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• Miting al revoluționarilor. Liderii a pa
tru asociații de revoluționari au anunțat că 
vor organiza joi, 14 aprilie, un miting în Bu- 

i curești, în Piața Revoluției. Cu această oca
zie, ele vor afișa pe câteva pancarte numele 

; persoanelor bănuite de crime, complicitate 
și instigare pe durata evenimentelor din 
decembrie 1989. (S.B.)

I • Excursii promoționale. Până la sfârșitul
1 săptămânii, hunedorenii prezenți la Târgul 

Național de Turism își pot cumpăra bilete 
pentru excursii în țară și străinătate la 
prețuri promoționale, susține Zenaida 
Moșneag, administratoarea unei agenții de 
turism din Deva. (T.S.)

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen-

tru a fi rezolvate cât mai re- 
MIVAIfflB pede cu putință. Ai vreo între- 

'T.wflr țjgj-g pentru primarul localității 
în care trăiești? Pentru a ne-o transmite, 
telefonează între orele 08.00 și 10.00 la nu
mărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției 
sau trimite-ne un mail la adresa daniel.ian-
cu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine 
răspunsul edililor în cauză!

Fii expert în imobiliare!
Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMO

BILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lan
sează un produs special creat pentru agenția 
TA imobiliară! Grăbește-te să faci cunoscută 
oferta ta, tuturor! Spațiul publicitar ți-1 pune 
la dispoziție Cuvântul liber! /p6
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■ Un milion de credin
cioși din întreaga lume 
l-au condus pe Papa pe 
ultimul drum.

Raluca Iovescu_______________
Raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - Papa loan Paul al II- 
lea a fost înmormântat, vi
neri, într-o criptă de sub Ba
zilica Sfântul Petru, la finalul

unei ceremonii grandioase, în 
prezența liderilor din întrea
ga lume și a unui milion de 
credincioși, o parte dintre ei 
cerând canonizarea imediată 
a fostului Suveran Pontif, 
relatează AFP. Trupul neîn
suflețit al Papei loan Paul al 
Il-lea a fost depus în sicriu la 
ora locală 07.30 (08.30 ora 
României), în bazilica Sfântul 
Petru, ceremonialul închein- 
du-se la ora locală 09.00. Auto

ritățile au săpat un mormânt 
simplu în pământ în așa nu
mita Grotă a Vaticanului, si
tuată la subsolul Bazilicii și 
unde sunt îngropați 62 de 
papi, două regine și un îm
părat. Un text despre viața și 
activitatea fostului Suveran 
Pontif a fost depus lângă cor
pul neînsuflețit al Papei, do
cumentul fiind redactat sub 
forma unui act oficial. împre
ună cu actul s-a mai aflat și

un săculeț în care au fost 
depuse toate medaliile bătute 
în timpul pontificatului lui 
loan Paul al Il-lea.

Reprezentanții tuturor ma
rilor religii ale lumii, print
re care numeroși demnitari 
ortodocși, evrei și musul
mani, au asistat la funeralii. 
Accesul presei la această ce
remonie, condusă de cardina
lul Eduardo Martinez Soma- 
lo, a fost interzis, /p.2, 3

Protest la CFR HunedoaraRomânit și utilizarea calculatorului

Doar 3 la sută dintre români dispun de cunoștințe avansate 
pentru utilizarea eficientă a unui calculator, relevă o statistică 

realizată la nivel național și prezentată la Deva cu prilejul 
lansării unui proiect de pregătire a managerilor de firme.

■ Peste 1000 de sindi
caliști hunedoreni din 
CFR se pregătesc de 
mișcări greviste.

Deva (I.J.) - La 14 aprilie, 
la București se va decide data 
exactă când se va declanșa 
greva de avertisment, iar în 
caz de nesoluționare a reven
dicărilor se va declanșa grevă 
generală. „Suntem extrem de 
nemulțumiți. Contractul co 
lectiv de muncă nu a fost 
semnat. Mai mult, potrivit 
contractului vechi, suma de 
3.100.000 lei, minimum pe eco

nomie, nu este transpus pe 
grila de salarizare. Trebuia, 
conform contractului, să pri
mim cinci tichete de masă. 
Au primit doar o parte din sa- 
lariați și doar luna trecută. 
Mulți dintre salariați lucrează 
în condiții groaznice, cu tea
ma că zidurile se vor prăbuși 
pe ei în clădirea unde lucrea
ză, n-au avut căldură, apă po
tabilă sau măcar o chiuvetă, 
să se spele. Lucrăm ca în Evul 
Mediu, pe bază de comandă 
scrisă sau verbală, pentru că 
zilnic se fură cablurile”, 
declară Ionel Țiț, lider sindi
catul „Feroviarul” Hunedoara.

Parastasul 
pomenire a 

Sanctității Sale 
Paul al Il-

lea a fost cele
brat la Biseri
ca greco- 
catolică 

din Deva arăt 
de preoții gre- 
co-catoiitx dtt 
și de era sobs 
de preoți

mailto:cu@informmedia.ro
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• Alături. Un text despre viața și activitatea
.-fostului Suveran Pontif a fost depus» ieri, 

lângă corpul neînsuflețit al Papei, în timpul 
ceremoniei de așezare a lui loan Paul al 
ll-lea în sicriu. Accesul presei la această 
ceremonie a fost interzis.

Sicriul Papei loan'Paul al ll-lea a fost așezat în fața cardinalilor în Piața San Pietro de la Vatican. (Foto: epa)

Ritual precis
Vatican (MF) Cere

monia funerară pentru 
loan Paul al II-lea, care 
s-a desfășurat, ieri, timp 
de aproape trei ore, în 
fața bazilicii Sfântul Pe
tru, a urmat un ritual 
precis, stabilit de însuși 
defunctul Papă, cu unele 
elemente păstrate din 
tradiția de secole. Ritu
alurile funerare au fost 
rostite parte în latină, 
limba oficială a Biseri
cii, dar și în limbi mo
deme, introduse oficial 
în liturghie de Conciliul 
Vatican II.

Fidel Castro

N Un număr impresio
nant d oameni au asis
tat ieri la funeraliile 
Papei loan Paul al ll-lea

Funeralii grandioase pentru Papă

Un mare lider 
moral

Roma (MF) - Președin
tele american, George” 
W. Bush, a declarat că a 
yenit IgK 
•psista?it- __ 
pei Ioa®*;Pfflfi ăl H-K 
pentru a omagia un ma- 
re lider moral și tot ceea 
ce a reprezentat Suvera
nul Pontif. Bush a esti
mat din nou regretate 
Statelor Unite în cadrul 
întrevederii cu pre
mierul Berlusconi, cu 
privire la moartea agen
tului serviciilor secrete 
«â»ene^i@jla Calipari, 
la 4 martie, acesta a fost 
împușcat de forțe ameri
cane ia Bagdad, în tin® 
ce o escorta la aeroport 
pe fosta ostatică italiană 
Giuliana Sgrena.

(Foto: EPA)

Castro, 
nu și nu
Haana (MF) - Preșe
dintele cubanez. Fidel 
Castro, a dedarat, în- 
tr-un discurs transmis 
la posturile de radio 
și televiziune, cu nu
mai câteva ore înain
tea funeraliilor Papei, 
că Suveranul Pontif 
nu a fost artizanul 
căderii comunismului 
în Europa de Est 
Castro a adăugat că

au izbucnit în lacrimi.
Sicriul a fost depus pe un 

covor în fața altarului. O pro
cesiune de cardinali, îmbră- 
cați în purpuriu și cu capetele 
acoperite cu mitre albe, a te
șit din bazilică în urma si
criului.

Slujba a fost celebrată de 
cardinalul german Joseph

1

i

Vatican (MF) - Un milion 
de persoane și un număr im
presionant de lideri din în
treaga lume au asistat teri la 
funeraliile grandioase ale Pa- Ratzinger, în vârstă de 77 ani, 
pei, în Piața San Pietro și pe 
străzile Romei.

Sicriul, purtat de 12 bărbați 
îmbrăcați în negru, a fost a- 
dus pe esplanada din fața ba
zilicii Sfântul Petru, la puțin 
timp după ora 8:00 GMT 
(11:00, ora României), în acor
durile cântecelor gregoriene.
Aplauze și lacrimi

Sosirea sa a țgșț aplaudată

_____ -----

nei ceremonii cu ușile închi
se, după ce a fost expus timp 
de trei zile și trei nopți pe un 
catafalc, în bazilică. Apoi a 
fost așezat într-un sicriu din 
temu de chiparos, alături de 
Un săculeț care conținea me
daliile emise în timpul ponti
ficatului său.

Piața San Pietro a fost ame
najată ca pentru ceremonii 
grandioase.

Funeraliile celui mai medi- 
atlzat Papă din istorie și lider 
spiritual a mai mult de un

decan al Colegiului Cardina- 
Iilor.

„Grație credinței sate ne
zdruncinate, el a putut face 
față unei misiuni care era miliard de catolici au fost 
mațpresus de tei ie pur u- transmise de posturi de tele

viziune din întreaga lume.
. Papa loan Paul al II-tea a 
iost înhumat imediat după 
ceremonie în cripta situată 
sub bazilică, în pământ, fără 
sarcofag* conform dorinței 
testamentare.

a
resus de f<wiL.
aceea de f fTpăs torul 

i lui Christos, al Bis
ericii sale universale”, a spus 
Ratzinger.

Trupul neînsuflețit al Papei 
a fost pus în sicriu cu două

Mulțimea pelerinilor a umplut 
Piața. (Foto: EPA)
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la înce
putul anta- ‘90, d că 
acest luau a fost 
provocat de erori 
strategice și de-cdn- 
duita; poiftă a fes- 
ponsabiHor comuniști 
din acea epocă. Fidel 
Castro, un bder ateu, 
a adus un omagiu 
Papei, asistând luni, 
la Havana, la o slujbă 
în onoarea Suveranu
lui Pontif, șr l-a califi
cat pe acesta <frept 
un prieten de neuitat 
și luptător neobosit 
în favoarea săracilor.
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Secretarul general ai ONU, Kofi
Aiman (Foto: EPA)

Regii Spaniei în primul rând, în al doilea președinții Franței și ai 
SUA Jacques Chirac și George W. Bush (Foto: epa)

Sute de steaguri poloneze la Vatican (Foto: epa)

l-au cerut canonizarea
Vatican (MF) - O parte din mulțimea 

adunată în Piața Sfântul Petru a cerut, prin 
aclamații, în timpul funeraliilor Papei loan 
Paul al II-lea, canonizarea imediată a aces
tuia. Mal mulți credincioși au ridicat ban
derole pe care scrie „Santo subito”, cerând 
canonizarea imediată a acestuia, iar același 
slogan a fost scandat de mii de persoane, 
care au întrerupt pentru scurt timp cere
monia.

în mulțime au fost vizibile sute de stea
guri poloneze, purtate de miile de pelerini 
veniți la Vatican din țara Uatală a Papei.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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Sute de personalități la Vatican
■ Prieteni și dușmani 
s-au întâlnit la Vatican, 
la înmormântarea 
Suveranului Pontif

Vatican (MF) - Un număr 
de 15 membri ai Caselor re
gale, 44 de președinți, 25 de 
premieri și circa 120 de alte 
personalități politice și dem
nitari religioși de altă religie 
decât catolică au participat la 
funeraliile Papei Ioan Paul al 
II-lea.

Printre personalitățile poli
tice tare au fost prezente s-au 
numărat -secretarul general al 
ONU, Kofi Annan, secretarul 
general al NATO, Jaap de 
Hoope Scheffer, președintele

George W. Bush și soția sa,; 
Laura, secretarul de Stat, 
Condoleezza Rice, foștii preșe
dinți George Bush și Bill Clin
ton, premierul Marii Britanii, 
Tony Blair, președintele fran
cez, Jacques Chirac, dar și 
președintele israelian, Moshe 
Katsav, cel sirian, Bashar al- 
Assad, cel iranian, Moham
mad Khatami, șefi de state și 
capete încoronate din Europa, 
șefi de state de pe continen
tul american, din Orientul 
Mijlociu, Asia, Africa, Austra
lia.

Polonia, țara natală a Pa
pei, a fost reprezentată de fos
tul și actualul președinte, res
pectiv Lech Walesa și Alek
sander Kwasniewski. Dele-

Președintele Iranului, 
med Khatami (Foto: epa)

gația României a fost formată 
din președintele Traian Bă 
seșcu, premierul Călin Popes
cu Tăriceanu, regele Mihai I, 
foștii președinți Emil Con- 
stantinescu și Ion Iliescu.

Premierul Marii Britanii, Tony Blair, și soția sa, 
primiți de cardinalul James Harvey (Foto: epa)

Fostul președinte al Poloniei, Lech Walesa, și 
actualul, Aleksander Kwasniewski (Foto:'epa)

Au participat
Vatican (MF) - Repre

zentanții tuturor mari
lor religii ale lumii, 
printre care numeroși a 
demnitari ortodocși, e- * 
vrei și musulmani, au 
asistat la funeraliile lui 
loan Paul al II-lea. >'

Patriarhul ecumenic 
Bartolomeu I, arhiepis
cop de Constantinopol, 
liderul spiritual al creș
tinilor ortodocși; a parti
cipat personal la înmor
mântarea Papei.

Patriarhul Moscovei, 
Alexis al II-lea, nu a luat 
parte la funeralii, dar l-a 
delegat pe mitropolitul 
Kirill, președintele De
partamentului pentru 
relații internaționale al 
Bisericii Ortodoxe ruse.

Biserica Ortodoxă din 
Grecia a trimis o nume
roasă, delegație condusă 
de (însuși patriarhul 
Ghristodidos, arhiepiscop 
al Atenei și al întregii 
Grecii. Biserica Ortodoxă 
ucraineană* georgiană, 
sârbă, română, flnlande- 
ză, bulgară, cehă și slo
vacă, cipriotă, poloneză, 
albaneză și americană au 
trimis de asemenea mai 
mulți reprezentanți, la fel... 
ca și Bisericile orientalei 
neaflate sub autoritatea 
Vaticanului.

Arhiepiscopul de Can
terbury, Rowan Wil
liams, a reprezentat la 
ceremonie Biserica An
glicană. O importantă 
delegație israeliană a 
participat, de asemenea, 
la .înmormântare.
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Copiii l-au Iubit pe Sfântul PărinteRușii au aprins candele pentru Papă,

Sfântul Pontif a fost plâns de miliarde de credincioși de pe glob.

Omenirea

Rugăciuni pentru Papă, la CracoviaLacrimi de durere în Costa Rica

tristețea și lacrimile au cuprins toate 
colțurile lumii. Catolici sau ortodocși, 
budiști sau musulmani, europeni, ame
ricani sau asiatici au fost cu sufletul 
sau cu gândul la Sanctitatea Sa. Mili
oane de lumânări s-au aprins, ieri, pe 
toate continentele și miliarde de cre
dincioși și-au împreunat mâinile pen
tru a-1 ruga pe Dumnezeu să îl odih
nească în pace pe cel care mai bine 
de un sfert de secol a condus destinele 
bisericii catolice, dar pe tot parcursul 
vieții a atras simpatia oamenilor, indi
ferent de religie;

Vatican - Corpul neînsuflețit al Papei 
Ioan Paul al II-lea a fost depus ieri în 
Cripta Papilor de la Biserica San Pie
tro, alături de predecesorii săi. Chiar 
și după trecerea în neființă, Suveranul 
Pontif și-a continuat misiunea sa de re
conciliere între oameni. La căpătâiul 
său s-au adunat mai-mariî lumii, care, 
cu această ocazie, au lăsat deoparte 
dușmăniile, pentru a-1 petrece pe ulti
mul drum pe cel mai fervent militant 
pentru înțelegere și pace. Funerariile 
de la Vatican au adunat pe străzile Ro
mei peste un milion de credincioși, dar

Clopotul Sigmund, cel mai mare din Praga, a bătut pentru Papă. Doliu și reculegere pe continetul australianChipuri înlăcrimate în Marea Britanie
1

Măicuțele din India s-au rugat pentru odihna Papei. Germanii s-au rugat pentru cel ce i-a păstorit pe catolici. Chipul Papei a fost prezent în toate colțurile Italiei.

V
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630 Osânda (reluare)
830 Aventurile kri Sylvester 
(3șl Twenty, episodul 9.

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

950 Pekemon, episodul 
09,10. Scenariști: Crispin 

Freeman
1® 10 Cleopatra 2525, riso- 

EJdul 19. Cu: Gina Tones, 
Victoria Pratt 

10*25 Uriașul Hany (reluare) 
10:50 Icstrtm tivi (reluare) 
1120 Dinastia campionilor 
1130 Promotor. Cu Roxana

Ciuhulescu
12:15 Magazin UCL 
1250 Știrile ProTv

730 Ceata deșteptător
820 Teleshopping
830 Desene animate Clubul
H Disney

930 Jumakd TVR Sport

9st5 Avanpientietă 
1030 Portativul piticilor 
1130 Ham șl miau 
1130 SpectoaoU fatal 
1230Marcă

1250 Orizont 2007
13-45 Jumaiut TVR Sport

Meteo
1430 Lumea to care trăim
1530 Travelling drcular.

Portret de artist Ion
Caramifru. Regia 
Alexandru Dtae.Muzica 
Adrian Enescu. Emisiune 1330 O lume dispărută 
de luiiana Ciugulea 

1630 Cu Mna la ofea 
1730 Dincolo de hartă

cui eiemricnpwîa. țcosis- 
EJteme: Mările sudului. 

Culorile. Libelulele. 
Marii Moguli. Realizator 
Cornelia Rădulescu 

1930 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

I
P 
?'

1450 Curea țicnițiior (corne
ls die, SUA, 1976). Cu: 

Michael Sarazin
1630 Un prieten de nădăjde 

(3 (aventură, Canada, 
2000). Cu: Kaitlyn 
Burke

1855 Știrile Sportive 
î 1930 Știrile ProTv. Sport Vre

mea

t

r 
>■

2M0SuprizE,
Sipnn. Cu tadreea 
Marin

21:10 Atamtaeiă 
2129 Sutprize, surprize. Cu

Andreea Marin 

2250 Avanpremieră. Realiza
tor Radu Dănilă 

Z^OSupdze,
ssaprhe. Cu Andreea

. .Marin 
233D Jumatol TVR Sport

Meteo 
23rt5 Taverna. Moderatori:

Iulian Vrabete și Berti 
Barbera. Realizator loan 
Duma. Transmisiune 
directă 

6MB Tfocătoarea (aventuri,
U Anglia, 1979). Cu:

Anthony Quinn, James 
Mason, Malcolm 
McDowell, Patrida Neal. 
Regia J.Lee Thompson. 
Film de aventori. Franța, ,
’. timpul ceti de-al «« 
jcK ilzboi mondial. - OH

OfiJtetataTVR
< . (reluare)

■J 
t

I

$ 
î

2ft15 Orașd păcaftdui
□fthriller, SUA 2001). Cu: 

John Simon Jones, 
Bashar Rahal, Sonny 
Surowiec, Mamie Alton. 
0 grupare fundamental
ists ți înarmată până-n 
dinți atacă tas Vegas-ul, 
crezând că va purifica 
prin foc acest oraț al 
păcatului. Totul a pornit 
de la furia liderului 
acestei mițcări radicale 
care a decis că 
incendierea sediului 
unei tribunal

22300 KJctaoxer I (acțiune, 
©Statele Unite ale Ame- 

di, 1969). Cu: Jean 
Claude Van Damme, 
Dennis Alexio, Dennis 

.; Chan, Michel Qissi 
OSO Profesioniștii - Gala de 

, box profesionist Târgu
. Ju

1030 Casa de piatră 
1030 Roata de 

•teteriS
1130 Vreau șl eu 

s HSOGMrtto 
h WbridSpott

1230 toastul pă2ftor(episo- 
’ 0dul64)

1330$tiri 
s 13:15 JusflțMI 

0 Vestului
(western, SUUA, 2003). 
Cu: Tom Berenger, Peter 
O'Meara, fifty Carlson 

14:15 în ajute" rl lui 
H a f 'hriller, SUA 

2004). Cu: Alexandra 
Pairi, Michael Riley,
Bruce Boxleitner, Annie 
Bovaird 

16:15 Genialii 
18:40 Săptâmâna

flnandară 
1930 Observator cu Gabriela

Vrânoeanu Hrea. Sport 
Meteo

630 Anita și eu (comerae, 
0 Marea Britanie, 2002).

Cu: Kabir Bedi, Max 
Beesiey

735 O fetiță tasterkxKă 
0 (dramă, SUA 2002). Cu:

Sheryl Lee, Joe Picftfer S 
920 Pe platourile

de filmare.
Episodul 14

955 O puicuță fierbinte 
g (comedie, SUA 2002).

Cu: Rob Schneider, 
Anna Farris, Matthew 
Lawerence

11 >40 Banda Otsen cântă rock 
0 (comedie, Norvegia,

2004) .
13:15 koftavoou; Necenzwat

Pamela Anderson 
1345 Cetățeanul Hearst
0 (dramă, Canada, 2001).

