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Minerii ajuta simstrații
■ Minerii de la E M fost făcut de președintele Sin- tru victimele inundațiilor din Giobotaru, prohibitele

Cerul va fi variabil, mai mult noros.

Număr contracte de vânzare-cumpărare

Hunedoara șețg wiPal

Vulcan (M.S.) - Ei au decis 
sâ doneze suplimentul de hra
nă pe trei zile persoanelor si
nistrate din Timiș. Anunțul a

fost făcut de președintele Sin
dicatului de la EM Vulcan, Ion 
Ciobotaru, care a menționat 
că imediat după Sărbătorile de 
Paști, o delegație se va deplasa 
în județul Timiș pentru a dis
tribui hrana rece familiilor a- 
fectate de inundații. în plus, 
Sindicatul de la EM Vulcan a 
oferit 10 milioane de lei pen-

Cetate a câștigat, ieri, 
Ia scor meciul cu U. Re- 
min, deși 50 de minute 
partida a fost destul de 
echilibrată / p.11

Astăzi t Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
■al complet supliment TV cu 32 de pagini in
tegral color, detalii și poze din culisele filmelor,
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Deva (T.S.) ■ în Săptămâ 
na Mare, medicii ginecologi 
hunedoreni nu efectuează 
operații de întreruperi de 
sarcină la cerere. Și asta 
deoarece fiecare medic con
sideră că acest lucru este 
un păcat. „Nu știu dacă toți 
medicii din județ fac acest 
lucru, spune Socol Lumi
nița, medic ginecolog din 
municipiul Brad. Asta ține

Sfintele ? 
sărbători He Paști 
să vă aducă în 
inimi lumina și j 
bucuria învierii I 
Domnului. |

HrisCos învi
at!

„ . intele Sindi
catului de la EM Vulcan.

Minerii de la CNH Petro
șani primesc, la intrarea în 
schimb, câte o masă caldă. 
Administrația și sindicatele 
au convenit ca din banii alo
cați pentru masa caldă din 
zilele de 28, 29 aprilie și 3 mai 
să fie cumpărată hrană rece.

Preț de vânzare 
teren extravilan 
32 milioane lei/ha.

Alunecări de teren
Hunedoara (M.T.) Un 

ă hlacaț circulația ruti
eră timp de mai multe ore, 
miercuri seara, între locali
tățile Săcămaș și Leșnic.

Coloana de mașini s-a în
tins pe aproximativ doi kilo
metri în ambele sensuri de 
mers. După intervenția lu
crătorilor de la drumuri, în 
circa o oră circulația a fost 
reluată. în cătunul Șanga, din 
comuna Rinița două imobile 
au fost afectate de alunecarea 
de teren.

Suprafețe agricole vândute
Suprafața agricolă vîndută în extravilan la nivel 
de țară se ridica la 446 de mii de ha, din care 
15 mii au fost vândute în acest an.

de conștiința fiecărui me
dic. Din punctul meu de ve- 
aere este păcat ca în aceas
tă săptămână să efectuezi o 
întrerupere de sarcină”, 
susține medicul.

Nici la Hunedoara și 
Deva lucrurile nu stau alt
fel, lucru confirmat de asis
tentele medicale a două 
cabinete particulare, con
tactate de C.L.

■ Minerii de la E.M. 
Vulcan renunță la masa 
lor în favoarea 
sinistraților din Timiș.

GiAfka GJv.kri'ji hi>w. sUTM Ministerul Agricurturi

acea parte de țară. „Am fost 
bucuros să văd că ortacii de 
la EM Vulcan âu fost de acord 
să doneze suplimentele. Este 
vorba de un gest de omenie. 
Nu am uitat că EM Vulcan a 
trecut prin momente grele, și 
am decis că și noi trebuie să 
facem la fel”, a declarat Ion
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• Procesiune. în orașul Lupeni se reeditea
ză astăzi Drumul Crucii, o manifestare religi- 

î oasă la care sunt așteptate să participe câ
teva mii de persoane. Participanții vor duce 
pe umeri o cruce din lemn, de la Lupeni 

^oână la schitul Straja, pe traseu fiind progra 
i^Bmate mai multe slujbe religioase. (M.S.)
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Premierul Tony Blair, criticat vehement
multe declarații în presă după 
aceste dezvăluiri, pentru a li
mita impactul asupra Partidu
lui Laburist, cu doar o săptă
mână înainte de alegerile de 
la 5 mai. tn avizul confiden
țial trimis premierului în 
martie 2003, procurorul gene
ral Peter Goldsmith era scep
tic în legătură cu legalitatea 
intervenției militare în Irak.

