
• pMut revtotâ cu diplomă de absolvire și 
certificat, în magazinul Artirna Deva. Rog să mă 
contactați la tel. 072f/zx«-

• aptnie nu singurătății! Vino alături de' noi, 
sâmbătă, ora 10, la Restaurantul „Roxy” Deva 
fost Ardealul.

ta adreta samtidtteva@yahoo.com.

de pază șl protecție 
ageriți de pază pentru zona 
Geoiglu-BălTei. 0721/68063^ 

0723/525399.

Solicitări servicii (71)

dret la vedere. Tel, 221039,0744/7S3015.
» vând mașini surfitat Triploc, nouă, mono- 
fezlcă și piese de schimb, motor electric, pedală, 
gralfere, cuțite. TeL 217543.

• caut etactaM pentru reparat orgă Yamaha. 
Tel. 0741/265410.
• caut urgent instalatori cu experiență și 
disponibilitate la orooram. Tei. 0726/076256?

Prestări servicii (72)

• vând annul**Barkaz 1,2 t stare de 
funcționare Re’vții latei. 0720/656975.

• urgent In zona Mărăștiul Nou, Liceul auto,
DortJanți, ofer preț bun. Tel 0788/lâ57flȘ,

Vând terenuri (21,

• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara.
Relații latei. 211124 " '

• 24.700 m^Eam pentru agricultură și 6000 mp 
teren penfruWstrucții sau agricultură ambele 
localitatea Totestl ■ Hațeg, lângă canton. Tel.

I Utiiaje, unelte, industriale si
| agricole (40)

pe tractor. Relații la tel. 
0744/218479.
• vând dradar antrenat de tractor și 5 oi cu 
miei. TeL 0254/282664
• vând umvanaH circular electric manual 
Bosch, nou, mașină autofiletantă nou* mașină 
șlefuit rotundă butelie aragaz, mașină de cusut 
Singer, stare bună Tel. 26(K70.
• vând moart de porumb, pe pietre, stare bună 
preț negociabil, tel. 0744/175286,0258/835128.
• vând tractor 45 CP cu cositoare și remorcă
stare perfectă preț 190 milioane lei, negociabil. 
Tel. 6*091. v
• vând tractor U 650 și utilaje agricola Tei. 
0741/018068,242574.

• vâna tv color Toshiba diagonala 37 cm, tele
comanzi. preț 2400.000 lei, negociabil, stare 
foarte bună. Tel 223239. Plante și animate, 

aaroalîmentarc (57)

____________________ vinde antene de 
satelit digitale, începând cu65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepționează 
peste 25 de programe românești și 600 
străine, fără abonament, montarea și 
deplasarea incluse în preț. Informații la tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

• vând 2t temu» albine, Simeria Tel. 261697.
• vând Mn și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând vad bune de lapte, recent fătate, iâ 
prețuri avantajoase, tel 260416.
• wretakg cartofi pentru consum. preț 5000 
tei/tag, localitatea Băieștl, nr, 173, comuna Pui. 
Tel. 0727/326717,779282.

instrumente muzicale (60)
• vând plan vechi, cu coadă. Tel. 0254/215795.

unt 5 luni vechime în Connex, 33 
dolari abonament lunar, 60 minute gratuite 
incluse, ore favorite + 200 minute cu 0,05 
cenți/minut preț avantajos. Tel. 0723520314.
• vândapandtotoprafeălanalkinotamsipe 

Mit cu accrecrf ■ 22 ndhMt ML Tel 872MM-
073.
• vând sau schimb telefon mobil Ericsson T29S 
CU DVD, preț 2300.000 lei. Tel. 0723/779477.
• vând telafon Siemens A 50, SB, Jzile, calcu
lator, alarmăinternet jocuri; stare bună, preț 
avantajos. Tel. 0723520314.tawa 250, stare perfectă, 

Deva, preț 12 milioane lei. Tel. 215665.

• vând 2 discur rie frână ventilate, unset 
plăcuțe de frână, semnalizator stânga față, 
toate noi, de Audi 80 butoiaș. Telefon 
072/779477. .
• vând! litri deiiei de motor Aral Super Tronic

Calculatoare si <>cix sorii (51)
vânteakuteMr AMD 1700 MHz, 4068 HDD, 12B 

DD RAIM, boxe rețea, audio, tastatură, nou, în 
garanție, preț 8 milioane ii, sau schimb cu 
cameră dlgHală nouă. Vând Pentium 133 MHz, 
Umil Tel. 0722/161644.