Cu: Kirsten Dunst, 
Edward Herrmann 

) 1540 Misterul «totalei (SF, 
« 0 SUA 2002)

1730 Juwanna Mann (come- 
0 die, SUA 2002) 

i 1930 Fatala Rugrat to 
* 0 vacanță (animație, SUA

2003)

I rtabii tratamentl 
©(comedie, SUA 2003).

Cu: Adam Sandler, Jack 
Nicholson, Marisa 
lomei, Luis Guzmăn, 
Allen Covert. Regia: 
Peter Segal.

22:10 Destinație fttaă 2 (hor- 
0ror, SUA 2003). Cu: Ali 

Larter, AJ. Cook, 
Michael Landes, Terence 
T.C. Carson, Jonathan 
.Cherry. Regia: David R. 
Ellis

23450 puicuță flabtote 
0 (comedie, Statele Unite

* ale Ameridi, 2002). Cu 
Rob'Scbnelder, Ama ’ 
Farris, Mattitewtawer-

s

■i

l

I

i

,_____ Stash Unite
ale Ameridi, 2001). Cu: 
John Simon «Jones

ANTENA 1

DtfflO Fotbal to taect: Națten- 
al-Rțtid 

22:15 Observator 
2330 Osavota fa rochie

tai abastiă (thriller. Statele
Unite ale Ameridi, 
1995). Cu; Denzel 
Washington, Jennifer 
Beals, Tom Sizemore, 
Don Cheadle. 1948...
Los Angeles-ul 
cunoaște cel mai mare 
avânt economic. Pentru 
Easy Rawlins, au fost ți 
zile mai bune. 
Tocmai a fost 
concediat ți are rate de 
plătit la casă. Atunci 
când i se propune să o 
găsească pe misterioasa 
Daphne Monet, nu stă 
mult pe gânduri ți 
acceptă. Easy se - 
trezește într-o lume a 
crimei, a șantajului, a 

i ■ jSlshiior corupi

1^ Săptămâna finantară Unte,, Ver Stormare.
(reluare) , Regla: Michael Bay

$

I enc° Eric Christian 
lisei, Robert Davi.

’ Regia: Tom Brady 
li* lătalIriiZtecțiune, 
0 Statele Unite ale JUrârt- 

2003). Cu: Martfa

t-

î

4

1

hs

730 Universul mdnfal 
830 Don aninwte Clubul
Q Disney 

930JtoMtaTVR 
9& Sta Semnul Soarelui 

10:10 Uăța către Europa Sce
nariul: Mihai Alecsan- 
drescic CăSlin Mireuță, 
George Lungoc Regia 
Vitatie Lupațcu. Realiza
tor Mih» Afecsandrescu 

1130 Justiție mtihaă 
1150 Mta saluiui

Magazin de informare și 
edicare. Prezintă Costel 

Constantin. Ediție spe
cială. invitat Gheorghe 
Flutur

1250 Agenda poHtiră 
Comentator pofitic Ibsif 
Boda

1345 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Dămitz SRL - Supermar

ket de divertisment 
Transmisiune directă. 

1630 D'afe fa* M6că 
1730 Tezaur foldoric

■npmțte oe ara 
1850 Tragerile Loto 6/49 ți 

iwrvC GiiiDfwjâi'eâ 
19WJumaM TVR Sport

20flȘMauta91 Cu Vlad 
Enăchescu

*M5 Mbta Steaua - 
QfrwmoMeddin 
Campionatul 
NațfonaL Transmisiu., 
directă 

2330 JumaU TVR Sport 
Meteo

23:15 Gamntat 100% 
Povești despre oameni 
impli care au refuzat 

să se resemneze ți cu 
invitați, mari person- 
.’•S ale culturii 
jmâne.

IkOFtirietocer 

li (aventuri. Statele 
“ Unite ale Ameridi,

1 2001) Cu: Ice-T, Cyril 
O'Reily, Rick Cramer, 
Kimberiy Oja.

'S>1 £hd minute 
, de cultură
£18 Jianului TVR (R) Sport 

Meteo
«ÎS Trecătoarea (dramă, 
O Marea Britanie, 1979, 

reluare)

/•

730 TradWbromfenâor 
730 Teâestawhig 
830 Mutant X
0Cu: Forbes March, Vic

toria Pratt, tauten Lee 
Smith. Regfa: 
John Bell, Graeme 
Campbell ;

9300ranoula

! 1030 MHMr 
T03C Wt (fată 

șl o vedetă
1130 Motor 
1130 Vitezâ 

maximi
1230 Aventuri 

cu Bob
1230 Filmul ți 

televiziunea
1330 The flavours: trei 

bucătari
1330 Setata 
1430

la măturii 
15300a vor fotele 
1630SdM>

de mame
1830 Focus. PMdMâ: Silvia 

Haite 
1930DoaiMntar

0955 Apropo de... vedete 
1038 Tem ți Jerry show 
1035 Marcă înregistrată 
1T30 1h jtfttf lumii 1130 
Descoperă România 11:55 
Apropo de... muzică 1230 
Redescoperirea lumii 12:55 

pmpo de... cinema 13:00 
7eleshor0ing:1355 Cei mai 
frumoși ani 14600 Extrava
gantul Mr, Deeds 1630 
Vlsu americane 1730 Insule 
de vis 1830 O împușcătură to 
întuneric (comedie, SUA, 
1964) 2030 Pădureanca 
(România, dramă, 1986) 
22ri5 Sub Pământ SRL 2330 
Oz, închisoarea federală 0030 
insule de vis 0230 Sub 
Pământ SRL (s/r, Ep. 1.)

7.30 Pescar hoinar 
730TopȘx>rt 
B3O Fantomele Dunării 
9DQ Btauruze și aht gin 
930 Stehta paMrtrfiiuM 

1030Unhrerei 
1030 Oala sub prestam

Vine, vine primăvara să 
slăbim în toată țara 

1230 Tetaviziunea, tfasgoa 

mea 
1330 Piedoerie pentru nai, 

pledoarie pertu Româ
nia.

1355 Acum este MAXIMA 
1430 Miracole 
1530 Via sacra 
1630 Baschet Utah Jazz - 

New Orleans, med dfo 
NBA Rezumat 

1645 Jumatal TVR 
1730 FotfaefcSporta Stu- 

denșesc - F.G Argeș,
: meddin DMtaA 

Transmisiune directă.
1930 Baschet Asesoft' 

Ploiești-Banta foten- 
bulmeddh Turned 
Hnai FBA EUROPEAN 
CUP. Transmisiune 
directă de la Ploiești

îJîQODragdde 
Rawnond 

2130 Jurnalul TVR. Știri, 
sportmelao 

2230 Doctorii 
2330 Imperiul* Nero

©(istonc opro&Kta, 

2004). Partea a lll-a. 
Cu: Harts Matheson, . 
Laura Morante, Rike 
Schmid. Regia Paul 

' Marcus. Imperiul: Nero 
este al doilea film din 

. seria Imperiul după 
■ ■ Imperiul: Augustus.

stfel, ecranizările ce au 
it bază istoria Imperiu- 
*ui Roman continuă cu 

'/• viața excentricului Nero, 
i” mul dintre cei mai con- 

traversați împărați 
romani.

035 Inspectorul 
î: Urakfa (Marea 
j Britenie, 2000)

ț* phet Elfcon, 2oe Zeiă, i - 
* Justin Pierre, Andrew 

eadmon

I
,/f

r
;!•
p

t 
I

i 
j 

.V 
f

Lunea recor-

530 Povestiri adevărate 
(reluare)

530 Itairea mea, păcata 
g (reluare)

(reluare) 
8:15TevoitortfosăhBești 
935 Mfoduna. Cu: Kăte 
© del Castillo, Guy Ecker,

Eric del Castfflo, Katia 
Alvarez, Rosa Maria 
Bianchi, Sergio BasaneZ :ș

r
.1
î
t

-1
I
I
I
I

t- 
»

t
■I-. 
s

I
7 S

-J 11:15 Totul dspre'Cafflta. Cu: 

ș 0 Scarlet Ortiz, Segundo 
Cemadas, Bemie Paz, 
Carta Barzotti, Sergio 
Galliani 

12:15 îngerul nopții. Cu: 

0 Cesar Evora 
13:15 Răzbunarea. Cu: 
0 Gabriela Spanie 

14J5 Pista săfoatidLCu: 
0 Marlene Favela 

1530 tabtaa mea, păcatul.
13 Cu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel 
1730 PoMștiri adevărate 
1755 VWmaa de acaaă 

> 18S16 Gfttaas. Cu: Saul 

0 Lisazo, Dolores Heredia 
i9T5 Țț voi tovăfe să iubești 

M1Ș Nunta tihna. Cu:

- . i DtaiQ, AJexa, 
IniPapadopoL dana

Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie 

2^38 Ctocotală cu 

0 piper. Cu: Murite Bem 
do, Mariana Ximenes, 

te; : Novaes, usmar 
Prado, Lilia Cabrai, 
Prisdla Fantin 

2WExfravagMta 
0 Anastasia.

Cu: Notkis Batista, 
Juan Pabte Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dota 
Mazzone, Sălii Marin, 
ludano D'Atessandro,. * 

. Crisol CarabaL Gustavo 

. Rodtiguez, Mayra Aie- )
jandra 

030 Dorința.
0 Cu: Natalia Oreiro,, 

Soledad Silveyra, Daniel

- Adda Bnizzo, 
Luis Luque, Mauricio 
Navarro

* I

$

11.00-1180 Emisiune diver
tisment: Verde de Paris 
12.00-13.00 Emisiune: O 
femeie de nota 10

EUROSPORT
d
>’
4

930 Sporturi cu mun 
1030 Fotbal: Ciț» UEFA. 
11:15fî0fbak Liga Qnifl- 

onflor-Wtatatd(t) 
12^5 Fotbal: Uga Campi

onilor - Weekend (0 
13:15 Fotbal: Top 24 
1345 Motoddton: Campi

onatul Mondial (live) 
14:15 kfctoddwri 
1530 Motodcftsm: Campi- 

onartul Mondtal- 
MarelePremual 
Spirit teJeaazttela 
Frontera.

16:15 Motoddtem 
1730 Hochei peghț»pk_

193o fante Turnai Mnlnto 

dtteAraafebtend, 
SUA. Semifinale (five) 

20*30 Close de tnapi Can- 

pionatul Mc bal 
20*45 Raliuri: Campionatul 

MorxSal
21:13 €Mhg:< '«foi rie 

Mondiale, k 
030Spatiaiexlrame 
030 Știri

îlJOvPoătia SuMLChris- 
' • lan Sabbagh vă

. așteaptă In fiecare 
săptămână la o ora de 
suspans, totr-o emisiune 
‘care vă va arăta

< adevărata față a 
meseriei de polițist ți 

; greutățile cu care acesta 
; se confruntă tfyă de 

cli^i
22H Cu captd to nori (come- 

Otite romantică, Stelele 
jUnit iteAmaridi, 
2001) HnKddtefeță es- 
te un remake al pelicu- 

7 h in 1978, Heaven 
/ -Can Wait regizată de 

Warren Beq|ty, care, la 
rândul ei, arii o replică 

-* a comediei dih 1941, 
/ ‘ Here Comes ta. Jordan.

O ptemizăcomtcă cu un

i r
i c
* 3

> 
i

1,
?'
1
I

t

1
i
i

■'i

CP;

1

PRO CINEMA

■ secta genera# 
M Mdh 

•■Tratata

ACASĂ
645 Un prieten de nădejde 

©aventuri, Canada, 
2000, reluare)

830 Desul» anfrnate Aven- 
Otimle lui Syhrester și 

Ttaeety
930 Pokemon 
955 Dinastia campionilor 

< 1030 Provest Cu Bogdan
Chirieac

1130 Parte de arte Realiza
tor Cristian Tabăd 

1230 Profeții datore trecut 
Cu Silviu Burcan

1250 Ș«te PRO TV 
1330 BotaMta tai

RaduBateurte pentru 
pasionață de gas
tronomie, dar și de 
descoperi turistice 

14*00 Sahrați-I pe Wityl 
g(aventuri, SUA 1993) 

Cu: Jason James 
Richter, Lori Petty, Jayne 
Atkinson.

1630 Apropo TV 
17300Vacanta de

Etatt tata (comedie, SUA 
1983)

1855 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTV Vremea

20:15 Ambulanța (toriller, 
©Statele Unto ale 

' Ameridi, 1990) Cu: Eric 
Roberts, James Earl 
Jones, Megan Gal
lagher, Red Buttons, 
Janine Turner. Eric 
Roberts este Josh, un 
autor de benzi desenate 
new-york-ez, care se 
îndrăgostește la prima 
vedere de Cheryl. 
Relația lor nid nu apucă 
să se cimenteze pentru 
că, Intr-o bună zi, ’ 
Cheryl se prăbușește în 
pfină stradă chiar sub 

• ochii noului ei iubit.
^:1S Vacanfo mare 
Ș K1: Gala (fa la Seul

JiQO Apropo TV (reluate) 
X Mie PRO

TV (reluare) 
330 Bucătăria Iul Radu 
.^-.(reluare) 

aPtoVăst (reluare) 
__ FVte de carto (reluare) 
•30 rrofejii uespre trecut 

reluare)

(
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730 Concurs interactiv 
830 Program de desene 

animate
830 Misterele 

©civilizației
930 Desene animate 101 

Qdalma^eni
1030 Desene animate Timon 

Qți Pumbaa
1030 Aventurile lui Huck 

£3 Finn (avennturi, SUA, 
1993) Cu: Elijah Wood, 
Courtney B. Vance, Rob
bie Coltrane, Jason 
Robards, Ron Perlman. 
Provenind din rase ți 
culturi diferite, noncon- 
fbrmistul Huck ți sclavul 
Jim sunt totuși buni pri
eteni ți decid, cu toate 
riscurile, să fugă pe râul 
Mississippi.

1330 Știri 
13:15 Misiunea casa 
14:00 Durați
1530 Duminica to famifie Cu: 

Mihaela Rădulescu
18:40 7zfleCu: ValdPefre- 

anu
1930 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

20:15 Fokforui contraatacă 
t Emisiune de divertis

ment Invita# acestei 
ediții surit D'Vegas for
mația Cherry și interpre
tul de muzică populară 
Gelu Voicu.

2130DhHftis Otilia ți Felix le 
oferă un cadou special 
de nuntă Nataței ți lui 
Vlahopol: le cedează 

wi A ii cel mare al 
casei. Ridu minează 
£ara>.a undeurmează 

doarmă părinții săi.

•R

I
1
1

•f

I

630 Pericol absolut
U (Acțiune, SUA, 2002) 

Cu: Ben Affleck, Mor
gan Freeman, Bridget 
Moynahan, Liev Schrei
ber, James Cromwell 

835 Mansfield Park
Q (Dramă, Marea Britanie, 

1999)
1030 Pokemon: Mew 2 con- 

0tiaatecă (Animație, 
Japonia, 1999)

1135 Putem fi eroi (Dramă, 
0 Suedia, 2002) Cu: Ariei

Petsonk, Michael 
Nyqvist

1335 Interviu cu Gus Van 
Sânt

1320 Păsări rare (Comedie, 
13 Canada, 2001)

1530 Joey Ep. 5-Joey ți 
g furtuna perfecte

1525 Joey Ep. 6 - Joey ți 
0 Nemesis

15:50 Kate ți Usotad 
ra (Romantii iUI 2001)

1750 Onernț chema, drn- 
gma Episodul 15

1830 Cafrnu! dheintBa furtu- 
0 ri (Dramă, Marea Bri

tanie, 2002)

1

i

|? hrffle r, Statele Unite 

ale Ameridi 2003) Cu: 
Yancey Arias, Brain 
Benben, Bobby Can- 
navale, Ruben Carbajal, 
Sheryl Lee, Angela 
Alvarado Rosa, Shay 
Rouncttre 

_l Observator (reluare) 
' 330 Duminica to 

familie

2030 Cum să scapi de un bp 
rjJh 10 zile (Comedie, 

SUA 2003) Cu: Kate 
Hudson, Matthew 
McConaughey, Adam 
• "v Michael 
Aai halom Har

low. Andie Anderson, 

realizatoarea coloanei 
"How To" din Compo
sure Magazine, are o 
misiune foarte ciudată 
și putin timp la 
■wspoziție.

2230 Pericol absolut 
0 (Acțiune, Statele Unite 

, ale Ameridi, 2002) Cu: 
" Ben Affleck, Motgan 
t Freeman, Bridget Moy- 

han, Liev Schreiber, 
/ James Cromwell 
OtfBSubpfcnântSJU.- 
0Ep. 46- 

Sid rt, to Ajun dă 
raOidun (Comedie, 

-•ate Unite ale
''.' Ameridi, 2002) Cu: Ice 

Cube, Mike Epps, John 
£ ' Withetspoon

I

r

*

<

»
1
I
I
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730 Doctorii (reluare)
830 Teleshopping 
830Medafion 

foldoric
930 Ferma Prezintă Ernest

Maftei. Emisiune de 
Eugen Daniel lancu 

1030 Pescar hoinar 
1030 Arca lui Noe 
1130 H...ora

-1-r--a - «a - - muwnaeaoc
1230 Două roți Prezintă 

Cristina Șoloc ți Cătălin 
Henson.

1230 Magazin IT 
1330 Atenție, se cântă 
1430 Casa mea Emisiune de

Angela Avram 
14:30 Poftă bunăl 

m (Anglia, 1999) 
153 lersic Show Cu Florin

Piersic
16:00 Lois și Claric - noile

Hawnttai ateW Saw
man

1&45 JumaM TVR 
1730 Baschet masadln

Aesoft Ploiești - Dinamo 
Moscova sau Lokomotiv 
Rostov

1930 Stăpânii Mafiei

2030 Adas
2030 COOLmea dteracțiel 0 

emisiune 1Q0% pentru 
tineri

2130 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

2230 Și dacă mâim va veni 
0 Cu: Madolyn Smith, 

Tom Berenger, David 
Keith, Jack Weston,

I

i

t

t

Liam Neeson. Regia Jet- s 
ty London.

* *** ^3® Ml
I (dramă, Statae Unite 
ale AmeridL 19S9) Cu:

- C.Peter Stauss, Rachel 
Mtari, Rip Tom, John 
“ “ ndraWest

:Nero (dramă, 
. 2004, reluare) 

Itima parte 
nul 

uita (reluate) 
Cfafetopher EHnn, 

Zoi Eeles, Justin 
tatre, Shane Rlchla, 

;Peul GHmore. jnspec- 
I > -irul Frank Bumside 

■ este un polițist

'4

i-

I

l

730 Minister
730 Teleshopping
830 Adventure Inc
930 Tradițiile 

românilor
930 Tbanu pescuiește și 

vânează 

IMOpHTCuTheea 

1130 Casa noastră /ANDO-
grafia zilei 

1130 Teleshopping 
123 tancuri cu 

H Bob Episodul 3 
1230 Orizonturi

europene 
1330Esenzze 
1330 Academia mămidlor Cu

Daniela Stoian 
Crowe/ANDOgrafia zilei 

1430 Pet Show 
USOtaMnlza 

prezintă 
1530 Copil spun taturi

Iritanta Cu: WtglManțu 
1630 Gnnlai rărmtișlnr

(reluare) 
1830 FoCUi Primele știri ale 

senil 
1830 Captai IV 
1930 Monica

ZOeOlâtiMI - Lumea recor- 2WS Numai iubirea
- 2130 Ziua nut^l (comedie 

Qromantică, Statele Unite

6:45 Extravagante 
0 Anastasia

730 Club 700 
8:15 Te voi învăța să iubești
0 (reluare)

9:15 Minduna 
1130 Nixnai iubfrea 
1230 Acasă to bucătărie'cu 

Cristina Goran
1330 tori
1430 CoNteon latino Show 

de dhrertismet cu Dana 
Zăvoranu. Profilul imul 
idol: Manuel Mijares ți 
Gloria Estefan. Cristina 
Show cu Lucero

1530 Legenda focului
13 (dramă, Spania, 2001) 

Cu: Angie Cepeda, Car- 
los Fuentes, Javier Gur- 
rochaga. Anul 1725.

