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respectate încă de când au 
ales această cede pentru în
treaga lor viată. Preotul orto
dox, Miron Mateș, din Deva, 
șpune că viața preoților diferă 
în funcție de cultul religios. 
“Preoții ortodocși se pot căsă
tori sau nu! Alegerea se face 
la intrarea în preoție, când 
candidatul optează pentru o 
viață de familie sau pentru 
una de celibat, adică de absti-

aproximativ 93% dintre 
aționalitate română,

■Deva - Există însă și reguli 
legate de viața sexuală a celor 
care slujesc biserica, strict

■ Educarea tinerilor 
pentru abstinența 
sexuală va intra și în 
atribuțiile preoților.
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Deva (L.L.) - Anul acesta, 
contractanții au depus deja 
dosarul pentru prima tranșă 
de plată, probleme fiind doar 
la proiectul inițiat de comu
nele Luneoiu de Jos și Văli- 
șoara. întârzierile se datorea
ză falitului că banii nu au fost 
acordați de bancă la terme
nele prevăzute în momentul 
contractării. Dacă se depășeș
te termenul de 30 de zile

Deva (C.P.) - Guvernato
rul BNR, Mugur Isărescu, 
va prezenta, azi, bancnotele 
și monedele leului greu, ca
re vor intra în circulație de 
la 1 iulie. Structura va fi 
formată din șase bancnote 
și din patru monede. Banc
notele in lei noi vor expri
ma valori de 5 lei, 10 lei, 50 
lei, 100 lei și 500 de lei. Divi- 
zorii leului greu vor fi un 
ban nou (100 lei vechi), 5

alte
naționalități

5
nenfă sexuală.” Indiferent de 
această alegere, ei propovădu
iesc practicarea abstinenței se
xuale pentru că sexul este vă
zut de biserică drept un păcat 
major. Despre cei care aleg ce
libatul preotul devean spune 
că „ei depun un jurământ care 
este sfințit de episcop. Preoții 
care se căsătoresc se pot 
despărți doar prin moarte tru
pească sau adulter. Nu se

Mai multe 
poaftrii și grădini din 
localitatea Teliucu Infer! 
or au fost acoperite ieri 
de apele datorate ploilor 
din ultima vreme, /p.3

(Foto: Traian Mani

bani (500 lei vechi), 10 bani 
(1.000 de lei vechi) și 50 bani 
(5.000 lei vechi), Sub formă 
de moneSe. Până la începu
tul lunii iulie băncile vor 
trebui să efectueze modifică
rile care se impun astfel în- 
eât bancomatele să poată 
elibera și noile unități mo
netare. Cele două monede - 
leul vechi și cel nou - vor 
circula în paralel până la fi
nele anului viitor.

Avertizare meteo
Deva (D.I.) - Prefectura Hu

nedoara a primit ieri o nouă 
avertizare meteorologică pri
vind înrăutățirea .vremii în 
următoarele zile. Potrivit in
formațiilor transmise autori
tăților, fenomenele vizate 
sunt ploi însemnate cantita
tiv, precum și Iapoviță și nin
soare nu numai în zonele 
montane. Avertizarea prevede 
că ploile vor depăși 15-20 
1/mp. în cursul dimineților de 
sâmbătă și duminică, vor fi 
temperaturi ușor negative și 
se va produce brumă.

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

blemelor tale și dorește ca acestea «ă fie 
aduse la cunoștința autorităților loaafe pen

tru a fi rezolvate cât mâi re- 
CUVÂNJ1|L pede cu putință. Ai vreo între- 

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răsnunsul edililor în cauză!

Proiect SAPARD cu probleme
■ Dacă băncile întârzie 
creditele, două comune 
hunedorene pot pierde 
finanțarea SAPARD.

Populația județului Hunedoara 
după naționalitate
Conform Recensământului
locuitorii județului s-au dec

Porți deschise
Deva (S.B.) - Astăzi, înce

pând cu ora 11.00, la Biblio
teca Județeaiiă „Ovid Densu- 
sianu” Deva este „Ziua Porți
lor Deschise”, zi în care, până 
la ora 16.00, instituția poate fi 
vizitată de cititori. în această 
zi celor interesați le vor fi 
prezentate toate secțiile, de
pozitele, birourile sau oricare 
colțișor ce se dorește a fi cu
noscut. La ora 12.00, Sala de 
lectură a bibliotecii va găzdui 
o întâlnire cu cititorii în ve
derea înființării Clubului 
„Prietenii bibliotecii”.

admite recăsătorirea. Epis
copul este singurul care, la 
ortodocși, nu are voie să se 
căsătorească!” Preoții din alte 
culte nu se căsătoresc nicio
dată (catolici) pentru că ei au 
un rol de misionari.” - adaugă 
preotul M. Mateș.

în Post, Biserica interzice 
cu desăvârșire viața sexuală, 
indiferent că este vorba de 
preoți sau laici.

tru depunerea dosarului de 
plată, contractantul trebuie să 
deptmă la Biroul SAPARD un 
act adițional pentru prelun
girea termentllui de plată. 
Primarul comunei Luneoiu de 
Jos, Ioan Petruț, afirmă că 
„în acest moment se lucrează 
și sperăm să rezolvăm toate 
problemele”.

Orice întârziere este moni
torizată de Agenția SAPARD, 
iar cei care nu se încadrează 
în termene și actele adi
ționale depuse nu sunt accep
tate, pierd finanțarea și banii 
investiți până în acel 
mranAHt
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Ratificată

Noul papă, Benedict al XVI-lea, a fost salutat de siite.de mii-tfe oameni când a ieșit în balconul de la Vatican

polonei Sdîida Etatea

pentru

H Noul Suveran Pontif, 
Benedict al XVI-lea, a 
fost felicitat de politi
cieni din toată lumea

■ Președintele Traian 
Băsescu nu ar fi averti
zat Franța să nu mai 
dea lecții României

jrSenatorul Mircea Geoa 
candidatura pentru func-
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București (MF)
nă și-a depus ieri
ția de președinte 8$,PSD, a declarat deputa

Geoansi al -Mfcratea competitor pen 
tru această twzțti® B Sursă fiind înscriși 
și Ion Iliescu, Șeroan Nicolae și Dorinei 
Soare.

Pentru poziția de președinte executiv 
și-au depus dosarele de candidatură Adri
an Năstase și Sorin Oprescu.

în competiția pentru funcția de secretar 
general s-au înscris cinci candidați: Miron 
Mitrea, Victor Ponta, Ecaterina Andrones- 
cu, Vasile Gherasim și Francisc Tobă.

Pentru 11 posturi de vicepreședinte și-au 
depus candidaturile nu mai puțin de 33 de 
candidați.

Termenul de înscriere a candidaturilor 
pentru funcțiile care vor fi alese la Congre
sul PSD din 21 aprilie a expirat ieri, la ora 
15.

Atena (MF) - Parla
mentul elen a ratificat 
marți cu o largă majori
tate Constituția europea
nă, Grecia fiind cea de-a 
șasea țără membră a U- 
niunii Europene care a- 
probă Tratatul constitu
țional.

Vatican (MF) - Papa Bene
dict al XVl-leâ are deja pro
gramate câteva evenimente 
cate figurau pe ogenuf pre
decesorului său, printre care 
participarea la Zilele Mondi
ale ale Tineretului (JMJ), în 
august, la Kohln, dar el va fi 
cel care va lua deciziile finale.

Duminică, la ora 10 (11, ora 
României), va avea loc cere
monia solemnă de inaugurare 
a pontificatului.

Potrivit Constituției apos
tolice, noul Papă’ va intra în 
posesia arhiepiscopiei patri-

Mircea 
la preș

‘un ah, care a afirmat, referin- 
du-se la criza irakiană, că Ro
mânia a avut ocazia să tacă.

Potrivit Adrianei Săftoiu, 
în răspunsul dat, președintele 
Traian Băsescu nu a folosit 
verbul „â avertiza”, nu a spus 
că președintele Franței a adus 
ofense, României și nici că 
Franța nu trebuie să dea 
lecții țării noastre.

Entuziasm în rândul oafrnenilor strânși în Piața Sfântul Petru din 
Vatican, la anunțul „Habemus Papam!" (Foto: epa)

ă s-a înscris 
PSD

Redamații
’ privind 
difuzarea 
ziarului 

la telefonul
Q801 030303

Itețsul israelidn de Ex

te cete mai 
•ortanta mi
ll încredin

Vatican (MF) - întreaga 
lume l-a salutat pe cardinalul 
german Joseph Ratzipger; a- 
les Papă, apreciind că el este 
o dovadă de continuitate a ac
țiunilor lui loan Paul t 4,. 
di * tu existași -îrsdant ja-

București (MF) - Președin
tele Traian băsescu nu a a- 
vertizat Franța să nu mai ad
monesteze România din cauza 
legăturilor cuMarea Britanie

și SUA și nu a spus nici că 
președintele Chirac a adus o- 
fense României, așa cum re
latează ediția electronică a Fi
nancial Times, susține consi
lierul prezidențial Adriana 
Săftoiu;

Purtătorul de cuvânt al șe
fului statului român a decla
rat că Reședințele Băsescu a 
acordat Jun interviu unui grup

■.Sts' '

adresat marți „cele mai căldu
roase felicitări” noului Papă 
Benedict al XVI-lea.

Premierul britanic, Tony 
Blair, și-a anunțat intenția de 
a continua cooperarea cu Va
ticanul. „în ceea ce privește 
problemele de mare importan
ță internațională, cum ar fi 
dezvoltarea și Africa”.

„îi adresez'Bapei Benedict

XVI-lea, consideiWHWSffilO^ 
„demn succesor aji jin Ioan" tfe 
Paul al II-lea”. „Este o mare ul î 
onpal^pehtru Germania", a alej 
declarat ancelarul. p

președintele Brazilidîr’dbamai 
mare țară catolică din lume, 
s-a declarat convins că noul 
Papă „va apăra ferm paeea și 
justiția socială”.
Unii îl vroiau negru

în pofida decepției' unor 
persoane care ar fi dorit ale
gerea unui Papă negru, mai 
multe Biserici africane au sa
lutat „cu mare bucurie-alege
rea unui nou Suveran Pon
tif?’. ‘ ‘-ri

•Trei atentate au fost comise ieri, la Bag
dad, provocând victime, au anunțat respon
sabili locali. Toate atacurile au fost comise 
cu mașini-capcană. Nu se cunoaște numărul 
rr rților și răniților.

• Guverif f*ar,amentui ReptiffHdi
Moldova a aprobat marți componența nou
lui Guvern condus de Vasile Tarlșv și progra
mul de guvernare al acestuia: Parlamentul a 
aprobat componența noului Cabinet cu o 
majoritate de 56 de voturi, din,-101 posibile.

Florence Aubenas
(foto: EPA)

Solidare 
cu 
Florence 
Aubenas
Paris (MF) - Un nu
măr de 16 organizații 
negUvemamentale 
s-au declarat solida
re, la Paris, cu jurna
lista franceză Flo
rence Aubenas și cu 
ghidul său irakian, 
Husșein Hanun, ținuți 
ostatid în Irak de 
104 zile, adoptând o 
moțiune de susținere 
a cekiSRl. Reuniți la

foamei Poenar -■
RedȘââf Adrian Sălăgean

Stanca Roman, Valentin Neagu, l.n«0ufcon«, ^iprian .Marinuț, Clara Pâs, Daniel I, lancu, 
Rafciea Iqyeițu, Sandă^pcaniciu, Loredana Ceah/^ihaela Tâmaș, Tiberîu Stroia
MdrepodBC .Trawr» Mânu ■
iff Uit iWWiH1 .Mt^r Ki iii «gMM ffiit
Corectori: Alice Neoru, L'uiza Marinut -

Petre Roman 
la Parchet

București (MF) - Petre 
Roman - fost prim-mi- 
nistru al României la în
ceputul anilor ’90 - a so
sit ieri dimineață la se
diul Parchetului Militar, 
pentru o discuție pri
vind mineriada din iu 
nie 1990, cu procurorii 
care instrumentează do
sarul referitor la acest e- 
veniment. Roman a ve
nit la sediul Parchetului 
singur, în jurul orei 10, , 
și a refuzat să facă .de-/' 
clrnmii presei.

RaUi^gțJ^rste un-om dg & 
mare înțelepciune și cultură', 
în timp ce secretarul general 
al ONU, Kofi Annan, a apre
ciat că el „va aduce, o mare 
experiență acestei funcții 
înalte”.

Luiz Inacio Lula da Silva,

de jurnaliști acreditați la in
stituțiile Uniunii Europene de 
la Bruxelles, iar unul dintre 
ziariști i-a cerut să coqțenteze 
declarațiile receufe altȘhifiîs- 
trului francez ae Externe, 
Michel Barnier,*bare afspus 
că „România nu are reflex eu
ropean”, având în Vedere și 
declarațiile președintelui 
Jacques Chirac din .firmă cu 

\ i -. > •
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• Wjj ' t • . j; ■ 
arhale din Laterano „într-un 
interval de timp convenabil”,.

Nodl Papă va decide con
firmarea în funcții a tuturor 
membrilor Curiei și în special 
a secretarului de stat și a 
prefecților congregației.

Tot Suveranul Pontif va ho
tărî dacă va menține tradiția 
Papei loan Paul âl II-lea de a 
oferi binecuvântarea dumini- 
cală în Piața San PieâTO'șT da
că miercuri va desfiLura au
diențele publice. '

în agenda lui loan PauF ' .____ ___
II-lea pentru anul 2005 sunt țiu lăudatele prevăzutei

primat speranța că noul Papă 
va continua, ca loan Paul al 
II-lea, „să lupte ferm împotri
va antisemitismului sub toate 
formele”.

Liderul palestinian, Mah
mud Abbas, a transmis un 
mesaj de felicitare. „Sper că 
veți continua să acționați în 
favoarea păcii și a Tării sfin
te”, a declarat el.

Președintele pakistanez, 
Pervez Musharraf, l-a felicitat 
ieri pe noul Papă, exprimân- 
du-și speranța într-o apropie
re întru creștini și musulmani.

sincere pentru? 
siune care ijf 
țață,, la conducerea BîsjeHcii 
Catolice”, potrivit unui atuaj 
al ltd Jacques Chirac, publi
cat da liroul.de presă al jjte-

iaa papei
prevăzute două întrevederi 
importante: un sinod al epis- 
copilor referitor la euharistie, 
în perioada 2-29 octombrie, și 
Ziua Mondială a Tineretului, 
în perioada 16-21 august, la 
care sunt așteptați 800.066 de 
tineri.

Papa loan Paul al II-lea a 
instituit Ziua Mondială a Ti
neretului în urmă cu 20 de 
ank

Benedict al XVI-lea ar ur
ma să preia programul beati- 

‘^’--fițărilor pentru anul 20fi6, dar

sedut d$s6ant|lui Li
beration. reprezebik*. 
tanți organizația^ ■ 
semnațomopuneH' 
care «« întregii tuni .

*»sâ se Aobitzeze pen- 
’î,tru eterarea cekx

pv; uuui 4 apa 

Benedict al XVI-lea și i-a a- 
dresat sincere urări pentru 
un pontificat „fructuos” în 
serviciul umanității.

Premierul spaniol, Jose 
Luis Rodriguez Zapatero, a

Papa are deja programate 
evenimente. (Foto: epa)
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• Spectacol de aniversare. Cercul Militar 
Deva a pregătit un spectacol dedicat 
aniversării Zilei Forțelor Terestre ale Armatei 
Române. Piesa „Haz de necaz, cu reforma în 
obraz" va avea loc astăzi, 21 aprilie, ora 
13.00, la Sala festivă a Cercului Militar (Casi- 
na Deva). (S.B.)

• Un parc septuagenar. Parcul Național 
Retezat este aniversat azi, la împlinirea a 70 
de ani de la constituirea primului parc na
țional al României. Administrația PNR își aș
teaptă invitații azi, la ora 12.00, la sala res
taurant a Casinei Deva, unde va fi prezentat 
istoricul acestei arii protejate. (S.B.)

• „Despre Post". Este tematica unei pre
legeri susținute de invitatul special al Tine
rilor Ortodocși deveni, părintele Nicolae 
Octavian Pătrașcu, astăzi, 21 aprilie 2005, 
începând cu ora 18.00, la Sala Logos (str. G. 
Barițiu) Deva. (S.B.)

Teliucu Inferior este sub ape!
■ Cota de inundații de 
pe râul Cerna era 
depășită ieri la prânz 
cu 36 de centimetri.

Daniel I. Iancu_______________
danieLlancu*4«tonTW*edi*xo

Teliucu Inferior - Princi-. 
pala problemă este reprezen
tată de canalul de scurgere de 
la iazurile de decantare de la 
fosta uzină de preparare a 
minereurilor, din apropiere. 
Din cauza nivelului extrem 
de ridicat al Cemei, apa din 
canal nu a mai putut fi de
versată. Primele inundații s-

Vaticanul
ne conservator
Adrian SătăcEAN

Analiștii observă că „politica" papală 
trasată de loan Paul al ll-lea are un fer
vent susținător în noul Pontif Benedict al XVI- 

lea. Se vorbește mult despre conservatorismul 
noului Papă. Din această perspectivă, el se 
declară un inamic ferm al tendințelor de li
beralizare manifestate în rândul Bisericii Ca- 

‘ tolice. Cardinalul Ratzinger s-a opus ferm hi- 
rotanisirii femeilor, căsătoriei preoților, ho
mosexualității, chiar și muzicii rock, fiind 
imun la orice sugestii venite din sfera politi
cului. „Liberalizarea" dogmelor pe care o 
parte a catolicismului o așteaptă se va lovi și 
în continuare de credința lui Benedict al XVI- 
lea, care, condamnând „relativismul moral", 

..face trimitere la fundamentele doctrinei cato
lice. Noul Papă are și o istorie controversată. 
„Papa Ratzi", „Cardinalul Panzer", „rottwei- 
lerul lui Dumnezeu" sunt numai câteva din 
expresiile prin care presa britanică nu s-a sfiit 
să facă trimiteri ironice la adresa conserva
torismul său și la trecutul în cadrul Tineretu
lui Hitlerist.

800 ha sub ape
Deva (M.S.) - Nivelul 

râurilor din județ a 
scăzut sub cota de inun
dații, apele fiind In 
retragere. în județ au 
fost inundate 860 ha 
terenuri agricole și 
fânețe, majoritatea pe 
Valea Mureșului. în zona 
comunei Ilia au fost afec
tate 185 ha culturi, în 
comuna Burjuc 195 ha, 
iar în Gurasada 123 ha.

au produs marți, când apa a 
pătruns în câteva gospodării 
și grădini, acoperind și mai 
multe străzi. Situația a de
venit mult mai gravă după ce 
s-a luat decizia evacuării unei 
cantități din apa barajului de 
la Cinciș. Oamenii care locu
iesc pe străzile inundate și-au 
dus la adăpost animalele și o 
parte din bunuri. Ieri seară 
erau 65 de gospodării inun
date, 4 locuințe, 16 anexe gos
podărești și 6 străzi și dru
muri comunale. Apa a mai 
pătruns în dispensarul uman, 
căminul cultural și fosta can
tină a IMH.
Localnicii nemulțumiți

Una dintre cele mai afec
tate gospodării este cea a lui 
Vlad Dragomir. „Numai anul 
ăsta grădina mi-a mai fost 
inundată de 2 ori, dar acum 
e apă peste tot. E aproape ca 
la inundațiile din 2000”, ne-a 
declarat el. Oamenii nu prea 
speră să primească despăgu
biri, pentru că societățile de 
asigurări refuză să încheie 
contracte cu ei, afirmă Axinia 
Petric.

„Spun că suntem într-o 
zonă inundabilă și n-au vrut 
să ne facă asigurare, pentru 
că nu vor să ne dea bani în

Stradă din localitatea Teliucu Inferior. (Foto:Traian Mânu)

fiecare an”, ne-a spus și 
Iosana Lucaci. La rândul ei, 
Livia Nistor era supărată: 
„Abia anul trecut am cheltu
it peste 40 de milioane de lei 
ca să-mi repar casa și acum 
iar sunt inundată”.