Avizul a fost trimis la 7 
martie, cu două săptămâni 
înainte de intervenția anglo- 
americană, și la doar câteva 
luni după ce Consiliul de Se-

BacM (MF) - Patru civili irakieni an 
fost uciși și alți 20 răniți lntr-un atac cu 
rachete care s-a produs, joi dimineața, în 
orașul Mussaieb, situat la 60 de kilometri 
sud de Bagdad, au anunțat surse medicale 
și din cadrul poliției, citate de AFP.

„Patru rachete de tip Katiușa au vizat 
primăria, sediul poliției și un centru de 
telecomunicații”, a precizat locotenentul 
Saad a&Maamuri.

„O singură rachetă a explodat, în 
apropiere de un garaj”, a-adăugat el.

curitate ONU s tâopta* Rezo
luția 1.441, prii ^. ^in-i 
ța regimul Saddam Hussei) 
că se expune unor grave con
secințe in cazul „încălcării 
flagrante” a obligațiilor in 
materie de dezarmare.

într-o sinteză a avizului, 
trimisă Parlamentului zece 
zile mai târziu, procurorul ge
neral considera legală inter
venția în Irak.

Straw a declarat di între 7 
și 17 martie 2003 situația s-a 
schimbat, explicând astfel 
modificarea avizului.

Londra (MF) - Premierul 
britanic, Tony Blair, a fost 
criticat vehement miercuri pe 
tema legalității intervenției 
militare în Irak, după ce un 
fragment dintr-un aviz al pro
curorului general a fost dez
văluit de. presă.

Ministrul britanic de Exter
ne, Jack Straw, a făcut mai

9 Cu o săptămână îna 
inte de alegeri, asupra 
premieru lui britanic se 
întețesc acuzațiile
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• Ajutoare. După evaluarea rezultatelor 
anchetelor sociale efectuate de direcțiile teri-

" tonale de muncă din județele Arad, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Mehedinți și Timiș, 
Guvernul va acorda ajutoare de urgență 
fiecăreia dintre familiile afectate de 
inundațiile din perioada martie-aprilie 2005,

■ în funcție de pagubele suferite. (M.S.)

• Incendiu. Un autoturism a luat foc în 
localitatea Banpotoc, pe drumul județean 
107 A. Pompierii și polițiștii ajunși la fața 
locului au reușit să stingă flăcările și au con
statat că incendiul a izbucnit din cauza insta
lației*  electrice. (M.T.)

Liberalii iau ce-i bun din PSD

Alunecări de teren
Hunedoara (M.T.) - Două imobile sunt 

afectate și o șosea a fost blocată mai multe 
ore din cauza alunecărilor de teren. Un 
copac a blocat circulația rutieră timp de 
mai multe ore, miercuri seara, între 
Săcămaș și Leșnic. Coloana de mașini s-a 
întins pe aproximativ doi kilometri în 
ambele sensuri de mers. După intervenția 
lucrătorilor de la drumuri, în circa o oră 
circulația a fost reluată. în cătunul Șanga, 
din comuna Ribița două imobile au fost 
afectate de alunecarea de teren.

■ V. Arion consideră 
că două dintre pro
iectele fostei guvernări 
ar trebui continuate.