1725 Vremea de 
Acasă

17'30Pore^ritatarate.

I

i

- 'i
c

I.
I

i

0630 Apropo TV 09.15 s Bat
man 09:55 Apropo de... 
vedete 1030 0 împușcătură 
in Intuneri (comedie, SUA, 
1964, r) 11:55 Apropo de... 
muzică 1230 Redescoperirea 
lumii 1255 Apropo de...cine
ma 13:15 Visuri americane 
14Î00 Pădureanca (dramă, 
România. 1986, reluare) 1630 
Visuri americane 1750 Pro
Motor 1730 Lumea Pro Cin
ema 1850 într-un loc singu
ratic (dramă, SUA, 1950) 
2050 Dincolo de Africa 
(dramă, SUA 1985)23:15 Sub 
pământ SRL 0030 0z - 
închisoarea federală 0130 
Dincolo de Africa (dramă, 
SUA 1985, reluare).

r

Etasiunaacare tși prop
une să-ți prezinte vtaa 1 
așacum erte.

V'tamdeactal 
) 18:10AI șaptofoe or 
! I9i i Te voi totala să 
T Blubteti

<
I
1
I 

.4

1130-1230 Emisiune de fol
clor "La Izvor de cânt ți dor” 
12.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fapt (reluare)

d■JROSPORT

. Surilor. 
213OSdiimbde

trame Angelica tflmazu 
pin Cătotol mama 

linei fiitife, va face 
) schimb cu o altă

mămică, Elena Buguleț, 
din județul Bacău. Dacă 
misiunea Elemei va fi 

. mai ușoară într-un 
, apartament de bloc,

Angelica va tribul să 
K îngrijească o gospodărie 
* fo toată regula.

a Cu:
Romi4 Todu, Comal 

S ‘Bade șl Cristina Rus 
kui (reluare) 
le mal proaspete 

ja.- știri din țară șl da 
S ■ iste notare numai la 
S' Focus.

M|Sd)taib da mama (relu- 
Ire) Angelica Ulmazu 

*"n Câlarașta flaca 
>Ochlmb cu o taă mâmi- 
'-':-eă, Elena Buguteț, din 

judatal Bacău,

ale Ameridi, 1999) Cu: 
kdianna HAnrcfldiac twan

i’

temi tardies, hran 
LfiliSergei, Nancy Bates, 

; "adu Buckle, Dixie 
; Caller. Sara (Jullenna 

Marguelies) este pe 
; . punctul de a se căsători

■ cu chipeșul John (Ivan 
) Sergei). Fratele mirelui,
i jo, un alcoolic care
■; i urmaaz un tratament
■, j. ,.Sda dezhtojdcare 11 
j -’spune Iul John că acwn 

i flv ini s-a culcat cu 
’ U' ia Cu câteva ore 
i*8 nalnte de nuntă, Sara 
♦ .așteaptă «MfoitMl să 

vină momenta să
»: .5 oi lâ 'Da*, iar John, 
i Mnebunlt se urci in

I

«

I 
t
4 
I
I
1 
»
I
I
1
I
I

ftfc Reluare Fotbal:
Gogqo^ I

9i® Reluare Raita 
10:15 Live Curea de Mașini: 
1130Lta|toto:ldtan:CM 
1130 Uw tod i:

Campionatul Mondial 
1230 Lta Motoddun: 
13:15 Lta Motoddten CM 
1430 Uve Motoddtan 
1630 Uve Cum de Mașini 
1830 Doafot adm 
1845 Deafot Atatim 
1930 Rezumat Cures de

mașini: Campionatul 
FIA GT, la Monza, 
Italia Cursa 

2030 Uve Tenis Turneul 
feminin de I eea 
Island, SUA Finala 

2130 Uve Curilng: Campi
onatele MondWa 

22 cuI

t
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I ■' Orelro, Soledad Sllvayra, 
Daniel Fanego

soorțurilor cu motor
2340UveCwwdlMfeinl: 

130 ltepeffe|a Raluri:
CampiomMl Mondial' 

130 Raporttfo Știri: Ediția 
îpedalâ a știrilor
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• Sinucigașă. O femeie de 52 ani, din 
Hunedoara, s-a aruncat, joi seara, de la eta
jul 8 al blocului G3, din Hunedoara. Hristina

i D. suferea de schizofrenie paranoică și a 
decedat la spitalul din localitate din cauza 
unui stop cardio-respirator. (M.T.)

3

i; • Atenție la bursă! Analiștii estimează că, 
: în această lună, bursa va înregistra o 

scădere. „E un fenomen normal, având în 
vedere creșterea din lunile trecute, susține E. 
Gunescu, broker. Deși aprilie a dat o rază de 
speranță jucătorilor de pe piața de capital, 
prin creșterea de aproximativ 4%". (T.S.)

Autostradă, politică și foame

Gigi... arestatul 
de serviciu
Tiberiu Stroia____________
tlbartu,ttrola#l n1onnmedia.ro

■ Un senator PNL de 
Hunedoara susține că 
„cenușăreasa suferă 
de foame".

Valewtin Neagu_______________
vatent!n,neagu0-fofotTnmcdia.ro

Deva - în prima con
ferință de presă de când este 
senator PNL de Hunedoara, 
Viorel Arion s-a prezentat în 
fața gazetarilor cu lucruri 
serioase. Spunem acest lucru, 
întrucât problemele abordate 
sunt de mare interes pentru 
județul Hunedoara. Astăzi ne 
vom referi la viitorul 
autostrăzii care vizează direct 
județul. Concret, Arion spune 
că 31 de parlamentari PNL și

PD din opt județe s-au con
stituit într-un grup de lobby 
pentru susținerea proiectului 
de realizare a autostrăzii 
București - Nădlac, pe cori
dorul IV Paneuropean.
Milioane de euro la km

Acest grup a înaintat me
morii președintelui Băsescu 
și premierului Tăriceanu prin 
care susține că realizarea 
proiectului este un obiectiv 
prioritar, agreat de Uniunea 
Europeană și cu resurse 
financiare.

Senatorul hunedorean a 
precizat că semnatarii me
moriului nu au nimic îm
potriva. realizării autostrăzii 
„Transilvania” și că nu 
doresc ca acest demers să

afecteze lucrările începute pe 
tronsonul București - Brașov 
- Borș.

în cazul în care coridorul 
IV al autostrăzii București - 
Nădlac nu va fi realizat, 
județul Hunedoara nu va be
neficia de unele investiții 
care ar scoate „din foame” un 
județ ajuns astăzi „cenu
șăreasa României”.

Autostrada București - 
Nădlac ar avea un cost mediu 
pe kilometru de două mi
lioane de euro, în timp ce 
pentru autostrada Transilva
nia costurile sunt apreciate la 
șase milioane de euro kilo
metrul. Chiar mai mult, cori
dorul IV are doar 450 de km, 
față de 585 de km varianta 
Brașov - Borș. Viorel Arion. (Foto: Traian Manuu)

A bia ce a trecut printr-un proces de 
/"^transformare din filosof în politician și 

Gigi Becali a reușit, printr-un efort intelectual 
specific, să efectueze o transhumanță spre 
domeniul juridic. E adevărat că fosta transhu- 
manță de la Aristotel la Mihai Viteazul nu i-a 
adus partidului condus de Gigi Becali nici 
măcar doi la sută din electorat. Dar ce-are a 
face ciobanul cât oile sunt la munte?!

Fier vechi și case distruse

Astfel, după ce PNA l-a reținut pe 
Leonard Strizu, director sportiv al FC 
Steaua, pentru că ar fi pretins 25.000 de euro 

. de la niște administratori în schimbul inter
venției sale pe lângă înalți funcționari din 
MApN, pentru a le facilita adjudecarea unor 
licitații pentru achiziționarea de combustibil, 
Becali a sărit în ajutorul angajatului său.

Și spune Gigi că „totul e vorbe-n vânt". Și 
că, dacă ar fi după prietenii pe care el îi are, 
PNA-ul ar trebui să-l aresteze în fiecare zi.

□Cmțând.pjeste afirțnațjjlfl pljne; de ifose, 
I tipic purtătorilor de ciomag, mă gân

desc la problemele cu care se va confrunta 
PNA-ul în ideea în care-l vor chema zi de zi 
pe Becali la interogatoriu.Pe ce nume să 
emită citația? Pentru că Gigi se redescoperă 
zi de zi. Astăzi e Mihai Viteazul, mâine e 
Descartes.

■ Locuitorii unei străzi 
din Hunedoara-nemul- 
țumiți de centrele de 
colectare din zonă.

Dawiel I. Iahcu_______________
daRM.lancueinfoniinMdla.ro

Hunedoara - Strada Ecate
rina Varga din Hunedoara se 
poate numi o stradă prosperă 
din punct de vedere econo
mic, și asta deoarece pe ea se 
află situate două firme în 
plină „dezvoltare" la această 
oră, mai precis două puncte 
de colectare a fierului vechi.

Bine situate, în imediata. 
apropiere a combinatului, 
firmele strâng fierul vechi, 
iar acesta este transportat, de 
obicei dimineața la prima 
oră, cu mașini de mare tonaj,

mult peste limita admisă de 
structura drumului. Astfel, în 
ultima perioadă pavajul s-a 
deteriorat, liniștea străzii a 
dispărut și zidurile caselor au 
crăpat.

Nemulțumirile locuitorilor 
de pe strada Ecaterina Varga 
provin mai ales din faptul că

Mașinile distrug case.

în momentul în care au fost 
eliberate autorizațiile de 
funcționare pentru punctele 
de colectare a fierului vechi, 
nu s-a cerut acordul scris al 
vecinilor.

„Noi nu am semnat nimic. 
Mai mult, am făcut și cerere 
scrisă la Primărie să ia 
măsuri, pentru a nu ni se dis
truge de tot casele, că strada 
oricum e deja distrusă. Ar 
trebui să le facă intrare se
parată, să se găsească o 
soluție”, ne-au declarat 
Gheorghe Huțu și Borbely 
Gheorghiță, locuitori din 
zonă.
în căutare de soluții

Viceprimarul municipiului' 
Hunedoara, Simion Jitean, a 
chemat pentru începutul 
săptămânii viitoare o dele

gație a cetățenilor de pe stra
da Ecaterina Varga, pentru a 
analiza situația și a se încer
ca găsirea unor soluții.

„Din păcate, nu noi am 
acordat autorizații de 
funcționare pentru cele două 
firme, ci una din vechile con
duceri ale Prefecturii. E o 
problemă ce trebuie văzută, 
iar dacă actele nu sunt în 
ordine vom înainta o adresă 
către Prefectură pentru a se 
interzice colectarea fierului 
vechi de către cele două cen
tre. în ceea ce privește acce
sul mașinilor mari pe anu
mite străzi, vom face anumite 
schimbări de trasee în acea 
zonă, dar nu sunt sigur dacă 
-șt ' strada respectivă e 
cuprinsă în grafic”, a declarat 
viceprimarul municipiului 
Hunedoara, Simion Jitean.

Polițist în instanța

1134 de copii rromi. Conform ultimului 
recensământ, în județ există doar 6898 rro
mi. numărul lor real, estimează sociologii, 
fiind de cel puțin cinci ori mai mare.

■ Parchetul Național 
Anticorupție a trimis în 
judecată un polițist din 
Orăștie.

Alba Iulia (P.A.) - Procu
rorii Serviciului Teritorial 
Alba Iulia al Parchetului 
Național Anticorupție au 
trimis în judecată un polițist 
din cadrul Poliției Munici
piului Orăștie sub acuzația de 
trafic de influență.

Din rechizitoriul procuror
ilor reiese faptul că Andreea 
Roberta Raca - Deac a pretins 
și a primit 150 de euro de la 
o persoană rezidentă în 
Spania. Polițista a promis în 
schimbul acestor bani că Va

interveni la Biroul Pașa
poarte Deva pentru obținerea 
și eliberarea unor acte ofi
ciale.

Ancheta făcută de 
procurorii Parchetului Na
țional Anticorupție s-a fina
lizat cu propunerea de tri
mitere în judecată. Cauza a 
fost trimisă pentru solu
ționare Tribunalului Hune
doara.

Judecătorul Mîhăela Timi- 
șan, purtătorul de cuvânt al 
Tribunalului Hunedoara, ne- 
a declarat că dosarul privind 
această cauză încă nu a ajuns 
la această instituție. Chiar 
dacă el a pornit spre Deva, 
acest lucru se va întâmpla în 
cel puțin *24 de ore.

Se pregătesc
■ Micii editori ai 
revistei și-au finalizat 
materialele și sunt 
gata de publicare.

Brad (R.I.) - încurajați de 
ocuparea locului întâi la 
competiția națională de 
reviste școlare de anul tre
cut, elevii Școlii Generale 
„Horea, Cloșca și Crișan” 
vor Să narticipe și în acest 
an. „Revista e făcută în 
întregime de elevi din 
clasele primare, evident 
sub îndrumarea dascălilor. 
Interesant este că cei care 
au câștigat anul trecut și 
sunt acum în clasa a V-a 
nu vor să renunțe la scris,

ci doresc să continue cu o 
publicație și pentru gim
naziu. Concursul va fi în 
luna mai, deci suntem pe 
ultima sută de metri cu 
pregătirile”, spune Voichița 
Pașcu, director adjunct al 
școlii. Dascălii care coor
donează , revista sunt 
învățătoarele Dorina 
Rișcuța și Elena Rusu 
alături de profesoara de 
limba română Ioana 
Mihalea. Primul număr al 
revistei a apărut în anul 
2003, reușind să primească 
aprecieri la doar un an de 
la debut. Pentru ca revista 
să meargă mai departe, atât 
elevii cât și părinții o 
susțin inclusiv material.

(Foto: Raluca lovescu)

Toate jocurile duc la...Roma.
Caricatură de Ovidiu Pascu

Campania Crucii 
Roșii continuă

Deva (V.R.) - Campania Fi
lialei de Cruce Roșie „întinde 
o mână de bine celui mai 
sărac ca tine” continuă. Pen
tru ca de Sfintele Paști și per
soanele defavorizate să se 
poată bucura se strâng bani, 
alimente, îmbrăcăminte, 
jucării, vase ș.a. Până în 
prezent Primăria Deva a virat 
banii promiși, lucrătorii BCR 
au colectat 8 milioane lei și 
Apaprod a donat 5 milioane 
lei. Din colecta stradală s-au 
adunat 700 mii lei. Subfi
lialele Brad, Vulcan, Hațeg și 
Hunedoara au preluat 
inițiativa. Cuvântul liber se 
implică în colectarea de fon
duri, punând la dispoziția 
celor dornici o pușculiță pen
tru donații (la sediul 
redacției, Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, 
CEPROMIN parter).

Simeria (T.S.) - Voicu 
Coroiu din localitatea Totia 
a ținut cu tot dinadinsul să 
aducă în casă vedetele unor 
televiziuni particulare. Și 
pentru că o antenă de tip 
vecni nu reușea acest 
lucru, hunedoreanul s-a 
dus plin de curaj la un 
magazin din Simeria pen
tru a achiziționa o antenă 
nouă. Aici a plătit suma de 
450.00$ de lei pentru o an
tenă care, potrivit vânză
torului prinde „garantat” 
șase programe. Numai că, 
atunci când a montat dis
pozitivul acasă, omul a 
observat că nu poate 
„prinde” decât clasica tele
viziune națională.

Așa că a dat buzna peste 
responsabilii magazinului 
din Simeria și a cerut banii

înapoi. „Nu numai că nu 
au vrut să-mi de-a banii 
înapoi, dar mi-au spus că 
nu am montat antena con
form standardelor. Dar nici 
unul dintre reprezentanții 
magazinului nu a venit să 
vadă modul în care am 
montat antena”, susține 
Voicu.

Reprezentanții Oficiului 
pentru Protecția Consuma
torului Hunedoara susțin 
că nu au primit nici o 
reclamație în acest sens. 
„Există însă o problemă. 
Trebuie ca reclamantul să 
prezinte un act din partea 
unei firme specializate din 
care să reiasă că firma 
respectivă a mințit”, sus
ține reprezentantul Oficiu
lui pentru Protecția Con
sumatorului.

lacul din Râu de Mori 
este răsfățată de turiști 
și localnici deopotrivă.

(Foto: Rataca lovesad
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Administratorul SC AGROMEC SA Orăștie 
convoacă, pentru data de 27.04.2005, ora 11.00, în Orăștie, Str. 
Luncii, nr. 6, AGA cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului de gestiune 2004
2. Supunerea spre aprobare a bilanțului contabil pe 2004
3. Supunerea spre aprobare a bugetului venit - cheltuieli pe 
2004
4. Diverse
în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, AGA se va tine în 
data de 28.04.2005, la aceeași oră și în același loc.

ROCREDIT Cooperativa de Credit Deva. b_dut Decebal, bl. 8, 
parter, convoacă Adunarea Generală pentru data de 25.04.2005, ora 16.00, la 
sediul cooperativei cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și al contului de profit și pierderi pe anul 
2004.

2. Prezentarea raportului administratorilor. Descărcarea de gestiune a < 
administratorilor.

3. Retragerea mandatului cenzorului.
4. Aprobarea actului constitutiv cu modificările aduse prin actele adiționale, a 

actului constitutiv - cadru și a capitalului social.
5. Aprobarea afilierii la Rocredit Casa Centrală.
6. Desemnarea din rândul administratorilor a reprezentantului care va 

participa la Adunarea Generală a Rocredit Casa Centrală.
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Hunedoara, str. I. Creangă, nr. <, ap. 2
Tel: 712^99, 0722/420.335,7741/134.431

Stă la dispoziția clienților 
cu următoarele oferte:

4--W3EH7TE IHOBîLW^Â 
vărsări. cumpăriM 

indSrfeH-imDblte; terenuri 
fCASÂ DE AMANET 

-f ANTIQitTĂȚI-CONSlîjbfeâ'HE

Orm ha Ut-Htn. II t 
vă cfcftșă Wirtr'lk z’W

CU MOiSAIgATACRESTE! 
OFERTĂ ORIENTATIVĂ.

CvmpMter
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—22-----------------------------------

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON 

vă așteaptă în Deva la adresele: 
Aleea Salcâmilor, bl.
31, ap. 31, parter, tel. 

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

tel. 206003.

LIDER PE PIAȚA 
IMOBILIARA a 

jud. Hunedoara 
atestat șl licențiat

VÂNZĂRI - CUMF ARĂRI 
- ÎNCHIRIERI 
apartamente, case, vile, 
spații comerciale și 
terenuri, având cea 
mal performantă 
ofertă din județ.

...........  _ «■_ r.l.^1

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

223400
4 0723/020207

0741/180414

Casa Betania

MlUXlFRTCFA»

• AGENȚIE imobiliară 
Intermediază 

vânzări - cumpărări - 
SCHIMBURI - ÎNCHIRIERI

Program zilnic: 9 -19 • sâmbăta: 9 -13

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

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

iuri

\ VILA IVI lAIXICI

710.129 0740.146.780

DEVA, bdul Decebal. bl. 22. parter.

Iei. 0720 396 072.

Zilnic: 9 20. sâmbăta: 9 13. duminica închis

ĂTiNTS S.Fc.l 

■••rc camera 
229977

c totul/

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PROFIL EXPERT

CUMPĂRĂ VINDE IX ('HULI A2A

Agenția imobiliară

® Garant Consulting
*4B9f‘ 11 ani de experiența

ase ri
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au fost convocați la naționala de futsal a
României pentru meciurile cu Grecia, din 13 
și 14 aprilie, în Sala Sporturilor din Pitești. 
Convocarea vine după ce Cristian Stăncuța a 
fost tratat cu răceală de FRF, deși s-a acci
dentat în meciul naționalei cu Olanda. (C.M.)