Eftimiu Toma afirmă că 
situația se repetă de fiecare 
dată când plouă: „Nu știu ce 
regularizare a râului s-a 
făcut, dar e un lucru de mân
tuială”, spune el. „Tot pe 
nepregătite ne iau inunda
țiile. Trei săptămâni la rând 
am tot fost și le-am spus să 
mai dea drumul la apa din

baraj, dar n-au vrut să mâ 
asculte”, declară Livra 
Străițanu. »
Autorități în așteptare

„Apa în lacul Cinciș a 
scăzut cu 6 cm însă, din 
nefericire, a început din na® 
să plouă”, ne-a declarat 
Daniel Sorin Pupeză, pri
marul comunei. „Nu ști*  
încă cum o să trecem peste 
asta. Am reușit să evacuăm 
o parte din apa de pe drum șt 
rămânem pe poziții cu cele 
două motopompe”, a mai spuș 
primarul. ?■

D
f“ără a spera o clipă că va atinge vreodată
• popularitatea predecesorului său, Papa 

Benedict al XVI-lea are în față o dublă provo
care: din interior, un exod al credincioșilor, 
fenomen agravat de dezacordul tot mai tăios 
între un nord catolic bogat și un sud catolic 
sărac. în plus, din afară vine marea provocare 
a ecumenismului, cu un accent pe dialogul 
cu Islamul. Există percepția că noului Papă îi 
va fi greu dacă nu imposibil să țeasă mai 
departe lumină spirituală cu care Papa loan 
Paul al ll-lea a împăcat vremelnic o lume...

In județ ,________
DN 7> Deva - Leșnic - Zam 
DN 7 Călan - Bretea Strei

Caricatura de Ovidiu Pascu

Gospodăria Lhriei Nistor. Primarul Sorin Pupeză. Gospodărie inundată. Centrul localității.

Poate fi oprit desfrâul în școli?
■ Ministrul educației 
vrea să introducă un 
contract semnat de 
familie, școală și elev.

Raiuca Iovescu_______________
raluaLk>v«9CM<ifffon>wnedi*JV

Deva - După incidentul de 
la Motru, când mai ipulți 
elevi au fost acuzați că ar fi 
protagoniștii unui film erotic, 
reprezentanții ministerului 
cred că soluția ar fi modifi
carea regulamentului școlar. 
Ministrul Educației, Mircea 
Miclea, consideră că „trebuie 
să reconsiderăm tot regula

mentul de funcționare a 
unităților școlare. Vizăm sta
bilirea unui contract între 
familie, școală și elevi, astfel 
încât toate părțile să fie 
responsabile”.
Părinți dezinteresați

Chiar dacă sunt considerați 
cheia problemei, prea puțini 
părinți se consideră respon
sabili față de soarta copiilor 
lor, ei ajungând la școală 
foarte rar și atunci chemați 
de diriginți. Melania Oros, 
directorul Școlii Generale 
„Octavian Goga” din Deva 
crede că: „Nu se rezolvă 
printr-o hârtie. Părinții nu au

încă responsabilitatea semnă
turii. în acest moment dis
tanța între școală și părinți 
este tot mai mare; trec luni 

■ întregi fără ca aceștia să 
treacă pe la școală - chiar 
dacă copiii lor au abateri dis
ciplinare. Prea mulți părinți 
își ignoră copiii și lasă toată 
educația lor exclusiv în sarci
na școlii”.
Evaluare corectă

Psihologul Dan Olteanu 
precizează că: „Atâta timp cât 
școala nu-i legată de comuni
tate, măsura n-are nici un 
sens și nu va avea valoare 
dacă școala rămâne legată de

i

Dan Olteanu. (Foto:T. Mânu)

instituțiile extracomunitare. 
Când părinții vor plăti pentru 
școală și aceasta va fi evalu
ată în mod corect, în funcție 
de calitate, vor fi cointeresați 
să participe activ, iar acest 
contract va căpăta o altă 
valență”.

Crucile - semn de la Dumnezeu
■ O familie din Valea 
Lungă (Ilia) a fost 
binecuvântată cu un 
„semn dumnezeiesc".

Viorica Roman_____________
vi orica.ronuin<lnfofmtn MNa.ro

„locuiesc” câteva găini. Dar 
oamenii aveau pe chip lumi
na bucuriei date de felul în 
care Dumnezeu le-a făcut 
cunoscută puterea sa.

Tradiția populară spune că 
Maica Domnului a binecu
vântat salcia, care s-a făcut

pod ca Ea să treacă peste o 
apă. Familia Petrescu crede 
acest lucru și e decisă să nu 
pună pe foc lemnele cu cruci 
pe ele. Dimpotrivă, vrea să 
decupeze porțiunile cu semne 
divine și să le pună în casă 
ca pe niște icoane.

Ilia - Gospodăria, mai mult 
decât modestă, a Ilenei și a 
lui Viorel Petrescu din Valea 
Lungă (Ilia) a fost binecu
vântată cu un semn divin. 
Septuagenarii, oameni cu 
credință, au fost mirați când 
au descoperit, acum câteva 
zile,. imaginile crucilor în 
două trunchiuri de salcie 
aduse de pe Gura Bodii. Casa 
bătrânească vorbește de la 
sine despre lipsa lor de 
bogăție. Grădina băltește de 
apa scursă de pe deal, în 
curte, alături de stăpâni, mai Crucile descoperite în trunchiuri de salcie. (Foto: Mihaeia Tămaș)

Mai multe 
trenuri

i

Deva (M.T.) - Inun- * 
dațiile din ultima peri
oadă au afectat și circu
lația trenurilor. Din 191 
aprilie, garniturile de pe ; 
magistrala Filiași-Caran- ( 
sebeș-Timișoara au fost1 
deviate prin Filiași-Pe-1 
troșani-Simeria-Deva - 
Arad-Timișoara, ca ur
mare a alunecărilor de ■ 
teren din zona localității; 
Mehadea (Caraș-Severin). 
Astfel, traficul feroviar 
prin județ s-a dublat. 
Pentru prevenirea fur-„ 
turilor de fier vechi din 
vagoane, Serviciul TF,« 
Poliția Petroșani și V; 
Inspectoratul Județean' 
de Jandarmi au luat 
măsuri speciale.

â-



Calendar religios
21 aptilte 2005 - Sf. Sfințit Mucenic Ianuariu 
episcopul; Sf. Mucenițe Alexandra împără
teasa și Filipia.

Deva (S.B.) - Conform datelor acceptate de 
cei mai mulți istorici, Sfântul Ianuariu, pa
tronul principal al orașului Napoli, a fost 

martirizat în tim
pul cruntei perse- 

Nouții a împăratului 
Dioclețian, în pro
vincia Campania 
din sudul Italiei. 
După un secol, în 
anul 432, în prima 
duminică din luna 

Sf. Ianuariu mai, osemintele
sfântului episcop

au fost dezgropate și duse în orașul Napoli. 
Cu acest prilej, o femeie credincioasă a pre
dat episcopului loan două sticluțe cu sânge 
închegat, spunând că este din sângele Sf. 
Ianuariu. Deoarece s-au exprimat unele 
îndoieli, spre uimirea episcopului și a 
mulțimii de credincioși, sângele din sticluțe 
s-a lichefiat și a devenit de culoarea sân
gelui proaspăt.

»
’' Nu se întrerupe furnizarea j

Hpăi, ■
Sunt programate întreruperi In furnizarea apei fa Deva: 
08.0Q-10.00 D. Zamfirescu, bl. Q2, Q3, M1, M2, M3 
D8.00f-T5.00 Str. N. Grlgorescu, Banatului, Bucovinei, 

Ardealului, Digului, T. Vuia
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persoanei 
de dragos

B.nteHi.M. . . L.ffLgr - -
Frecușurile se voi ezoiva. Comunicarea cu persoana 
iubită evoluează mai bine și puteți lămuri unele 
* i>estiuni de interes comun.

2*  tan -aotebr.

TVR 1 PRO TV 1

TINA. 1

' El Gogind Hll Dtifce, 
Robert Foster. Regia 
Kathryn Bigelow 

11fi0 Portul iriraoMor 
12:00 O vedetă populară 
1330 Desene animate: Yo-Gi- 

EJOh 
14D0 Jurnal TVR Sport 

Meteo 
1430 Teleshopping 
15X30 Dincolo de hartă 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
1655 Vile șl palate celebre 
1730 Portul miracolelor

<3 Cu: Antonio Fagtindes, 
Marcos Palmeira, 
Cassia Kissjtevia 
Alessandra 

1830 Știrea zilei 
18:50 Tragerfie Joker și Loto 

540
19D0 Jurnal TVR Sport Meteo

20:15 Bck profesionist stele
(3 ringului. Gala 

internațională de la 
’ Galați 
23:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
23^*0  Marcă înregistrată 

' 0t20 Ce-și dorește Wlbur 
,SI (comedie, coproducție,
« 2002). Cu: Jamie Sives,

Adrian Rawlins, Shirley 
Henderson. Regia Lone 

* Sdierfig. Premiul pentru 
cea mai bună inter
pretare feminină - 
Shirley Henderson, la 
Festivalzl Internațional 

1 al Filmului de la Bor-
4 deaux, 2003. Premiul

FIPRESCI - TROIA 2003. 
Premiul pentiu cel mai 
bun actor -Jamie Sives, 
la Festivalul Internațion
al al Filmului de te Val
ladolid. Harbour, uri om 
deosebit de bun

'-2:10 Cind minute de cultură 
3U0 Jurnal TVR

aduce cartea 
£15 Tânăr șl neliniștit 

| il (reluare) 
' IttlS Doctoral de suflete 
1 11:15 ambeta 
I B fare pastilă 

1 12551» Bloc 
13X30 Știrile ProTv 
1345 De râsul

lumii 
14-15 Danielle Steel: Zoya 

O (dramă, SUA 1995).
Cu: Mellissa Gilbert, 
Bruce Boxleitner, Diana 
Rigg

16X30 Tânăr șl neliniștit, 
ț El episodul 2405. Cu: Eric

Breeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17X30 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Teo. Emisiune de 

divertisment 
1900 Știrile ProTv. Sport

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

7:00-Observator. Sport 
800 Canalul de știri 

lOfiO In gura presei (reluare) 
IlfiO Concurs Interactiv 
12X30 Hercule 
13.-00 Observator cu Simona

Ghetuhe 
1345 Legenda Iul Balmain 

13 (polițist, Australia,.
2003). Cu: Jeremy Sims, 
Paul Gleeson. Un 
polițist, fost jucător tal
entat de rugby, are 
probleme la serviciu $1 
apelează la ajutorul 
unui avocat 

16X30 Observator 
1630 Agenda electorală 
1645Vhrere-AtriHcupasl- 

S una. Cu: Edoando Costa,
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giudltta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

1745 9595-
Te învață ce să fed. O 
nouă emisiune spectac
uloasă a debutat la 
Antenal. 

1900 Observator

2:00 Observa
(reluare)

rfctabunaraa. Cu: 
Gabriela Spank

Urgențe 
■feterarem

PRIMA TV

WO A fost odată hoț. Cu: 
jgSandrine Holt, Ivan 

/fl Sergei, Nicholas Lea, 
.. . Jennifer Dale, Robert 

_ Ito, Michael Wong 
jso Dragul de Rnmond 
WD,uU" 

fre>(dnnă, coproducție, 
THi1996). Cu: Lorenzo 

g; Alessandri, Carol Alt, 
Philippe Caroit

1255 Bai la gnu 
1350 Ta toi ng 
1425 Sunat Baath 
1520 Focus. Emisiune infor

mativă
1525 Dragoste și putere 

0(SUA 1987)
16:15 Hipnoza 
17:10 Cama» de râs 
1730 Trăsni în NATO 
1BX30 Focus Prezintă: Magda

Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can 

19fi0 Viața la extrem

20bOD Copiii spun lucruri 
trăsnite .

21 fiO Ce vor fetele 
22fi0 Trăsniți îri NAT.O. 
2230 Focul plus Cu: Cristina

„ Topescu-Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 
Enache. FOCUS Plus

1 reprezintă jumalul-sih- 
teză al zilei, la Prima 
Tv.

23:15 Dragoste la &o (come- 
«die, SUA 1984).

Matthew Hollins nu mai 
este la prima tinerețe. 
Este căsătorit de multă 
vreme și are o fată. Din 
cauza rutinei casnice, 
viața lOi sentimentală 
nu are nimic spectacu
los, până fe Ziua 1h 
cane, ănpreună cu fiica 

t lui, un prieten și fiica 
. acestuia, pleacă fa 

vacanță la Rio
1.-15 Focus 
2:15 Bani ta greu

8.00 Misterul HbetaH (SF, 
O SUA 2002). Cu: Kevin 

Costner, Kathy Bates, 
MIscha Barton, Kathryn 
Erbe, Joe Morton. 
Regia: Tom Shadyac 

945 Putem II eroi (dramă,
’ O Suedia, 2002).

1135 întoarcerea familiei
El Seavers (comedie, SUA 

2004). Cu: Alan Thicke, 
Joanna Kems

1240 Joey. Episodul 11 - Joey 
ii călătoria

avă invinf i (dramă, 
OI SUA 2003). Cu: Bever

ley Mitchell, Brie Lar
son, Jon Lindstrom, Jodi 
Russel, Marcus Toji 

1430 Cum să scapi de un tip 
- Oita 10 zHe (comedie, 

SUA 2003)
>625 Mansfield Park (dramă, 

Marea Britanie, 1999) 
180 Misterul Ubeiulei (SF, 

SUA 2002)
2fr0C Dragoste de ițamă
; ' (comedie, SUA 2002). 

■212s' n Wilder (comedie,
. HGermania, 2002). Cu: 

Ryan Reynolds, Tara 
Reid, Tim Matheson 

2300 Fantomele adâncurilor
O(horror, SUA 2002). Cu: 

Matthew Darris, Brace 
Greenwood

0630-07DO Observator
Deva(r)

11.00-12.00 După canal 
(Em. de divertisment, 

1530-1535 Publicitate 
’345-24.00 Observator

ONE TV DEVA

HALLMARK

09:45 Legendele fotbalului 
10X30 Știrile Tv Sport 10:10 Box 
profesionist 11:00 Știrile Tv 
Sport 11:30 Facefi jocurilel 
13:00 Știrile Tv Sport 13:10 
Super Spania 14KJ0 Știrile TV 
Sport 14:10 Handbal masculin: 
EXnamo - HCM Constanta, med 
în-Cupa României (r) 16X30 Știr
ile TV Sport 1630 Box profe- 
ir it 1830 Știrile Tv Sport! 
19fi0 Fotbal: Anglia: Everton - 
Mandrester United 20*45  Știr
ile Tv Sport. Aflați mai multe 
■Bp evenimentele sportive 
ale zilei Știrile Tv Sport 21:00 
Fotbal Anglia; Chelsea - Arse
nal 23X10 Arte marțiale: Kem- 
po/Tulcea 2330 Știrile Tv Sport

1400 Misterele epavelor, 
Castelul Mingary 

15.00 Competiția mașinăriilor 
1600 Confruntarea fiarelor 
17430 Câmpuri de bătălie 
18X10 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt Portul Mac
quarie

1830 Clubul de pescuit 
19.00 Tehnologie extremă 
204)0 Natura în stare brută, 

Dimensiune în stare 
brută

21 DO Moarte și boli în fami
lia regală

22D0 Detectivi criminaliști 
2330 Dosarele FBI

r
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Credite BCR

Stephany și cartea sa.
Gabriela Spitska ‘
(Foto: Traian Mânu)

• Curs de perfecționare. CCI Hunedoșr^, 
organizează, în perioada aprilie-iunie, un.,r 
curs de perfecționare în domeniul protecției, 
mediului. Cursul este structurat pe șase 
secțiuni specifice acestui domeniu. (C . .)

• Fals. Potrivit conducerii GPC Hunedoara,; 
au-fost primite numeroase sesizări care arată 
că persoahe care nu și-au prezentat legiti
mația au pretins că sunt rn acțiuni de»câfi-*fe-<'  
trol. (IJ.)

• Credite comerciale. Firmele hunedorene, 
mari consumatoare de energie, trebdie să 
apeleze pe viitor la credite comerciale oentru 
finanțarea programelor de eficiență ener
getică. (C.P.)

Deva (I.J.) - BCR a 
lansat două noi tipuri 
de credit pentru locu
ințe, foarte atractive, 
care se acordă pe o 
perioadă de până la 25 
de ani. Cele două noi 
produse tip credit - 
imobiliar și ipotecar - 
se acordă numai în lei. 
Nivelul și modul de cal
cul al dobânzii, aceeași 
pentru cele două tipuri 
de împrumut, sunt 
foarte avantajoase pen
tru clienți. în cazul 
creditului imobiliar pen
tru locuințe, clientul 

~'>poate opta pentru o 
‘ -4uobândă fixă de 13% pe 

primii 5 ani, iar pentru 
restul perioadei, dobân
da se calculează în 
funcție de cotația 
BUBOR la 6 luni, la care 
se adaugă 3 puncte pro
centuale. O altă variantă 
de dobândă este cea fixă 
4e 14% pe primii 3 ani,,„ 
iar pentru restul peri
oadei, dobânda se cal
culează în funcție de 
cotația BUBOR la 6 luni.

Seara muzicală
Deva (V.R.) - Sala mică a 

Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva a găzduit 
aseară o reîntâlnire cu muzi
ca lui Gheorghe lovu “te
rapeutul sufletului” și 
prezentarea cărții „Călătorie 
în interior”, semnată 
Stephany. Ca și altădată 
organizatoarea evenimentului 
a dorit să-și păstreze anoni
matul. Muzica înălțătoare a 
lui lovu a deschis seara, 
oferind asistenței clipe de 
bucurie și pace sufletească.

A urmat prezentarea 
cărții, care e foarte bogată în 
informații, poate să-i amuze 
pe unii și să-i contrarieze pe 
alții. Cei care-1 cunosc pe 
autor n-ar trebui să fie sur
prinși de exprimare. Ea-1 
definește și chiar te ajută să 
„înghiți” ușor noianul de 
date. Pe lângă muzică și 
carte, seara a mai oferit 
hrană vie (gătită fără foc) și 
o ambianță plăcută (cu flori,- 
lumânări și cristale). Gheovghe lovu în concert la Deva (Foto: Viorica Roman)

■

rcuușani (IJ.),— Po
trivit președintei or
ganizației Gpr. 
„PHOENIX' .'etnie-- 
Petroșani, Gabriela 
Spitska, cu ocazia . 
sărbătorilor pascale 
se va desfășura în - b

j:

i
cele 2 oraședin Vale ;

ț-o amplă acțiu ii 
umanitară intitula in 
„Suflet de Copil". 
„De la începtrtutkinr 
am colectat hame,' . 
îmbrăcăminte și

ț
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Criză de traducători calificați
■ Aceasta în ciuda 
faptului că o pagină 
tradusă se plătește cu 
până la 400.000 lei.

afacere bună câtă vreme per
soanele care se ocupă de ea 
știu ce fac, mâi exact au 
cunoștințe de limbi străine. 
Noi am început inițial prin a 
oferi servicii hunedorenilor 
care merg în Spania. Ulteri- 
Sam fost contactați de 

țenii acestei țări în 
sprijini cu traducerile nece
sare afacerilor pe care" le au. 
Am dezvoltat relații și cu 
parteneri din București unde 
există o cerere foarte mare. A

unei pagini din limba română 
într-o limbă de circulație 
internațională se practică un 
tarif de 150.000 de lei, în' 
vreme ce pentru o limbă mai 
puțin uzitată tariful este de 
400.000 de lei.

meni juridici sau comerciali. 
Iar cei care au fost buni nu 
mai sunt la ora actuală în 
Deva. Deocamdată nu putem 
vorbi de profesia de tra
ducător - profesorii de limbi 
străine sunt cei Care 
prestează astfel de servicii în 

a»i timpul lor liber”, a mai 
adăugat Anda Tați.

în perspectiva integrării, 
România va avea mare 
nevoie de traducători. Pentru 
a deveni însă unul autorizat 
există o serie de condiții care 
trebuie respectate. Problema, 
este că acestea se modifică 
destul de des, creând o oare
care „instabilitate,, în practi- 

. carea profesiei.
La ora actuală, în munici

piul Deva, pentru traducerea 

și ieftiniri în Vale
Anda Tatf ■'

yw4/- A**

Deva - Numeroși hune- 
doreni apelează la serviciile 
oferite de birourile de tra
duceri autorizate. Majoritatea 
au nevoie de traducerea unor _________________________
acfo necesare călătoriei în fost un pas bun”, declară 

Anda^Batii manager. U- :j
Meserie... instabilă

„DeȘl există traducători 
pentru limbile de circulație 
internațională, puțini sunt 
calificați, adică stăpânesc ter-

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

„atentat" la generozi
tatea cetățertfâ-- și ’ 
instituțiilor private 
pentru donații. Aces- f 
tea vor ajunge; prin 
voluntarii noștri, la 
familiile cele mai să
race din zonă, și sunt 
enorm de multe 
familii de acest fel. 
Vrem să aducem 
Lumina în'sufletele 
celor mici", pre
cizează Gabriela Spit
ska, președinte.

i
- •

Societatea rr

1. SNP HETROM

12700

Urmează apoi, dar 
într-o mai mică măsură, 
clienții care au nevoie de 
ai jste servicii in scopuri 
comerciale.