HDD, 30 GB, placă video 
preț 6300000 lei. Tel

• ești interpretul de muzică populară? Nu al 
taraf de acompaniament? Ai nevoie de nega
tive? Sună-mă, șl problema ta se rezolvă! Deva 
tel. 0722/629058.

• execut garduri și portl din material metalic 
turnat sau forjat și confecții metalice de orice 
fel. Tel, 0258/8639®, 0726/987529.
• penalonari, gătesc mâncare, calc și cos rufe, 
fac menaj ușor, la familii serioase din Deva 
Relații latei. 220866, seara (fără weekend).
• pentru persoane juridice, deduceri de 
impozite la indemâmă. Tel. 0745/700298.

scHmw- 
ELECTRICA SA 

MtaMteâMMMWtiMMM 
Sucursala rHqroc'rtral 

Hațeg a sponsorizat
-'iopopi ul Hațeg, 

Parohia „Duminica 
Tuturor Sfinților" Râu de 
Mori, cu sediul în satul 
Râu de Mori, comuna 
Râu de Mori, județul 

Hunedoara, cu o sumă 
de 50.000.000 fel 

pentru confecționarea 
„ușilor împărătești și . 

diaconești* din aKarul 
‘ bisericii.

?
• Traduceri autorizate toate limbile, Onix 
Center Deva. Birou: Deva, Kogălniceanu, bl. 
14cam,l,e-mail:onix center@yaho’ m. 
Tel/fax 0254/ 7920, 0722/815576,
0788/169187.

fular Lazlo Roma. Tel.

• ferestre <ân lemn muttistratificat termopan, 
feronerie germană, vopsit sau lăcuit, calitate 
impecabila, ia preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 0254/237533.
• pardiet MpkMraNkat și masiv, lăcuit, gata 
de montat, la preț de fabrică, 0254/237533.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi
Schimbi1

mailto:samtidtteva@yahoo.com


vineri, 8 aprilie 2005
pentru lansare

Discovery (Foto: epa)

Canabisul și ateroscleroza

grupării

NU L-AI MAI VĂZUT 
DEMULT, A$A4?

• Bombă falsă. Un jurnalist de la tabloidul The Sun a reușit să introducă miercuri o bombă falsă în parcul Castelului Windsor. Poliția a deschis o anchetă privind lacunele de securitate de la castel.

■ Vor fi retransmise pe 
ecrane uriașe instalate în 
bisericile din Frincipatul 
de Monaco

pentru a se face pregătirile necesare. Săptămâna trecută, polițiștii mișunau deja la castel. muncitorii vopseau un grilaj. BBG își monta aparatu-
iar In 2001 funeraliile reginei- mamă. Așa că nu ne pierdem cu firea”, a spus acesta.încă de luni, castelul Windsor a fost Închis publicului,

va marca reluarea zborurilor cu navetă întrerupte de la accidentul Columbiei din 1 februarie 2003, la intrarea In atmosferă. Ancheta a stabilit că accidentul a fost provocat de o fisură a scutului termic al navetei, apărută în momentul lansării.Dacă Discovery nu va putea fi lansată în perioada 16 mai - 3 iunie, următoarea șansă de lansare ar apărea la jumătatea lunii iulie.
Dragorii Miercuri a avut loc, ta orașul Jiangyan din estul Chinei, festivalul băr
cilor. (Foto: KPA>

Ateroscleroza asociază îngustarea și pierderea elastic- .ității pereților arteriali, cu formarea de depozite adipoase. Acest proces de deteriorare este marcat de reacțiile de inflamare datorate intervenției celulelor sistemului imunitar, care încearcă să repare vasul de sânge.ta ultimii ani, cercetătorii au remarcat că unele tratamente de reducere a colesterolului din sânge au efecte antiinfla- matorii care par să acționeze ca niște calmante asupra celulelor imunitare. THC are proprietăți antiinfiamatorii, acționând asupra unul anume Italie reeșpwL CHâ.

Cristina Paula este un Vîfcsător pasionat de - cumpărături,: filme șl dans. , 1' < 
(Foi o: TragnMafl

Nou proces cu BrandoLos Angeles (MF) - O fosta colaboratoare a lui Marlon Brando îi dă în judecată pe moștenitorii acestuia, susținând că actorul ar fi hărțuit-o sexual, scrie The Scotsman.Jo An Corrales susține că a lucrat intr-un mediu ostil, că Brando și-a expus zonele intime în prezența ei, a atins-o în mod nepotrivit și a insistat să se uite la filme porno eu el. Femeia a declarat că poate depune mărturie despre atracția lui Brando față de minore.Corrales solicită 10% din cele cinci milioane de dolari pe care actorul le-ar fi obținut datorită contractelor obținute de ea.