Adversar incomod pentru 
echipa FC CIP Deva

Deva (C.M.) - Teoretic FC CIP Deva e fa
vorită în meciul cu Eriergoconstrucția Cra
iova grație valorii, experienței, terenului

Tiberiu 
Măgureanu

propriu, plusului de încre
dere în forțele proprii dat de 
remiza obținută pe terenul 
principalei contracandidate 
la titlu, FC Bodu București 
și revenirii lui Tiberiu Mă
gureanu.

Practic misiunea deveni- 
lor va fi dificilă, întrucât ol

tenii sunt un adversar incomod care în re
turul campionatului au avut o serie de 12 
partide fără înfrângere, prin care au deve
nit din echipă retrogradabilă una califica
tă în play-off.
Echipă pragmatică

Disponibilizări la Remin Deva
■ înaintea meciului cu 
Oltchim „viperele gal
bene" au aflat că vor fi 
disponibilizate.
ClPRIAN MARINUț 

ciprian.marinut4ial0rmmedla.ro

Deva - De parcă situația în 
clasament și „galoanele” ad
versarei nu ar fi fost destul 
de apăsătoare, handbalistele 
U. Remin au primit, înaintea 
partidei cu Oltchim, vestea 
disponibilizării de la Minvest. 
Anunțul făcut chiar la nu
mirea în funcție de Pompiliu 
Crai, noul director al Min
vest, că nu va mai sprijini U. 
Remin s-a concretizat din 
nefericire în disponibilizarea 
jucătoarelor. „Decizia va intra 
în vigoare chiar de azi (ieri 
n.r.) și nu vizează doar hand
balistele, ci mai mulți anga
jați ai companiei. Unele din
tre sportive s-au înscris chiar

benevol pe liste, pentru că vor 
benefîcia de plăți compensa
torii”, preciza Pompiliu Crai.
Clubul rezistă

Ca în reclama la fixativ în 
care coafura rezista indiferent 
de capriciile vremii, oficialii 
Reminului consideră la uni
son că vestea disponibilizării 
nu va afecta prestația jucătoa
relor. „Jocul nu va suferi, în
trucât conducerea clubului a 
luat măsuri de a continua a- 
chitarea contractelor și a sa
lariilor”, preciza antrenorul 
Alexandru Mengoni. ,.Nu sunt 
restanțe la salarii și prime, 
iar din vară vom găsi alt 
sponsor, pentru sprijinirea e- 
chipei”, afirma președintele 
executiv Gheorghe Crișan. 
„Oricum noi demarasem mai 
demult procedure de transfor
mare a clubului în societate 
pe acțiuni. în ciuda greutăți
lor de moment, sper că noul 
campionat ne va găsi tot în

Liga Națională și atunci cu si
guranță echipa va avea o altă 
față mult mai competitivă”, 
preciza președintele clubului, 
Daniel Andronache.
Adversar cu două fețe

Referindu-se strict la jocul 
cu Oltchim, programat sâm
bătă, 9 aprilie, de la ora 17.00, 
conducerea U. Remin oscila 
între optimism și îngrijorare. 
„Avem șansa noastră și sper 
să o valorificăm”, comenta 
Daniel Andronache. „Va fi 
greu, dar dacă HCM Roman 
a reușit acum câteva zile (21- 
21 pe teren propriu n.r) de ce 
n-am putea și noi”, preciza 
Gheorghe Crișan. „Sigur că 
sperăm, mai ales după rezul
tatul bun al HCM Roman. 
Oltchim e însă o echipă fluc
tuantă; greu de învins dacă 
joacă bine și în fața căreia 
totul e posibil dacă prinde o 
zi mai slabă”, afirma Alexan
dru Mengoni.

Micul suporter al Reminului sim
bolizează parcă situația dificilă 
a echipei.

Cetate se teme de arbitri
H Președintele grupării 
devene spune că rezul
tatele Oțelului au fost 
„umflate de fluierași".

Deva (C.M.) - prt>aramui etaoei a 18-a 9 auriile- Universitatea Timișoara
- Rapid CFR București, U. Ren^ Deva - bltcffimlm. Vâlcea; Silcotub Zalău

- Selmont Baia Mare; HCM Roman - U. Jolldon Clui; HCF Piatra Neamț
- Rulmentul Brașov, Oțelul Galați - Cetate Deva; Astral Poșta Câlnău - Tomis
Constanța. '

ClPRIAN MARINUț

dprtan.marinut4< nformmedta.ro

„Spre deosebire de avântul altor echipe 
din Oltenia, Energo închide bine jocul și în
cearcă să lovească pe contraatac. în ultimul 
meci împotriva lor am dominat și am avut 
mai multe ocazii, dar am pierdut pentru 
că ei au fost mai pragmatici. Sper ca strate
gia lor să nu aibă succes și a doua oară”, 
comenta Virgil Stoica, antrenorul devenilor. 
„Am făcut două meciuri bune, dar n-am 
obținut mcî Wcsrrftbi puncte câte ne-ar fi 
adus o singură victorie. Sper ca de data 
aceasta să concretizăm superioritatea din 
teren prin goluri care să ne aducă victoria 
și mult doritele puncte puse în joc”, preciza 
Paul Grecii, vicepreședintele echipei FG CIP 
Deva. Partida se va disputa duminică, 10 
aprilie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor 
din Deva și va fi arbitrată de bucureștenii 
Mugurel Vădana și Ovidiu Gherman.

Observatorii întâlnirii sunt: Stan Prodan 
(Alexandria) și Sorin Vădana (Cluj).

Deva - Cetate va juca, azi, 
în deplasare în fața formației 
Oțelul cu obiectivul de a ob
ține un rezultat bun, deși e- 
chipa antrenată de Cornel Bă- 
dulescu a reușit surpriz run
dei precedente învingând în 
deplasare pe Rulmentul. „Re
zultatele bune din acest retur 
ale echipei de la Dunăre au 
fost obținute pe spatele ar
bitrilor. Oțelul are același lot

și același antrenor cu care i- 
am învins noi la Deva și a 
scos rezultatele valoroase din 
retur pentru că a beneficiat 
de ajutorul fluierașilor. Toate 
meciurile în care Oțelul a re
ușit rezultate peste așteptări 
au fost conduse de arbitrii 
din județul Argeș. Din păcate 
și la partida împotriva noas
tră imul dintre arbitri e arge- 
șean. E deci posibil ca gazdele 
să fie avantajate, dar sper ca 
echipa să joace și să reușeas
că un rezultat bun chiar în a- 
cest context”, comenta Mari
an Muntean. Echipa deveană 
a câștigat, miercuri, cu sco
rul de 26-18 amicalul susținut 
îa Sibiu cu divizionara A, 
CSM Sibiu.

13. HCM Roman

1. Rapid £RR București ■ 17 14 0 3 551- 461 28
2. Silcotub Zalău 17 1’3 -T 3 538- 421 27
3. Oltchim Rm. Vâlcea 17 W 3 2 490- 412 27

4. Tomis Constanta 17 12 1 4 500- 428 25
5. Rulmentul Brașov 17 11 4 462- 373 24
6. Astral Poșta Câlnău 18 10 6 544-512 22
7. Cetate Deva 17 6 2 9 407- 433 14
8. Selmont Baia Mare 17 6 2 9 443- 489 14
9. Oțelul Galați izi 9 386- 418 13

10. HCF Piatra Neamț ....-.i W o ‘3 9 454- 495 13
11. U. Remin Deva 17 2 10 428c 459 -■ 12
12. U, MdonCM 17 11 417-458 - 11

■ „Minerii" susțin pri
mul meci după furtu
noasa despărțire de 
Gigi Mulțescu.
ClPRIAN MARINUț

dprtan.marinut4tafw1nmedla.ro

Petroșani - Acceptând jus
tificarea patronului clubului 
Jiul, Alirt Simota, care spu
nea că incredibila decizie de 
despărțire de antrenorul Gigi 
Mulțescu s-a hiat pentru bine
le echipei, așteptăm cu inte
res să vedem noua față a lide
rei diviziei B3.
Obiectivul rămâne același

Vom urmări dacă Marin 
Tudorache, secundul trans
format în principal, va miza 
tot pe aceeași jucători ca Mul- 
țesct sau va efecuta modifi
cări radicale asupra echipei, 
trimițând în teren fotbaliști 
care n-au intrat in vederile 
fostului antrenor, dai au fost

14. Univ. Timișoara
9

■ : 0 J 16 374- 599 f

După ce l-a înlăturat pe Mulțescu, Gigi borugă trage sforile pe 
banca tehnică a Jiului.

promovați de conducerea ad
ministrativă. Indiferent însă 
dacă va schimba echipa sau 
tactica, Tudoracbe are acela și 
obiectiv ca Mulțescu, anume 
promovarea în Divizia A. Ca 
o ironie primul adversar al 
minerilor, după renunțarea la 
Mulțescu, este Oașul Negrești, 
echipă acuzată de tehnician

că n-a reușit să-și plătească 
datoriile către CFR Cluj, toc
mai înaintea partidei cu Gaz 
Metan Mediaș, cedând astfel 
trei puncte echipei lui Sabău. 
Minerii sunt favorîți și vor 
intra în teren cu gândul la 
cucerirea celor trei puncte 
puse în joc, dar surprizele nu 
sunt excluse.

Dezavant^ați 
le program
Deva (C.M.) Dacă Ji

ul se considera dezavan
tajată de neprogramarea 
partidei Oașul - Gaz Me
tan, pentru că găzarii 
câștigau trei puncte ne
muncite, CS Deva e 
zdruncinată de neprogra
marea și reprogi tarea 
partidei cu aceeași echi
pă din Negrești. „Din ca
uza problemelor Oașului 
suferim noi, pentru că 
programul echipei a fost 
dat peste cap. Vom dis
puta două meciuri în pa
tru zile, după care stăm 
alte 10 zile, pentru că ar 
fi trebuit să întâlnim 
Corvinul. Sper să nu 
pierdem cu Armătura și 
să obținem un rezultat 
bun în restanța cu Oa
șul”, preciza Romulus 
Gabor, antrenorul echi
pei CS Deva.

MCMSANITFARMVETSRLW
Unic distrtaltor al VIPROMIN 2000 SN.ONTA 

prin depozitul ANI MIX 
situat pe Calm Zar John, nr.79, Deva

pui de carne Broiler Ross 308; 
pui de ouă și rasă mixtă; 
pui de curcă Big 6.

Asigurăm Marea cu furaje ANIMiX* 
combinate fi granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de speciaHtale gratuită. 

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - 627031 «IFFLPX COMPt/TFns

Fa-O plmul pentru afaceri1
Soluție completă la pre! imbatabil

L^IbI* faudk

Sistem VBa. KW6TIX
• .-fe îwa A& .-’XJ X5

ciprian.marinut4ial0rmmedla.ro
nformmedta.ro
dprtan.marinut4tafw1nmedla.ro
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Felicitări (67) Comemorări (76)
• UtuuM anii Ioana, să fii sănătoasă și fericită, 
acum când împlinești 7 anișori. Cu dragoste Nelu 
și Dota.

• cartfor Dada, stere foarte bună ocupabil 
imediat gesle, faianță instalație sanitară nouă 
Tel. 0723/378839.
• dmanandatt, bdid Decebal. lângă stația 
Opera, etaj 3, modificat Tel. 234674.
• dKBfflMdak* lângă Lido, etaj Intermediar, 
modificat centrală termică Tel. 229007, 
072^/224002.
• decomandata, zona Udo, 7/8 Interfon, 3 
balcoane, faianță parchet gresie, apometre, 
preț 31000 euro. Tel. 227610,0741/154394.
• Dava, AL streiulul bl. 4/4, etaj 3, contorizat 
fără îmbunătățiri, balcon închis, preț 500 
milioane lei. Tel. 224296,0788/361782.
• D*mlM< Decebal, etaj 6 gresie, faianță gaz 
2 focuri preț 1300 mM. tel TeL 217413.
• <M l 44 mp, contorizat total, balcon închis, 
prațSBO milioane lei. Tel. 0723/507169.
• greatottotoM*, contorizan apă repartitoare 
căldură zugrăvit proaspăt Deva. Al. Romanilor, 
bl. 9, sc. 4, ap. 22, preț 500 milioane lei, ocupabil 
Imediat Tel. 0726/743877.
• mMIfcta atai 1 din 18 balcon închis, parchet 
gresie, faianță contorizat, repartitoare, lavaoii, 
jaluzele exterioare, interfon, exclus intermediari, 
preț negociabil. Tel 228208
• partar, Dava, str, M. Eminescu, pentru spațiu 
comercial preț 21.000 euro. Tel. 0723/135189
• Mtadacamtadal*, caMtaart total, preț 490 
milioane lei, ocupabil Imediat Tel. 0723/507169.

• saridacomandatok taracantral contorizări, 
parchet etaj 2, neîmbunăHtit preț950 milioane 
lei, negodabiL Tel. 215634,0724/73597.
• vgad, dtcanandate, ultracentral, contori-
zări, etaj intermediar, 64 mp, pereți izolați exte
rior, narnburiăttțit preț 1,150 mid. lei, nego- 
olabll. Tel. 215634, ■ - <’

N mp, zona Băcescu, etaj 5, 
amenajat occidental, aer condiționat, centrală 
termica, parchet faianță balcon mare, preț 
1168008000 lei. TeL 0722/451732,0741/044521.
• dacamandsâă ridat* în 2 părți, 2 balcoane, s 
98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1320 rrild. lei. 
TeL 228615.
• dacoraandato, mi ultracentrală Deva, preț 
negociabil. TeL 0722/693487.
• Dmm,ScirisQ*ra,etajl,centralătermicăfără 
imountum senMueCOmqnuate! preț aw 
milioane tei. Tel. 234296,0788/361782.
• to stotoiia, ultracentral, centrală termică 3 
camere, 2 băi, gresie, faianță, termopane, etaj 4, 
preț 1 mid. lei, negotiant Tel. 0727/361996, 
261268

a, eta| 4, bloc acoperit 
termică, aer condiționat

attOM eurri Tei. 0773/hMM.
•ta âptaiîPora»«)escd1'iM?Balcoane, 
repartitoare, lavabil, modificat bucătărie șl hol 
la intrare, preț 1500 mid. lei. Tel. 224296, 
0788/361782

• 2 cmmh, bucătărie, baie, cămară hol, acare
turi, grădină ocupabilă imediat, preț 12 mid. lei 
în Deva, Str. Grivtței, nr. 31. Tel. 236510.
• cari ta Deva sau schimb cu apartament 2 ■ 3 
camere, etaj 1, central, plus diferență Tel. 
0254/215795.
• In Dana, compusă din 2 corpuri, 4 camere, 
bucătărie, baie, hol, beci, construcție 1990, st 585 
mp, preț ăl mid. lei negociabil. Tel 0723/507169.
• vând caaă ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată, 600 mp teren, Deva, telefon 
0726/972966. Nu sunt agent imobiliar.

Vând case de vacanță (15)
• vând ort de vacanță construcție 2002, 
D+P+ă stațiunea montană Straja, 7 camere 
decomandate, 3 băi, 3 WC-uri, SC-180 mp, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la tara (17)
• caiț cute 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apă, canalizare la poartă. 
Informații tel. 0788/469152, 0254/212803, după 
ora 20.
• totocafateal
în curte, toate . . ________ ______
telefon, mijloc de transport în.sat, preț nego-

Breteli n, grădină curte, fântână 
; facilitățile, cablu tv, curent, 

ciabil.Tel.d254/237877. ' " ' "

• 1 c*m*re, anexe, curte, grădină în satul 
lăpușnic, nr. 179, preț negodabiL Tel. 215310.

Vând terenuri (21)
• U parate teren ă 500 mp, zona Căprioara. 
Relații la tel. 211124.
• 1779 mp teren Deva ■ Sântuhalm, zona Alaska 
Tel. 210869,223783.
• 247*0 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• txtravlan, fa ieșire din Simeriă spre Deva, pe 
partea dreaptă suprafață de 10589 mp, fs. 5154 
m, preț 9 euro mp. Tel. 07277844590.
• Wravian ponta construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, fs 12 m, st 1200 mpjacllftăți gaz, curent 
la poartă Informații latei 0746*4029058,220269.
• Intravilan, 1500 mp, fs 25 m, zona Fabricii de 
Mătase Matex Deva, acces la toate utilitățile, 
preț 38 euro, negociabil. Tel. 0745/096675,218808 
seara.
• teren arabi 5000 mp în satul Mintia, preț 5 
euro/mp, negociabil Tel. 0722/545721.
• teren tatavta laDN 7. localitatea Vețel toate 
facilitățile, gaz la poartă cablu tv, telefon, 
curent, preț negociabil. TeL 0254/237877. ;
• teren Intataan, central, Deva, preț 25 
euro/mp, negociabil Tel. 0740/515463.
• vând toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, 
curent, loc drept, zonă liniștită parceJabil, satul 
Hășdat, preț li Jeuro/mp. Tel. 0723/005657.

pan, centrală termică, 
Tel. 0723/507169.

P + 1, cu terenul aferent 
pentru producție, comerț, 70 mp la parter și 
birouri la etaj, dotate cu curent monofazic, 
trifazic, grup social, centrală termică toate noi, 
98.000 euro. Tel. 0745/096675,218308 seara.
■ vând cabană de lemn, cu fundație, Șoimuș, cu 
1500 mp teren, pomi fructiferi, preț 6000 euro, 
negociabil. Tel. 0726/710903.
• vând to Deva unitate de producere și îmbute- 
Here a sucurilor cu spații de producție proprii și 
licență de fabricație, preț 60.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/096675, 2’«vb seara.

Imobile chirii (29)
• fanta* serioasă căutăm garsonieră sau apar
tament 2 camere (ne)mobilat, preferabil cu cen
trală termică termen lung minimum un an, ofe
rim 60 - 90 euro. Telefoane 0254/221764, 
0745/983834.
• kidârtan spații șl hale industriale la preț 
avantajos, Soimuș. tel. 0254/237533.
• închiriez apartament 2 camere nemobilat, 

-preț 80 euro/lună Tel. 0723/507169.
• caut pentru închiriere garsonieră/ap. 2 ca
mere, în Sjmeria, condiții bune. Tel. 0726/986977.

• vând Dacia 1100, stare de funcționare, preț 
negociabil. Informații tel. 776327.
• vând Dada 1310 T, af 1996,43.000 km, preț 80 
m,.ioane tei. Tel. 0788/200393.
• vând Dada 1310, af 1991, în stare foarte bună 
de funcționare, radio casetofon, alarmă 
închidere centralizată acte la zi, preț negociabil. 
Tel. 229527,0723/687212.
• vând Dada Nova cu GPL omologat, af 1999, 
preț 96 milioane tel Țel. 0788/029510.
• vând Dada Sotenza Scala full-options, 
albastru metal izat, af 2003,20.000 km, preț 5550 
euro. Informații tel. 0724/231473.
• vând urgent Dacia Solenza Scala toate 
opțiunile, vopsea metalizată unic proprietar, 
ireproșabil, preț 5.450 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348.
• vând îngâni Super Nova Rapsodia af 2001, 
culoare bleu de Francem mașină de garaj, preț 
3.600 euro, negociabil. Tel. 0745/789/89.

Auto străine (37)
• vând BMW 324 Diesel, af 1986, RAR 2006, preț 
3000 euro. Tel. 0724/306127.
• vând Opal Vectra, af 1993, alb, cauciucuri, 
baterie, tetescoape, curele noi, preț 4200 euro, 
urgent TeL 0722/161644.
• vând wgont Ford Mondeo combi, af. 1995, TD, 
7%, 1800 cmc, antifurt climă alarmă Instalație 
telefon, spațioasă geamuri electrice, culoare 
negru- albăstrui metalizat 5500 euro, negociabil. 
Tel. 0723/370452.

Microbuze. Dube (38)
• vând muMcar înscris, piese de schimb, preț 
negociabil. Tel. 0254/610602.

Utilaje, unelte 
aqricole (40)

• vând drcidar antrenat de tractor și 5 oi cu 
miei. Tel. 0254/282664.
• vând combină Claas Do 106 și Sema 110. Tel. 
0788/029518
• vând Itan 204 D cu graifăr. Informații tel. 
0788/029510.
• vând mașM de îndoit - tăiat fier beton, făcut 
etrieri, armături, max d 38, nouă abkanturi, 
prese hidraulice, ghilotine, ferăstraie mecanice, 
etc. TeL 0724/410910.
• vând moară de porumb, pe pietre, stare bună' 
preț negociabil, tel. 0744/175286,0258/835128.
• vând ptagta cu 2 și 3 brazde pentru tractoare 
de 15 • 25 ■ 45 CP și semănătoare de porumb, Tel. 
731494
• vând tractoare, discuri, semănători și diverse 
utilaje agricole. Tel. 0788/0295in

• vând 2 litri de ulei de mater Aral Super Tronic 
OW 30, sigilat, la jumătate de preț față de. 
magazin; Tel 0723/779477.
• vând dtocta de frână ventilate, un set plăcuțe 
de frână semnalizator stânga față toate noi, de 
Audi 80 butoiaș. Tel. 0723/779477.