„A avea un birou de tra
duceri autorizate este o

Scumpiri
■ 800 de mineri a câte 
150 milioane, în medie, 
de persoană au făcut 
să explodeze prețurile.

INA lURCONE

lna.Jurcona@informmedia.ro

Sediu sindical

III satul Băcîia (Geoagiu) există cinci 
stâlpi de iluminat public, fiecare prevăzut 
cu întrerupător propriu ce poate fi utilizat 
de fiecare locuitor (Foto: Daniel l.îancu)

Petroșani - Nici bine n-au 
intrat hanii în buzunarele 
primilor mineri disponibi-, 
lizați, că prețurile au explo
dat în toată Valea Jiului. Nu 
toate însă. Minerii cu 
vechime mai mică au decis să 
se întoarcă la locuințele 
părintești, ca urmare își vând 
agoniseala pe nimic. Pentru 
agenții imobiliari, disponibi
lizările au devenit mană 
cerească, pentru că prețurile 
la apartamente au scăzut 
între 50 și 100 de milioane de 
lei, în funcție de oraș, carti
er și numărul de camere. 
„Disponibilizații din zonele 
Olteniei și Moldovei au

hotărât să se întoarcă la casa 
părintească, așa că și-au scos 
la mezat locuințele. Graba lor 
îi determină să accepte 
prețuri pentru locuințe sub 
cele pe care le-am practicat 
până acum”, declară Simion 
Czemi, manager agenție imo
biliară Petroșani.
Comercianții profită

Cei care profită zilnic de pe 
urma plăților sunt comer- 
cianții care au crescut în 
Piața Centrală Petroșani 
prețurile nepermis de mult. 
După ce două zile piața a fost 
închisă pentru curățenie,

localnicii au fost întâmpinați 
cu alte prețuri.

Prețul legumelor a crescut 
cu peste 10.000— 20.000 lei față 
de săptămâna trecută, la fel și 
prețul fructelor. „Produsele 
din came și carnea au înre
gistrat o creștere de preț mai 
mică, dar nu pentru mult 
timp, deoarece prețurile 
oricum vor “exploda” peste 
câteva zile - vine Paștele. 
Pâinea nu s-a scumpit încă, 
dar ne așteptăm și la așa ceva 
pentru că au crescut prețurile 
la utilități”, precizează Sorin 
Gârjob, patron.

Deva (I.J.) - Ieri a fost 
inaugurat la Baia Sărată 
din Deva seditA sfadica- 
tului medicilor din Spi
talul Hunedoara. Cel 130 
de medici deveni și-au 
construit ul «diu demn 
de bugetele lor. Banii au 
fost alocați de Consiliul 
Județean și Termocen
trala Mintia, dar și din 
sume obținute din vân
zarea fierului vechi. 
„Vom construi aici o sală 
de sport, o sală de tenis 
de masă și biliard, sală 
de forță, duș subacvatic 
și piscină”, declară 
președintele sindicatului, 
dr. Remus Angelescu. 
Bazele investiției au fost 
puse în trei săptămâni, 
iar în cel mai scurt timp 
se va finaliza. De baza 
materială vor beneficia 
atât medicii cât și sindi
catul „Sanitas”.

Preț Variație 
închidere (lei/acț)(%) 

_______________________ 3290____ ,.:3^4. 
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 11400

-5,93 
49600 +3,12

oprit :
2600 -5,11

3. TLV____________
4. BRD___________
5. IMPACT
6. AZOMUREȘ _____
7. ANTIBIOTICE IAȘI 5650
8. ROMPETROL 847

RAFINARE (RRC)__________
9. HABER ________ 6000
10. BCCARPATICA

-2,64" ,.
- r4‘

1 Q 
-2,39 ‘

11. DECEBAL 150 +11,11
Rubrică realizată de SVM Iffl RNWEST- SAOEVA. 
tulul Decedai, bl. R, parter (lăngă QUASAR},4tel.: 
221277.

’ OftFl !>/i,
. .. ,. ■ . .... ... ~ 4.

4500

(Foto: Traian Mânu)
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Prețul fructelor a crescut în piețele din Vale

cmfnmmiK
Cursul de referință‘al Băncii Naționale a României în data'de 21 aprilie 2005'
Valută 
BNR

euro dolar
36.495 27.986

liră sterlină
53.567

franc elvețian
23.626

forint
147

Cursul valutar Rrarelfcal ne băncile din Deya .. . >

Valută euro dolar
C V C V

liră sterlină
C V

franc elvețian 
C V

forint 
C V

BancPost 36.200 36.750 27.700 28.250 52.700 53,700 23.000 24.000 142 152
BRD 36.000 36.900 27.540 28.410 52.610 54.370 23.180 24.010 139 151
Banca Transilv. 36.065 36.565 27.653 28.153 52.932 53.707 23.352 23.752 143 148
Raiffeisen Bank 35.900 36.600 27.400 28.200 52.600 53.800 23.120 23.780 137 154
Cursul vcîutnr practicat de casele de schimb valuta- din Divă
Star Exchange 36.200 36.400 27.500 28.000 50.500 53.000 22.500 23.800 143 147
Herdan Exchange ■ 36.000 36.300 27.700 28.000

mailto:lna.Jurcona@informmedia.ro


• Branșați ilegal. La Petroșani, polițiștii au * 
depistat branșați ilegal la rețeaua de dis
tribuție a energiei electrice mai mulți 
cetățeni. Ei se numesc Constantin T., 71 de 
ani. Elena B., 36 de ani, Simion S., 40 de 
ani, Maria S., 32 de ani. Aceștia au provocat 
și distrugeri ale rețelei în valoa» d< mi
lioane de lei. (V.N.)

Călanul, în Parlament
B LÎDSa locurilor de TQRIa dîn Călan, care cere a- combinat. Cân » s-a ier-B Lipsa locurilor de
muncă, sărăcia și .. Jutorul aut°rită*Uor în vede- 
viilarul incert, în r '
atenția deputaților.

$4.

• Biciclist accidentat. Pe podul de peste 
râul Cerna din municipiul Hunedoara, condu
cătorul Unei autoutilitare, Florin B., de 54 de 
ani, din Bihor, a surprins și accidentat pe 
Marinei M., 44 de ani, din localitate. Omul 
s-a angajat în traversarea drumului pe lângă 
bicicletă fără să se asigure. (V.N.)

Valentiw Neagu
Valentin, neagu@informedla.ro ■'

- ■ r
Timriu Stsoia______________
Hterlujfrola«lnf0nmM dla.ro

Prafuri albe in 
ochii Justiției

Deva - în plgnul Camesei 
Deputaților, Ionica Constanța 
Popescu, parlamentar PUR de 
Hunedoara, a tras recent un 
semnal de alarmă privind via
ța în sărăcie și dramatismul 
oamenilor din Călan. „în cali
tate de reprezentant al jude
țului Hunedoara în Parlamen
tul României, aduc azi în a- 
tenția dumneavoastră solici
tarea Sindicatului Liber VIC-

'resureluării activității pe plat
forma siderurgică din acest 
oraș." - se spune în declarația 
politică prezentată.
S-a terminat fierul vechi

Popescu a atras atenția de- 
putaților că acum orașul Că
lan este, de departe, unul din
tre cele mai sărace orașe din 
județul Hunedoara și din țară, 
O bună bucată de vreme oa
menii de aici, rămași fără lo
curi de muncă în urma înce
tării activităților pe vechea 
platformă siderurgică, și-au 
întreținut familiile din valo
rificarea fierului vechi pe 
care-1 căutau în zona fostului

minat, au fost văzute familii 
întregi din Călan la marginea 
orașului scormonind pămân
tul după cocs. Și. cocsul s-a 
terminat. Oamenii nu mai au 
ce vechituri să valorifice.

„Este momentul ca autori
tățile statului să se implice în 
valorificarea forței de muncă 
din Călan și a experienței în 
siderurgie a celor care au 
lucrat în fostul Combinat”, 
mai spune deputatul hune- 
dorean. Acest lucru, întrucât 
azi combinatul de la Călan nu 
mai există, iar rată șomajului 
depășește 40%, în condițiile 
în care potențialul fqțțel de 
muncă active este de 8000 de 
oameni.

Problema parcărilor

Ionica Constanța Popestu
La sfârșitul intervenției, 

Popescu a solicitat prezenta 
în Camera Deputaților a lui 
Gabriel Zbîrcea, președintele 
AVAS, pentru a prezenta po
ziția instituției privind viito
rul celor de la Călan.

Atât de chioară s-a dovedit a fi Justiția din 
România, încât doi dintre procurorii care-l 
anchetau pe Țiriac Junior au reușit să-i fure de 
sub nas probe din dosarul în care acesta era 
învinuit că ar fi făcut trafic de droguri. Sigur, 
ar mai fi o explicație pentru neglijența coanei 
Justiția. Pur și simplu era ocupată să vorbească 
la telefon cu Iliescu. Și, vrăjită de limbajul de 
lemn al bunicuței de la Cotrocenl, nu a băgat 
de seamă ce fac cei doi procurori. Așa se face 
că fiul lui Țiriac s-a trezit cu un cazier alb, ase
meni prafurilor pe care le vindea sad le trăgea 
pe nas,

lată însă că venirea șuvițatului Băsescu la câr
ma vaporului, numit România, a cam tulburat 
apele în care s-a bălăcit Justiția timp de patru 
ani. Strâns cu ușa, Consiliul Suprem al .Magis
traturii a recunoscut că din dosarul lui Țiriac 
Junior lipsesc probe. Ce se va întâmpla de 
acum încolo*  rămâne de văzut. Ar fi însă timpul 
ca Justiția să ^S^monsm^-că nu se mai Ia5ă 
amăgită de limbi de lemn și că fiu se mâi 
sperie de o mustață zburlită.

Mircia Muntean

Elena Todea, Deva, Str. Băl- 
cescu: în campania electorală 
de anul trecut s-a promis că 
se vor face parcări în zonele 
dintre blocuri, pentru că du- 
pă-amiaza spațiile de parcare 
sunt arhipline. Necazul e că 
se ivesc tot felul de discuții 
între vecini. De ce s-a promis 
și nu s-a făeut nimic?

Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva: Nu este a- 
devărat! Noi lucrăm în fiecare 
lună pentru reglementarea u- 
nor asemenea situații. Fiecare 
cetățean poate avea asigurat 
locul de parcare între blocuri, 
contra unei sume de 120.000 
de lei pe lună.

măria să-și facă datoria. Nu 
prea există spațjiMe, joacă 
pentru copii, chiar dacă sunt 
terenuri unde s-ar putea con
strui acestea, nu se face ni
mic. Doar că se transformă în 
depozite de gunoi. Mai vreau 
să-l întreb pe doipnul primar, 
Mircia Muntean, ce se întâm
plă cu clădirea de lângă liceul 
de muzică, care este abando
nată? Acolo este un loc unde 
se adună câinii vagabonzi și 
e o mizerie de nedescris. Ce 
se va întâmpla?

Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva: Trebuie 
menționat că în ultimii doi 
ani de zile primăria a ame
najat 29 de locuri de joacă 
pentru copii. Principala pro
blemă o reprezintă insă fap
tul că ele sunt distruse sis-

tematic. Fac un apel către cei 
care locuiesc în vecinătatea 
unor asemenea spații de joacă 
să nu le mai distrugă. în ceea 
ce privește clădirea respecti
vă, primăria dorește crearea 
unui centru nu numai jude
țean, ci și zonal, însă fără aju
tor nu putem face acest lucru. 
Noi am înaintat o adresă Mi
nisterului Educației și Cerce
tării, prin care cerem, fie un 
sprijin pentru finalizarea 
construcției, fie să o predea 
primăriei. Din păcate, Încă nf^ 
am primit răspuns.

Nota redacției:
Așteptăm în continuare 

întrebările dumneavoastră pe 
adresa redacției la telefonul 
211275 sau e-mail: daniel.ian 
cu@informmedia.ro.

Elisabeta Pașcu, Deva, Str. 
Liliacului: Eu vreau ca pri-

V

F

>■< -f
■ * 
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„Intre bărbați a câștigat con- 
cursu „Poza cea mai haioasă”. Fericitul 
câștigător al celor 1.000.000 de lei, Csibi 
Iosif, din Deva, este așteptat Ia sediul ziaru
lui nostru spre a-și primi premiul.

Ț^ărinții trebuie să 
X se implice mult în 
educația copiilor. Este 
vorba despre viitorul 
noii generații și așa 
cum îi creștem așa îi 
vom avea. Problemele 
de educație trebuie 
tratate cu toată serio
zitatea și să nu existe 
subiecte tabu între 
părinți și copii.
ConstANțA, 
Deva

Părinții trebuie să 
fie deschizătorii de 

drumuri pentru copiii 
lor. Fără aportul . 
părinților în procesul 
de educație, acesta nu 
are finalitatea dorită. 
Părinții trebuie să-și 
facă timp să discute 
orice subiect cu copiii 
lor, încă de la cea 
mai fragedă vârstă! 
Cornelia Podelean, 
Deva

Profesorii și părinții 
trebuie să colabore

ze. Când nu există in
teres din partea părin
ților în ce privește si
tuația la învățătură a 
copiilor, diriginții tre
buie să intervină și să 
comunice cu familia. 
Problema trebuie pri
vită pentru fiecare caz 
în parte.
CoDRUțA, 
Deva

Categoric! Procesul 
de educație nu va 

fi eficient dacă pă
rinții și școala nu 
comunică. Cei șapte 
ani de acasă sunt 
hotărâtori ientru 
comportamentul de 
mai târziu al copilu
lui, copiii imitând 
comportamentul 
părinților.
MăRIOAlM V., 
Deva

Copilul trebuie să 
simtă că într-o 

anumită măsură este 
controlat de părinte. 
Pentru aceasta îiisă, 
părinții trebuie să-și 
facă timp, să Ie 
acorde mai multă 
atenție, Calculatorul 
și Internetul nu sunt 
suficiente pentru a 
avea un copil educat. 
Rodica, 
Deva

Petre Roman, mineriadele 
și Parchetul Militar

București (V.N.) - Fostul prim-ministru al 
României la începutul anilor ’9Q/'Petre Ro
mân - a sosit, miercuri dimineața, la sediul 
Parchetului Militar, pentru o discuție pri
vind mineriada din iunie 1990 cu procurorii 
care instrumentează dosarul referitor la 
acest eveniment. Cu o zi în urmă, Miron 
Cozma a fost audiat, timp de o oră, în ace
lași dosar, în timpul întâlnirii cu procurorul 
anchetator Dan Voinea fiind stabilit cadrul 
în care vor avea loc viitoarele întâlniri. 
După opt ani de la evenimentele din Piața 
Universității, procurorii i-au trimis în jude
cată pe Nicolae Cămârășescu (inginer în 
cadrul Exploatării Miniere Aninoasa) și pe 
Deneș Domokoș (fost miner șef de schimb 
la Exploatarea Minieră Livezeni). Domokoș 
a fost condamnat definitiv la zece ani de 
detenție pentru că a încercat, în iunie 1990, 
să-i taie capul lui. Marian Munteanu, fost 
lider al studenților. Cămârășescu a fost 
acuzat că a oprit apariția ziarului „România 
Liberă”, după ce jurnalul a relatat că Guver
nul este vinovat de violențele din București.

Pagube de miliarde de lei
Brănișca (M.S.) - Ploile to

rențiale care au căzut în ju
dețul Hunedoara în zilele de 
14 și 15 aprilie au produs 
pagube în valoare de 25,41 mi
liarde lei, a informat ieri Pre
fectura Hunedoara. Ruperea 
de nori și apele scurse de pe 
versanți au afectat 140 de gos
podării din comunele Brăniș- 
ca, Șoimuș, Ilia, Vețel, Vorța 
și Dobra.

Cea mai gravă situație a 
fost consemnată în comuna 
Brănișca, unde 118 gospodării 
au avut de suferit din cauza 
ploii torențiale care a totali
zat, în data de 14 aprilie, 
peste 43 de litri pe metru 
pătrat, în numai două ore. 
Tot aici, o femeie în vârstă de 
71 ani a decedat după ce a 
fost luată de apele învolbu
rate ale pârâului Târnăvița.

Pe urmele lui Jules Veme
Deva (S.B.) - Câștigătoarea 

concursului „Jules Verne în 
România”, lansat de Radio 
România Internațional la ni
vel mondial, Tamara Ferrari 
- jurnalistă din Italia - a 
petrecut șapte zile în județul 
Hunedoara.

Ea și Eugenio Fussaro dd 
Marco, cea de-a doua per
soană care a câștigat concur
sul, au vizitat în acest sejur,

organizat în, colaborare cu CJ 
Hunedoara, numeroase obiec
tive istorice, monumente na
turale și instituții de învăță
mânt, au cunoscut oamenii lo
cului în preajma Cetății Colț 
și s-au bucurat de „delicioa
sa” bucătărie românească. 
Jurnalista a spus, ieri, că va 
scrie despre români altceva 
decât „Dracula” și că va re
veni pe aceste meleaguri.

EURO TOMBOLA - tTșANSÂ PENTRU l’iSv..
Oriunde vă aftar. chiar șf tn'cele tnar miei șt 
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■ Remin a obținut o 
victorie care o menține 
în lupta pentru evitarea 
retrogradării.

ClPRIAN MARINUț

La limită,

I. 
k

1

,♦ Peren suspendat. Comisia de Disciplină a 
FRF a decis, ieri, ca U. Cluj să dispute urmă- 

/iparele două pșrSSe de pe teren propriu cu 
■porțile închise, după ce șapte jucători și 
masorul echipei de foțbal CFR Ecomax au 
fost bătuți, șâmbătă, ^aprilie, de câțiva su
porteri ai divizionarei 8, cu câteva ore înain
tea partidei cu Apulum Alba lulia. (C.M.)

• Trei medalii. Președintele Federației , 
Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat că 
medaliile cucerite de Marioara Munteanu la 

■ categoria 53 kg, la CE de la Sofia, puteau fi 
mai strălucitoare. Munteanu a devenit cam
pioană europeană la procedeul smuls, a 
cucerit medalia de bronz la stilul aruncat și 
s-a clasat pe locui al doilea la total. (C.M.)

Jiul Petroșani, lovita sub 
centură de federație

Petroșani - De parcă semieșecul din par
tida cu Armătura Zalău nu ar fi fost de 
ajuns, Jiul s-a ales, ieri, din cauza inciden
telor de la acest meci și cu o sancțiune ex
trem de drastică din partea Federației.

Sancțiuni date de FRF
_____  t

Comisia de Disciplină a FRF a decis pe
nalizarea cu două puncte a echipei Jiul și 
aplicarea unei amenzi de 1000 de euro, din 
cauza atitudinii oficialilor „minerilor” asm 
pra brigăzii de arbitri. Sancțiunea a fost 
generată de centralul Viorel Sandu care a 
notat în raportul de arbitraj că patronul, 
Alin Simota, și consilierul acestuia, Gigi 
Borugă, au pătruns în cabina arbitrilor și 
i-au cerut să ajute Jiul Petroșani. Dând 
crezare arbitrului și nu reprezentanților 
Jiului care .^susținut că au .prpteștfttja^k. 
tru erorile remise căre au cuEriinăTciTărer 
darea uneui penalty inventat, Comisia FRF 
i-a penalizat cu 1.000 de euro pentru că „s*  
au adresat arbitrilor într-o manieră con
trară regulamentului”.

„Nu suntem doriți în Divizia A, iar acum 
hoțiile arbitrilor sunt oficializate le Fede
rație”, a răbufnit patronul Jiului Petroșani, 
Alin Simota.

Deva (C M ) - iteaftrtde etapei a 20-a, de ist u.' itn. 