Daniel I. Iancu_______________
danieUancucin1onMnedU.ro

Deva - Senatorul PNL 
Viorel Arion a făcut ierr 
unele precizări legate de 
situația mai specială pe care 
o deține Hunedoara, acesta 
fiind practic singurul Județ 
cu două județe”, deoarece te
ritoriul îi este împărțit în 
două: Valea Jiului și restul 
județului. „în Valea Jiului 
problemele au fost și sunt cu 
totul altele, chiar și raportat

la restul țării”, a arătat într- 
o declarație Viorel Arion.
, Valea Jiului a avut parte 
de programe și strategii pom
poase, „sclipitoare”, a avut 
chiar și un guvernator al ei. 
în iunie 2002 apărea 
Hotărârea privind aprobarea 
strategiei de dezvoltare socio- 
economică a Bazinului Car
bonifer al Văii Jiului, care 
însă, cu excepția succesului 
mediat de care s-a bucurat, 
nu a produs nimic.
Proiecte în Petroșani

„Lucrurile continuă să 
meargă sub așteptări, fără 
rezultate. însă două dintre 
aspectele strategiei fostei 
guvernări PSD, neduse la bun

sfârșit, sunt actuale încă și ar 
trebui să reprezinte o priori
tate și pentru actuala 
guvernare, poate și pentru 
guvernările ulterioare. Este 
vorba despre transformarea 
orașului Petroșani într-un 
centru de dezvoltare a sec
torului IMM și crearea unui 
sector de turism care să sti
muleze creșterea economică 
și angajarea forței de muncă. 
Trecând peste faptul că 
măsurile prin care se 
urmărea realizarea acestor 
două deziderate sunt extrem 
de vagi, merită să remarcăm 
totuși că acțiunile sunt într- 
adevăr cele care ar putea 
reda Văii o revenire eco
nomică și un dinamism aștep-

Senatorul Viorel Arion

tat al mediului de afaceri din 
zonă”, a spus Arion.

Vom avea autobuze (mai) noi
■ Traseele județene 
pentru transportul în 
comun vor fi licitate la 
minister.

Daniel I. Iancu

- Un lăcătuș de la 
EM Lonea a fost • 

găsit mort într-un puț, la 300 de metri sub 
pământ.
- Trenurile nu au circulat între orele 7 și 9 
ca urmare a grevei de avertisment organi
zată de sindicaliștii feroviari.
- Un bărbat este tăiat de roțile trenului, la
Zam, după ce a încercat să sară din acesta 
în-timpul mersului. ,
----------------- ——■—— - Un cioban este 
slmbltfi, 23 aprilie | anchetat de 
procurori, fiind acuzat de comerț cu flori 
de colț.
- Cadavrul unei femei a fost găsit în râul 
Mureș, la barajul de la Mintia.
- Are loc la Hunedoara primul târg de 
nunți din județul nostru.

vineri, 22 aprilie
Deva - Problema auto

buzelor și microbuzelor care 
asigură transportul de per- 
soane pe teritoriul județului 
Hunedoara nu pare a se 
rezolva în curând, deși pe 
unele trasee nemulțumirile 
călă-torilor au atins de multă 
vreme maximul posibil. La 
sfârșitul anului trecut, Con
siliul Județean a elaborat 
traseele și orarul pentru 
fiecare traseu în parte. „Noi 
am înaintat dosarul la

București, la 
Transporturilor 
așteptăm. Nu cunoaștem 
exact nici modalitatea de li
citare și nici data când va fi 
organizată aceasta”, a spus 
Mircea Moloț, președintele CJ 
Hunedoara.
Licitația în iunie

La rândul său, prefectul 
Cristian Vladu s-a declarat 
extrem de nemulțumit de fap
tul că, i din cauza unei Ordo
nanțe de Urgență dată de 
Guvernul Năstase, licitația 
pentru traseele din județ nu 
poate fi organizată mai 
devreme de luna iunie. „Am 
vorbit la minister și din acest 
an sistemul de licitații Va fi 
schimbat, în sensul că punc
taj maxim vor avea cei care

Ministerul 
și acum

au mijloace de transport noi, 
cu o vechime de până la 
cinci ani, și nu ca până acum 
cei care au mai avut traseul 
în folosință. Astfel, de la 
mijlocul anului vom avea 
parte, obligatoriu, de un 
transport civilizat în județ”, 
ne-a declarat Cristian Vladu.