KdțtlȘXctC se bucură de puțin soare și, mai ales, de iarba verde, de primăvară.
(Foto: FAN)

La palatul princia? vor fi deschise cărți de conuoleanțe, timp de o lună, începând de a doua zi după funeralii. Capela palatului va fi amenajată Iri capelă mortuară, unde va fi expus catafalcul defunctului. Oficialii vor avea acces luni, 11 aprilie, în timp ce mo- negascii și rezidenții se vor putea reculege marți.
Monaco (MF) - Funeraliile prințului Rainier, care a decedat miercuri din cauza unor complicații pulmonare, vor avea loc vineri, 15 aprilie, ora

■ Lansarea navetei, pri- - 
ma după accidentul 
Columbiei, este 
prevăzută în principiu la 
15 maiWashington (ME) - Naveta Discovery a fost transportată miercuri de la naagarul în care se află la Centrul Spațial Kennedy, pentru a fi așezată pe dispozitivul de lansare.Purtătorul de cuvânt al NASA, Bruce Buckingham, a confirmat și că în spuma izo- lantă a rezervorului central a fost descoperită „o fisură de dimenisuni reduse", care însă nu va întârzia preparativele pentru lansare. Naveta și rezervorul au fost echipate cu senzori pentru a detecta creșterea anormală a temperaturii și camere de filmat pentru inspecție.Lansarea lui Discovery, cu un echipaj de șapte persoane,

ra pențru transmisia de la capela St. Geroge, fără a deranja turiștii.Vizitatorii merg mai ales la capelă, acoperită parțial schele, din cauza unei înt. - lungate restaurări. Cei care lucrează la acest proiect au primit instrucțiuni stricte să nu vorbească presei.
SuveniruriLa comercianții de suveniruri, prințesa Diana continuă să domine de departe celelalte figuri regale, ta fața reginei, reginei-mamă și a prințului William. Suvenirurile cu efigia tai Charles și a Camillei nu sunt foarte numeroase. Cei care se vor afla la Windsor mâine le vor cumpăra probabil, pentru a simți că fac parte din istorie.

■ Principalul compus 
psihoactiv din canabis, 
THC, are proprietăți 
antiinfiamatoriiParis (MF) - Principala substanță activă din canabis ar putea preveni ateroscleroza, boală care provoacă obstruc- ționarea arterelor, determinând infarcturi sau atacuri cerebrale, scrie revista Nature.ta doze mult mai mici decât cele pe cafe le iau dependen- ții, principalul compus psihoactiv din canabis, THC, are proprietăți antiinfiamatorii ce ar putea avea un roi benefic

Cel mai prost 
îmbrăcat 
bărbatLondra (MF) - Jucătorul echipei Real Madrid David Beckham a fost votat drept cel mai prost îmbrăcat bărbat din Marea Britanie, într-un clasament realizat de revista GQ, scrie Daily Mirror. Fostul coechipier al lui Beckham de la Manchester United, Rio Ferdinand, a fost desemnat în schimb cel mai bine îmbrăcat bărbat din Marea Biltanie.„Rio este, ta mod surprinzător, eroul zilei, este un fotbalist care știe să se respecte. El are un simț dezvoltat al modei”, a declarat un redactor al revfetei GQ, Dylan Jones.în topul celor mai bine îmbrăcați bărbați, Rio Ferdinand este urmat de managerul Chelsea Londra, Jose Mourinho, și de actorii Jude Law și Clive Owen.

■ Atmosfera regală este 
prezentă In tot orașul 
Windsor, care va găzdui 
ceremoniile Je nuntă

Windsor (MF) - Orășelul turistic Windsor se pregătește să găzduiască, mâine, căsătoria Iui Charles și a Camillei, fără să fie deranjat prea tare de amânarea cu o zi a evenimentului, din cauza funeraliilor Papei loan Paul al II-lea.Bobbie Latter, ghid turistic, spune că amânarea va permite mai multor oameni să vină la Windsor pentru căsătoria prințului. Așa cum explică și Kazi Assas, de ia hotelul Harte și Garter, la Windsor sunt tot timpul vizite de stat. „în 1999 am avut căsătoria prințului Edward,
12:00, a anunțat într-un comunicat Ministerul de Stat al Principatului de Monaco.„Familia princiară și Casa Regală vot păștea un doliu de trei luni, care se va încheia Ia 6 iulie, 2005. Pentru funcționarii statului (...) doliul va ține o lună, încheinduse la 6 mai 2005”, se arată ta comunicatul ministerului.