- OKchim 23-31; Rapid - Selmont 31-24; Remin - Jolidon 
25-24; Silcotub - Rulmentul 34-26; Roman - Cetate 22- 
20; P. Neamț - Tomis 20-24; Oțelul ■ Asual 32-Z8 '

Ocsamam

1. Silcotub Zalău 20 16 1 3 638- 500 33
2. Rapid CFR București 20 16 1 3 647- 541 33
3. Oltchim Rm. Vâlcea 20 14 4 2 580- 492 32
4. Tomis Constanța 20 14 1 5 572- 496 29
5. Rulmentul Brașov 20 13 2 5 550- 461 28
6. Astrarf Poșta Câlnău 20 1.1 2 7 602- 573 24
7. Cetate Deva 20 7 3 10 471-498 17
8. Oțelul Galați 20 6 4 10 456- 485 16
9. Selmont Baia Mare 20 7 2 11 520- 570 16

10. U. Remin Deva 20 6 2 12 501- 540 14
11. HCM'Roman 20 6 1 13 50 b 535 13
12. HCF Piatra Neamț 20 5 3 12 525- 574 13
13. U. Jolidon Cta| 20 . 5 1 14 492- 545 1T
14. Univ Timișoara 20 Q 1 19 449- 694 1

dprUn.iMrimrtetnforHihMdM Jt»

Hunedoara - Considerat a fi 
ultima șansă a U. Remin în 
tentativa de a rămâne în cur
sa pentru evitarea retrogradă
rii, meciul cu U. Jolidon Cluj 
a fost abordat de tinerele ju
cătoare devene cu multă de
terminare. Această atitudine 
s-a dovedit în cele din urmă

de aur
de trei goluri: 14-11. Repriza 
secundă a însemnat o scădere 
a lucidității și agresivității 
devencelor, fapt care a permis 
Jolidonului să se apropie la 
un singur gol diferență.
„Ajutate” de Senocico

Minimul avantaj al Remi- 
nului s-a menținut aproape 
întreaga repriză, fiind peri
clitat în dese rânduri de oas
pete. Șansa Reminului ș-a nu*  
mit Mîhaela Senocico, fostul 
căpitan al naționalei revenit 
acum la Jolidon, ratând o lo
vitură de la șapte metri într- 
un moment cheie al partidei,

decisivă, elevele antrenorilor lulia Geană (la minge) a muncit mult în ofensiva devencelor.
Mengoni și Tudora câștigând 
la limită, întâlnirea disputată, țial și își domină destul de 

autoritar adversarele. Superi-ieri, la Hunedoara, deși soar
tă partidei a stat sub semnul 
întrebării până la final.

După trei minute de trac în 
care au încasat două goluri, 
devencele arată că au poten-

oritatea e concretizată cel mai 
eficient la jumătatea reprizei, 
când de la scorul de 6-6 Re
min reușește-o serie de patru 
goluri consecutive, stabilind

cea mai mare diferență de 
seor a partidei: 10-6 (min. 18). 
Avantajul de patru lungimi se 
mai repetă de două ori (min. 
22 și 23), după care Jolidon 
reduce din handicap, iar re
priza se încheie la o diferență

la scorul de 23-22 (min. 53). 
Finalul meciului a fost încins, 
dar cu sprijinul galerie;, că
reia pe final i s-a cântat „la 
mulți ani” în semn de mulțu
mire, Remin Deva a smuls ce
le două puncte puse în joc și 
speră încă să rămână pe pri
ma scenă.

Rezultai contrar așteptărilor
■ Cetate a pieraut 
meciul cu HCM Roman 
deși se credea favorită 
la obținerea victoriei.

ClPRIAN MARINUț________________________

clprian.fiiariilu1elnfonnfiMdla.ro

Deva - Planurile optimiste 
ale oficialilor echipei Cetate 
dinaintea partidei din depla
sare cu HCM Roman au fost 
contrazise de realitatea din

Marian Muntean, președintele teren. Elevele antrenorului 
clubului Cetate Deva. Marcel Șerban au arătat încă

FC CIP ia lecții de la 
tin campion mondial
■ Doi oficiali, antre
norii și patru jucători 
vor participa la semi
narul lui Jâvier Lozano.

ClPRIAN MARINUț__________________
cipHan.marinutgliiforffinMdia.ro

Deva - După importantul 
joc din deplasare cu FM Con
stanța, o delegație a FC CIP 
va participa la un seminar 
susținut de Javier Solano, 
antrenorul naționalei Spaniei, 
formație care în acest an a 
câștigat titlul mondial și cam
pionatul european de futsal. 
Și teorie și practică

Cele trei zile de cursuri 
susținute de reputatul tehnici
an spaniol se vor desfășura la 
București la sediul Federației 
Române de Fotbal și vor fi 
urmărite de reprezentanții ce
lor mai bune echipe de futsal 
din țară. „Clubului nostru i- 
au fost rezervate opt locuri. 
Astfel de la FC CIP vor par
ticipa două persoane din con

ducerea clubului, antrenorii 
Virgil Stoica și Marius Rupa- 
cici și patru jucători care vor 
fi desemnați după meciul de 
Ia Constanța. Dimineața, între 
orele 10.00 -11.00, vor fi cur
suri teoretice, iar după - ma
sa, de la 17.00 la 19.00 scheme
le predate la teorie vor fi 
transpuse în practică de jucă
tori”, spunea Paul Grecu, vi
cepreședintele FC CIP.
Altfel de pregătiri

Partida dintre Futsal Muni
cipal Constanța și FC CIP De
va, din cadrul ultimei etape 
a turului play-off-ului Diviziei 
A de futsal, se va disputa 
luni, 25 aprilie, de la ora 19.00 
și va transmisă în direct de 
TVR 2. Dincolo de obișnuitele 
antrenamente, pregătirea me
ciului de pe litoral a fost rea
lizată de conducerea clubului 
devean și printr-o ședință de 
analiză a eșecului suferit du
minică în partida cu AS O- 
dorheiu Secuiesc. „Bineînțe
les că jucătorii au fost criti
cați pentru atitudinea apatică

45% Reducere

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei .o.,»,

GRATUIT, In fiecare vineri primești 
litiîltMH mai complet supliment 

de televiziune.
Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
nână sâmbătă fată de nretnl zilnic al ziarului

o dată că le lipsește constanța 
în joc, fiind învinse, ieri, cu 
22-19 de ocupanta lacului 12. 
Ca și în meciul de sâmbătă de 
la Deva cu HCF Piatra Neamț 
devencele au jucat bine în 
prima repriză, dar au intrat 
în zodia gafelor și a ghinionu
lui după pauză.'
Fața urâtă a echipei

Cetate a condus cu 13-12 
după primul mitan, avantaj 
însă insuficient după pauză,
când adversarele le-au supus 
unei presiuni constante. „Pâ-

tru dintre jucătoarele noastre 
au fost de nerecunoscut în 
repriza secundă, jucând slab, 
cu pase la adversar și cu ra
tări incredibile. Pe final, când 
am încercat să ne apropiem 
la 1-2 goluri au intervenit și 
arbitrii, acordând un 7 metri 
la o minge apărată de por
tarul nostru și jocul s-a rupt. 
Vor urma sancțiuni finan
ciare și probabil excluderi din 
lot, pentru că acum am re
intrat în hora pentru evitarea
locurilor de baraj”, afirma 
Marian Muntean.

Antrenorul și fotbaliștii deveni vor primi indicații de la maeștri.
Iele de-1-1 mai a fost amânatăfață de joc, pentru ieșirile 

nervoase și pentru lipsa de 
forță pe care au acuzat-o în 
duelurile directe. Pe de altă 
parte am încercat să-i mobili
zăm, argumentând că lupta 
pentru titlu e deschisă orică
rui rezultat și că încă avem 
șanse la fel de bune la câști
garea campionatului ca și ce
lelalte contracandidate”, pre
ciza oficialul devean.

Prima etapă a returului 
programată inițial pentru zi-

din cauza sărbătorilor Paște- 
lui. Astfel primele partide ale 
returului vor avea loc în zi
lele de 8-9 mai, în etapa a VI- 
a a play-off-uluî jucătorii de
veni urmând să evolueze în 
deplasare cu AGS 3 București. 
„Jucătorii noștri vor avea 
liber trei zile pentru sărbă
tori, după care vor reveni la 
antrenamente. Obiectivul nos
tru rămâne câștigarea titlului 
național”, afirma Paul Grec u.

Economisește cu abonamentul
Cuvântul liber!

Abonează-te acum!
CUM TE ABONEZI?

Decupează și completează talonul.
tr- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 

trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 lari ,

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei <59,9 lei noi) pret/ziar ab. 1.920 lei (0.19 lei noi)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea

Telefon (opțional)

Strada

clprian.fiiariilu1elnfonnfiMdla.ro
cipHan.marinutgliiforffinMdia.ro


• Intoxicație. Fotbalistul 
echipei Real Madrid, Ivan 
Helguera, a fost internat, 
luni, în 'spital, după ce a fost 
diagnosticat cu gastroente- 
rită. Medicii grupării spaniole

au ajuns la concluzia că starea lui Helguera 
are legătură cu faptul că a mâncat stridii.(MF),

• in finală. Vitoria Setubal s-a calificat, 
marți, în finala CupelPortugaliei, după ce a 
învins, în semifinale, pe teren propriu, cu 
scorul de 2 - 1 după prelungiri BoaVIsta 
Porto. Golurile învingătorilor au fost marcate 
de Meyong '37 și Bruno Ribeiro '92.(MF)

Coșmarul lui 
Adrian Mutu

Londra (MF) - S&pto- 
mâna aceasta pare a 0 i 
una decisivă pentru ata- ; 
cantul roman Aarfc •: 
Mutu și viitorul său la 
clubul Juventus Torino 
susține presa italiană. 
Comisia de apel a Ligii 
engleze de fotbal urmea
ză să dea verdictul in 
cazul recursului înain
tat de clubul Chelsea j 
Londra, care solicită .15 4 
milioane de euro din | 
partea internaționalului i 
român, căruia i-a reei-^'r 
liat contractul anul tre- i

Cristian Chivu

zeetohde a 
câștigat ui 
puternic 
turneu dis
puted to 
Singapore, 
după c# to 
final; a 
învins 
Anglia, cu 
26 - 5. Ca s 
sărbăto
rească cum 
se cuvine 
cucerirea■ 
trofeului, 
AH Blacks 
au dansat 
celebrul 
Maori 
Haka.(D.N.' 

(Foto: EB
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cut, după ce Mutu a fost L 
depistat pozitiv la un i 
control antidoping. Dace • 
gruparea lui Roman 
Abramovici va avea câș- i 
tig de cauză, situația lui i 
Mutu s-ar putea compli- [ 
ca, deoarece clubul Ju- i 
Ventus, care l-a transfe- :
rat gratuit pe român, nu 
pare dispus să scoată ]

Londra și ar 
putea soliei 
ta chiar rezi
lierea con
tractului, în
cazul în care 
ar fi obligat 
să o facă.

nici un euro din

Nu pleacă |
București (MF) - An
drea Pretti, reprezen- f 
tantul în Italia al jucă- J 
torului Cristian Chivu, j. 
a declarat că funda- ; 
șui român dorește să i 
rămână la AS Roma.
„Un jucător care mai i 
are trei ani de con- • ]
tract și care ar începe ; 
să dicute de bani ar i 
fi unul slab și acest ; 
lucru nu ar servi in- j 
teraselor sale", a ș 
spus Pretti. Interna- i 
ționalul român deda- j 
rase, luni, că echipei ; 
AS Roma i-a lipsit în i 
acest sezon un punct *:b  
de reper, „așa cum f,
era Fabio Capello".

.Antrenorul echipei ;

'AS Roma, Bruno i
Conți, nu crede că I
fundașul Cristian Chi
vu ar dori să plece 
de la gruparea italia
nă și spune că deda- 
rațiiie pe care jucăto- î 
rul român le-a făcut 
au fost o răbufnire 
după o perioadă mai 
lungă de inactivitate, i

„Puteau fi mai
■ Nicu Vlad crede că 
medaliile obținute de 
Marioara Munteanu pu- 
teau fi mai „desctjise".

Sofia (MF) - Președintele 
Federației Române de Halte
re, Nicu Vlad, a declarat, 
miercuri, că eele tre met If 
(aur, argint și bronz) cucerite 
de Marioara Munteanu la ca
tegoria 53 de kilograme, la 
Campionatele Europene de la 
Sofia, puteau fi mai străluci
toare. Munteanu a devenit,

la procedeul, smuls, .a cucerit 
medalia de.brDHXla stilul arun 
cat și s-a clasat pe locul al 

I............ ...............
Afedaliile jM& Utoteană
^sfeatî fi mai strălucitoare. 

‘ A ratat tie ptțltt ultima 
încercate la stilul arwcat. ...

Putea & campioană e^gopeani
și la total

Nicy Vlad

.................
-doilea la total. „Ne putem de
clara mulțumiți de bilanțul 
după prima- zi de âbiicurB. îmi

marți, campioană uropean f ire totuși rău; pentri e& se
- .• ?:'■*  '. ■. îîi. ".-’jS’ ti tu » •"•tX'A sibk -.-cr •

MB W W ■ • TI' ■ ■Fara meciun de barai

strălucitoare'î

putea chiar mai hinei Medalii
le Marioarei Munteanu pu
teau fi mai strălucitoare. A 
ratat de puțin ulttntoixțftcer- 
care la stilul aruncăț. Păcat. 
Putea fi campioană europea
nă și la total”, a declarat pre
ședintele FRH, Nicu "Vîad,
Mulțumit și optimist

Oficialul FRH â .'țfiffițțgaț că 
Marioara Munt^HtenSte’miil- 
țumită de medaliile obțftute, 
deși a fost puțin teistă, la fi
nalul concursului, din cauza 
ratării de laulUjj^.îHfiarcare.

mai așteaptă medalii de 1 
Adrian Jigău (62 kg), Sebas 
tian Dogariu (77 kg) și Vale 
riu Calancea (85 kg). „Meda 
liile obținute de Munteanu ni 
sunt surprinzătoare. Jigău ș 
Dogariu au șanse reale să ur 
ce pe podium, iar de la Calau 
cea ne așteptăm chiar la aur” 
a afirmat Vlad. în finalele pro 
gramate pentru aseară, au evo 
luat halterofilii Adrian Jigău 
și Florin Veliciu, ambii la ca
tegoria 62 de kg. Prima parte 
a delegației României la Cam
pionatele ^.^pene de la Sofia 
■se vyntoarvineri,

Rendez-vouz la Paris
Tallinn (MF) - Finala ediției din 2006 a 

Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe 
arena Stade de France din Saint-Dennis, o 
suburbie a Parisului, potrivit deciziei Co
mitetului Executiv al UEFA, după reunirea 
de la Tallinn. La 50 de ani după prima finală 
a Cupei Campionilor Europeni, disputată în
tre Real Madrid și Reims (4 - 3) pe stadionul 
Parc des Princes, Franța va găzdui din nou 
ultimul act al celei mai prestigioase compe
tiții continentale a cluburilor.

Ultima finală a Bigii Campionilor care a 
avut loc la Paris s-a desfășurat în anul 2000, 
cânfr ReâlMadrid,js-a impus, cu scorul de 
3.-0, îh wfaBM^^BEB^^JEinala Ligii 
Campionilor din 2007'sc'wdtfeȘfțirâ laț Ate; 
na. Comitetul Executiv a desemnât^Pifrfe-, 
șele care vor găzdui finalele Cupei UEFA 
din 2006 și 2007, Eindhoven, respectiv Glas
gow (stadionul Hampden Park).

Tallinn (MF) - Comitetul 
Executiv al UEFA a decis să 
schimbe sistema, de „alifieari 
la Campionatul Europeaiyfig 
2008, care se va des© 
Elveția și Austria.

Astfel, 50 din cele 52 de se
lecționate ale federațiilor mem
bre UEFA vor fi împărțite în 
șase grupe de șapte echipe și 
o grupă de opt. Din fiecare 
grupă se vor califica la Euro- 
2008 ocupantele primelor do
uă poziții. Celor 14 selecționa
te li se vor alătura cele două 
echipe ale țărilor organiza
toare, calificate din oficiu,

de baraj
astfel încât numărul partici
pantelor să fie de 16. Comite
tul Executiv al UEFA a decis 
să nu mai existe meciuri de 
baraj, 
cazul P®
Euro-2004, unde ocupantele 
pozițiilor secunde din cele 
zece grupe s-au înfruntat în 
meciuri de baraj pentru cele 
Cinci locuri din faza finală, 
ocupantele primelor locuri și 
țte>a gazdă fiind calificate din 
oficiu la turneul de fotbal din 
Portugalia. Calificările pentru 
Euro-2008 urmează să înceapă 
în septembrie 2006.

a înțămptot to 
ainariitor pentru

t

icier Wurz îl va înlocui pe eo-
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Pilotai
lumbianul Juăn Pa viontoya, accidentat, în echipa Mc
Laren-Mercedes la Marele Premiu de Formula 1 al statului San 
Marina, programat în acest week-end. la Imola. (Foto: erai

Marion Jones s-a ficut de
■ Regina sprintului a 
terminat ultima o cursă 
de 400 mkdesfășurată 
în Orașul îngerilor.
twu Gordea_________________
liviu.gordea@informmedia.ro

Stade de France va găzdui finala Ligii în 2006.

Lob Angeles -*  Sprintera 
americană, Marion Jones, a 
revenit pe pist® penteu'pfimă 
oară după Jocurile Olimpice 
de la Atena, eu prilejul unei 
curse de 400 m în care a avut-o 
ca principală adversară pe 
australianca Jana Pittman, 
întrecerea a avut loc, dumini
ca trecută, la un colegiu din 
apropierea orașului Los An
geles. Din păcate, evoluția 
atletei americane nu s-a ridi
cat la nivelul așteptărilor, Jo
nes clasându-se pe ultimul 
10c, cu timpul de 55,03 secun
de. Cursa a fost câștigată de 
jamaicanca Novlene Williams 
iar Jana Pittman a ocupat 
doar poziția a treia.
Obiective

Marion Jones nu a reușit 
să cucerească lă Atena nici o 
medalie și spera să-și relan

seze cariera în acest an. Orga
nizatorii de concursuri atleti
ce și oficiali ai IAAF o vor 
monitoriza îndeaproape pe 
Marion Jones după ce în 2004 
aceasta s-a confruntat cu acu
zații de doping și a ratat cali
ficarea în probele de 100 și 
200 m în trialul pentru Jocu
rile Olimpice din 2004. La Ate
na; Marion Jones a luat star
tul to lungime și la ștafetă de 
4x100 m, daț nu ja urcat pe 
podium. în ciuda rezultatului

dezastruos de dummies noul 
antrenor al atletei. Steve Rid
dick, susține că Jones va 
ajunge în curând la'fbrmri ca
re a consacrat-o.

Obiectivele atletei ameri- 
canel 
an sjl . ,, ______
SUA«ejpentru Campionatele 
Monffl&to de la HefctoJH, In 
prob™ de MO, 200‘to, Ștâfe- 
tele de- -bMOO m și

Pătimași
Varșovia (L.G.) - Vio

lența pe stadioanele de 
fotbal a cunoscut o recru
descență alarmantă în ul
timele săptămâni. Supor
terii echipelor poloneze de 
liga a douaOstrowieckși 
Kolporter din Kelqe au în
cins o;adevărată bătălie smssi 
fijAffi^relațîi buiie cu flb 
posattfl Papa Iganfă^el

organizatori. Dar e 
tot He aceste pron 

&Ktrus tribuni 
cfîonului și i-au agi

Marion Jones este departe de forma care a consacrat-o. ‘

nelor din Italia, unde ca
rabinierii au reținut nu
mai în ultima săptămână 
flO*#te«W<»terL
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Vând ap. 1 camera (01)
• corint orarii, kt Oraștle, str. A. lancu, bL 9 
Informații fel. 0745/4SB897. Comemorări (76) Electrocasnice (56) Apeluri (65)

• vândimM de cămin cu taie, gresie, faianță, 
parchet lamelar, mobilată, preț 230 milioane lei, 
Hunedoara. Tel. 711510,0744/6B2162.

Vând ap. 2 camere (03)
• docomautete, baie și bucătărie cu gresie și 
faianță, parchet laminat, balcon închis, centrală 
proprie, Simeria, preț negociabil. Tel. 
0726/286341,262367.
• decomandate, ultracentral, bdul Decebal, 
lângă piață, etaj 3, modificat la 3 camere, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, vedere spre 
bulevard, balcon lung de 10 m, fără intermediari. 
Tel. 234674,
• decomandată zona Udo, etaj 7/8 interfon, 
apometre, 3 balcoane, gresie, faianță, parchet, 
preț31.000 euro. Tel 227610,0741/154394.
• etaj 1, decomandate, 2 balcoane, contorizări, 
Deva, Zamfirescu, preț 1,200 mid. lei, exclus 
intermediari. Tel. 227683.
• etaj 1, Simeria, zonă centrală Tel. 261475.
• etaf 1, zona Dacia, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 560 milioane lei. Tel. 0766/788251.
• ofajl cartier Dacia, ocupabil imediat, preț 640 
milioane tei, negociabil.TeL 074Q/210780.
•44. cartier Dacia, izolat, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• Aer, etaj 1, balcon închis, lavabil, contorizări, 
45 mp, preț 580 milioane lei. Tel. 0723/507169, 
0726/142377.
• iau Khbnb, in Deva, str. M. Eminescu, parter, 
pentru spațiu comercial, preț 21.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/335189.
• MnddocomaMMe, zona T. .Vuia, gresie, 
faianță, parchet, convector și boiler, preț 480 
milioane lei, negociabil. TeL 0726/370211.
• «tare toarte bună Hunedoara, Micro 5, apă 
caldă căldură balcon închis, parchet, jaluzele, 
preț 290 milioane lei, negociabil.' Tel. 
0744/984290.
• zam Gojdu Deva, etaj 1, parchet, balcon, st 50 
mp, complet contorizat, preț 960 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• zona Udo. deasupra CEC-ului, etaj 3 din 6,2 
balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, vedere 
la bulevard, preț 1,1 mid. lei. Tel. 0740/232043. 
0727/724551.
• zona Horită, modificat, nou, amenajat, 
instalații sanitare noi, uși schimbate, balcon, 
gaz, contorizări. Tel. 0741/677485.