Mobilier și interioare (47)

mochete birou, servantă lustră jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată combină frigorifică etc. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045,0743/211074.
• vând2 geamuri termopan din aluminiu, oscilo- 
batante, culoare maro, second hand Germania, 
dimensiuni 125 x 88 cm, preț 100 euro/lună, 
negociabil. Tel. 0745/096675,218308
• vând 3 uși noi cu tocuri late, furnir stejar 
import Germania, dimensiuni 735 x 2000 cm, 
deschidere pe dreapta, preț lOOeuro, negociabil. 
Tel. 0745/096675,218308 seara.
• vândWWoteri furnir cireș,4mlungime,com
pusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare, bar, pat o 
persoană nou, birou furnir stajar. Tel. 234674.
• vând comodă pentru tv, stare foarte bună 
preț 600.000 lei. Tel. 0723/779477.

. • vând toata plafon 3 brațe completă și 2 aplice 
de perete, preț 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând mese, scaune, rafturi pentru băuturi, 
pentru fast food, bar sau cofetărie. Tel. 
0723/659367.
• vând urgent mobilă dormitor, stare foarte 
bună preț avantajos. Țel. 0723/546540.
• terestre dta lemn multistratificat, termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit, calitate 
impecabilă, la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, țel. 0254/237533.
• pătata triphtaratNIcat și masiv, lăcuit, gata 
de montat, lâ preț de fabrică 0254/237533.

cww

Au trecut 6 luni de când scumpa noastră soție, mamă, 
soacră și bunică

MARIA DODA
a trecut în eternitate. Comemorarea va avea loc duminică, 
ora 10, la Biserica din Șoimuș. Dumnezeu s-o odihnească!

Familia

Cu adâncă durere în suflet familia anunță că astăzi, 9 
aprilie 2005, se împlinesc 3 luni de când a plecat dintre noi 
cel care a fost

col. (r) STUPARU NIȚĂ
Nu te vom uita niciodată.

'■ Familia

Televizoare (48)
• vând tv color Grundig, ecran 67 cm. teleco
mandă, TXT, stare ireproșabilă Relații la tel. 
0720/233947.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând CD auto MP3, față detașabilă antișoc, 
display,albastru,,boxe Sony, preț 55 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0745/363833.
• vând DVD fabricat în Germania, cu video,
digital, MP3, play back, CD, Kodak, preț nego,- 
ciabil. Relații la tel. 0720/233947. • 1

• vând abonament 5 luni vechime în Conner 33 
dolari abonament lunar, 60 minute gratuite 
incluse, ore favorite + 200 minute cu 0,05 
cenți/minut prețavantajos. Tel. 0723/920314.
• vând aparat foto digital, 3,2 Mpix 16 Mb, 
memorie + Web CAM + PC CAM, nou, 100 euro. 
Tel. 212176.
• vând aparat foto Nikon F 65 obiectiv Tamoon 
Asferical LDRP 200 cu 5,6, preț 300 euro. Tel. 
0722/397333

m.
• vând tatetoa Motorola V 980, cu video și 2 
Camere VGA, OF. Relații la tel. 0720/233947.
• vând telefon Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alârmăintetnet, jocuri, stare bună preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând caiaăator AMD 1700 MHz, 406 B HDD. 128 
DD RAM, boxe rețea, audio, tastatură nou, în 
garanției preț 8 milioane lei, sau schimb cu 
Camera digitală nouă Vând Pentium 133 MHz, 
15 milioane. Tel. 0722/161644.
• vând laptop Toshiba Satelit Pentium 4,512 MB 
RAM, Windows XP; ecran mare. Relații la tel. 
0720/233947.

imorăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rodii* de mireasă model deosebit albă 
cu flori bleu, mărimea 40-42, preț 2.500.000 tei. 
Tel. 0721/248658

• vând aragaz 3 ochiuri, preț un milion lei. Relații 
Deva, Al. Plopilor, bl. G2/44, după ora 20.
• vând centrală termică Valliant, tiraj natural, 
Sare foarte bună preț 100 euro. Tel. 711063. 

Reamintim celor care i-au 
cunoscut că în data de 21.03. 
2005 s-au împlinit 6 luni de 
când a plecat dintre noi o 
mamă, bunică și soacră bună

LOTICA LICĂU
și azi 9.04.2005 se împlinesc 6 
săptămâni de când ne-a pă
răsit și un tată, bunic și 
cru bun

VASILE LICĂU
Durerea noastră nu o 
alina nimeni, niciodată, dar 
ne rugăm ca Dumnezeu să-i 
aibă în paza Lui. Flori și la
crimi vor fi veșnic pe mor
mântul lor. Parastasul de po
menire duminică 16 aprilie.

• vând trigkter Arctic stare de funcționare 
foarte bună preț 3.000.000 lei. Tel. 0723/779477, 
217286.
• vând mașbiă de cusut Deva, bdul. Decebal, 
preț negociabil. Tel. 217413.
• vtad ihmM feștonat Triploc, npyă mono- 

grafiere’, cuțite.Tel. 217543. '

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

|f.

• vând 20 familii albine, miere salcâm, preț 
convenabil. Tel. 212167.
-> vând 30 oi, Simeria str. A. Vlaicu, 55. Tel. 
125729.

. j vând 4 porci albi de HO kg/bucată preț nego
ciabil Comuna Brănișa, sat Rovina nr. 89.
• vând cartofi Kondor și Sânte, preț 5500 lei/kg. 
Tel. 0788/029510.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând papagal! Peruși sau schimb cu diverse. 
Tel. 712274,0744/546801.
• vând un lămâi și un dafin de 1,8 - 2 m. preț 
negociabil, mai ieftin decât ia piață. Tel. 216347.
• vând 1000 kg cartofi pentru consum, preț 5000 
lei/kg,,localitatea Băiești, nr. 173, comuna Pui. 
Tel. 0727/326717,779282.

Medicamente, instrumente 
medicaie (58)

• vând tanafontani nou, fabricat în Germania, 
măsoară tensiunea, pulsul, cu memorie, ceas. 
Relații la tel. 0720/233947.

instrumente muzicale
• vând pian vechi, cu coadă Tel. 0254/215795.

Altele (6
fular Lazio Roma. Tel.• cumpăr i 

0723/920314.
• Ifane DVD: Rocky 1 • 5, filmele lui Van Damme, 
Louis de Funes, seria James Bond, seria Star 
Wars, etc, Tel. 0766/745092 Sau oferte.dvd@ 
email.ro
• lime vecN și noi, românești și străine, în 
format DVD Diux, jocuri, muzică enciclopedii, 
tratate de medicină pe CD. Comenzi la 
0766/745092 sau oferte,dvd@emaiLro
• vând i bazine din fibră de sticlă cu robinet, 
capacitate 1000 litri fiecare și 11 butoaie inox 
pentru bete, capacitate 60 litri fiecare, preț 250 
euro bazinul și 75 euro butoiul. TeL 0745/096675, 
218308 seara.
• vând2bazir.c^o> eptunghlulare pe suport 
metafic 250 x 180 x 70 cm. capacitate 2000 litri 
fiecare, posibilități instalație frigorifică pentru 
lichide alimentare, preț 425 euro/bucată nego
ciabil. Tel. 0745/096675,2183$ seara.

• vând 2 vane Inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare și presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimetare sucuri, vin, preț — 
vana, 350 euro presa TeL 0745/096675,
• vând 9 bucăți butuci cireș cu diametrul de 20- 
40 cm și lungime 88 m sau schimb cu lemn de 
foc. Tel. 216347.

320 euro 
218308.

RECLAME

Duminică 10 aprilie se împlinesc 6 săptămâni de la decesul 
celei care a fost

KOVACS ANA
Te vom păstra mereu în sufletele noastre. Soțul Francisc, 
frații Petru și Costel și sora Vali. Mulțumim pe această cale 
colegilor de la „Boromir” Deva, că au fost alături de noi și 
ne-au acordat ajutorul lor material și moral.

ȘTEFAN GHEORGHE
în vârstă de 66 ani, un buh soț, tată, socru și bunic. înmor
mântarea are loc astăzi, 9 aprilie, ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din str. M. Eminescu Deva. Dumnezeu să-l odih
nească în pace.

Familia anunță cu durere încetarea din viață a celui care a

• vând baloane de diferite culori și mărimi și 
artificii tort pentru nunți și alte aniversări. Tel. 
0723/779477.
•^.cârtl diverse din domeniul ecdnomic: 
contabilitate, marketing, finanțe. Tel. 
0723/920314.
• vând cânrtâ nouă pe lemn, pentru 2 cai, tip 
cengăesc. Tei. 264558
• vând dozator sucuri Cornelius cu 5 capete, 
fabricație americană stare bună de funcționare, 
asiguram consultanță pentru punere în 
funcțiune, preț 300 euro, negociabil. Tel. 
07457(96675,218308
• vând monede cu eclipsa, 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. Tel. 0723/005657.
• vând pânzădin fibră de sticlă 20 mp șl pulbere 
din fibră 10 kg, preț negociabil. Tel. 216347.
o vând retaar tip pentru produse de patiserie 
șl rta*i ocale pentru uz intern, ediția 1987, â 

"Wffl WM preVEOOtwwstel Tet- 
073/779477.
• vâtata capital majorat, Volvo 244GL, numere 
noi, CI, VT 2006, una neîhscrisă talon, nr. vechi, 
frigider Arctic, ladă frigorifică cazan fontă 
0721/614402.
• vând vană fontă 1,70 m, motor curent trifazia 
cotarcă Tel. 212188
• vând Vfoga, 100 mg, preț 500.000 lei/buc. TeL 
0745/633373.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rad Anamaria Mihaela Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Stroia Adina Daniela Se declară nul.
• pierdut carnet de asigurat de sănătate pe 
numele Ungur lulia ti declar nul.

• pierdut carnet de asigurat de sănătate pe 
numele Vlad Elena din Nucșoara ll declar nul.

• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Constantinescu Dumitru și Constantinescu 
Maria Se declară nule.
• pierdut plat* cu rochiță de vară cu dungi 
orizontale, alDe, albastre și mov, și4 dischete 
calculator. Recompensă Tel. 0723/673209.
• pierdut carnet de asigurat de sănătate pe ’ 
numele Vlad Gheorghe, din Nucșoara ll declar

singurătății! Vino alături de noi, 
sâmbătă ora 10, lă Restaurantul „Roxy" Deva, 
fost Ardealul.

Solicitări servicii (71)
• caut oterlronlit pentru reparat orgă Yamaha. 
Tel. 0741/265410. :

Prestări servicii (72)
• amnnajâri Interioare, montaj faianță gresia 
marmură parchet laminat, zugrăvit tencuieli, 
șape, hidroizolații. Tel. 0724/410910.
• execut garduri și porți din material metafic 
turnat sau forjat și confecții metalice de orice 
fel. Tel. 0258/863905,0726/987529.
• cursuri da pregătire operelor calculator ECDL, 
preț 1500.000/cursant pentru T module, 
începând cu 20.042005. Tel. 0722/659997, 
0723/377384.
• Hcențiat In drept execut lucrări de diplomă în 
domeniu, cu orice fel de temă la preț conve
nabil. Tel. 0720/311405.
•vând 5 monede cu eclipsa, 2 dolari bucata, 
mixer, casete muzică populară lustră 3 becuri, 
faianță albă 3 cutii și CD muzică Telefon 
229920.
• transport marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimensiuni de în
cărcare 600 x 240 x 24a Telefoane 229611, 
0740/953297.

• Traduceri autorizate toate limbile, Onix 
Center Deva. Birou: Deva, Kogălniceanu, bl. 
14,cam.l,e-mall: x i @yahoo.r i 
Tel/fax 0254/217920, 0722/815576,
0788/169187.

• Traduceri spaniolă, asistență și curierat 
rapid pentru Curtea de Apel de la Alba lut ia, < 
Onix Center Deva, birou: Deva, Kogăl- 
nlceanu, bl. 14, cam. 1, e-mail: 
onix center@yahoo.com. Tel/fax 
■254/''7920,0722/815576.

Solicitări locuri de muncă

- •MMtocdtor liW eat'£î^, E. vechime 7 ani 
international, doresc angajare la o firmă 
serioasa centra internațional. Tel. 0723/659367.

• hgfner eccnomK caut loc de muncă compa
tibil cu specialitatea mea vechime 1 ani, 
engleză franceză - mediu, operare PC, stagiul 

■ militar satisfăcut. TeL 0723/950296
• toapactor nun umane, vechime 10 ani caut 
loc de muncă fac și secretariat și administrativ. 
Tel. 0726/182028

-ospătar. Tel. 0723/994647.
S-

• angajăm secretară cunoștințe limbă 
engleză scris, vorbit, operare calculator 
Word, Excel, Internet, Explorer. Trimiteți CV 
la adresa samtiddeva@yahoo.com.

• angajez vânzătoare cu experiență la.chiosc 
alimentar din piața centrală Deva, salariu 
atractiv. Telefoane 0745/096675,218308 seara, 
212057.

■ oferim contracte de muncă pentru 
dansatoare animatoare, Canada, Italia, 
Japonii .ustria, vârsta minimă 18 ani. 
Angajăm dansatoare animatoare cu carte 
de muncă în țară cu sau fără experiență» 
Tel. 0744/532875,0723/185487.

angajează agehți de pază pentru zona 
Oraștie și Geoagiu-Băi. Tel. 0724/680636, 
0723/525399.

• caut urgent instalatori cu experiență și 
disponibilitate la program. Tel. 0726/076256.
• Grup Școlar Industrial Horea Deva orga
nizează concurs pentru postul de tâmplar, în 
data de 14 aprilie 2005, ora 9. Relații la secre
tariat

Vând hală industrială, 
absolut nouă, finisaje, 
toate utilitățile, acces 

tir, fn DEVA, DN 7. 
suprafață 720 mp * 

teren 1.600 mp. 
Telefoane: 

0788/368.589 sau 
0788/368.591.

email.ro
mailto:center@yahoo.com
mailto:samtiddeva@yahoo.com
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Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați!

Ziarul familiei tale!

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

Relații .1* telefonul 220.

GĂSIȚI

fife” Ceuv UWWww

Paracetamol tablete: 10.000 W cutie W 

Artrostop PKb x 100 tabtete: 538.800 lei/ 
Gtilko Prim x 60 tablete 328.000 tekutie 

Fen»x pficuiețe: .<500 te»9w 
Lioton Gel: 154.000 lei

'■produse*p®rrtrircopm8H
i&e tt rețete In reSBP 
rar ;uni-Vîr>eri:,P7.30-2Q;l 

ta(lfc*SamBătăs:<».0O'ia.O0 
iții ia-telefO'nut?«j717,19H

medic specialist medicina generală - 

pediatrie, homeopatic, acupunctura. 
Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25, 

tel.0254-219999 sau 0254-234015, 0722/567208,

U Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 

(lângă fosta piață a rușilor). 
Vă oferă toată gama de medicamente, 

vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu
riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar: Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 

Relații la telefonul: 219749 
Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter
Telefon; 221.250 tn

FARMACIA TACOMI
Situată fn Deva, Aleea Transilvaniei, 

.— A bL 7, parter.
"ERA: Tel: 211.949
Ha d. «.vitamin. «.pradUM

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritj'">. produse 

pentru copii
Farmaua eliberează rețete în regim gratuit ji 
compensat. Programul “inimi pentru inimi

0rar: Lum-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

KÎ Orăștie, Str.Pricazului nr.4

- Personal calificat și profesionist
■ Onorăm rețete compensate și gratu- 
ite
- Medicamente preparate în farmacie
- Gamă completă de medicamente, pro 

duse farmaceutice și cosmetice 
Tel.0254-247923
ORAR: Luni-Vineri 8-20

Sâmbătă 8-14
tJTOyfl MfrB pCWWW tWWț J .

•JgttTOacia DACIAPHARM. 
enuatfi pe b-dul Dacia, bl 28, parter 

■■■ Văofodl toată game de medicament». - 
•produse tehnico-medicale .produse oOMMe 

-îttor,eproduse pentru copff
, .toată gama de vitamine .ceaiuri,
' fttwtWă rețete în regim gratuit și cqmptaWK 

„IjMr. Luni-Vineri: 08.00-20.00i -v ri 
Sâmbătă: 08.00-15.00 ‘ f

. Duminică: 09,00-13.00
y MW ta telefonul: 230135

DACIA9MA<M

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

iTieMpteriB
Program: 1 
luni - Mineri: K 
Sâmbătă: 1(M4r. '

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ

$t no m: P WrRFTA’

Consultațiile se efectuează 
pe bază de programare 

la tel. 0722/883481
^¥3, «tr W Vitemai, hi O 
,.r rnelvHw pivrtfi; Tțjrnqn.-netltsirKÎ

Dr. loan D.Balea - 
medic primar pediatrie cardiologie 

Deva, str.Tribunui Solomon, nr.10

MNMVNaau.

m; .»-* awat

nGel: 137.000 tei



CWMUStaMU, 9 anrihe toOS

Vând ap. 1 cameră (01)
• cMta baia, gresie, faianță, parchet lamelar, 
ușă metalică, mobilată, 155 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

<aa mi* paner, mobilată, Mr m inte
rioare. gresie, faianță, parcnet laminat preț 
17.500 euro neg. Tei. 219470. (Muitiprima)

• mm Deda, parter, bucătărie, baie, balcon, 
yesie, faianță raite dotări. Preț 500 mii. neg. Tel. 
219470 (Muitiprima)

• mm Mm etaj 2, decomandată, spațioasă, 
42 mp, parchet, balcon închis, aprobare 2 focuri, 
acoperiș țiglă, 520 mii., negociabil. Tel. 
0722(97356£ (Profil Expert Hunedoara)

• aa^oata, etaj 7, ftră îmbunătățiri, 320 mii. 
negodabă TeL 0741/130438. (Profil Expert Hune
doara)
• «■ D»d% parchet, gresie, faianță, spoturi, 
ara* i reparatoare, gaz contorizat. 
Prețeoo ml lei Tel 0788(497615. (Ag Imob. Nr.l)
• aaaa «aaBw dec, etaj bun, gresie, faianță, 
podele laminate, balcon închis. Preț 720 mii, 
nagodabl TeL 07W49761S (Ag Imob. Nr. 1)
• craagM raaMM*, dec, TV color, frigider, 
aragaz. mobU nouă, mașină de spălat 
automata, etaj 1, Dorobanți, u mil, negociabil 
TeL 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• ■*■« M ultracentrală, amenajată
- - - » - a. » _•  _ » _r » . « —t   r conroruan, mocmcan irrtwoar*; mooewe, etaj 
intermediar. Preț 780 ml lei. negociabil Tel. 
07*5/253662 (Evrika)

• ■■ wwbbocC, imounarapn, cooronzan, 
octatMU imediat. Preț 650 mii fe, negociabil. 