Prefectul Cristian Vladu

Senatul, blocat
Deva (D.I.) - Ideea ale

gerilor anticipate a 
început să fie agreată și 
de premierul Tăriceanu, 
a afirmat senatorul 
Viorel Arion. Motivul 
acestei schimbări de 
optică îl constituie pro
blemele care apar în Se
nat în momentul în care 
trebuie votată o lege care 
nu convine opoziției. „La 
noi în Senat lucrurile nu 
merg bine. Pentru a vota 
o lege, Coaliția are 
nevoie de 69 de voturi, 
din cele 137. Problema 
este că noi suntem 70, iar 
cum domnul Voiculescu 
nu prea vine ja ședințe 
suntem exact la limită.

Tratatul ignoră Hunedoara
duminică, 24 aprilie ’ Ziua de Florii a 

-----------------------------------fost pentru hune- 
doreni un prilej de reîntâlnire cu Marea 
Cruce de Flori.

luni, 25 aprilie 
| județul

marți, 26 aprilie

- Al treilea val de 
pestă porcină din 

nostru lovește Baia de Criș.

- Angajați ai firmei 
care asigură paza 

perimetrului fostului combinat siderurgic 
din municipiul Hunedoara protestează, 
nemulțumiți că nu au primit salariile pe 
luna martie.

Hunedoara (D.I.) - Statutul 
de „zonă defavorizată” a fost 
acordat zonei Hunedoara - 
Călan în 2000, dar în toamna 
acestui an termenul expiră. 
Respectivul statut prevede 
anumite facilități pentru 
investitorii care creează noi 
locuri de muncă în cele două 
localități, în cei aproximativ 
cinci ani, 32 de întreprin
zători angajând 5000 de 
oameni.
' Potrivit recent semnatului 

Tratat de Aderare la Uniunea 
Europeană, există posibili
tatea prelungirii pentru unele 
zone a statutului de „zonă 
defavorizată”, însă municipi
ul Hunedoara nu se regăsește 
nici pe lista celor care vor fi 
menținute, nici a celor desfi
ințate.

Senatorul Viorel Arion a 
spus că, dacă este posibil, va 
face demersuri în vederea 
includerii municipiului Hu
nedoara pe prima listă.

Casa de Cultură Hunedoara

Pagube de 72 miliarde
■ Inundațiile au afec
tat și o fermă din 
Călan, în care creș
teau 14.000 de melci.

Deva (M.S.) - Inundațiile 
produse în județul Hune
doara, în perioada 18-25 
aprilie, au produs pagube 
în valoare de 71,69 miliarde 
.lei, a informat ieri Prefec
tura Hunedoara. Au fost 
afectate de ape 43 de 
localități și *333  de gos
podării ale populației, iar 
1460 de hectare de terenuri 
agricole au fost inundate.

Conform datelor oficiale, 
cele mai mari pagube au 
fost înregistrate în rețeaua

de drumuri naționale, aces
tea fiind estimate la 53,3 
miliarde lei. în infrastruc
tură au mai fost afectate 
drumuri comunale și 
■județene, podețe și străzi, 
cu distrugeri însumate la 
7,5 milibrde lei.

între păgubași se numără 
și proprietarul unei ferme 
de creșterea melcilor din 
Călan, care a pierdut 14.000 
de exemplare estimate la 
78,4 milioane lei.

în această primăvară, 
județul Hunedoara a fost 
afectat, în trei rânduri, de 
inundații sau ruperi de 
nori. Valoarea totală a 
pagubelor se ridică la 143,13 
miliarde lei.

No comment.
Caricatură de Ovldlu Pascu

—'4------- ..... —..... ...........1—:i 

Disponibilizările, un loz necâștigător
■ Un singur disponibi- 
lizat din Valea Jiului a 
reușit să-și dezvolte o 
afacere.