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, zonă liniștită, plata imediat TeL 
215212.

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, zona împăratul Traian, posibilități priva
tizare. Fără intermediari. Tel. 260733,215368.
• * *.  Tltu Maiorescu, preț 960 milioane lei, nego
ciabil. Informații la tel. 0722/443066,222773.
• îngână tannrionnnt în 2 camere, etaj 2, cartier 
Dacia, ocupabil imediat preț 760 milioane lei, 
negociabil. Tel-0740/210780.

j.

• MCtetata «nmctatt angajează ospătari, 
barmani, vânzătoare, paznic, muncita t 
necalificați, șoferi-distribuitori, permis cat 
8C,E. Informații latei.0254/219300. i?

■ angajez dări, zugravi, izolatori. Tel. 
0726/076256.

• societate de comtnic|i angajează uw ■, 
gent lăctaBL mentatori ri sudori to Om 
Oferit Mariuatoadiv. TeL 0744/20221)5. r,J 

---------------------------------- ----------------------------- —r-l

• caut famfee pentru îngrijire animale în locali
tatea Butieni, județul Gorj, ofer locuință și 
salariu. Tel. 073/335633.

ff.

Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, cămară hol, acare
turi, grădină ocupabHa imediat prefțz rfffd. foi, 
în Deva, Str. Gri viței, nr. 3L TeL 236510.

• Căiugăml 3 camere, bucătărie, cămară hol 
centrai, gresie, gaz 3 focuri, 2 beciuri, 2 fântâni, 
trifazic, grădina casei cu pomi fructiferi și 
grădină 1700 mp, preț 1850 mid. lei. Tel. 223176, 
0727/439632.

Cumpăr case, vile (14)
• ingont casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 0722/564004.

Vând case de vacanță (15)
• vând fană de vacanță construcție 2002, D + P 
+ E, stațiunea montană Straja. 7 camere deco
mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile, accept 
variante. TeL 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• cază cu grădină și teren arabil, preț nego
ciabil,în satSarmizegetusa.Relații latei.218931, 
după ora 18
• ttnaria Vechi, 3 camere, baie, bucătărie, 
încălzire gaz verandă terasă pivniță șopron, 50 
ari grădină J nomi, teren arabil 20 ari, preț 
130.000 euro. Tel. 0721/579308,233789.
• caiă kt satul Șesuri. Relații la tel. 0745/491223.
• casă curta 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apă, canalizare la poartă 
Informații tel. 0788/469152, 0254/212803, după 
m 20.
• to Dobra, Str. Gării, nr. 6,4 camere, bucătărie, 
cămară coridor, pivniță grădină 20 ari și pomi 
fructiferi, preț 900 milioane lei. Tel. 283132.
• vând capă în Băcia, grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă TeL 0724/368331.

Vând garsoniere (19)

SEXUL A 
nu contează!

Vând terenuri (21)
• 24J00 mp teren pentru agricultură șl 6000 mp 
teren pentru constructs sau aoricultort, ambele 
localitatea Totești ■ itateg, tâpgă canton. Tel. 
212272,0723/732560,
• IM mp cu drum di acces, utilități, 2 hale una 
de 376 mp și una 637 mp, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
• araH 5000 mp în vatra satului Mintia, preț 5 
euro/mp, negociabil. Tel. 545721.
• txknâan, ii 16500 mp pe DN7 Turdaș, preț 2 
euro/mp. Tel. 0748/210788
• hriraita ca pomi fructiferi, lângă Primăria 
Berthelot, 87 ari, se poate parcela, 5 km de 
Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• InfraAn te Deva, 2 parcele a 1700 mp fiecare, 
str. Horea, nr. 208, facilități apă gaz, curent 
negociabil Tel. 213654,223775,217118
• Iniravlan, fl ari, pomi fructiferi, lângă 
Primăria Unirea - Berthelot la asfalt se poate 
parcela 10• £2 locuri de casă Relații la telefon 
770687.
• IntawteM, camMfe, împrejmuit in Hărâu. 
Tel. 221811.
• loc de casă intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent loc drept zonă ffidștltă parcefabiL la 3 
km de Hunedoara (sat Hâșaat), 10 euro/mp. TeL 
0723/006657.
• loc da casă 30 ari. Mintia, vizavi de poarta a 2- 
a Avicola facilități curent, gaz, ană kt poartă TeL 
0720/056354.

Cumpăr terenuri (22)
• cuopâriagant 5 ha teren intravilan la șosea 
Deva sau în împrejurimi, plata imediat Tel. 
215212.

Vând spații comerciale (25)

■ cadra oMbnd bac, restaurant terasă 
complet utilate, preț 4000 euro, urgent Tel. 
0723/743144.

• a prateraâpentnj birou avocați, consultanță 
stomatologic, ORI, birou orice fel, st 55 mp, 
amenajat total, preț 42000 euro. Tel. 
0723/507169,0726/142377.
• Stmarta, idh oratori, 75 mp, preț 41500 euro, 
negociabil. TeL 0720/431889.
• uHracantrai, 7# mp, amenajat termopan, 
gresie, centrală termică preț negociabil. Tel. 
0726/142377.
• vând foitul Agromec Lăpușnic, hală atelier 
întreținere; grup social, depozit carburanți, 2 
șoproane, terenul aferent - 2060 mp. Tel. 
0723/573825.

Vând alte imobile (27)
• vând baracă metalică parchetată comparti
mentată dormitor, bucătărie, wc, terasă anexă 
izolată cu polistiren, instalație electrică 
64x26x3 m, pe barajul Cinciș, 35 milioane lei TeL 
0727/717206.

Imobile chirii (29)
caut pertou închiriat apartament sau 

garsonieră mobilai®, exclus Micro 15, ofer 50 
euro, maxim. Tel. 0721/210533.
• tadfefexM*  "omercial, Ilia, Str. Libertății, 
central fosta pșjfet TeL0736573825.
• InchMra Mb pentru birouri, avocați, 
consultanță cabinet Stomatologic, central, 
termopan, jaluzele, utilități, 30 mp, preț 10 
euro/mp. Tel. 0726/14377.
• ofer de închiriat spațiu comercial VețeLnr. 32 
Informații tel. 237768
• ofer patou închirieri, rațiu comercial 35 mp, 
lângă Liceul Auto Deva, începând cu 1.05^005. 
TeL 221712,0724/3O566L
• ofa nn închirid-e, In Deva, spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084. .
• ofer tem închiriere, pe termen îndelungat, 
apartament 2 camere, complet mobilat, 
contorizări, zonă ultracentrală Deva. TeL 
073/294396.

imobile schimb (30)
• achbite terartamvot 2 camere decomandate, 
gresie, faianță etaj Intermediar, zonă ultracen
trală Deva, cu casă în Simeria, ofer diferență 
Exclus ageriți imobiliari. Tel. 230592,0723/807419, 
0720/400439.

Auto românești (36)
• vând DMA 3310, af 1991, în stare bună de 
funcționare, ratfiocasetofOn, acte la zi, închidere 
centralizată alarmă preț 46 milioane lei, nego
ciabil. TeL 229527,0723/687212
• vând Dada 1310, af 1997 și chioșc alimentar 
piața centrală Deva, preț negociabil. Tel. 
0724/508602.
• vând Dadi break, af 1988, stare bună rr 2007, 
preț 1200 euro, negociabil. Tel. 219780, 
0744/700235.

Cu adâncă durere in suflet, soția Marioara, copiii Daniela 
și Ovidiu, nepotul Daniel anunță colegii, prietenii și ve
cinii, de împlinirea a 6 săptămâni de la dispariția celui care 
a fost

prof. LUCIAN SECOȘAN
un om de o bunătate aleasă, un tată și un bunic iubitor. 
Parastasul va avea loc sâmbătă, 23 aprilie 2005, ora 13.30, la 
mormântul său din Cimitirul ortodox din str. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în liniște și pace. 
Nu te vom uita niciodată.

Familia anunță cu durere In suflet Împlinirea a 4 ani de la 
decesul celui care a fost un bun fiu, soț, tată, socru și bunic

LUCIAN MIBUTESCU
Te vom păstra mereu in sufletele noastre.

• vând Dada Drop-SIder Diesel, papuc. TeL 
247696, după ora 16
• vând Duda Solenza Scala, full option, albastru 
metalizat af 2003,20500 km, preț 5500 euro. Tel. 
0724/231473.
• vând Supa Nova, af 2003, unic proprietar, 
vopsea originală Tel. 0744/125690.
• vând wgad Dada break 1410, af 1996 5 trepte, 
vișiniu metalizat geamuri ionizate, stare 
perfectă 65 mffloane lei, negodabiL TeL 226092.

Auto străine (37)
• vând CfcoaiBX 19111906 cmc, Diesel,berlină, 
vr 2006, baterie în garanție 2007, 55 I %, 
suspensii hidraulice, închidere electrică cauciu
curi sârmă negodabiL stare perfectă unic 
proprietar. TeL 073/656261
• vând FM Sierra combl 15 GPL, af 1984, RAR 
2007, preț: prima ofertă rezonabilă Tel. 711063.

• vândMtecadraCobra'240 D, model 123, preț 
2000 euro, negodabiL Tel. 0744/515527, 
0721/544820.
• vând Seat Cordoba 15 Diesel, aer condiționat 
airbaguri, închidere centralizată geamun elec
trice, consum 531 motorină preț 6700 euro. Tel. 
0724/560870.

Utihj“. unelte. indu*'t ,''a!e si 
agricoie ț40)

• ramca«iM iitiWKpiu< u moifflapi 
familia Grozav Aron, satul Jeledinți, nr. 122r 
comuna Mărtinești.
• vând mrart pe pietre, performantă stare 
bună preț negodabiL Tel. 0258/835128 
0744/175286.
• vând ptag pentru tractor de 15 • 20 CP și 
semănătoare de porumb pe 4 rânduri. Tel. 
731494
• vând aanriHtoere porumb, presă de balotat, 
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă plug. Tel. fm/Tnxi.

Piese, accesorii (4?)
• vând tehrite piese Lada noi, igrnalt toc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față parbrize. 
Tel. 770687.
• vând I bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră de dimensiunile 975/18 precum și o 
cutie de viteze și un electromotor, ambele Dada. 
Tel. 221431, seara.

Garaje (43)
• ofer te>reînchiriere garaj, pe termen lung. Tel. 
215202, înte orele 17-21.
• vând garaj 20 mp, Deva, bdul N.Bălcescu. Tel. 
229428 22573, după ora 16
• vând sau închiriez garaj în Hunedoara, Str. 
Mureșului. Tel. 715681.

Mobilier și interioare (47)
• mobfeer fee pal și lemn masiv, binale: uși și 
ferestre, lucrări tâmplărie. Tel. 0744/567738
• vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună rochie de mireasă nr. 42 ■ 44, 
făcută la Timișoara, Telefoane 214436, 
073/719787.

• rtnd UMotecâ furnir cireș, 4 m lungime, 
compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare mari, 
bar, pat pentru o persoană nou, birou furnir 
stejar. TeL 234674.
• vând bufei sufragerie, cu placă de marmură 
albă Alt Deuch, vechime de circa 100 ană stare 
foarte bună Tel. 0723/732560,212272.
• vând tanapan extensibilă masă sufragerie + 
6 scaune, servantă mobilier hot ladă 
încălțăminte, cuier, dulap cu o ușă masă 
sufragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, 
mochete, mașină automatic (Franța), combină 
frigorifică Electrolux, (Suedia). Tel. 218084, 
0743/211074.
• vând Ivkig furnir palisandru, 14 piese (2 
vitrine, bar, masă ovală 12 persoane. 6 scaune, 
canapea extensibilă 2 fotolii,măsuță), cider cu 
ladă covor persan 350 x 230 m, carpete. TeL 
073/656263.
• vând mM panel extensibilă pentru 
sufragerie, 4 scaune tapițate, toate culoare maro 
închis, convenabil stare perfectă TeL 220025.

• vând mart pătrată din panel, furnir de nuc, 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, stare perfectă 
preț convenabil. Tel. 22003.
• vând mobU de dormitor și sufragerie 
compusă din dulap 2 uși, vitrină cu ușL canapea 
extensibilă comodă tv, 2 fotolii, măsuță pat cu 
bibliotecă de dormitor, 73 milioane lei, nego
ciabil. TeL 0724X929494,218996.
• vând gal dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport-flori din cadru metalic cu sticlă 
ofer bonus o măsuță cameră din cadru metalic, 
transport gratuit, preț 73 milioane lei. Tel. 
213483,0720/432448.
• vând rafturi demontabile din fier-cornier cu 
poli te de placai, bune bentro cămară 1,7x0,6x05 
miel 220028

Televizoare (48)
• vând tv color, două aparate video, un radio- 
casetofon, casete video, preferabil pentru piese, 
preț avantajos, urgent Tel. 228615.
• vând tv N^i. diagonală 54 cm, cu teletext 
ecran plat excepțional. Tel. 212957.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

satefit digitale, Începând cu 65 mdioane let 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepdonează 
peste. 25 de programe românești și 600 
străine, abonament montarea și 
deplasarea induse în preț, informații latei; 
0723/481 5 său 0745/840474.

• vând cundteiâ muzicală Technics, cu boxe și 
telecomandă originale Japan, videorecorder. Tri. 
0723/455092.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto „Globica" de salon cu 3 
obiective și casete planfilm, stare de 
funcționare, preț 8000.000 lei, negociabil. Tel. 
0720/400448
• vând aparat foto protestanta NMa IN 9, pa 
McuawM«l-22MtaLM«»UM'~

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând caiadator nou AMD 1800 MHz, preț 7 
milioane lei, Pentium 13 MHz, 15 milioane lei. 
Tel. 0722/161644.
• vând captator Minolta 4300, format A3, asigur 
garanție, service, consumabile ieftine, preț 15 
milioane lei. Tel. 073/335189.
• vând ingnnt Pentium IV, 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Force 2,19 Procesor, CD ROM 52 x LG, 
tastatură mouse optic, carcasă turn, preț 4 
milioane lei fix. TeL 0720/347157.
• vând urgent imprimantă cu scaner Lexmark 
X74, In garanție, preț 2708000 lei, negociabil. Tel. 
0720/400438

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând taină de piele, lungă neagră mărimea 
52, bocanci schi maro, mărimea 42, bărbătești, 
prețuri negociabile. Tel. 213053.
• vând rechin de seară model pe corset, șaten 
galben cu negru, mărime 42, preț 1800.000 lei, 
negociabil. Tel.0742/939993,0743/211074.

Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând cetacMa Național Geografic mai 2003 ■ 
februarie 2005, stare impecabilă preț 2500.000 
lei, negociabil. Tel. 225538
• vând mantda cu eclipsa, 5 bucăți, 2 dolari, 
mixer, lustră 3 brațe, faianță 3 cutii, ieftină 
reclamă taxi; casete muzică populară cartele 
vechi. TeL 229920.

• vând aragaz cu 3 ochiuri și butelie, congelator 
5 sertare, preț negociabil. Tel. 0254/227452.
• vând centrală termică Vailtant, tiraj natural, în 
funcțiune, pe perete, stare foarte bună preț 
5.000.000 lei. Tel. 711063.
• vând oengaiator Arctic, 5 sertare, mașină de 
tricotat manuală .170 ace (nouă). Tel. 
073/656263.
■ vând frigider Arctic mare, 23 milioane lei, și 
congelator Arctic, 28 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.
• vând ladă frigorigfică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 3 milioane lei, negociabil. TeL 219739, 
073/229048
• vând mnșM surfilat Triploc nouă mono- 
fazică piese de schimb, motor electric, pedală 
graifere, n ițite. Tel. 217543.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 3 familii de albine cu sau fără lăzi, 
Simeria, tel, 261697. '■/ .
• vând 1 familii albine, Banpotoc nr. 210. Relații 
la tel. 0723/618862.
• vând tamB de albine. Tel. 219113, după ora 19.
• vând lămâi cu lămâi șl fiori pe ri. TeL 217543,
• vând miei pentru sacrificat de Paște, preț 
negociabil. Tel. 0742/214971.
• vând rogant 150 oi țurcane de Hațeg, mioare și, 
strămioare cu miri. Tel. 0745/250091
• vând vacă Relații la tel. 261064.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi Încrucișate, preț 20 
milioane lei, negociabil. Tel. 221431, seara.

Altele (61)
• cumpăr arnpaletL Relații la tel. 0724/278231 
0745/662433.
• vând cens de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, 170 euro, 
negociabil. TeL 212272,073/732568
• vând conam second hand, prețuri bune. Tel. 
224838.
• vând Ioana de foc, 300.000 lei/mc. Hunedoara. 
Tel. 711510,0744/692095.
• vând tatră plafon 3 brațe, completă și 2 
aplice de perete, toate 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând sri capital majorat, Volvo 244 GL, CI, 
numere noi, VT 2006 și una neînscrisă talon 
numere vechi, frigider Arctic, lada frigorifică 3' 
sertare, cazan fontă Tel. 0721/614402.
• vând vin alb, de Alba lulia, preț negociabil. Tel. 
0258/842334,0254/215892, după ora 14.

Pierderi (62)

• ptontet câine rasa Drac 
Genuin ■ tantaâ 5 aid, man 
tadita, ta Deva, mm 
CâkMwd. Ofer racMMnrt 
1SMMM M. TM 12SM DU 
Om/THSK

• (tartar jlhirtit certificat de acționar pe numele 
Silveșan Ileana Viorica, deținut la. SIF Banat 
Crișana SA Arad, cu nr. 294054, având un număr 
de 975 acțiuni.
• dnctar ptaniut certificat de acționar pe numele 
Silveșan loan, deținut la SIF Banat Crișana SA 
Arad cu nr. 294055 având un număr de 975 
acțiuni.
• plentat carnet asigurări sănătate pe numele 
Bâsășteanu Dorina Adriana. Se declară nul.
• plentat carnet asigurări sănătate pe numele 
Dobărcău Virgil. Se declară nul.
■ piwdut arat asigurări sănătate pe numele 
Huhu Alina Se declari nul.

• plantat camei asigurări sănătate pe numele 
Muntean Mie din Reea Se declară nul.
• plerihit carnet asigurări sănătate pe numele 
Muntean Vizitiu din Reea Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Onescu Elisabeta din Răchitova Se declară nul.
• pierdut camei șomaj pe numele Blăjan. 
Claudiu. Se declară nul.

Citații (63)
• se citează pârâtele Pătrui Lenuța și Pătrui 
Bianca de către reclamantul Ciofiica Avram, în 
dosar 1107/2004 al Judecătoriei Brad cu termen 
la 26.042005, având ca obiect ieșirea din indivi- 
ziune.

• 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 Comei Poenar.

• SC Duns Computers SRL anunță că firma 
are sediul social la adresa: Deva bdul N, 
Bălcescu, bl. 22, sc. 8 ap. 17.

• Conferi de Administrație al Consumcoop Mp 
de MorL str. Principală, nr. 4, convoacă Adunrm 
Generală Extraordinară a membrilor cooperatori 
în conformitate cu Legea nr. 1/2005, în data de 
11.05.2005, ora 10, la biroul cooperativei. Ordil 
de zi este afișată la sediul cooperativei. în i 
de neîndeplinire a cvorumului de prezență 
Adunarea Generală se convoacă în data de 
26.052005, în același loc, la aceeași oră.

Matrimoniale (69)
• A4 31/19M8 simpatic, tandru, situație mate
rială foarte bună, fără vicii, doresc să cunosc 
domnișoară serioasă, fără obligații, în vedetea 
căsătoriei. Tel. 0740/907657.

Solicitări servicii (71)
• tai ofer serviciile în calitate de coordonator al 
muncii pentru lucrări de finisaje, amenajări inte
rioare, reabilitări, restaurări, consolidări imobfie. 
TeL 0726/025051. ' t

Prestări servicii (72)
• imdfeez matematică, orice nivel de pregăîfe.