Tei 07234560160 (Evrika)

• MM UKM* COfripiet mOOliaCa Șl Uulaia, 
îmbunătățiri, et 2. ocupabilă imediat Preț 480 
ml lei negociabil. Tel 074S/253662. (Evrika)
• Atora âMâ, semidecomandată. contorizata. 
gresie, faianță parchet balcon închis Preț 700 
nai lei, negociabil. Tel. 07887361782, 224296. 
(GvantConsufting)
• OMăMcra el 2, decomandata, contorizata, 
fără îmbunătățiri. Preț 700 mii. lei, negociabil. 
TeL 0788061782,224296. (Garant Consulting)

• M parter, zugrăvită decomandata, 
posibilitate alcon, 640 mii. lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ItartaR at 2, contorizata, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță. Fret 640 mil. lei Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Dada, at 4, izolație, lavabil, faianță gresie, 
parchet laminat Preț 520 mii. lei. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)

• Zanăbcscu, et 1, contorizata apă gaz 2 focuri, 
repartitoare, ușă metalică tavan fals, spoturi, 
parchet 40 mp. Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zona Mni, etaj intermediar, convector, bine 
întreținută preț 290 mii. Tel. 743222,0742/460397, 
0741/166306,0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Dada, semidec., gresie, faianță In baie, 
oortorizat, parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă preț 550 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona gară semidec., 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei Tel. 235.208,0721/744314 (Rocan 3000)
• zpna Mavard, dec., complet mobilată par
chet, zugrăvită fără îmbunătățiri, et. interme
diar. Preț 22.000 euro. Tel. 235.208,0724/620-358 
(Rocan 3000)
o Dorabanl dec, mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et 1, preț 700 
ml lei Tel 235208 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona gară 30 mp, balcon închis, CT, bine 
întreținuta, et intermediar, preț 760 mii. lei. Tel. 
235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• bdiiCoreh, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 ml Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bcM CortfA etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• MM pfeta, Deva, modem amenajata, balcon 
închis, 730 mii. lei Tel. 206.003. 230324, 
074V266.071 (Mlmason)
• aiMMldă dac, zona Policlinica Dacia, 510 
mii. lei. 208003,230324,0745/159.608 (Mlmason)
• al 1, balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
206.003,0745/253.413 (Mlmason)
• zona Strand, et 1, balcon, 460 mii. lei. Tel. 
206.003.0745/253X13 (Mlmason)
• wganD dec, amenajată modem, tavan fals, 
gresie, faianță parter,’Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163.445 (Mlmason)
• M Emlneacu, et interm., suprafață extinsă 
amenajată parchet laminat gresie, CT, 
mobilată 520 mii. neg. 0720/437389,0720/34&089 
(Green Contact)
• zona Itacro 3, centrală bloc cărămidă preț 360 
mii. Tel. 747798, 0742/902488,0742/872106. (Tina 
Tema Mia, Hunedoara)
• convector, bohr, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrală Tel. 747798 0742/902488 0742/872108 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajata, st 42 mp. Preț 
800 mii. lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona L Manlu, etaj Intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă Imediat Preț 800 mii. 
lei Tel. 234401. (Rubiris Home)

• mm zz uecemone, decomandată st 45 mp, 
balcon, amenajări modeme. Preț 900 mii. lei, 
negociabil. Tel. 231212, 0745/001397. (Garant 
Consulting)

• mm Dncto, et intermediar, 2 camere, 
amenajări,contorizări. Preț 520 ml lei. Tel. 
231212, 0745(001397. (Garant Consulting)
• ooM L decomandată contorizata, balcon 
închis, ocupabilă imediat zona Ulpia. Tel. 
om/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• czMM l decomandata, amenajată stil occi
dental, centrală termică zona Dorobanți Preț 
900 ml lei. Tel. 0741(154401, 227542, seara. 
(Garant Consoling)

• entert l <reer «nanaa&centorizat&or a
ecupebM imedtat rana «pi het 24560 eu, u. 
0741 27542 seara. (Garant Consulting)
• etaj ă contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea CrișuluL Preț 465 ml. ROL/ 46500 RON. Tel. 
0744-690918,0720-370753. (Casa Betania)
• alfe Mannedhr, dec, bucătărie mărită 
contorizări, bine întreținuta, 22 Decembrie. Preț 
23JB0 euro. Tel. 0742-005228 0724-169303. (Casa 
Betania)
• mm Dada, gaz contorizat apometre, ușă 
metalică proaspăt zugrăvit parchet laminat 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat preț 
500 mii. lei. Tel. 0745/653531 (Ella)
• ramMM, zona Kogălhiceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro. 
TeL 0722/566338 (Ella)
• garaoiM 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță parchet reparti
toare, zugrăvită recent, ocupabilă imediat preț 
485 ml lei. Tel. 0722(566538 (Ella)
• carnal cănto, zona Dacia, curent contorizat 
proaspăt zugrăvită ocupabilă imediat preț 210 
mii. lei. Tel. 0788/299304 (Ella)
• zonă eaitoaB, etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, teL 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• mm IMDu etaj intermediar, convector, bal
con, tară bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel 718706,0745(354519. (Omega Hunedoara)
• zmlfcnă etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
teL 718706,0746/354579. (Omega Hunedoara)
• MM MArășiL contorizata, balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv, 650 mii. lei. Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)

• Mi Zamfraaeu, etaj 1, decomandată st 35 
mp, parchet contorizata. Preț 720 mii, lei, nego
ciabil. Tel. 0742/ 278051. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, ame
najată stil occidental. Preț820 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0742/ 278051. (Rubin’S Home)
• lancMMiMM, ntraiarmtca, parcnet, 
balcon închis, gresie, faianță 33 mp, preț 740 mii. 
lei, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

Tel. 0742/278051 (Rubin’sHome)

■sHome) 
.«fer 410 mH. lei.

• In Dm, zonă bună etaj intermediar, 
indiferent de stare, ofer prețul pieței. Tel. 211587. 
(Evrika)
• zona Prograraț Dorobanți, Mărăștiul Nou, 
Dada tel. 0724(254051,232809. (Fiesta Nora)

, • semidecomandat», Mkrn 5, etaj 4,280 mii. 
negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• drain Micro 7, etaj 1, contorizat, parchet 
balcon, 360 mii, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Parâng, etaj 3, parchet 
balcon, întreținut, 330 ml, negociabil. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Viorele, etaj 3, parchet 
centrală termică gresie, faianță 450 mii., nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• zâne 1 Decembrie, sdec, gresie, parchet 
apometre. Pref 1 mld. neg. Tel. 219470. (Muiti
prima)
• zona AL Neptun, dec., ape rtre, gresh.

»
 parchet bloc acoperit Preț 1.150 mid.
.219470 (Muitiprima)

• Deva, zonă bună, et 3, balcon, preț 550 ml lei 
tel. 0722/564.004 (Prima-lnvest)
• decomandate, canlral-plață, et 2, parchet 
contorizări, 2 balcoane, st 60 mp, preț 1,1 mid. 
lei, tel 0726/710903. (Prima-lnvest)

SC MOBEXPERT 
DEVA angajează:
• Montatori - vârsta 25X0 
art, experiență 2 ani în dome
niul mobilei, permis cat. B.

• Consilieri vânzări - fete, 
vârsta 25X0 ani, studii 
medii, cunoștințe operare PC, 
limbâ străină.

CV-urile se vor trimite la fax 
0258/810.272, până la data 
de 20 aprilie 2005.

PRIMĂRIA BERIU, 
județul Hunedoara, 

organizează LICITAȚIE PUBLICA 
In data de 27.04.2905, ora 10.00, 

in vederea închirierii 
următoarelor obiective:

- grajd nr.4 din cadru] fortului
Complex AH Berta;
ctt TV

Relații la tel. 0254/246170 sau Ia 
sediul Primăriei.

ANUNȚ
Asociația Județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara - Deva 

aduce la cunoștință membrilor vânători și pescari sportivi 
că, potrivit Statutului, Adunarea Generală de analiză și 
alegeri are loc o dată la 5 (cinci) ani, astfel că termenul 

legal este 31 ianuarie 2006.
Conform circularei nr.640/O1.04.2005 emisă de A.G.V.P.S din 
România și instrucțiunilor, ședințele de alegeri vor începe la 
nivel de grupe de vânători și pescari, ih 01 iunie 2005, la nivel 
de filiale în 01 august 2005 și astx | jerioada Ol septem
brie - 30 septembrie 2005.
Orice acțiune îndreptată împotriva pațnmoniului indivizibil al 
AJ.V.P.S. Hunedoara [art. 1 alin.(2) MR Statut) este ilegală și 
va fi tratată în consecință.

  t L'

• decomandate, etl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgent, zonă bună Deva, balcon închis, preț 
840 mii. lei, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgnit dec, contorizări, repartitoare, balcon, 
st 52 mp, et 1, zona Kogălniceanu, preț IS mid. 
lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona AL Crișului, semidec., contorizări 2 focuri 
gaz, apometre, balcon închis, et intermediar, 
preț 550 mii. lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zonă tatracontală semidec., et 4, acoperit 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil Tei. 0726/826.624. (Temporis)
• zom piață decomandate, curat ușă metalică 
contorizat total, parter înalt, balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporis)
,• mm Bojdu, semidec., et L curat ocupabil 

Tiediat Contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg. Tel.0726/826.624,232420. (Temporis)
• umnH dec, et. 3, zona Banca Transilvania, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, preț 32.000 
euro neg. Țel. 0740/173.103 (Mlmason)
• kumM knadbrt, amenajat modem, et 2, 
Gojdu, 960 mii. lei neg. 0746/640.725 (Mlmason)
• rrganti parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia, 700 ml lei. Tel. 0740/173.103 (Mlmason)
• eamtdtMiMMtaU et L 46 mp, împăratul 
Traian, 930 mii. lei. TeL 206.003, 230324, 
0745/253413 (Mlmason)

CoXrizâtzonaPlața Deva, preț900 mil. lei neg. 

Tel. 206.003,0745(640.725 (Mlmason)
• zona PMtaM Hunedoara, mobilat și supere-
menajat preț 800 mii., 80.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Omim Modem Hunedoara, etaj Inter
mediar, preț 330 mii. lei, 33300 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742(515637. (Lary Mya Hunedoara) 
68ral,RO^^^^2iBTî^460397 

0741/766306,0742(615637. (Lary Mya Hunedoara)
• Mfcro 3, izolație nouă preț 360 ml lei, 36.000 
RON. Tel. 0254/143222,0742(460397,0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)

• Awmi tanoi etaj 1, amenajat 2 convertoare, 
boiler, balcon închis. 670 mii. tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mkro ă gresie, faianță parchet contorizări, 
220 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• mm RAMM, etaj Intermediar, amenajări Inte
rioare, balcon închis, 350 mil. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Wcro 7, etaj Intermediar, decomandata 
balcon, 215 mil. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mkra ă gresie, faianță convertor, decoman
date, 550 rnil. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• L Cramgă amenajat decomandate, balcon,, 
mobilă la comandă centrală 1350 mid. Tel 
710129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• LAwtM, boxă, mansardă,
amenajat 1 miliard. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Gojdu, semidecomandate, 50 mp, gresie 
th hol. parchet tn

• soinidoconiandrto, etaj intermediar, zona 
Patria, preț 950 ml Tel. 227479, 0745(357893, 
seara. (Garant Consulting)

• zom L Creangă decomandat etaj interme
diar, balcon, preț I miliard (100.000 RON). Tel. 
227479,0745/367893, seara. (Garant Consulting)

• zom AL Armatei, semidecomandate, balcon, 
contorizări, preț 750 mii. lei. Tel, 227479, 
0745(367893, seara. (Garant Consulting)
• Dada, et bun, parchet gresie, faianță lavabil, 
ușă nouă 590 mii. lei neg. TeL 0788/497315 (NR.1)
• decomandate, ofal bun, zona Minerului, 
parchet gresie, faianță balcon închis, centrală 
termică preț 850 mii. sau 1.050.000.000 lei, cu 
garaj. Tel. 0788/497615. (Ag. tab. Nr. 1)
• urgonl docomandato, zonă ultracentrală 
parter sau etaj 1. Ofer plata pe loc. Tel. 
0788(497615. (Ag. imob. Nr.l)
• MMHecoaoautotak Ataca Armatei etaj bun, 
apometre, gaz contorizat balcon, preț too 
milioane lei, negociabil. Telefon 0788/497615. 
(Ag. imob. Nr.l)

• ,_ J_____ ~
oaicon incrzs. apometre, gaz contonzat lavacii, 
ocupabll mediat preț 9S0 ml Id, netxxiabiL Tel 
0788(49705. (Ag. imob. Nr.l)
• ‘teceșa’dato, n 80 mp, parchet bddon

• MMUtaro 2, etaj Intermediar, gresie,faianță 
parchet 2 focuri, stare foarte bună 630 mii. lei, 
neg, 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• i«M Mere 6, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zom Mere 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane lei, neg., 
tel.718706,074M354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mkre 4, centrală un geam termopan, 
parchet faianță preț 580milioane lei, negociabil; 
telefoane 718706, 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• «M TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mili-

• Mmktecnmmdata, zona Micro 6 Hunedoara, 
et 1, ușă metalică mochetat instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 260 
mii. lei. Tel. 0788(299904 (Ella)
• ureaotl Zonă centrală bloc de cărămidă 
accport. contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mii. lei. Tel 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dojdu, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/660160. (Evrika)
• zonă idtroroMrală etaj intermediar, deco
mandate, centrală ti ă smere cu parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0745(253662. (Evrika)
• zom Mkrendul etl, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu

2-3 camere, zonă centrală + 
ț ) mil. lei, negodabH. Tel 211587;

/

Dojfel etaj bun, parchet

• dactoMMfotta troafo, centrală instalații
sanitare noi preț 650 mil, zona Micro V. TeL
■m/t, Wa/WMi,---------------------- -
Mia, Hunedoara)

• i 
toarta odder, oaicon

0742(872106. (Tina Terra

• z0m Dacii, circuit, ușă metalică balcon în
chis, parchet, ocupabil imediat, et 1,800 mii lei. 
Telefoane 235208 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona L Creangă decomandate, parțial mo
bilat termopane, centrală termică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 1,6 mid. lei 
Tel. 235.208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Dacia, semidecomandate nodifii ai 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)

• zom Aleea Straiului, semidec., modificat 
centrală termică oaicon. gresie, faianța, preț «io 
mii. lei. Tel. 235.208 0724/620358 (Rocan 3000)
• MmidKomandite. Dicta, et 3, parchet 
gresie, faianță apă contorlzată găz 2 focuri, 
vedere spre apus, 650 mii., negociabil, tel 227479, 
0745/367893, seara. (Garant. Consulting)
• Docfa,ot3dln41blocdecărămid Weuajat 
contorizat parchet gresie, faianță, baie, 640 mii. 
tel. 227479, 0745/367893. seara. (Garant 
Consulting)
• DacearaaMte, etaj intermediar, contorizat, 
zona Creangă preț 1,1 mid. lei, tel. 227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting)
• MnddocoiMMteiih ta curs de amenajare, CT, 
etaj Intermediar, zona ta aratul Traian, preț 980 
ml lei. Tel. 227479,0745/367893, seara. (Garant 
Consulting)

contorizat balcon foarte mare + mobilă zona 
belul. Decebal, preț 13 mid. lei, Tel 227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting).

mare, apometre,! gaz contorizat acupaN 
Imediat etaj bun, preț LUO mid. lei, negociabil. 
TeL 0788(497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• dMMMHMtHDecetaLlux.gresle.falanță 
moaema, parcnet, termopan, instalații electrice 
și sanitare noi, balcon închis, preț LÎOO mid. Td. 

0788(497615. (Ag imob. Nr.l)
• MffildKOîNMMg cotnpiM rnobHat, conto* 
rizat et 3, Aleea Armatei, preț 780 ml, net»- 
ciabil. Tel. 0788/497618 (Ag Imob. Nr. 1)
• docomontate, bucMArio mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, Mlhai Viteazul. 
Preț 35.000 euro. Tel. 0743-103622,0724-169303. 
(Casa Betania)
• aW ă 2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut Aleea Păci Preț 35.000 euro. Tel. 0744-' 
770051,0720-387896. (Casa Betania)
• etajă aecomanoate, contorizări, jaiuzeie exte- 
rloai balcon mare, parchet ProgresuL Preț 
1,150 mid. ROL/115.000 RON. Tel. 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)
• «ta| ă decomandate, contorizări, parchet 2 
băl 2 balcoane, Miriști. Prrt 1,7 mid. ROM 
17MB RON. tel. 0743-103622,0124-169303. (Casa 
Betania)
• ata| totamudtai, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, reparatoare, 
Bălcescu. Preț 35390 euro neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania:
• ataj tatiMifc, 2 băl 2 balcoane, centrală 
rennica proprie, lavaDii, insniaLH noi, Deceoat. 
Preț 13 mkl ROM 1SLOOO RON. TeL 0742-005228 
0724-1693(3. (Casa Betania)

• etaj ă decomandate, 2 băi, oaicon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, ton 
Creangă Preț46300 euro. Tel. 0724-169303,0742- 
005228 (Casa Betania)
• «OM «tort centrale, duc <k xucon,
teco att rara nomean interioare, 
om. boxă mfr pn. oarc-et, tei.

0788065703 (Fiesta Nora)
• mm Prora»«taul cu balcon, st 78 mp, parchet 
contorizări, ocupabil Imediat Tip standard fără 
moamcan.tei. 0723/2S1498 (Fiesta Nora)
• DatataLdtai, 2 balcoane. 57=57 mp, parchet 
îh camere șl hd. in stare f. bună gresie, ftaMtă 
conforttat posibilitate de extindere,'31300 euro 
neg, 0724(254051; 232809 (fiesta Nora)
• zbm Zamâraacu, în circuit 56 mp, contorizări, 
balcon îndiis, parchet faianță fa bucătărie și 
baie. Tel. 0745/302200 232 809 (Fiesta Nora)
• fonta argent zonă ultracentrală balcon, 
contonzat, parcnet zona liniștita, gresie, faianța, 
modificat850 mil. let, O78M165.7O3. (Fiesta Nora)

• mm caMtf vechi, et 2, bloc cărămidă 
contorizări, parcnet rară moamcan, preț uoo 
ml lei, negociabil teL 0723(251498 (fiesta Nora)
• zsm Qajdta semidec, et 1/4, balcon, gre , 
raiama, contorizări, parchet moch , preț 
30.000 euro, tel. 0745-302200. (fiesta Nora).
• zom 22 Decembrie, decomandate, etaj 3/4, 
contorizări, 2 balcoane, liber, fără amenajări, 
preț 30.000 euro. Tel. 0723-251398 (Fiesta Nora)
• tom l Creangă dec, tt intermediar, 64 mp, 
contonzan, oaicon incnts, rara amtnajan, 1,150 
mid. lei. neg, tel. 0732(251.498 (Fiesta Nora)
• zom Dajdii et 2 balcon închis, centrală 
termică ftră modificări interioare, preț 975 mii. 
lei negociabil, teL 0745/302200,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zor» Emkwocu, decomandate, etaj ioterme- 
oi ar t PatCDix comonzan, paronst» rata wntmran. 
vedere fo 2 părți, preț 1090 mii. lei neg- tel. 
0723/251398 (Fiesta Nora)
• Mnâ moMă parchet centrală întreținut 
preț 750 milioane lei, teL 718706,0745(354579, 
718705,0745(354579 (Omega Hunedoara)

oaMoarenaMiM < m faianță 2 convec- 
Wt, barter, bacon Ihchis, jaiuzeie exterioare, 

apometre, preț 680ml, negodabil zone o.T. Tel 
747798 0742/902488, 0742/B72106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

• MoaranMtor iui 1, centrală gresie, faianța, 
apometre, preț 800 mil„ negociabil, Pirta 
Eliberării. Tel. 747798,0742/902488 0742/872106. 
Hina Terra Mia, Hunedoara)
• npMfot, centrală super renovat zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798 0742/902488, 
0743(872106. (Tina Tema Mia, Hunedoara)

• CMMă mm Mol Micro 6, bine întreținut, 
preț 350 ml Tel. 747798, 0742/902488.
’«/o izwr I ma Terra Mia, nunearara)

u Bălcescut et.2, 
balcon mare închis, 
imediat preț 830 mH.

• Qojdta hol centrai, modificări multiple, par
chet faianță gresie, centrală termică jdisele 
exterioare, izolație italiană preț 820 ml lei. Tel. 

0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Sir. M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajat 100%, totul nou, centrală 
termică preț 775 ml lei. TeL 0720/437889, 
0720/3480B9(Green Contact)
• U BaMeecta zona ANL etaj 4 amenajat 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabil Tei. 
0720/437889,0720/348088 (Green Contact)
• aairMac, etaj intermediar, zona Al. Transil
vaniei, parchet gresie, faianță balcon deschis, 
apometre, gaz contorizat -1 foc. Preț 985 mii tei, 
negociabil. Tel. 234401. (Rubln'ș Home)
• daconiMdtoa»KapMaimietaj intermediar, 
amenajat Preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
234401. (Rubin’s Home)
• dee, mm Eminescu, et intermediar, ame
najat parchet gresie, faianță contorizat Preț 
IDS mid. lei, neg Tel, 234401. (Rubin's Home)
• sn* iMacAMală et 2, decomandate, vedere 
la bulevard. Preț 13 mid. lei. Tel. 0742(278051. 
(Rubin’sHome)
• zonă Mncantială et 2, decomandate, vedere 
în spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’sHome)

Straiului, et 3, gaz
dioc 4 niveie,

• daaanmdate, Hjwicu, et Intermediar, 
centrală tem ică rchet balcon mare închis, 
frumos amenâjat preț 900 mii. lei. Tel. 
0722(568938 (Ella)

•
contorizat fărămari
preț 500 mil. lei. Tel 0788
• *aaMjtatata Mta* apometre, gaz conto
rizat îaanța. gresie, parcnet laminat instaianl 
sanitare noi, oaicon închis, mobilă bucătărie 

Indusă» preț ocupabil Imediat preț 1,1 mid. lei.