Tiberiu Stroia_______________
tifaMrfuJtrolaelhfornuncdla.ro

în acest an, aproximativ 
2.000 de mineri din județ sunt 
pregătiți să intre în hora

în Olanda s-a mers pe ideea 
reconverslei... minelor: Olandezii 
le-au transformat în ciupercării 
Polonia a alternat restructurarea 
eu privatizarea ți îmbunătățirea 
managementului
Anglia a terminat-o cu mineritul 
în proporție de 100 la sută, recal
ificând fiecare salariat ta parte 
Ucraina ți Rusia au făcut aceleași 
greșeli ca ți noi: la ora actuală nu 
au reușit nici ele rentabilizarea 
industriei miniere.
----------------------—

disponibilizărilor. De voie, de 
nevoie, mirajul celor 3.500 de 
euro i-a împins spre ceea ce 
guvernanții numesc „disponi
bilizare la cerere”. •

Privind înapoi, în ultimii 
15 ani, mineritul hunedorean 
a generat aproximativ 50.000 
de șomeri. Dintre aceștia, 
doar trei au reușit să-și dez
volte o afacere pe cont pro
priu. Doi în Brad și unul în 
Valea Jiului. Restul au 
îngroșat rândurile șomerilor, 
iar, ceea ce este mai grav, 
marea majoritate nici măcar 
nu mai figurează în evi
dențele agențiilor de șomaj.
Rezultate slabe

Interesant este că 
ANDIPRZM-ul, o agenție cre-\ 
ată special pentru dezvoltarea i 
zonelor miniere, nu a reușit 
să facă mare lucru. Incuba
toarele de afaceri create pen
tru minerii disponibilizați

Mii de mineri disponibilizați

Advertising

adăposteșc firme străine. Cât 
despre programul de 
finanțare â firmelor care 
angajează disponibilizați, 
doar 6.500 de mineri au fost 
arigajați în cadrul acestui pro
gram. >

afientie <îf publicitate
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Informații CJFR

Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Jandarmerie

214971

(reluare)

Apă________ ___________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

,2i :aug.-2B;șept. ■______ - ..■?
Sunteți agitat, neliniștit și aveți tendința să vă implicați in 
activități riscante. Prudența ar trebui să fie pe primul plan, 
înaintea oricărei decizii.

(reluare) 
£30 4vere (reluare) 
4309595-Talrwațl ce să

Iad (reluare)

21 dec.-20 ian.
Sunteți prins între obligațiile profesionale șl familiali 
s-ar putea să dispuneți de timpul necesar pentru avă 
va o parte din probleme.

APA - NAS - TURN - CEC - MAREE

B - CAL - BUCATA

AU - MORARI - M - MILOS

21 mart.-20 apr. ___ ____
Fiți ferm, dar deficit Deși aveți un plan, vă gândiți la 
efectele lui asupra celorlalți. Asta se schimbă-,eliminând 
deciziile ce-f afectează pe cȘ -^nsibilL

Calendar religios
2S aprilie 2005 -Sfinții 9 Mucenici din Ci- 

zic; Cuv. Mnemon Mărturisitorul (Zi ali- 
turgidă). Denia Prohodului lemnului

Deva (S.B.) - în Vinerea Mare nu se mai 
slujește Sfânta Liturghie, pentru că însuși 
Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum și se 
ține post negru. Aceleași lucruri sunt vala
bile și pentru Sâmbăta Mare. Prohodul 
Domnului de vineri seara este ultima etapă 
a tinguirii lui Hristos, Care se află acum 
în mormânt. La sfârșitul slujbei se încon
joară biserica cu Sfântul Aer, pe sub care 
trec apoi toți credincioșii. Numit și Epitaf, 
Sfântul Aer este o pânză de in sau de 
mătase, de catifea sau de mușama pe care 
este imprimată, brodată ori zugrăvită icoana 
înmormântării Domnului. Epitaful sim
bolizează trupul mort al lui Hristos.

0630-07.00 Obșțrvator (r) 
11.00-1230 Emtijțide 

divertisment ., ® 
1630-16.45 StiiMRe ?

730 Desene animate 
830 Teleshopping 
830 CeZAR ți Tpar 
9:10 Sărată-mă, prastulel 
0 (reluare)

1030 Tonomatui DP 2. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații ți mesaje în direct 
prin SMS

1130 Gnd minute de cultură 
11:45 Pasiuni
129*0 EURO Dispecer
1245 Oitenețtila TVR 2

rin informativ

T330 Teleshopping
1430 Desene animate Quasi- 

Hlmnrin
1430 Midisavanți 
1530 împreună In Empa

1030 Umbrele trecutului 
(western, 2004) 

1145 O cursă cu obstacole 

(dramă, 2004)
1330 Numai dragostea... 