în Hunedooara. Tel. 749057,0720/222425, 5*.
• penlru persoane juridice, deduceri de 
impozite la îndemână. Tel,0745/700298.

• cabinet maferțl psihiatrie ■ dr. Megieșan 
Mihai, medic primar, clădirea Crucea Roșie, 
acordă consultații de specialitate, 
prescripții medicale, concedii medicalei 
adeverințe medicale, consiliere psih ricl 
Program: marți, miercuri, joi, orele 11-13. 
TeL 0742/744353.

• transport marfă cu Ford Transit 12 to și 10 mc, 
TeL 0722/328820,
• franmmrt marfă local și interurban cu carriton 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni .de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• tranmwrt moHă cu auto acoperit de 12 to, 14 
mc, lungime 35 m, lățime 22 m, înălțime 13 m. 
TeL 225578 0744/S34462.

Oferte locuri de muncă (74
• anfeM kroătari pentru munca î
pe perioadă determinată, Deva. Tel. 0745/625759, 
30943,0744/707994.

■ Angajăm vânzători presă, în Deva Ș| 
Simeria, cu garanții sau glranți. Cererile se 
depun la chioșcurile Mira Preș, din Deva <5 
din Gara Simeria Relații la tel. 219190. i,

«2SO22M4, fiânâ ta tfeta * 27A43MA A 
M ipedfka pe CV peatad pentru căra m

IO/ 
f ff»

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170,233.180 

Fax: 224.550,

www.olmnl.ro,ilmalOsmart.ro

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uyl PORTA —t-----------

— Tapițerii, Camere de 
tineret

coNsmu toc* Ai iiuHKnauiâMiD
ârataraolarim—Htaf iwranra MMHmNMMlMiliiCJ.mr.3M 

w top» ĂiĂd WĂB WB» iflfeĂ |i^ BkmL hlf

ilmalOsmart.ro


joi, 21 aprilie 2005

Interioare, 
480 mil. Tel.

• MMM, bucătăria, bale, balcon, gresie, 
fa*anțA.>reț900mil. Tel. 219470. (Multlprima)

675 mii. neg.
IW815. (Agenția Imobiliari NrJ) 

contorlrirl,

• oonvactor, MMr, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrau Tel. 747796,0742/902488,0742/872106.  
(Tina Terra Mia, Hunedm a>
• bduL Cwvki, parchet, balcon, gaz, întreținută, 
350 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bd®Cwvfa,etaJ Inferior,uță metallcă_gresle, 
convector, boiler, 420 mil. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• cameră cămin, bale, gresie, faianță, parchet 
lamelar, ușă metalică, mobilată, 145 mil. Tel. 
710129,074/146780. (SUIimobiliare Hunedoara)

zona Teatru, etaj 2, deco- 
‘ - ' ' balcon

)mll.

contonzan, moumcan interioare mooeme, etai 
Intermediar, preț 780 mii. lei, negociabil. Tei 
(W253662,211587. (Evrlka)
petal i, dec., Eminescu. st 30 mp, amenajată 
modem. 485 mii, neg. Tel. 211587 (Evrlka) 
•zona Deda, complet mobilată șl utilată, 
îmbunătățiri, et 2, ocupabllă Imediat Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrlka)

« MCig |M4 nuanța, insouații sanitare noi, 
apometre. Micro 15, etaj intermediar, preț 485 
mii. lei. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• PtacMMmLaresle. faianță lavabll, Dada, 520mlLlel.Tel0wS9S4(GMrt Consulting)

• aaHldac. patch® gresie, faianță balcon 
închis, centrală termica, etaj Intermediar, lullu 

Manta. Preț 760 mH. lei.T® 0743/549654. (Garant 
Consulting'

• pom Mm 15, etaj intermediar, dec., 
âfatorizări, balcon. Preț 485 mii. lei. Tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting) 
•zomMaracu, st 45 mp, amenajări modeme, 
centrală termică Instalării sanitare noi. Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• mi mhbali, etaj Intermediar, balcon, 
contorizări, amenajări. Preț 760 mii. lei, nego
ciabil. Tei. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
«ataț 2. dec., contorizări, balcon, bine 
Wretinută Zamflrescu. Preț 690 mil. ROL/69.000 

Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• idtacanM, balcon de 5 metri, contorizări, 
ifarchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje, Decebal. 
Preț 780 mH. ROt/78.000 RON. Tel. 230221,0740- 
914668,0720-370753. (Casa Betania)
• dac, sL48 mp, parchet, gresie, faianță, 
centrală termică proiprie, termopane, blocurile 
MtntteL Preț920 mil. ROL/92.000 RON. Tel. 223400, 
«40914688,0720-370753. (Casa Betania) 
«dac, rata, faianță, balcon, contorizări, 
spotul,Emineacu Preț 395 mil.ROt/39500 RON. 
Wl, 230221. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
tttmta)

• dat dec, baicon închis, contorizări, nine 
Mlrețlri'jtă, Zamflrescu Preț 685 mil ROL/68300 
RON. 0742-005228 20-387896. (Casa Betania) 
talie, matei faianță, contorizări, spoturi 
Eminescu Preț 395 mlj. ROL/39300 RON. Tei. 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania) 
•fatal 1 dec., st 45 mp. 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică, 22 Decembrie. Preț 
815 mil. ROL/8L500 RON. Tel. 0744-690918,0720- 
370753. (Casa Betania)

3, dec, balcon închis, contorizări, bine 
, Eminescu. Preț 490 mil.ROLZ49.000 
103622,0724-168303. (Casa Mtanla)

370753.

• «Mă dec, centrală termică 
balcon,

(CasaBetania)
b etai Hamadtar, contorizări, parchet, balcon 
închis, CaleaZarandulul. Preț 670 mii. R0t/67.000 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918. (Casa 
Betania)
o poiiă centrală, etaj intermediar, boiler, sobă 
oe gaz, parchet, balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• ram Tsetnt etaj Intermediar, convector, bal
ega ftră bucătărie, 310 milioane i® negociabil, 
ta. 718706,0745/354579- (Omega Hunedoara)
•ine*  IDM S Sui Inter, i edlar, parchet,
zugrăvit proaspăt 24 milioane lei, negociabil, 
tel 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• Doraban® dec, et intermediar, S 4 mp, 
Centrală termică, termopan, bucătărie modi
ficată cu ieșire în balcon, gresie, faianță, 
parchet beci, la mansardă loc pt. depozitare. 
TH 0723-251488. (Fiesta Nora)
g am Deck cu 2 Camere, decomandată 
parcnet, instalații sanitare Dune, repartitoare, 
gaz 1 foc, apometre, preț: 450 mii. lei negociabil, 
fel 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• am Dacakal piață, balcon măre, bucătărie 
modificată, gresie, faianță, repartitoare, 
apometre, preț 750 mii. lei, negociabil, tel. 
0788/165702,232809 (Fiesta Nora)
«uMdort 1 etaj 5, bine întreținută, preț 9000 
euro, negociabil. TeL 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• Dm® semldec, gresie, faianță în baie, 

parcnet laminat, mocimcat, spoturi,
nouă, preț 550 mii. lei. Tel. 235.208,

cn.îDi Hnelui
650mll.

T®235208
• zam Driavai® dea, complet m<foifa®;par-' 
Eh® zugrăvi® fară îmbunătățiri ® interme
diar. Preț22JXI0 euro. T® 235.208,0724/620-358 
(Rocan 3000)
• Darabai® dec, mobilată gresie, faian® lami
nat ușă metalica, baJCoitîhohis, ® 1, preț 700 
mil. I®. Tel. 235208 0721/744314 (Rocan 3000)

30 mp, balcon închis, CT, bine 
. Intermediar, preț 760 mii lei. TeL 
>20358 (Rocan 3000)

•Mganl dac. amenajată frumos, contorizată 
tavan fals, greș® faian® part® dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu Preț 685 mii, neg. Tel. 
0745(640728 (Mimason)
• ugantl dac, amenajată modem, tavan fals, 
gresie, faian® parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163445 (Mimason)
• zona Mfcro 3, centrală bloc cărămidă preț 360 
mii. Tel. 747798,0742/902488 0742/872106. (Tina 
TbrraM® Hunedoara)

SC Eco Invest SRL 
Deva 

organizează fri data de Joi, 
21.O4.OS, ora 9.00, 

la sediul din Deva, str. 
Horea, nr. 68 

UClTAțlE
; ni vânzares camtîăijfi 

de 1OO TONE DE FIER 
VECHI (confecții metalice). 

Tel. 0254/230.30S, 
0723/546.424.

• ta Hunedoara,____ _______
mandată, spațioasă, 42 mp, parchet, bat 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă 520 
Tel 0722/973569. (Profil Expert, Hunedoara) 
< zona Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mil, 
negociabil, tel. 0741/130438, (Profil Expert Hune
doara)

• parafare, ta Deva, zonă bună, eta' Interme
diar, Indiferent de Stere. Ofer prețul pieței Tel 
211587. (Evrlka)

Vând ap. 2 camere (03)
nqod®ilte^^2U^IMIExpMHi  ̂

doara)
• cao® macra 7, etai 1, contorizat parcnet 
balcon 350 mii, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• dacMMnda® zonă ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafa® mare. Tel. 0722/420335 
(Proni Expert Hunedoara).
• docoraanda® zona Viorele, etaj 3, parch® 
centrală termică gresie, faianță 450 mii. nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• docomanda® zona Decebal,® 2, parch®
contonzan, z Da^jane, st w mp, i Toianta.
preț 284K» euro, t®074W9418. (Prima-lnvest) 
■ decomandate, ® 1,56 mp, paroh® apometre, 
2 focuri gaz, preț 30000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• ingert, zonă bună Deva, balcon închis, preț 
840 mlL, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• uqa® căci® parch® gresie, faian® living 
modificat balcon închis, zona Miori® t® 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• U. StreUui, semldecomandate, gresie, 
faian® gaz contorizat Preț 580 mii. Tel. 219470. 
(MuHfrirna)

• al Mpcui, oecomanoate, apometre, gresie, 
faian® parch® bloc acoperit Preț 1.150 mii. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zonă aRracinMă semldec., ® 4, acoperit, 
parcn® mocincan, contonz® preț 350 mu. iei, 
negociabi I. Tel. 0726/826.624. (Temporis)
• zompta® decomandate, cur® ușă metalică 
contorizat total, paner marc, oaicon kkto» preț 
30.000 euro, negociabil. T® 072&826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Dnldii, semidec., ® 1, curat ocupabil 
imediat, contorizat total, repartitoare, 970 mil. 
lei, neg Tel4)726/826624,232420. (Temporis)

dac, ® 3, zona Banca Transilvania, 
wdlftat din ap. cu 3 cam. cu living 2 
2 dormitoare, f. modem, termopan,

tavan fals, spoturi, preț 14 mid. I® neg Tel 
0745/2534® 206003. (Mimason)
• lags® dac amenajat ® 2, balcon închis, 
zona Ullaculul contoriz® 52 mp, preț314B0, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Catedrală (|. Manlu), ® 2, dec., 2 
balcoane, bine întrețin® contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)

• ml fl Baicescu, et intermediar, neamenajat 
semidec, contorizat s 50 mp, preț 780 mit lei, 
tel. 0745/199608,230324 (Mimason)
• zona Bălc«»cu, ® 3, sdecM multiple 
îmbunătăbri, fiber, fără balcon, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)
• «tr. Caragta® dec, parter înalt balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil imedi® preț 30500 
euro, tel. 0745/266071,230324 (Mimason)
• bd. Dacabai, vedere spre spital, bucătărie 
modifica® contorizat preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason) ’
• bd. Dacab® ® 3, dec. 60 mp, amenajat pt 
pretențioși de lux, complet mobilat util® dotat

: totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103.
1 (Mimason)
• CanMă Mimică în garanție, instalații 
sanitare și electrice noi, balcon închis, preț 550 
mii., negociabil (55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• «bl ă zona Cinema Modera T® 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (lary Mya Hunedoara)'

• SMiddticomandate, zona OM. convector,
gresie, faian® plus beci, preț 650 mii. (65.000 
RON.) T® 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zbm G«|i® semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, par »et în camere, balcon inch's, t® jl 
contoriz® ușă metalică, acoperit cu tablă, preț 
860 mii. lei. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• tona Dada, circuit ușă metalică balcon în
chis, parch® ocupabil imedi® ® 1,800 mil. I® 
Telefoane 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• mm L Creangă decomandate, parțial mo- 

froopane, centrală termică, bucătărie

• MM Ate«a _Streiulul, wnUdac, modificat 
miLteLTrt^0Mm@^^»3tS»

• tn Dada, semidecomandate, modific® 
dresie( manta, parcnet in caiwe, rotui conto- 
rlzat et 1, preț 600 mil. tel. Tel. 235.206, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• MmIdacimMidata, Dac® parter, transformat 
în birouri, cu Intrare separată contorizări, 550 
mil. lei. Tel. 227479,0745/367893. (Garant Con
sulting)
• sanikteconiaMteta, Dac® etaj 3, bale ame- 
naja® contorizări, 64CTmii. iei. Tei. 227479,

faian® 
Intermediar, 

(Garant

0745/367893. (Garant Consulting)
• MmHacomanda*
cemraJa t
Gojdu 950' mil. lei, Tel. 07 
Consulting)
• iMMKOfflanMtașMmaml® etal interme
diar, Goldu, preț 24.000 euro, negociabil. ,Tel 
0743/549654. (Garant Consulting)
• MMk an ■mtei falantăi confort-zări.Mwl™^mHLÎel.T®m3^49654 

(Garant Consufongi

• 1 ian k contonzatr
mobilat iglder, aragaz, TV color, etaj 3, Al 
Armatei, preț TfcMLT*  :?w4iM49. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• dacamutaata, ta. 60 mp, gresie, faian® 
contorizări, balcon mare, parchet, bloc de 
cărămidă acoperit cu tab® Emlnesa ) 
mă ROL/96bOO RON. Tet 0741-12072^ 0724- 
1693O3.1
• daemmhăh «adm în două părți, st 60 mp, 
geamuri termopan, centrală termică proorie,

‘ * «AMnlnta wuxkîkl mAvăkm fon , comp iei moDiiai rnooem, ion 
1,6 mid. ROL/160.000 RON. Tel. 

20-370753. (Casa Betania)
• «ta| % decomandate, balcon mare Mils, 
contorizări bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mil. ROl/90.000 RON. Tel. 0724-169303, 0743- 
103622. (CasaBetania)
• etaj 3, decomandate, balcon închis, 
nnnfo>4vA»f Hilnn Triti ntIm it Alaaa I frm.fl m r*—nt contonzan, Dine întreținui, Aieea i-eDtun. rreț 
W mid. ROIZ120.000 RON. Tel. 0742-005228,0720- 
387896. (Casa Betania)
• «ta| l parchet balcon, contorizări. baie cu 
geam, Dine întreținut, Ducatarie mare< a 
Păcii. Preț 900 mil ROL/9HOOO RON. Tel, 0744- 
68091& 0724-169303. (Casa Betania) .

• toi % aJVjrnanasKe, gresie, Ta1 înța por^1 îet
laminat, balcon t irita văz® st 65 mp,
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741/126722, 
0724/169303. (Casa Betania)

• morMcări krtkrfom, gresie, faian® parchet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Crișulul. Preț 650 mil ROl/65.000 RON. Tel. 
0744/770051.07&/169303. (Casa Betania)

• <ta|ădecortw«ate.centr«»tetml(ipreprie,
i mooniMHi Bwenoaiet uurooMiB, t-rpț
1J5 mid. ROL/135.000 RON. Tel4J743/in622, 
0724/169303. (CasaBetania)

• nna mrmrmil oecomsnoate, contorizări, 
termopan peste tot șl la băiet», părchet nou, 
lamelar, gresie, faJan® bucătărie modifica® 
vedere lasbăi® prețBBO mii. tel negoctabll, tel. 
0145062», «W1«70.(Fiesta Nora)

•lom Mm 5, balcon închis, InsfaUdll sanitare 
noi, erai 1, laiuzele exterioare, 300 mit lei neg. 
tei. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• smm Mtara 2, etaj hiteihiedlaț, gresie, fala iță, 
parchet, 2 focuri, stare foarte bună, 630 mH. M, 
neg., telefoane 718706. 0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

sm termopan, 
lei, negociabil, 

0745/354579. (Omega Hune-

•
 Asătamms afaal i*4Aw Xft4i*  » efflenalaf 0MvfMin MwIHm vUaJ IFIlCi niCUlW» OlIICI IClKlLs £ 

convertoare, boiler, balcon închis, 670 mii. Tei. 
710129,0740/146780.  (Stllimobffiare Hunedoara) 
• Mă» 6, gresie, faianță. p«Thet 
220mlLT® 7101® 07WBW78ft (St 
Hunedoara)
_ | 1 ahaabIXvI 1^4amenajan ir 
rfoare, balcph închis, 350 fall Tel. 710129, 
0740/1467». (Stil imobiliare Hunedoara'

• hBCFO fg uiflj Ji ILcf incul Eu, Qc Vidate, 
baicoa 215 mii. Tei- 7iowwweo. (stil 
imooillare Huneaoara)
• Mim A gresie, faianță, aor, decoman
date, 550 mH. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
™ itareHuiBuooia)
• tenCreangă, amenajat decomandate, balcon, 
mobllăla comandă centra®900mfi.T® 710129, 
0744/146780. (Stil imobiliare Iun ja-a)
• zem OT, decomandate, în circuit balcon 
închis, 600 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
inxxTiiiare nuneaoara;
• UboriMf 4KMMnd*t*r  boxă, mansardă, 
amenajat, 1 mid. Tel. 710129.0740146780. (Stil 
nTk»iiisie nuneaoara)

contorizări, 
(SUI imobiliare

Nora)
• zona Uzo FaJcan, i con. co t teări, fără
modificări Interioare, urgent; preț 675 mii. lei 
reg. tel. OMS0O22I», «72/251498 ^îesta Nora) 
•Mta'"’'' 
vedere _______
baicon, ocupabii leatat P>'eț 9s mă'tei, tâ 
0788/165704,0724/254051,232808 (FfestaHbra)
• zana 22 Decembrie (Lie. Auto), decomandate, 
® 3/4, contorizări, 2 balcoane, liber, fă® 
amenajări, tel. 0723/251498,0745/302208 (Fiesta 
Nora)
• mm Uta Maniu, decomandate, ® fate me-

ccr

parchet,

tu», camara,

, *•'■

■ aMBifcarcu,'.-. 11, Wocdecărăridi. Cisco- 
r'ln»4r«f?t fAri-rtfoX ■—au. fn/S mandate, centraia termica, vedere m nsa, 

balcon închis, parch® gresie, faian®, bine 
întreținut preț 1,200 mid. lei negociabil tel. 
0745/302200,07W165703. (Fiesta Nora)
• zana Mte Manlu, vedere sore cetate, deco- 
mandate, z DcBcoafie, Ducatane mare, parcnet,

• aoMfingraa® în circult,.5O mp, contorizări, 
balcon închis, parch® faianță fa bucătărie șl 
baie, tel. 0745/302200,0723/2514961 (FlestaNora)
• tona bnlnaMA semldecomandate, ® 3, 
contorizări apă gaz 1 foc, fară modificări, balcon 
închis, ocupabil imediat Preț negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

bale, tel. 0745/

doara)
• mm TV»H4#ng. stal superior, balcon Ihcrts. 
gaz contoriz® ttrâ alte ImbunătCrtirl, 400 mW- 
oane lei, neg. t®718706,0746/354579. (Omega 
Hunedoara)
• MM Mkra6, efaj 3, gaz contoriz® parch® 
preț 270 mMoane I® tel.718706, 0745/354579. 
JniegaHunedoaa)

• xonaMfcro3.etai2,ceiitra® > faianță 
părch® balcon mare, 690 milioane I® nego
ciabil, tel.718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• Mfcra ă zona
MărimiiOra iu aia*  offre Inu c 
T® 747798,0742/90 
4JI— AX-.—aJAa----A
MreL rwJfwQuWo/
• deearaamtata, ana® centrală Instalații 
sanitare n». prețffiOmilzonă Micro V. Tei. 
747798,0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
M® Hunedoara)
• senădeeamandalta gras® faian® 2 convec- 
toare, balcon închis, jaluzele exterioarei 
apometre, preț680 mH, negociabil,zona O.T.T® 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• d«MiMrintab«MLcențra®gresie.'ilan® 
aoometre, preț wu mit, negociaoii, viața 
Eliberării. T® 74779® 0742/902488 0742/872106. 
(Tina Terra M® Hunedoara)
• moM® centra® super renov® zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798,0742/902488 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• centra® mi Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mil. T® 747798, 0742/902488, 
0742/872108 (Tina Tetra Mia, Hunedoara)

• aaMtaCMMrialta «ta| 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gșcontorb® parcfi® Preț 105 mid. 
lei, negodabă T® 228540. (Ag. 01a)

LKm® 
teLT®22»O.(Afl.£lla)
• MnktocoMMdH^ CHfckip bucătărie modi*  
ficați, caz 2 focuri. aDometre. gresie, lianți 
canalizare separată Pneț 870 mil. I® Tel 228540. 
(Ag.Ella)
• dna® Mctecta efaj intermediar, centrală 
termică parch® oax» icnis. preț 900 mill® 
T® 228540. (Ag. 0la)
• dacamandatta Mfeaacta efaj 4/4, acoperit cu 
tablă, gresie, faianță, parchet, apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mii lei, nețfoCÎabil. Tel. 