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zomMtaoă balcon închis, îtalati nitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 mit , neg, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

Primăria Comunei > Mn&uș
organizează LICITAȚIE PUBUCA DESCHISA cu stri

gare prin preselecțle, în conformitate cu H.G. 85/2004, 
la sediul Primăriei Densuș, în data de 16.05.2005, ore 
10.00, pentru vânzarea masei lemnoase pe picior cu un 
volum total de 1.186 mc (1U4FA - 72 DV).

Preselecțla va avea loc în daria de 11.05.2005, ora 
1O.OO, la sediul Primăriei. De asemenea vindem tractor 
U 650 cu plug, în stare avansată da degradare, auto
turism Dacia 1410 șl stația de autobuz Densuși 2.

Relații la telefonul 775.210.

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
-societate de reorganizări și lichidări judictere-

. ANUNȚA TOII CREDITORII
Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului față de

SC ROBI KOX FARM SRL BRAD
Potrivit art. 76 din Legea nr, 64(1995 - republicata, termenul limită pentru înregistrarea 
creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este data de 10.052005.
Prima adunare a crecBtortkrr va avea foc la Tribunalul Hunedoara, In data de 20.06.2006, ora 
10, cu următoarea ordine de zi:
1. raportul administratorului judiciar;
2. analiza situație, pasivului debitoarei;
3. constituirea Comitetului creditorilor;
4. deschiderea procedurii falimentului;
5. măsuri ce vor fi întreprinse în vederea continuării procedurii;
6. aprobarea stabilirii retribuției lichidatorului în procent de 12% din încasări, iar în lipsa 
încasărilor, de 20.000.000 lei din fondul unic de lichidare;
Ț. diverse.
în confomnitate cu prevederile art 56, alin. 4 din Legea nr. 64( 1995 - republicată, este admi
sibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, 
comunicată prin orice mijloace și înregistrată la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de date fixată 
pentru exprimarea votului.

roma Armatei, etl, gri..; 
contonzat. oaicon incnis, 
ocupabil imediat Tal.

• cumpăr apartiamal 2 camere, (semDdeco- 
mandate, în Deva, zonă bună de preferință etaj 
intermediar. Ofer preț bun. Tel. 211587. (Eviflo)
• Z«m Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
fără îmbunătățiri. Ofer 750 mii. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• nnl (tanOtiaMă etai intermediar. Ofer«70 
mii. lei. Tel 0720/437889. <r,’20/348Xi89 (Green 
Contact)

.am

• Mașină rotativă pentru tipărit ziare
(2 culori) - rotagazetă
• Turn de împachetare
• Mașină de tipar plană (tip Aurelia)
• Ghilotină

Informații la redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A, parter sau la telefoanele: 
0254/211.275, 0722/402.044.

Persoană de contact Cornel Poenar.

CUVÂNW
SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA

-societate de reorguilzrtlșl llcfiklMJuddare- 
ANUNlATOpCREDTORIi

Că s-a dispus deschiderea procedurii ds reoiganturo judiciarii și a falimentului față de

. SC COLUMNA TTOCOM KRL HAȚEG
Potrivit ari. 76 din Legea nr. 64/1995 - republicată, termenul limita pentru înregistrarea 
creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este data de 10.05.2009.

Prima adunarea credtaaorvewee loc la Tribunalul Hunedoara, h dala de 20.06J005, ora

1. raportul administratorului judiciar,
2. analiza situației pasivului debitoarei; '

3. constituirea Comitetului creditorilor:
4. deschiderea procedurii falimentului;
5. măsuri ce vor fi întreprinse în vederea Continuării procedurii;

6. aprobarea stabilirii retribuției lichidatorului îh procent de 12% din încasări, iar în lipsa 
încasărilor, de 20.000.000 tei din fondul unic de lichidare;

7. diverse.
In conformitate cu prevederile ărt 56 alin. 4 din Legea nr. 64(1995 - republicată, este admi
sibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notatul public, 
comunicată prin orice mijloace și înregistrată la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de data 
fixată pentru exprimarea votului. >

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
-societate de reorganizări și lichidări Judiciare-

ANUNTATOȚ1 CREDITORII
Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului față de

AGENT INVEST SA DEVA
Potrivit art 76 din Legea nr. 64(1995 - republicată, termenul limită pentru înregistrarea 
creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este data de 10.05.2005.
PrimaMumnaoMlftoritorvaavsa toclalhbunaM Hunedoara, ti date de20.05,2005, ora 12,

1. raportul admMstratorului judiciar;
2. analiza situatlal pasivului debitoarei;
3. constituirea Comitetului creditonlor;
4. deschiderea procedurii falimentului;
5. măsuri ce vor II Întreprinse în vederea continuării procedurii;
6. aprobarea stabilirii retribuției lichidatorului în procent de 12% din încasări, iar în lipsa 
încasărilor, de 20.000.000 iei din toridul unic de lichidare;
7. diverse.
în conformitate cu prevederile art. 56, alin. 4, din Legea nr. 64(1995 - republicată, este admi
sibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditatul ui de către notarul public, comu
nicata pito orice mijloace șl inregisțrată la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru 
exprima rea votului.

RECLAME
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IU. 227479, 0745/357893. seara.
(Garant Consulting)
• mm tete*, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507B17 (Ella)

Vând ap. 3 camere (05)
, • mm Cm, centrali gresie, faian» 2 băi, 
» parchet balcon, preț 950 milioane lei, negodaW, 

tet 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
■ Bmta, dac, CT, gresie, faianță. 2 balcoane 
închise, l cămări, pretabll la modificări, 13)50 
mid, 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara) 
■I mm Mfcro 5, decomandate, etaj intermediar, 
centrală, gresie, faianță, lavabil termopan, 
nrenon, usa metalica. aso milioane iei, neo„ 
tel718706,0745/354579, (Omega Hunedoara)
• MM Mm 6, etpj intermediar, centrală, gre
sie, faianță, modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
■ Hri, ăicimwutota, parter înalt, zonă 
centtal*. amenajat, podele laminate, CT, gresie, 
faianță ftal.ană, ideii privatizare, preț bun. Tel. 
0726/826624,231108 (Temporis)
• uthaoenkM teomandate, contorizat total, 
parchet gresie, faianțl 2 băl, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. (#26/826.624. (Temporis)

• etaj 2, Micro 3. bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Tel. 747798,0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• grote, MM, Micro 3, etaj 3. Tet 747798, 
0742/902488,0742/872106. (TlnaTerra Mia, Hune
doara)
• DmtaăUdi decomandate, centrală termici 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianțl vedere în 2 părți, ocupabil imediat Tel. 
0788/165.703,0724/254.051 (Fiesta Nora)
e mM caninii decomandate, et Intermediar, 
2 băi, 3 balcoane, parchet gresie, faianțl vedere 
în 2 părți, preț foarte bun, tel. 0788/165.703, 
0724/254051. (Fiesta Nora)

centrală termici 
parchet balconînchls, st 80 mp, preț 13 mid. lei, 
t»072f/7M80l,Wma-lnvest)
• UMM teMMMtote 2 băi, 2 balcoane, st 90 
mp, coreortzări, parchet nrea'e, faianțl zona 
Decebal-pta» preț 1,4 mid. lei, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• decomandate, parchet faianțl contorizat et
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. Tel. 230324, 

-u 206.003 (Mimason)
) • decomandate, etl, centrală termici boxă. 2 

** băi, împăratul Traian, preț 1,75 mW. lei. Tel. 

0745/253^13,206.003 (Mimason)
• aamidoeomandata. amanetat centrală termi
ci 80 mp, et Intermediar, bdul. Decebal Deva.

, 13! kL lei. Tel. 230324,206.003 (Mimason) 
(•Hcrol decomandate, amenajat gresie, 
' faianțl parchet lamelar, centrali ușă metalici

720 mH. Tel. 710129,0740/146780. (Stil (mobiliare

• MM Mteaal modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrali Ducararie 
mobila», 35900 euro. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil imobiliare Hunedoara)
• Mtere 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrali 525 mi. Tel noi29, 
07
• bdiî
convector,750 mil. Tel. 710125,0740/146780 
imobHfare Hunedoara)
• semidecMiandate, parchet, gresie, faianțl
contorizat etaj Intermediar, preț 35.000 euro, 
negociabil, te /! >4 ■ Garant Consulting)
Dacta^ftOmîlTețSâbîl.W 0343/5©»' 

(Garant Consulting)
I • cnmnlrt mobilat centrali aer
1 condiționat bd. N. Bălcescu, preț 32.000 euro. 
i Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• Aleea Mețler, semidecomandate, parchet 
apometre, gaz contorizat zugrăvit et 3,720 mii.

,^5.208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000) 

yProgreteul decomandate, 70 mp, parchet în 
Tun rcătărie, baie, 2 debarale, suportă mo

dificări, balcon, totul contorizat 1,180 mid. Tel. 
235.208,0724/620358,0721/744514  (Rocan 3000)
• zona Aleea Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianțl 2 băi 
amenajate, centrală termici ușă metalici boxl 
preț 15 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• Geerge Enescu, decomandate, 100 mp, 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et. 1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona Ha» decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchet centrală termici balcon închis, boxl 
preț 1,350 mid. iei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (RoCan 3000)
• zona Mtoaratat et. 3, cu centrală termici 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferen» Tel. 
0745/253662. (EVrika)
• laponff Zsm Liliacului, centrală termici 
termopane, parchet laminat gresie și faianțl 
balcon mare închis. Preț 135 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/660160. (Evrika)

• ros* rtkaanba» Al. Nepton, decomandate, 
oauoaieoacentraiarerTnicain iranție, parter

înalt bun și pentru privatizare, ocupabil imediat 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel 0745/253662. 
(Evrika)
• umidire—ndxte, zona Bulevard, et inter
mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat, 2 focuri, îngrijit preț 1,260 mid. lei. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• decomanMț ani Liliacului, centrală 
termici termopan, gresie, faianțl mobilă 
bucătărie, beci ■ 30 mp, preț 45.000 euro. Tel 
0722/566.938 (Ella)
• semidecomandate, tete, parchet gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidl ocupabil 
imediat preț 750 mii. tal. Tel. 0788034.022 (Efia)

OMHIASK
AS«5URA*ti Șâ VIATA

• tec, rom Minerului, bloc de cărămidl 
parchet de stejar, gresie, faianțl instalații 
sanitare noL gaz contorizat 2 tocuri, apometre. 
repartitoare, 790 mK neg TeL 0788^98904 (Dla)
• MtahtoCsMM BkăevartL CT, 2 băi, 2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianțl parchet lavabil, 
modificai Interioare, renovat recent vedere în 2 
părți, 155 mid. lei neg, 0788/888318 (Ella)
• mm Derctai, ---lidecomandate, 2 băi, 2 
Balcoane, cenușia rermtca, parenet rrpț i^> 
mid. lei TeL 234401 (Rubin’s Home)
• mm Froerote, parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
et Intermediar. Preț bun. 234401. (Rubin’S Home)

• km Qrtte, etaj 3, termopan, parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• xninmrMnii, romurtoat, în circuit Preț 13 
m lei. 0742/279051. (Rubin’s Home) '

• tecomunteto, bl Mhai Viteazul, etaj 3, 
cert mura, hol mân,gresie, faianțl ușă 
metalici 880 mii. negociabil. 0741/130438 (Profil 
Expert Hunedoara).
• drcomandte, zonă centrali centrală 
termici parchet garai, balcon, 1500 mid, nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
« ssaa BancMat et 2, dec, 2 băi, gresie, 
faian» parchet balcon închis. Preț 60.000 euro 
neg. T» 219470. (Multiprima)
• zona 1 Decembrie sdec, centrală termici 
toate dotările. Preț 35000 euro neg. Tel. ,219470. 
(Multiprima)
• decomandata, cu CT, bine întreținut zona
Micro 5, Hunedoara, preț B50 mIL Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/515637. (Lary Mya Hunedoara)
• uacemanoute, c«w«a termici etaj interme
diar, zona MS/l HD, preț 840 mii. lei, 84000 RON. 
Tel. 0254/743222, 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• modicat ta 2, zona teatru, preț 20.000 euro. 
Tel. 0254/743222 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)

Cumpâr ap. 3 camere (06)
• cumpăr M*rtenMnl 3 4 camere, în Deva etaj 
Intermediar, zonă buni Ofer prețul pieței. Tel. 
211587. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• zunagtal Instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. TeL 718706, 
0745/354579l (Omega Hunedoara)
• am wtro fi, etaj intermediar, moamcan Irite- 
noare, gresie, faianțl zugrăvit 830 milioane, 
neg. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mkro 4, etaj Intermediar, centrali 
balcon, parchet gresie, faianțl 1250 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• mm DercbanH, etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxl hol central, erase, 2 băi, 1,6 mid. lei neg. 
0720/437889,0720/348.089 (Green Contact)
• zum Emlnucu, decomandate, 2 băl, 2 
balcoane, amenajat complet centrală termici 
preț 1,15 mid. lei negociabil. Tel. 0720/437589, 
0720/348.089 (Green Contact)
• Ion Craongl etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, CT, ușă lemn masiv, parchet vedere 
ta două părți se poate ocupa repede, preț 52000 
euro negociabil tel 0721/251.498 (Fiesta Nora)

• mm 22 Decembrie, et Intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termici toate dotările, 
mansardă, garaj. Preț 60500 euro neg. TeL 
219470. (Multiprima)
• etaj intanmdtar, zona Creangl centrală 
termici 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
miliarde lei, negociabil. TeL 234401. (Rubin’s 
Home)
• et tatonnular, Eminescu, dec., 3 balcoane, 2 
băi. 45000euro. 234401. (Rubin's Home)
• zonă centatt, etaj 2 decomandate, garaj, 2 
balcoane, st - 90 mp. Preț 155 mid. lei. Tel. 
0742/278051. (Rubin’s Home)

• **““ fwșbă certnua termica.qDf mnrtmnnM 
termopan, parchet gresie, faianțl bucătărie 
modificați TeL 0723/251.498 (Green Contact)
• Sfratta MwtaiM. decomandate. 2 băi, 
faianțl parchet centrali 960 mii. TeL 710129, 
0740/146780. (Sfii Imobiliare Hunedoara)
• teaxnandte. vtaevi de bazinul de înot 
amenajat centrali 2 băi, 3 balcoane, 32000 
euro. TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro l etaj intermediar, living, amenajat 
centrali decomandate, bucătărie mobilați 
utila» 2 băi, 1,250 mid. Tel. 710129,0740/146780. 
(Sfii Imobiliare Hunedoara)
• tecomanteto, et 3, zona Ion Creangl par
chet greși e, faianțl contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Tel. 0745/159573 (Mimason)
• itaaxBMtata, fnj sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei. Tel. 0745/159.608 
(Mimason)
• decomandate, garaj, zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 227542 seara. 
(Garant Consulting)

balcon închis, zona poliției județene, Eminescu. 
Preț 45.01» euro. Tel. 0742-005228.0720-387896. 
(CasaBetanla)
• etaj 2 decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianțl garaj cu apă caldă și călduri, loan 

Corvin. Preț 41.000 euro. Tel. 0724-169300,0743- 
103622. (CasaBetanla)
• decomandate, zona Parâng, etaj intermediar, 
îmbunitățit, 650 mii. negociabil. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).
• semidecomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termici interfbn, 900 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• bdul DecMat dec., SL 80 mp, ST 100 mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari, 2 băi, buc. modi
fica» CT, gresie, faianțl et 3, preț 50500 euro. 
Tel. 0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000)

Dacă ești o persoană dinamică, 
perseverentă șl pasionată de succes, 
vino alături de noii

Angajăm Consilier de Asigurări în Deva
Certat*
•» atitudine pozitivi dinamic, sociabil și perseverent;
■» abilități foarte bune de comunicare;
• flexibilitate, rezistență la stres;
• experiența In vânzări constituie un avantaj în dezvoltarea profesională și în carieră.

Oferim:
• cursuri de specialitate gratuite în Central național de pregătire;
•» training și suport continuu;
•* venituri fixe, comisioane din încasări și bonusun;
• posibilitatea unei cariere de succesîn domeniul asigurărilor private stomatologice, 
de sănătate, viață și pensii.
Trimiteți scrisoare de intenție și CV pe adresa: Deva, M. Kogălnipeariu, bl. F 5, sc.4, 
ap.62 până In data de: 20.04.2005.

In atenția d-lui Ursachi-Galea Octavian, Fax: 0254/221836, e-mail: hunedoaraBomni- 
asigHfe.ro.
Numai candidați! selecționați vorfl contactați pentru Interviu.

RECLAMĂ

• mm Astoria, dec, ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon închis, bloc acoperit preț 35500 euro. 
Tel. 0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• teamoteto, ttrt îmbunătățiri, zona MS/l, 
preț 22500 euro, negociabil. Tel. 0254/743222, 
0742/460397, 0741/766306, 0742/615637. (Lary 
Mya Hunedoara)
• tecoiNndte,zoni Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare, preț 
35500.Tel. 0722/566338 (Ella)
• decomandate, zona Bejan, et 3, centrală 
termici jaluzele exterioare, 2 băi, gresie,

a
 zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
lei. T» 0788/888818 (Ella)

• doc. zona Carpați. modificat 2 băi, gresie, fa- 
Ian» parchet instalații sanitare noi, 2 balcoane
(1 închis cu termopan), lavabil, vedere in 4 părți, 
preț 155 mid. lei. Tel. 0788/888818 (Ella)
• zona Mtorița, et 2, parchet 2 băl, gresie. 
•• ' centrală termici lavabil, ușă schimba»Man» centrală termici lavabil, ușă schimba» 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710303 (Prima-lnvest)
• 2 apartamente cu 4 camere, b-dul Decebal, 
etaje intermediare, amenajate modem, cu 
centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopane, 2 băi amenajate, bucătărie mare. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel 0723/660160. 
(Evrika)
• am M. Eminescu, et3, decomandate, 2 băi, 
centrală termici hol central. Preț 1,1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Evrika)
• wtMH 2 băi, 2 balcoane, parchet gresie,

• Mitedsc. cantortzări, 2 băi. balcon închis cu 
termopan, et3, preț 40500 euro, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• dac, 2 balcoane, 2 băi, CT, lavabil, zonă buni 
preț 48500 euro, tel. 0740/1 %ax rima-invest)

• 2 caso, în Deva, zonă liniști» curte șl grădini 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrali 
amenajări interioare. Prețuri negociabile. Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• zm MMI curte și gradină 1000 mp, 3 
camere + living, șemlneu funcțional, terasă 80 
mp, 3 băi. Preț 100.000 euro. Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• «Ml am Hunedoarei, preț 40.000 euro. Tel,
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• ta IA km de Deva, construcție noul 2 camere, 
bucătărie, hol, pivni» grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0721393295. (Temporis)
• mm HMadMia, renova» recent gaz, apl 
hldrofor, fosă septici 2 camere, bucătărie, hol, 
baie eu cabină duș, anexe, curte betona» gră
dină șl livadl st 1700 mp, preț 42500 euro, nego
ciabil. TeL 0726/826.624,0720/354453.  (Temporis)

• zona Căiugănni, CT, 3 camere, curte, grădini 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet -resie, faianțl st 960 mp, garaj în 
construdie. preț 2500 mW. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).
• Dna, Mnă centra» 3 camere, living, baie 
amenaja» bucătărie mare, CT, pivni» pod, 
curte, âriexe, grădină 450 mp. 79500 euro neg. 
T«LO72(/<318»OraV348O09 (Green Contact)

,Deva.P+i+M,7camere.2hv>nguri.2 
l. plus încă un corp: cameră, hol.