(dramă, 1998)
15.15 Un loc numit acasă 

(dramă, 2004)
1645 Umbrele trecutului 

(western, 2004)
1830 O cursă cu obstacole 

(dramă, 2004)
20.15 Lecții de viață (dramă, 

2004)
22.00 Lege ți ordine: Intenții 

criminale.
23.00 Crimele din Midsomec 

Păsări de prada

21 apr.-20 mai____ _____ ;___' ■ , :
Bucurii, dar și vești despre rivafii dv. Vă mențindjun tonus 
bun, păstrați aparențele. Oboseala cedează îrt față voinței.

Acasă aveți o atmosferă plăcută și veți fi mulțumit de 
ceea ce faceți, Vă poate surprinde o invitație la drum sau 
posibilitatea unei excursii.

unerct^ de glorie gâtuită -JțăS 
manieră, v| puneți într^o ătiiație deli

. L ''-- i..c , c...

0830-10.00 Reluare.
unilor din ziua prece

dentă
1830-1845 Știrile ONE TV

Deva
1845-2030 Emisiuni infor

mative

21 mai-20 iun.
Participați la 6 întruniri lărgită și cunoașteți o persoană 
care vă atrage în mod deosebit. Aveți șansa unei aventuri

PRIM » TVACASĂ

DISCOVERY
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• Expoziție de carte. Biblioteca „Gh. Pâr- 
vu" Brad a organizat, în colaborare cu Șc. 
„Horia, Cloșca și Crișan", o expoziție de 
carte, urmată de evocarea „învierea Domnu
lui Iisus Hristos - sărbătoare a reînvierii 
creștine" și de cântece religioase. La reușița 
acțiunii au contribuit profesorii Stela Tabac, 
Leorean Banciu și Rodica Cristea. (S.B.)

Ridicarea steagului
Certeju de Sus (V.R.) - în satele comunei 

Certeju de Sus, în Săptămâna Mare se 
pregătește steagul care va fi ridicat în pri
ma zi de Paști, ca ofrandă adusă învierii 
Domnului Iisus Hristos. Doi băieți aleg o 
gazdă care confecționează steagul din pânză 
albă, simbol al giulgiului Mântuitorului. 
Steagul are un băț de 3 metri, panglică tri
coloră și „primburi” colorate. E păzit «cu 
sfințenie și momentul ridicării lui e anunțat 
de feciori, în zilele premergătoare Paștilor, 
de pe dealurile de jur, cu bubuituri.

în duminica Paștilor, toaca, bătută într- 
un anume fel, precede momentul ridicării 
steagului, lângă biserică. Cei care au păzit 
steagul le spun credincioșilor că motivul 
obiceiului este de a cinsti învierea lui Hris
tos și morții lor. Cu steagul e înconjurat 
cimitirul iar în următoarele două zile sunt 
vizitate casele tuturor gospodarilor, prilej 
cu care li se urează belșug și fericire, în 
acordurile muzicii de taraf.

amfl»

Ultima vineri
din Postul 

ț Paștilor se 
î numește și
Vinerea Paștilor, 
Vinerea Pati- 

i inilor, Vinerea 
| Seacă sau 
I Vinerea Mare, 
î Conotațiile legate 
1 de aceste denu- 
| miri sunt date de 
I ceea ce se întâm 
plă în această zi: 

[se numește 
I Vinerea Raștflor 
! pentru că este 
ultima vineri

I dinaintea 
'’aștelui; Vinerea 
Patimilor

I deoarece în 
l această zî a 
I pătimit și a fost 
1 răstignit Iisus.

{Foto: Traian Mânu)

Obicei vechi: Sfințirea Paștilor
■ Sărbătoarea Paștelui 
marchează miracolul 
învierii Domnului nos
tru Iisus Hristos.