228540. (Ag. Elfa) j
• «enMsMMilalta atri l Scărișoara, 
modificări, gresie, faian® contorizări. Preț 680 
millel. TeL 228540. (Ag. 01a)

2 camere, isemuoean Mandate, în 
Deva, zona nuna oe pre-tnt tajintermeoiar. 
Ofer pre jri. Tel. 21158/ (Evrlka) 
o zona «ojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tr 1788/507^7 (Ella) 
o ta Deva, zonă bună, mata imediat, tel 
0722/56400 -no-...

M, contorizări, 
i Preț 530 mit. tel. 

T®228540L(Ag.Qta) j.?, .
• iînMiriiMfiM ■ Mm. ce,,oală termici 
sasasa!»*'*-" ’”

• wgwti ZoflA centrali, bloc țle cărânilclă, 
acoperit contonzan, camere cu parcn® Dine 
fatre^® Preț 850 mă lei. Tel 0745/253662.

• zona Mta etaj Intermediar, -iecomandata, 
contorizări, oaicon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 750 mit tei. T® 
OWRMLffiwM
• Miâ MBkmML ebu intermediar. dea>

WMÂaIA 1amAa(a Aaauua a ■ aahAI^X 
mandate, cei a, aia termica, camere cu parcnet 
panorama frumoasa, preț negociatul. Tei. 
0745/23662.(Evrika)
• zana MharaU ® 1 bloc de Cărămidă 
centrală termică imbunătățirl, sau schimb cu

B
nt 2-3 camere, zonă centrală + 

Preț 850 mii lei. T® .211587;

60. (Evrika)

le MinenlJUIi DtoC CSTKTnUHt grOȘtc, TsrSnțo, 
parch® cu sau tară gat® Preț8» ml. lei, nego- 
C at ii. T® 211587; 0723/660150. ( )
• dacMnandatta zona poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil jmedi® Preț neț 
Ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)

• pom-Can, centra® gresie, faian® 2 băi,
parcnet, oaicon, prețsso mwoane iei, negociaon, 
tel-. 718706,0745^54571 '

menise, * caman, pi waDii ia. muumcan, 
mid, 781706,0745/354879. (Omega Hunedo
• zom Mm 5, decomai dațe, e aj rterr -e itar, 
centrală, grt >, faiart® lavabll, termopan, 
Interfon, ușă metaild 850 milioane lei, neg, 
tel.718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zem Mm 6, ete itermedlar, centrală gre
sie, talan® modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg tei.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• iigent, decamandata,. parter înalt zonă 
centra® amenajat podele laminate, CT, gresie, 
faian® italiană ideai privatizare, preț bun. Tel. 
0726/826624 231108 rTempcris)
• MbacanM, dKNnaatana contorizat total, 
parchet gresie, faian® 2 băl suprafață mare, 
pre( 35.000 euro neg 0726/826.624. (Temporis)
• aM% Micro i bloc de cărămidă 2 balcoane, 
■spațios, preț 700 mH. Tel. 747798,0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara) 
issjsssas 

doartf
• m Darabaa|L parter, ST 90 mp, cențrțfă
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faian® parchet nou ușa 
metalică bale mare cu cadă pe colt Pre( 48000 
euro, nr 8, tel 0788/1(5703. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon Inch® faian® 2 băl, 2 balcoane, preț 
aSWB&A.’»*'- *

• HM UMMiMU dttomanda& et 3,2 băl 

oa ne ',xviise, oticatane rrare, (ytsie,

<

3. (Omega Hunedoara) 
___________ balcoane 

___ ________ , 1,050 
„(Omega Hunedoara)

etaj 3. Tel. 747798, 
iȚerraMia,Hune-

- .. decomandate, centrală
termică balcon închis, beci, Canalizare separată 
bucătărie modifica® parchet nou, gresie, 
faian®, frumos amenajat preț 1.680 mii. lei 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/S1498 (Fiesta 
Nora .

A oaicon închis, 
preț 2 mii, tel.boxă, garai, zona cantiwc 

0740/126029. (Prima-lnvest)
• traatamatăi 2 camerei contorizări, parchet, 
gresie, faianță, ® 2, Dacia, ocupabil imediat, 
preț 770 mil, tel. 074/210780. (Prima-lnvest) 
bloTdecătamîdăzonaDadVarrH^jări?p!^ 

750 mil., tel. 072V81578L (Prima investi
• uro*®  decomandata, 2. balcoane, st 90 mp, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, zona 
Bălcescu-22 Decembrie, preț 35000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• decomandata at 1, centrai termică, boxă, 
băi.împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. T< 

0745/253413,206.003 (Mimason)

• MmHeeaiMiMtalajManaM centrdă terml- 
că 80mp, et Intermediar, txfal. Deceb® Deva, 
1» mid. tei. Tel. 230324,206603 (Mimason)

• Mere ț decomandate, amenajat, gresie, 
Taiwițai parcnet lameiar, cet tu cua, usa iTwcaiica, 
720 mil. Tel. 710129.0740/146780. Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• Msv7f moamcar din 4 camere^ «Hajinteiiirc- 
dlar.oecomandae, centra® 525 mu. T® 710129, 
0740/146780. (stil Imobiliare Hunedoara)
• MM VNaM® modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj Intermediu, centra® bucătărie 
mobHttă 35300 euro. Tel. 710129.0740/146780. 
(știi imooinare Hunedoara)
• TtemlvMlsLataU 2 convertoare, boiler. 780 
mil. T® 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Tralait amenajat 2 balcoane îi î, 
convector, 750 mil, T® 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare HunedoaraJ
• Mr, Horitor, Deva, decomandate, contorizări, 
3 balcoane, parch® gresie, faian® boxă garaj. 
Preț 2,1 mid. lei, negociabil. Tel 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

aa.aaÎa eL l '1 4 -«nnn»nii n a!a Im4a>aaaa» tal l gresie, faianța, termopane, ecu intermediar, preț 
860 mil. lelâel. 224296,075/361782. (Garant 

Consulting)
• dacamandMtapaKM lamin® 2băl,faian®
A A a — I a kA»A.AAAAA A^A Igresie, centrala termica, termopane, etaj inter
mediar, zonă ultracentrală preț 50.000 euro, 
negociabil. Tel. 0741/154401, 227542 seara. 
(Garant Consulting)

• MConMMttti Re gresie, lermopane, 
balcon, ocupabil imedi® zona Patria. T® 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, bucătărie modificată balcon 
închis, apometre, repartitoare, gaz contonz® 2 
focuri, preț 12 mid. lei. T® 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
• Ataa Mopor, semldecomandate, parch® 
aoometre, gaz contoriz® zugrăvit, et 3,720 mii. 
235.208,0724/620358,0721/744514. (Rocan 3000)
• PrograwM, decomandate, 70 mp, parchet în 
camere, bucătărie, baie, 2 debarale, suportă mo
dificări, balcon, totul contoriz® 1,180 mid. Tel. 
235.208,0724/620358,0721/744514. (Rocan 3000)
• zana *!•«  Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat, balcon închis, gresie, faianță 2 băi 
amenajate, centrala tenmica, ușa metalica, ooxa, 
preț 15 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• Oworge Ehmoi, decomandate, 100 mp, 
parch® baie, 2 balcoane, totul contorizat, ® 1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Ha® decomandate, 75 mp, hol pătrat, 
parcn® centrala termica, oaicon inc sxa, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• zana Mtaratal ® 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, pai-chet lamin® sau schimb cu 
apartament 2 camere + difereriță Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgantl Zona Liliacului, centra® termică 
termopane, parchet laminat, gresie și faian® 
balcon mare închis. Preț 135 mid. negociabil. Tel 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zonăultracantra® Al. Neptun, decomandate, 
z Dai, Daicon, centrala rerraica in garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, pcupabil imedi® 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211S

intermediar, centrală 
parchet lamin® ușă 
zonauzo Balcan-Preț 

850mil. lei. Tel 228540. (Ag. 01a)
• dacomanMa, 2 balcoane, .2 băt gresie, 
faian® parchet apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
dul 22Decembrie. Preț 1,6 mid. lei. Tel. 228540. 
(Ag.EHa)
• decomandate, 2 băi, gresie, faian® laminat 1 
cam»® Instalați i sanitare noi, centrală termică 
balcon închis, ușă metafică roiete exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (A» 
Ella)
• dacomandate, 2 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, bloc de 
cărămk®.etaj 1 George Enescu Preț 136 mid. 
I® Tel. 228540. (Ag. Ella)
• teMtanâaltaă băl centrală termică gresie, 
faian® parch® zona Liliacului. Preț 145 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. 01a)
• dacontandata, 2 băl, balcon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)

• oacanararaita micmcu, etaj intermediar, 
cen&aiă termică, aer condition® parch® st 74 

mp. Preț 33000 euro. Tel. 228540. (Ag. 01a)
xmamtate, DorabanX etaj bun, 2 balcoane, - 
, termopan, centrala termică garaj. Tel. 
497615. (Agenția imobiliară Nr.l)

B-

ț

•f

13 m® lei.

As Elsctrohic

RECLAME

Licitație de masa lemnoasa 
producția anului 2005.04.20 
deschis șl va avea toc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mttial 
I, pentru masă lemnoasă pe picior.
rit la Hcltațto este de S9.17D mc, aparținând următoarelor gn

if

f
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• 3 altare, zona Al. Armatei, etaj-’ m» co 
mandate, cu balcon, bine întreținut Preț800 mă 
lei, negociabil. Telefon 0254-234401. (Rubin's 
Home)
• zona Sresresul et. 2, amenajat, contorizări.
Preț 12 mkf lei. Tel 0254-234401. (Rubin’s Home) 

. • zona Mura Nou, amenajai, contorizărl. Preț 
t .10 mim TeL 0254,34401,0727724551. (Rubfo’S 
S' * '
ui zona Muz, et.l, decomandate, boxă, garaj.

Preț 63000 euro. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• docomMHo, M. Mihai Viteazul, etaj 3, 
centraiaeermi noi mare, gresie, faianța, ușa

îtal G 880 mii., negociabil, tel. 0741/130438
(Profil Expert Hunedoara)
• Mere T, mici îmbunătățiri, 280 mii. iei. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Banetast, et 2, decomandate, 2 băi, 
gresie, faianță, parchet, balcon închis. Preț, 
60000 euro. Tel 219470. (Multiprima)

Traian, preț 23

• zona 1 Decembrie, semidecomandate, 
centrală termică, toate dotările. Preț3&000 euro. 
Tel 219470 (Multiprima)
• decomandata, contrzH termică, etaj Interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 mii. negociabil 
(85.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• hwJIficat In 2 camerei centrală termică, 
gresie, faianță, ușă metalică, etaj intermediar, 
zonă centrala, preț 750 mii. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637,0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• ai garaj, zonă ultracentrală, preț 35.000 euro.
Te 254, 3222,1 37,0742/581831 (Lary
Mya Hunedoara)

mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)
* decomandata, garaj, zona Progresul; preț 
avantajos. Tel. . 0741/^.401. 227.542 seara. 
(Garant ConsuMngr'

• bdid I «ă deci, SL 80 mp, sr îoo mp,.

30000
mp, parchet peste 

btoc acoperit, preț 35000 euro.

Tel.

• zi
totbalcon ,r , .
Telefoane 0724/620358 0721/744314 (Rocan 
3000)

• Dara, zoia Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren600 mp. 75000 euro, tel. 
0720/437.889,0720/348088. (Green Contact)
• Dan, zona Aurel Vlaicu, P+l. P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară la etaj: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță, gresie, ST=330 mp. Preț 23 mid. lei, tele
foane 0720/437389, 0720/348089. (Green 
Contact)
• zona Deva-Hunedoara, 2 camere, bucătărie, 
baie amenajată CT, apă canalizare, curte șl 
grădlr ă 800 mp. Preț 13 mid. lei, tel 0720/437389, 
8720/348089. (Green Contact)
• zona Sknaria, 3 camere podite, bucătărie cu 
fșianță și gresie, baie cu boiler, amenajată 
pivniță, curte betonată fântână apă trasă în 
casă gaz, grădină 1600 mp. Vând sau schimb cu 
ap. 3-4 camere, Deva sau Slmeria, 1,4 mid. lei, tel. 
0720/437389,0720/348089. (Green Contact)
• vU nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livlnguri, 
2 băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modern, curte șl grădină 
ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, tel. 0720/437389, 
0720/348089. (Green Contact)
• Deva, zonă centrală 4 camere mari, hol 
centrat, 2 băi, bucătărie mare.pivniță garaj, CT, 
amenajată modern, ocupabllă Imediat, preț 
93.000 euro. Tel. 0720/437389, 0720/348.089. 
(Green Contact)

tărie, baie, st
0254,234401,

• zonă renlrală, decomandate, parchet, faianță, 
gresie, 2 balcoane, 2 băi. Preț 128 mW. lei. (Green

Cumpăr ap. 3 camere (06
• aanpărapMttaRBO-4 camere, în Deva etaj 
intermediar, zonă bună. Ofer prețui pieței. TeL 
211587,0745/253662 (Evrika)
• dec cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau imp. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)
• dec, et 1-2 în H-uri la parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona săii, instalații electrice si sanitare noi,
830 milioane, negociabil. Tel. 718706; 0745/ 
354579. (Omega Hunedoara)
• Zona Mfcro 5, etaj intermediar, modificări inte
rioare, gresie, faianță, zugrăvit, preț 83Q 
milioane, negociabil. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)

intermediar, centrală, 
faianță, 1250 mid. lei. 
354S9JKWiegtfHune-

doara)
o zona Dorobanți, pod cu țiglă și boxă, hol 
central, 3 terase, 2 băi. Preț 16 mid. lei. tel. 
0720/437^88.0720/348089. (Green Contact)
• Emtnesai, MM ANI. etaj intermediar. 2 băi, 2 
balcoane, amenajări interioare.CT, vând sau 
schimb cu 3 camere+ddtrer iță Preț 12 mid. lei, 
telefoane 0720/437389, 0720/348089. (Green 
Contact)
• an Deeohal decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, centrală termică, ușă lemn 
masiv,, parchet de stejar, vedere h două părți, 
preț L6mld.tei.tel. 0723/251498 232BtBdSesta 
Nora)
• zona Ion Creangă, decomandate, et 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil

\ occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
’’ și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 

modificări, ocupabjl în 48 de ore; merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp. et 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie faianță bucătărie 
modificată vedere în 2 părți, zonă liniștită preț 
57.000 euro negociabil. Tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Romdva, et intermediar, 2 băi, gresie, 

parchet, totul nou. Preț 40.000 euro. Tel. 
(Multiprima)
3 Decembrie, etaj intermediar, 2 băi, 2 
ie, centrală termică toate dotările, 
dă garaj. Preț 60.000 euro. Tel 219470.

(Multiprima)
• zona Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate. Preț 1,5 midi 
lei, negociabil. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona b-<M Decebal, et 4/7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. lei. TeL 0254-234401, (Rubin’s Home)
• zona Băkoscu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț 35000 euro. Tel. 0254-234401, 
0727724551. (Rubin’s Home) ’

• modMkat In 3 camere, etaj intermediar, 
centrală termică bine întreținut, preț 950 mă 
(95.000 RON). TeL 0254(743222 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• gnzșL zona Peștiș, preț
1,400 rr ). Telefoane
«WK M«25WLA»ry

• decomandatei ZW»-Parâng, etaj intermediar,
.mbun ați frtlL, negociabil. Tel.
0722/4203351 (PiW’^ieftHunedbarak

• MmHecomanMi Mfcro 5. etaj 1, centrală 
termică' interfdn, goo mii. negociabil. Tei. 
0722/420335. (Prcmf Expert Hunedoara)
• decomandata, confrate. termică 2 băi, 
amenajat lavabll, jaluzele exterioare, calorifere 
noi, etaj intemtediaKzona Bejan. Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 2285« (Ag a)

termică! 
euro. Tel.

• dacomu____,______ __ ____ _____ _
amenajat instalații sanitare nOi, 2 balcoane (1 
închis cu termopan). Preț 1,55 mid. iei. Tel. 
228540. (Ag Ella) '
« itateimiMsti,' ÎMj balcoane, amenajat, 

modifica cerroaHtSMcă etaj 1. Horea. Preț 
48000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• doc, 2 balcoane, 2 băl, CT, tavabi 1, zonă bună 
preț48000 euro. tei.' W126026. (Prima-lnvest)
• teganL 2 băi, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri. CT.st 95 mp, (ifecentral, preț 50000 euro, 
tef0742/210780. (Prima-lnvest)

• <toc,conkiiizM, st 100 mp, amenajat, gresie, 
faianță parchet, 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane închise, parchet, centrală 
termică 2 băi, Zona I. Creartgâ, garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62000 euro, tel. 
0726/710903.
• 2apartami fiecare, b-dul

. Decebal, etaje amenajate modem,
cu

landatO, 2 băi, amenajat, centrală 
izolațieitaliană Eminescu. Preț 40000

undate, zoi aați,.modificat, 2 băi,

(Evritari

V, me
• zona 84*1,  et 3, uftraamenajat Preț 26 mid. 
lei. Telefoane 0254-2344®, 0727740221. (Rubin’s 
Home) • ••, •

Vând case, vite (13)

• 3 camera, bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, preț 70.000 euro, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• tetracentraț 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zonă centrală 4 camere, grădină gaz, apă 
canalizare, st 80 mp, preț 9.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• Deva, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto- 
rizat termopane, beci, teren 700 mp, preț 110,000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 3 camere, bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, 70.000 euro, 0721/815781. (Prima-InveSt)

• Zona CMzidL 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, preț 70.000 euro. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona PHrouă P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzi, 
living, parchet, centrală termică complet 
mobilată preț 118000 euro. Tel. 235.208 
0724/620358 0721/744314 (Rocan 3000)
• zonă bună parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținută preț 75.000 euro. Tele
foane 235.208 0724/620358 0721/744514 (Rocan 
3000)
• zona Horea, 2 camere, bucătărie, baie, că
mară pocț parchet curte, încălzire pe gaz, preț 
820 mii. lei. Tel. 235.208 07247620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• si 400 mp, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol central, mansardă curte' bdto- 
nată grădină, gaz, apă curentă canalizare' Preț 
80.000 euro, negociabiL Tel. 0741/154401,227543 
seara. (Garant Consulting)
• zona parc, 4 camere, decomandate, bucătărie, 
baie,1 gresie, faianță living, parchet centrală 
termică, preț 70000 euro, negociabil. Tel. 
^88/497615. (Agenția imobiliară Nr.1),
• rana parc, 3 camere, bucătărie, baie mare,
apă gaz, canalizare, teren drept 1100 mp, preț 
negociabil. Tel. 0788/49761Agenda imobiliara 
Nr.l) .r- -.niia-A-'®. -''j;.;:
• zw CsmM, 3 camere^WS^WW' 
podele lamina jresie,-faiani&laraHicenUală 

termică canalizare, garaj, ST'400 mp, FS15 m. 
Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)
• M CMH9H AC 2004, parter ♦ mansardă 4 
camere, bucătărie, baie, terasă 5C 60 mp, 
centrală termică garaj, ST 600 mp, preț 118000 
euro, negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• 2 case, în Deva, zonă liniștită curte și grădină 
fiecare cu câte 3 camaemari, încălzire centrală 
amenajări interioare;,Prețuri negociabile.Tel. 
0745/253662,211587; (Ewifei)

• zoi ilrteși: grădină 1000 mp, 3
camere + Ovmg, șemineu funcționai, terasă 80 
mp, 3 băi Preț ’Mooo euro. Tel 219470. (Multi- 
nrima) 1 / '
• zona Hunedoara, renovată recent, gaz, apă 
hidrofor, fosă Septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină dus; anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț 42000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624, 0720/364.453. 
(Temporis) ......
• zoo Oh «», CT, 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2300 mid. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).