•Wn 
băLCT,

mp. ) euro negociabil. Tel. 
(Green Contact)

• D«MteM ierrtra»4camere,hotbucâtivie, 
2 băi, garaj, amenajări modeme: parchet 
faianta. gresie, centrala termica, termopane, 
curte și grădină ST=7D0mp. Preț 95.000 euro. TeL 
ram 0720/348089 (Green Contact)
• DMta BntaMM corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parchet tavane false, spoturi, 
2 băi, 2 bucătarii italiene; curte și grădină ST=700 
mp. Preț 3,6 mid., lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• ten, Mat centra» 4 camere, 2 băl conto
rizat termopane, beci, teren 700 mp, preț 110500 
euro. Tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• 3 cmmto, bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, preț 70500 euro, teLO721/815781. (Prima- 
lnvest)
• taa CMM 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
uWtibte. SC 280 mp, ST 1250,70.000 euro. Tel. 
718706.0745354579. (Omega Hunedoara)
• cart p»1.4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termica proprie, garaj, parpaf termopane, st uxi 
mp. Deva. Preț 100500 euro. Tel. 0742-005228, 
0720-387896. (CasaBetanla)
• 4 camere, 2 corpuri, curte si grădină st 
3.000 mp, pomi fructiferi si viță-de-vie, situată la 
10 ten * Deva. Preț 300» euro. TeL 0744-690918, 
0720-387896. (CasaBetanla)
• 2cartHl5camere,2bucătarii,garaj, grădini 
st 2000 mp, situată la 15 km de Deva. Preț 46500 
euro. Tel. 0740-914688, 0720370753. (Casa 
Betania)
• cad p+2, 6 camere. 2 băL balcon, terasl 
garaj, construcție noul zonă rezidenția» Deva. 
Preț 130.000 euro; Preț 0742-005228.0720-387896. 
(CasaBetanla)

i

I
• zona Hteroua, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, «an» 21» amenajate, jaCuzZi, 
living, parchet centrală rerun» complet 
mobila» preț 118000 euro. Tel. 235.208 
0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000)
• zonă buni parter+etaj, 4 camere, scară inte- 
rioarl parchet în camere, 2 băl, garaj, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținută, preț 75.000 euro Tel. 
235.208 0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zum Horea, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămări pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235208 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona parc, 3 camere, bucătărie, baie, hol mare, 
teren drept 1100 mp, ideal pentru firme, preț 
100.000 euro, negociabil. TeL 0788/497615. (Ag. 
imob.Nr.l)

Cumpăr case vile (14)
• lagaitl cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat Tel. 0721/055313 (Prima-lnvest)
• Zona teva sau Simeria 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 3OO-45Q miL lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Cartta Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 
buni grădini cur» Ofer 90500 euro. Tel. 
0720/437889,072Q/348089 (Green Contact)

• txfrwlM scos din circuitul agricol, st 8.000 
mp, fs 415 metri, teren ce poate fi extins în func
ție de cerere, Str. Aeroportului. 7 euro/mp. neg. 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• urgent! Zăvoi, 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Don, rtravfian, ST=700 mp, FS=13 m, pano
ramă deosebi» utilități în zonă Preț400 mii. lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• La 7 km de Deva, drum național, intravilan, 
ST=1500 mp, apl .curent gaz, 5 euro/mp neg. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• tem spre Coz» intravilan, $T=5700 mp, 
parcelabll, acces din 3 părți, apl curent gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• kitravfian, to Leșnic, fs 12 m, st.510 mp, ideal 
construcție casl toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108 (Temporis).
• Intravlin, ta Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate și parcela, preț 25 euro/mp. 
Tel.0726/826.624,0720/354,453. (Temporis)

• agent spre închiriere garsonierl zonă ultra
centrali mobilată și utila» pe termen king, preț 
100 euro/iunl și apartament 2 camere, nemo
bilat, în Gojdu, parter, ideal pt birouri, teL 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgent spre închiriere apartament cu 3 
camere decomandate, în Dorobanți, cu centrală 
termici mobilat, aragaz, frigider, contorizări, 2 
balcoane, gresie, faianțl parchet, preț 200 
euro/lunl telefon 0723/251498 (Fiesta Nora)
• eter ap.4camere,centrală  termici mobilat și 
utilat, zona împăratul Traiap Deva, preț 2M 
euro/lună negociabil. Tel. 230324,0745/266071 
(Mimason)
• ofer apartament 2 camere, complet mobilatși 
utilat, contorizat, zona Piața, 4 mii. lei/lună. Tel 
20&003,230324 (Mimason)
• olar apartament 2 camere, semi mobilat, zona 
Bălcescu, Deva, 35 mii. lei/lună negociabil. TeL 
230324,206.003 (Mimason)
• aut pe termen lung garsonieră mobilată in 
Deva. Plata în avans. Tel.0721/055313. (Prima- 
lnvest)

Cumpăr teren (22)

• oui urgent pentru închiriat spațiu ultracen
tral, cu vad bun, cu suprafață între 30-50 mp. TeL 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)

Vând case la țara (17)
• Cart, 3 camere, Nandru, centrală cu lemne, 
anexe, grădini apă curenta, fosă septici 45.000 
euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• 2 amaro, bucătărie, baie, garaj, piscină în 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
de cărămidl podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdle, 10.000 euro casa * 10 euro/mp. Tel. 
718706,0745354579. (Omega Hunedoara)
• 2 camare, anexe, ST 500 mp, Banpotoc, neg. 
tel. 0740/210.780 (Prima-lnvest)
• ort In Leșnic, cărămidl 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• asăta constojcțte, SC 100 mp,ST 1000 mp, 
Topii» 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Crirtr.îcamere, bucătărie, baie netermina» 
anexl un miliard, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

• t tectarc. intravilan, la șosea în Deva sau îm- 
prejtrimi, plata Imediat 215.212 (Prima- Invest)
• te Mă centra» 200-500 mp. Ofer 40 euro 
Z*nto. 073V437889,0720/348089 (Green Contact)
• ZaM teva, intravilan, 5T=1000 mp, utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089 
(Green Contact)
• ta ZM, după Casa Galbeni Ofer prețul 
piețeLTâl. 0742/278051. (Rubin's Home)

Vând spații comerciale (25)

• MMrtcuoesunația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apl canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabil. 0745/163.445 
(Mimason)

• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobila» contorizări, centrală termici TV color, 
frigider, aragaz, zona M. Eminescu TeL 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l ,
• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, 200 euro/lunl 
710.129.0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă buni 
(ne)mobilat Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/25366Z 
(Evrika)
• Spațiu comercial, bdul. Dac» 190 mp, 
amenajat, centra» 5 euro/mp. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Spațiu comercial 30 mp, centra» termopan, 
200 euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

Schimburi imobile (30)

Cumpăr case la țară (18)
• in«H modM» dar locuibili în jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței.Tel.0785B88818(Ella)

Vând teren (21)
• taran Cinuv, o0 m deschidere la apl 80 m 
deschidere la'drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. TeL 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren zm Rotarilor - intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 eurc/mp. 
Tel. 718706,0745/35079. (Omega Hunedoara)
• Hzavta, teșllș, la șoseaua naționali 2000 
mp, apl gaz, curent preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mrartan, țatoaș, ST 4000 mp, utilități la

- poartl urgcnt ™ ST&’OTtțL ÎS ”WT263« 
(Prima-lnvest)
• Hravtei, pn DN 7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• bMMM*Săntuhalm,Ja DN 7,14.770 mp. 
fs 200 m. Preț 20 eura/mp. Tel. 219470. (Multi
prima)
• văRdpnrato teren oi suprafețe cuprinse între 

’ 500-1000 mp, în zonă rezidenția» toate
facilitățile, preț 26 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615 (Ag. imob. Nr.l)
• tMterat la 54 km de Deva, 100500 mp, cu FS 
1000 m, toate facilitățile (apl gaz, curent 
canalizare), preț 10 euro/mp, negociabil, tel. 
078te«7615.(Ag.imob.Nr.l)
■ «teta teren, la 15 km de Deva, pentru 
construcție case de vacan» panoramă 
superbi ST 900 mp, FS-20 m. Facilități: apl gaz, 
curent cablu TV, preț 6500 euro, negociabil. Tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
»jnrotte <fe teren intravilan, pe Prelungirea 
VUIcan, suprafețe 500-1000 mp, FS 24 m, preț 20 

11 Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
«Intavlan, 25 parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500-700 mp, în zonă rezidențială, toate 
fadJitațte Preț 15 euro/mp, negociabil. TeL 0740- 
914688,0724-169303,223400. (Casa Betania)

A. 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
poate și parce» teren situat în 

Traian. Preț 15 eura/mp. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)

• totravtai, st 5700 mp, la D.N. 7, situat între 
Slntandrei și sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)

EVIDENTIAZĂ-TE!
f

ni

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• cunpăr ivgant spațiu comercial, zonă ultra
centrali bd. Decebal, Bd. 1 Decembrie, cu 
suprafață între 100-300 mp. Ofer plata pe loc. 
0788/497615, (Ag. imob. Nr.l)

Chirii imobile (29)
• aut ort, 3 dormitoare, de închiriat, pentru 
cetățeni străini. Preț la vedere. TeL 224296, 
0788O61782.(Garant Consulting)

• schimb apartament 2 camere, etl, zona Zam- 
firescu, semidecomandate, centrală termici 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon Inch» lavabil, cu apartament 3-4 
camere, etaj intermediar, zona Progresul» bloc 
de cărămidă. Ofer diferență de 150 milioane lei 
Telefoane 230479; 0745/253662. (Evrika)
• îdiimb apartament 2 camere, zona Dacia, et 
2, îmbunătățiri, cu apartament 2-3 camere, zona 
Gojdu, Liliacului, Mărâști, 22 Decembrie. Ofer 
diferență. Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• cad la 25 km de Deva, cu 2 camere, bucătărie, 
curte și grădină 1400 mp, cu apartament 3 
camere, zona M 15, fără diferen» Tel. 
0788/497615. (Ag.imob.Nr.l)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider ta publicarea de ziare 
și servicii Internet ta vestul Austriei, in nard-estul 
Ungariei, cât și ta județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

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

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

Daca vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!
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• chioșcul de ziare de lăngă 
Comtlm-,
• chioșcul de ztare din stal ia 
de autobuz Orizont Micro 16;
• chioșcul de ztare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia:
■ chioșcul de ziare intersecția 
ZamBrescu - B-dul Decebal.

CUVÂO Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică oublldtate.
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• Jurnalist chinez. Premiul mondial
UNESCO/Guillermo Cano pentru libertatea 
presei pe 2005 va fi decernat jurnalistului 
chinez Cheng Yizhong.

• La reanimare. Printul Ernst-August de 
Hanovra, soțul prințesei Caroline de Mona
co, aflat de luni în spital, a fost plasat la 
reanimare. E vorba de o pancreatită acută.

Coadă la „Star Wars"
Los Angeles (MF) - Un grup de nouă spec

tatori pasionați de „Star Wars” stau la 
coadă din 2 aprilie în fața unui cinema
tograf din Los Angeles, pentru a fi primii 
care își cumpără bilet la film, cu șapte săp
tămâni înainte de lansarea sa pe ecrane.

„Este ultimul «Star Wars». Va rula mai 
întâi la acest cinematograf’, a declarat Jer
ry Anderson, un șomer de 27 de ani, care 
și-a adus cortul și s-a instalat în fața Chi
nese Theatre, sala unde a fost lansat primul 
film din serie în 1977. Singurul inconve
nient pentru fanii grăbiți este că filmul ar 
putea să fie lansat mai întâi la un alt cine
matograf din Los Angeles, Cinerama Dome, 
potrivit presei de specialitate.

Cea mai veche specie

Mașină de 
67.000 de lire | 
sterline

Londra (MF) - Fotba- j 
listul echipei Manchester i 
United, Wayne Rooney, i 
i-a cumpărat logodnicei ; 
sale Coleen McLoughlin i 
care a împlinit 19 ani pe i 
3 aprilie, un automobil ; 
în valoare de 67.000 de î 
lire sterline, scrie The j 
Sun.

Potrivit sursei citate, j 
Rooney a decis să îi j 
cumpere logodnicei sale 1 
Un Porsche 911, deoarece | 
aceasta este mașina ei ș 
favorită. i

Wayne Rooney și Co
leen McLoughlin mai au j 
câteva mașini, printre i 
care un Cadillac Esca- i 
Iade 4x4 în valoare de I 
60.000 de lire sterline și i 
un Chrysler 300C V8 de î 
25.000 de lire sterline. De \ 
asemenea, ei au fost ! 
văzuți la volanul unor, I 
automobile precum Audi I 
TT Roadster (30.000 de 1 
lire sterline), Mercedes : 
Benz SLKII (40.000 de i 
lire sterline) și BMW M3 i 
(50.000 
de lire 
ster
line).

Madonna (Foto: epa)

Somn Ulise a adormit după ce a alergat 
toată ziua prin curte. (Foto: fan)

Bunic a treia oară
Oslo (MF) - Prințesa Maertha Louise, 

fiica cea mare a regelui Harald și a reginei 
Sonja a Norvegiei, a adus pe lume ieri o 
fetiță ce se va numi Leah Isadora, cel 
de-al doilea copil al său. Fetița cântărește 
3,76 kilograme și măsoară 52 de centimetri.

Micuța este a treia nepoată a regelui Har
ald și a reginei Sonja, nefiind decât a cin- 
cea în ordinea succesiunii la coroană, după 
unchiul său Haakon, verișoara sa Ingrid 
Alexandra, mama și sora ei mai mare, 
Maud Angelica.

■ Fosilele aparțin unui 
umanoid înrudit cu ulti
mul strămoș comun al 
cimpanzeilor și oamenilor

Paris (MF) - Noi resturi fo
silizate atribuite lui Toumai, 
umanoid care ar fi trăit acum 
șapte milioane de ani, și re
constituirea tridimensională 
a craniului acestuia confirmă 
că e înrudit cu ultimul stră
moș comun al cimpanzeilor și 
oamenilor și reprezintă cea

Nu se mai 
înțeleg cu 
copiii
boneta (MF)-Ma-. • 
dorina și soțul 
regizorul Guy Ritchie, 
nu-și mai înțeleg pro
priii copii, care vor
besc între ei în limba 
franceză.
Bunicul lui Ritchie a 
dezvăluit că Rocco și 
Lourdes învață la ' 
Liceul Francez din 
vestul Londrei, unde 
studiază intensiv lim
ba lui Moliere. Lour
des vorbește deja flu
ent franceză, iar Roc
co se descurcă și el 
foarte bine.
Copiii vorbesc între ei 
acasă în franceză, iar 
părinții lor nu înțeleg 
nimic, pentru că nid 
unul dintre ei nu știe 
franceză.

Celebrități la
H în jur de 20 de invi
tați nu pot veni, după 
schimbarea datei căsăto
riei, amânate cu o zi

Londra (MF) - Dacă la căsă
toria civilă a prințului Char
les de la primăria din Wind
sor vor lua parte doar mem
bri ai familiilor mirilor, la sluj
ba religioasă și recepția de 
după aceasta vor fi invitați 
politicieni, vedete și reprezen
tanți ai familiilor regale din 
mai multe țări, inclusiv Ro
mânia, scrie The Times.

La căsătoria civilă vor lua 
parte 28 de persoane, printre 
care toți membrii importanți

O mărturie cu efect de bombă
■ împotriva lui Michael 
Jackson au vorbit Ralph 
Chacon și Adrian 
McManus, foști angajați

Santa Maria (MF) - Mărtu
ria unui fost angajat al lui 
Michael Jackson a avut efec
tul unei bombe joi, la tribu
nalul din Santa Maria.

Ralph Chacon a fost paznic 
la Neverland la începutul 
anilor '90. Jurații și-au ținut 
respirația în timp ce martorul 
a descris o scenă tulburătoare 
pe care a surprins-o uitân- 
du-se pe fereastra unei băi. „îl 
săruta pe băiat cu pasiune și 
mâinile i se plimbau pe tot 
corpul lui”, a spus paznicul, 
descriind în detaliu actul se
xual oral dintre cântăreț și 
minor, la care a fost martor. 
Este vorba tocmai de băiețe

Bărbații cheltuiesc mult pe jocuri video
■ Conform unui studiu, 
acestea distrag atenția 
tinerilor de la alte pro
duse media

Los Angeles (MF) - Bărbații 
cheltuiesc mai multi bani pe 
jocurile video decât pentru 
muzică, relevă un studiu efec
tuat de firma de cercetare Niel
sen Entertainment. 

cut la Bytom. Mmna lor 
a dorit prin manele lor 
să aducă un omagiu Su
veranului Pontif.

(Foto: EPA)

mai veche specie umanoidă 
cunoscută.

Craniul lui Toumai, a cărui 
denumire științifică este Sa- 
helanthropus tchadensis, a 
fost descoperit în 2001 în 
deșertul Djurab din Ciad de 
către francezul Michel Bru
net. Acesta l-a prezentat drept 
decanul de vârstă al umani
tății, în timp ce alți paleon
tologi îl consideră mai degra
bă strămoșul unei gorile.

Șase fragmente osoase îi e- 
rau atribuite până în prezent 
lui Toumai: un craniu, două 
fragmente de mandibulă și 
trei dinți, reamintește revista 
Nature. Brunet și colegii săi 
anunță că încă două mandi
bule și un premolar au fost 
descrise ca aparținând unor 
exemplare ale aceleiași specii.

Echipa lui Brunet a realizat 
de asemenea o reconstituire 
tridimensională a craniului 
pornind de Ia fragmentele 
osoase disponibile.

nunta prințului
ai familiei regale britanice, cu 
excepția reginei și a prințului 
consort. Ceremonia va dura 
20 de minute și va fi stan
dard. Opt sute de persoane 
sunt invitate la slujba de 
binecuvântare a uniunii celor 
doi de la Capela St. George. 
Pe lista invitaților figurează 
lideri politici britanici, dar și 
nume din televiziune, teatru 
și lumea literară.

Regina va lua prânzul la 
castelul Windsor cu unii din
tre oaspeți. Regina nu le va 
face o primire formală lui 
Charles și Camillei atunci 
când vor intra pentru prima 
oară în castel ca soț și soție.

I

Ralph Chacon și Adrian McManus. (Foto: EPA)

tându-1 cu voluptate pe ace-lul care a lansat procedura 
împotriva lui Jackson în 1993. 

Chacon a adăugat că l-a 
surprins pe Michael câteva 
Săptămâni mai târziu săru-

Jocurile video, în general, 
încep să ii atragă și pe cei de 
peste 40 de ani, un sfert din
tre jucători fiind trecuți de 
această vârstă.

Divizia interactivă de la 
Nielsen Entertainment a reali
zat un studiu pe 1.500 de per
soane în intervalul ianuarie 
- februarie. Nielsen Enter
tainment, o filială a VNU NV, 
Olanda, este cunoscută pentru

lași băiețel, cu mâna pe păr
țile intime ale acestuia. Cha- 
con a spus că nu s-a dus la 
poliție pentru a povesti ce vă- 

serviciul SoundScan de co
mercializare a muzicii.

Conform Nielsen, bărbații 
preferă, să achiziționeze în 
primul rând DVD-uri, apoi 
jocuri, CD-uri cu muzică, fiși
ere muzicale MP3 și alte for
me de stocare audio. Agenția 
a mai menționat că afro-ame- 
ricanii și hispanicii cneltu- 
iesc mai mult pentru jocuri 
decât caucazienii. 

zuse de teamă că nu va fi ere* 
zut. Avocatul starului, Tom 
Mesereau, a atacat cu viru*— 
lență credibilitatea martoru 
lui, insistând pe motivațiile 
financiare ale acestuia.
L-a văzut

O fostă femeie de serviciu. 
Adrian McManus, a spus apoi 
că l-a văzut pe cântăreț săru
tând trei băieți, uneori pe o- 
braz, atingându-le fesele sau 
zona din față a pantalonilor. 
McManus a spus că băieții 
dormeau în mod regulat în 
patul cântărețului între 1991 
și 1994, când ea a lucrat la Ne
verland.

Mesereau a reușit să dărâ
me credibilitatea acestui mar
tor, făcând-o pe femeie să re
cunoască faptul că a mințit de 
mai multe ori în declarațiile 
date' sub jurământ în 1993.

Tlîplețlî polonezi Jan, 
Fawel și Karol s-au năs