• zonă centrală 4 cam., amenajată parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, canto- 
rizată garaj, curte, grădină 700 mp, ooupabilâ 
imediat preț 110.000 euro,neg. tel, 0745/649725. 
(Mimason)

■<;

cobtwtre condrvrovi a orMCt/vț

■ rdorizz/N dSewtslo'inteMigtjslî 

iMwgMMrtfwtMUfn

CV urte tasrfite ite khuwrj >,k is- riti.
K si ibluțpaht tM fi sifflise iâ

. p&râ d d.‘
șa ăpecifu-.tju

Ltrtcompand ttrwtor. *

electrica

CT,St 600 171 
0740232043. 
imita 
bucătării, in 
anexe dine

Cump

Vând case ia țară (17)
o la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tei. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• 2 camera, bucătărie, baie, garaj, piscină în. 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie. preț 10.000 euro casa + 10 euro/mp. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• wgent, 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii., tel. 
0742/290024-(Prima-lnvest)
• zmi Urai, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mii. lei, telefoane 0723/251498 232808. (Fiesta 
Nora)
• țdmuș, comtnicte 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fondație pt încă 2 camere, grădină ST=I350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, tef. 0720/437389,0720/348089. 
(Green Contact)
■ La 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, cu parchet, 
gresie, termopane, CT; al ddilea corp: bucătărie, 
pivniță curte betonată anexe, grădină ST=I700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mid. iei, tel 
0720/437.889,0720/348089. (Green Contact)
• casăto Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și g®fină aprox. 29 ari. Preț 780 mii, 
lei, negociabil; W. 0723/660160. (Evrika)

• casă hi construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Toplița, 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• atah»,2eamere, bucătărie, baie neterminală 
anexă un miliard, negociabiL Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• 3 cmhto mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp.

1,7 mid. lei, negociabil. Țel. Q74S/253662, 

•JN tefoM camwe, bucătărie, parcnet, sobe 
teradbtă apăcurentă, anexe,ST 2000 mp, ES 20

■ ta ftatea, de cărămidă cu cameră mare, 
bucătărie, hol mare, pkis fundație ridicată 
pertru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie, apă curentă 
curent ST 6200 mp, FS 40 m, preț 500 mii. nego
ciabil. Telefon 0788/497615 (Agenția imobiliară 
Nr-te '

Vând teren (21)

aiiatizează jpe data de 06.05.2005, ora ll.OO, 
Ifcitafle pub l-d invânzarea spațiului:

Reiațf! privind licitația ți prețul de pornire se pot 
obține la «edM primăriei, telefoane 733.352, 733.332.

laxa de gartfelpare la licitație este de 500.000 lei, 
caae m va Jtebiia la casieria unității, până la data de 
03.05,2005.

In.. -J nradhartrrarr, licitația se va repeta 
a Hecamtd de vineri, în aceleași condiții.

• utmlM scos din circuitul agricol, st,8000 
mp, front stradal 41,5 m, teren ce poate fi extins 
în nincție de cerere, Str, Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 230221,0740/914688 0720/370753. 
(Casa Betanla)
• taiM dncte 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere ia drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• DMim Rotarilor -Intravilan, 1009 mp, preț 
5««0W. extravilan 3260 mp, preț 35 euro/rrț. 
T4I.TWM, 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• btateten, zona Sântuhalm, la DN 7,14.770 mp, 
fs. 200 m. Preț 20 euro/mp. Tel 
prima)
• laMMSl,ST2tX»«R18n 
flăTel(W48761SSSlnțlal

• talkmde Deva, te PÎC7. ST 22000 m 
prtt 12 euro/m; hP. 0788/497615. 
imobiliariiNr.l)

• tarea Mnltan, zona Zăvoi, 3 parcele în 
suprafață de 4400 mp, 4800 mp șl 6800 n», fs 25 
m. Preț 15 euro/mp. Tel0254/2344O1. (Rubin’s 
Home)
• teren Măritat, DN 7, lt 4700 mp, fi 21 m, 
toate facilitățile. Preț 15 euro/mp. TeL 
0254/234401. (Rubin's Home)
• Mwlut pe DN 7, st 17500 mp, fi 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 «'"'mp, tel. 0740^10780. . 
(Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

UW4ml8K^lmo&'ilarăNr^ 1^'
• RNtangireaVuleatasuprafe șuprln 
500-UW mp. FS 24 m, preț 20 i o/mo TeL 
0745/411449. (Agenția lmobfflarâNr.1) . '
• Mmlan, ta DN7, vizavi de Biserica daptlstă 
lângă spălătoria auto, suprarâtă 1000 io,FS143 

m, preț 100 euro/mp. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• tetanta Solmuș, ST 2555 mp, curent-apă preț 
40000 euro fix, grajd cu ST 814 mp șl platformă 
betonată cu ST 247 mp, preț 8 euro/mp fix. Tel. 
0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)

• Deva, MavHan, ST=700, mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități.' Preț 16 euro/mp, 
telefoane 0720/437389, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Sbmria, DN7, Intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m; 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp, tel. 
0720/437389,0720/348089. (Green Contact)
• zena Skneria, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, 
FS=120 m, apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp, tele
foane 0720/437.889, 0720/348.089. (Green 
Contact)
• spre Cozla, Intravilan, livadă STteOO mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit, weț 260 
milioane leL Tel. 0720/437389, 0720/348089. 
(Green Contact)
• spre Almațu Sec, Intravilan, ST=2000 mp, 
FS= 17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp, tel. 0720/437389,0720/348089. 
(Green Contact)
• Vatal Intravilan, la asfalt acces din DN7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent, gaz. Preț 200 
milioane lei; extravilan ST=18O0 mp, zona de 
agrement Preț 100 milioane lei, tel. 0729/437389, 
0720/348089. (Green Contact)
■ tareMd intravtaw spre Cârjiți, ST=2000 mp, 
fs=io m și ST=800 mp, FS=15 m. Preț 3,5 
euro/mp, telefoane 0720/437389,0720/348089. 
(Green Contact)
• Prehmgirea Vulcan, intravilan, la intersecție, 
ST=80Omp, posibilități apă curent. 7 euro/mp, 
telefoane 0720/437.889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• spre Cuta, intravilan, ST=4000 mp, FS=200rri, 
parcelabit. Preț 6 euro/mp, tel. 0720/437.889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Intravlan, kt Leșnic, fs 12 m. st 510 mp, ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct

m o»Z3U08 .Twnponsi. «La», „
v tawi WnwBitaînZăvol,fc30 m, sUMho*  
toate utilitățile, se poate și f«teMLf 
euro/mp. Telefoane 0726/826ARJnpSpKS 
(Temporis)
• Marital M» SâtaMmji Macon, st«®
mp, fs 32 mp. Pr iOewsĂnp- 102 140.
(Rubin’s Home)
• terenuri zmi Bejan, ideale pt construcție 
cabane sau casăm elvețian. Preț3 euro/mp, 
negociatei. :I,'S»2344( >727756116. (Rubin's 
Home)
• teren uforatateiî pt sediu firmă Preț 30000 
euro. Tel «t2*«0 ’ 0727740221. (Rubin’s 
Home)
• taren kt livada Sântuhalm, st 5200 mp, fs 11 m; 
Preț 10 euro/mp. Tel. 0254-234401, 0727740221. 
(Rubin’s Home)

st-

• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plată Imediat Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
• OMpâr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe toc. Tel. 0745Zî53«A2,211587. (Evrika)

Vând spatii comerciale (25)
• bntM cu destlnațladepozlt teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizară trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabiL 0745463446 
(Mimason)
• hali predudta In Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată -150 mp, curent trifazic, toate facilită
țile. ureț 95.000 euro, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)
• caut 2 camere decomandate,
mobilat, dotat Ofer 200 euro, avans 2 luni. Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• închiriez spațiu comercial, suprafață 110 mp, 
bun pentru depozit, preț 300 euro/lună Tele
foane 0741/154401, 227542 seara. (Garant 
Consulting) '
• caut urgent apartament șau garsonieră Tel. 
0741/154401,227542. (Gararit Consulting)
• h caută urgent garsonieră sau apartament 
mobilat și utilat, pe termen lung. Se oferă plata 
anticipat șl garanție, rugăm seriozitate. Tel. 
0724/254051,232808. (Fiesta Nora)
• caut pe termen lung garsonieră mobilată în 
Deva Plata în avans. Tel.0721/055313. (Prima- 
lnvest) ’
• orarpt incnirie ^>a moouată ooaoentai, in 
Deva 3 cam, bucătărie, baie, totul nou, preț 350 
euro cu taxe incluse, tel. 0722/56400*  Pnma- 
invest) -
• oier spre închiriere garsonieră complet 
mobilată centrală termică TV. color, frigider, 
aragaz, telefon, zona M. Eminescu. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l) :
• ofer pentru închiriat în Deva hală depozit sau
producție, toate facilitățile, ST 1500 mp, preț 2 
euro/mp. Tel. 9788/497615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l) . , <
• 30 mp, b-dui Corvin, amenajări, preț 200 

euro/lună 710.129,0740/146.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• caut mmt de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, fa Deva, zonă bună 
(ne)mobllat Ofer 80-100 euro. TeL 0746/38662, 
211587. (Evrika)
• spațiu BMNNtaă bduL Daria 190 mp, 
amenaiată®ittr8»,.5 eure/mp. Tel: 710129, 
0740/14m,($â ImobiHere Hunedoara)

• spațiu cMMNtai, 30 mp, centra mi ijat 
centrală termopkn, 200 euro. Tel 10129. 
0740/14678^ (Stil imobWăre Hunedoara)

Altele (6
• SC-4200 mp, ST-8400 mp, dotat cu utilaje, preț
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara) t

n&Aiina ă î/mvi sc BRÂU UNION SA ROMĂNIA, 
PUNCT DE LtiCRU HAȚEG cu sediul 
în localitatea Hațeg, Str. Progresului, nr. 59, 
jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 

pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Fabrică de bere’ 
situat în localitatea Hațeg, Str. Progresului, nr. 59.
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, zilnic, între orele 9-17. 
Eventualele-sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de IO zile 
lucrătoare de ia data anunțului.

DuWtmtor iMtnti m brgfct u piptttm mti/tui

AGENȚI VÂNZĂRI-ORADEA
SvwficKi:
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• Cllltia ptOWUk tbilltjfi <k v
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• Sado (spcnVxrv.
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EVIDENTIAZĂTE:
r

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Și COMPLETEAZĂ TALONUL1

SUCURSALA DEVA
INFORMEAZĂ:

In date de 21 aprilie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 
■zoi i fala de Htedie tensiune 20 IcV Ilia și denvafiile aferente

’’T ’’ _______ . '

energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva 
calila|ile BACIA, ȘARM, VALEA LUNGA, CE 
VALEA POIENII, VISCA, CUIEȘt GOJHATE 
BOHJ DE JOS, BOIU K SUS, CARMAZANE

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării
i a tiecmco Dancn, in io*  

CERTEJU.DE JOS, COAJA, 
JEA, UUEȘ, GURASADA, 
NEST1,

Electrica S.A asigură toți dienfii săi că echipele care efedueaza 
hierarea depun întreg efprtul pentru q Hraita durate de întrerupere 
î_ - IT....... .. In AînniU Jn Invnln l.u-nXn.*ul O I CU 6n©igk , m lUfiCjro O® MB lUClnoJo^
întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30-18.00. 

Vâ mulțumim pentru înțelegere!

RECLAME

• chioșcul d« ziare de lângă 
Comtim;

i • chioșcul de ziare rliri stația
■ de autobuz Orizont- Micro 15;

• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;

i • chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia: ’
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescv Bdul Decebal.

CWAIB Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 Ia sediul redacției și se vor publica in pagna de 
mici publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

CERTEJU.DE


• Primul din canabis. Compania britanică 
GW Pharmaceuticals a anunțat marți, la 
Londra, că Sativex, primul medicament 
împotriva durerii pe oază de canabis din 
lume, a fost aprobat definitiv în Canada.

joi, 21 aprilie 2005

Caan

’■

Unii s-au bucurat, alții nu
■ Comunitatea din San 
Francisco este îngrijorată 
de alegerea noului Papă, 
Benedict al XVI-lea

■ Mii de manuscrise 
antice vor fi descifrate 
prima oară cu ajutorul 
tehnologiei moderne

Pe coperta 
revistei Elle

Kiev (MF) - Premierul 
Ucrainei, lulia Timoșen- 
ko, a apărut pe coperta 
ediției din țara sa a 
revistei Elle și a declarat 
că își folosește din plin 
aspectul fizic în lumea 
dominată de bărbați a 
politicii.

Timoșenko a jucat un 
rol important în Revo
luția Portocalie și toată 
lumea a remarcat că este 
tânără și frumoasă. Pre
sa Ideală a afirmat chiar 

jc6 Timoșenko l-ar fi fer
mecat și pe Vladimir 
Putin, care a vizitat U- 
craina în martie.

Iulia Timoșenko a 
declarat că frumusețea ei 
este naturală și că nu 
are timp pentru trata
mente de cosmetică. 
Potrivit AFP, Elle Ucra
ina a publicat patru foto
grafii ale primului-min- 
istru, în ținute semnate 
Louis Vuitton, Yves Saint 
Laurent și Valentino Red.

James 
Caan în 
divorț 
Los Angeles (MF) - 
Actorul american 
James Caan, în 
vârstă de 65 ani, i-a 
intentat divorț soției 
sale, cu care a fost 
căsătorit aproape 
zece ani, transmite 
AFP, dtând surse 
juridice.
Actorul precizează că 
între el și soția sa. 
Unda, există dife
rende ireconciliabile. 
Cei doi erau 
căsătoriți din 
octombrie 1995 și 
au împreună doi 
copii cu vârste de 
nouă și șase ani. 
James Caan s-a făcut 
remarcat mai ales 
pentru rolul brutalu
lui Sonny Corleone în 
„Nașul" lui Bands 
Ford Coppola

rally Donald Trump 
împreună cu soția. Mela
nia, au participat la 
petrecerea revistei Time 
Magazine, „Time. 100”, 
care a avut loc marți Ia 
Time Warner Center din 
New York. (Foto: EPA)

/

• :

Ffrații Mamen și Conchita, din Za
ragoza , se bucură de frățiorul lor care s-a 
născut marți, la ora 18. El se va numi Javier 
Benedict în onoarea noului Papă. (Foto: epa)
.' -I.''. r ■

Londra (MF) - Mai multe 
manuscrise antice latine și 
grecești, care nu putuseră fi 
descifrate până acum din 
cauza stării avansate de deg
radare, vor fi citite pentru 
prima oară cu ajutorul unui 
dispozitiv cu infraroșii.

Descoperirile care ar putea 
fi făcute în acest fel ar putea 
revoluționa felul cum este 
privită civilizația antică și ar 
fi comparabile cu descope
rirea Graaluhii. Tehnica, fo-

■

Favorizate de poluare
Stockholm (MF) - Expunerea prelungită 

la un nivel ridicat de poluare a aerului 
mărește considerabil riscurile unei crize 
cardiace cu până la 50%, potrivit unui 
studiu suedez care va fi prezentat vineri 
la Institutul Karolinska de la Stockholm.

Documentul intitulat „Factori de mediu 
în maladiile cardiovasculare” are la bază 
un studiu de caz realizat la scară naționa
lă, cuprinzând 2.246 de cazuri de infarct 
de miocard și 3.206 controale ale populației, 
între 1992 și 1994.

Poluarea sonoră poate fi un factor impor
tant. în cazul celor care locuiesc în apropț 
erea unui aeroport, crește riscul de hiperten
siune, arată un alt capitol al.studiului.

San Francisco (MF) - Co
munitatea homosexuală din 
San Francisco nu și-a ascuns 
amărăciunea, marți, după a- 
legerea cardinalului Joseph 
Ratzinger ca nou șef al Bis
ericii Catolice.

Alegerea lui Ratzinger 
„clarifică direcția în care se 
îndreaptă Biserica Catolică”, 
a estimat reverendul Paul 
Fairley, care conduce Metro
politan Church, b biserică din 
care fac parte creștinii protes
tanți și catolici din cartierul 
gay Castro. „Nu vă fi un papă 
liberal”, a adăugat el, sub
liniind că Ratzinger a con-

■ Festivalul fondat de 
actorul Robert De Niro a 
fost deschis marți seara ; 
de vedete

Festivalul de Film Tribecca

Lola doarme liniștită în pătuțul ei moale, 
după o porție de câteva ore de joacă.

(Foto:

New York (MF) - Niccâe 
Kidman, Jack Nicholson și 
Sean Penn s-au numărat 
printre starurile care au par
ticipat, marți seară, la des
chiderea ediției 2005 a Festi-

Sarajevo (MF) - Muzicianul 
Goran Bregovic se va alătura 
în mod excepțional trupei 
Bijelo Dugme, destră-mată cu 
două decenii în urmă, pentru 
un turneu prin țările fostei 
Iugoslavii.

Bijelo Dugme va concerta 
în iunie la Belgrad, Sarajevo 
și Zagreb, au anunțat marți, 
într-o conferință de presă, 
organizatorii turneului. Bje- 
lo Dugme, din care făcea 
parte și Bregovic, a fost cea 
mai populară trupă rock din 
fosta Iugoslavie în anii '70 și 
'80, iar notorietatea ei s-a 
extins la țările vecine din 
Europa de Est.

De la destrămarea grupului 
Bjelo Dugme, Bregovic (55 
ani) a semnat muzica mai 
multor filme și și-a creat pro
pria trupă, „Wedding and 
Funeral Orchestra”, care pro
movează muzica Balcanilor și 
a țiganijor.

losită și la procesarea imag
inilor transmise de sateliți, 
Moșește raze infraroșii pen
tru a descoperi cerneala care 
pentru ochiul uman nu mai 
este vizibilă. O eehipă de la 
Universitatea Oxford folosește 
această tehnică pentru a face 
să reapară cerneala ștearsă pe 
sute de papirusuri descoperite 
în secolul al XK-lea.

Colecția, provenită din ora
șul egiptean Oxyrhynchus, 
este, depozitată la Biblioteca 
Sackler de la Oxford, fiind cea 
mai mare de acest fel din 
lume. Manuscrisele datează 
dintre secolele al Vll-lea și al 
HMea î Hr. și închid

Reacțiile au fost diferite la aflarea veștii. (Foto: EPA)

damnat public homosexualita
tea și prezervativul ca mijloc 
de prevenire a SIDA.

în iulie 2003, un document 
al Vaticanului semnat de Jo-

valului de Film Tribecca, fon
dat de Robert De Niro.

Actorilor li s-a alăturat secre
tarul general al Națiunilor 

. Unite, Kofi Annan, care a luat 
parte la premiera filmului 
„The Interpreter”, în regia lui 
Sydney Pollack, turnat la 
sediul GNU din New York.

Festivalul Tribecca a fost 
înființat de Robert de Niro 
după atentatele din 11 sep-

•y Roxana Născu
. în zodia Vărsător, ' 

^rare 18 ani, îi plac 
călătoriile, muzică1- 
și lectura.

(Foto: Traian Man

seph Ratzinger denunță orice 
tentativă de a legaliza uniu
nile între homosexuali și rea
mintește că oamenii politici 
catolici au „datoria morală” 

tembrie 2001, pentru a revi
talize ManhattanuL între timp, 
festivalul a devenit o dată 
importantă în calendarul ci
nematografic american. Fes
tivalul va prezepța^peste 250 
de filme în cele 13. rile'f 
dura, 60 dintre acestea 
premiere. Jumăfrbe .Mm <*. m 
mele prezentate sttpt ameri
cane, iar celelalte primii din 
44 de țări diferite.

lt va 
line. 

Lilt iil-

le a se opune acestui lucru 
prin toate mijloacele.
Nici feministele

Militantele feministe catprs^ 
lice anglo-saxone au primit c. 
îngrijorare vestea. „Când am 
auzit anunțul, am fost dis
trusă, sincer”, a spus sora 
Mauree Fiedler, de la miș
carea „We Are Church”. Joy 
Barnes, de la Conferința pen
tru Hirotonisirea Femeilor, a 
estimat că „Ratzinger este o 
persoană care divide Biserica 
acum, când ar fi fost nevoie 
de cineva care să vindece 
rănile”.

Ratzinger afirma, în 1997, 
că împotrivirea Bisericii Ca
tolice față de sacerdoțiul fem
inin este „definitivă”, iar cre
dincioșii care refuză aceas-tă 
doctrină vor fi excomunicați.

FOCIiri de artificii și 
lumini descrihnj ecuația 
lui Pînvtein; ,,B=MC2”, 
au fest proiectai’marți 
pe cea mai înaltă clădire 
din lume, „Taipei 101”, 
la 50 de ani de ? 
tea fizicianului