Raluca Iovescu
raluca.ioveicMginformmedia.ro

Obștești - Timpul deschis 
de Duminica Floriilor și 
închis de Duminica Tomii 
reprezintă un scenariu ritual 
de înnoire anuală a lumii. La 
Costești sătenii mai păstrează 
din obiceiurile tradiționale,' 
cu înțelesurile și interdicțiile 
arhaice.

Este mare păcat să lucrezi 
în Vinerea Mare, zi care tre
buie dedicată în exclusivitate 
rugăciunii, dacă procreezi 
copii în Săptămâna Mare 
aceștia vor avea un handi-

Prescura, ouăle și bucatele pregătite se sfințesc 

cap... Așadar, participarea la 
toate ritualurile (implicit și 
respectarea lor) sunt sin
gurele lucruri care te pot aju
ta la purificarea spirituală.
Luni: masa săracilor

Aici Paștile sunt făcute, în 
fiecare an, de câteva familii.

„Prescura se face în cuptor”, 
ne spune Eugenia Trcsan. „în 
Joia Mare, de dimineață, 
preotul cu alaiul de săteni 
merg la cei care fac prescura 
de Paște. într-o troacă 
împodobită cu fonciu (plante 
cu flori violete) se pune 
pâinea și se duce apoi la bi-

serică. Oamenii merg în alai, 
cu lumânările aprinse, până 
la biserică unde se face o slu
jbă specială pentru intrarea 
Paștilor în sfântul lăcaș. Pen
tru cei care nu pot participa 
la înviere, paștile se dau 
sâmbătă seara, pentru ceilalți 
slujba are Ioc la 5 dimineața. 
Vasul în care se pun paștile 
trebuie să fie nou, curat, pen
tru ca nici un strop să nu 
curgă din el”. Duminică 
dimineață oamenii se adună 
în progadie (cimitir), ciocnesc 
ouă roșii și beau un pahar de 
Vin. în Lunea Paștilor se 
organizează, masa săracilor: 
se întinde o masă unde 
fiecare aduce mâncare de 
acasă. „Odinioară, sătenii 
veneau îmbră-cați în port 
popular, dar acum prea puțin 
se mai poartă”.

Paștele și ouăle învierii
■ Originea colorării 
ouălor se pierde în 
negura epocii 
precreștine.

Sanda Bocankiu
sanda.txKankl09i0formmedla.ro

Corcie, obiceiul celor mici
Orăștioara de Jos (V.R.) - Corcie e un joc 

pentru copii de până la 12 ani. în 
Săptămâna Patimilor se sapă o groapă de 
2/3 m, pe un teren viran. E umplută cu 
rumeguș tasat și bine nivelat, pentnrica 
ouăle să se rostogolească bine pe el. La un 
capăt al gropii e o doagă de butoi pe care 
se „lansează” ouăle în groapă. Dacă .aces
tea se ciocnesc la rostogolire, cel care a 
greșit plătește o sumă simbolică, stabilită 
de copii.

Deva - Ouăle erau date în 
dar, ca simbol al echilibrului, 
creației și fecundității. Și la 
romani, colorate în roșu, 
ouăle făceau parte din 
darurile sărbătorii lui Janus 
și erau folosite la diferite 
jocuri și ceremonii religioase. 
Obiceiul colorării ouălor s-a 
transmis creștinilor și este 
încă practicat mai ales la

popoarele Europei și Asiei. 
Spre deosebire de alte țări ale 
Europei, unde obiceiul s-a 
restrâns sau a dispărut, la 
români a înflorit, atingând 
culmile artei prin tehnică, 
materiale, simbolica moti
velor și perfecțiunea rea
lizării. Ouăle „încondeiate” 
(„împistrite” sau „muncite”) 
s-au constituit, la români, 
într-o mărturie a datinilor, 
credințelor și obiceiurilor 
pascale, integrându-se între 
elementele de o deosebită val
oare ale culturii spirituale 
populare, care definesc par
ticularitățile etnice ale 
poporului nostru. Folclorul 
conservă mai multe legende

creștine care explică de ce se 
înroșesc ouăle de Paști și de 
ce ele au devenit simbolul 
sărbătorii învierii Domnului.
Legendele creștine

Cea mai răspândită legendă 
relatează că Maica Domnului, 
care venise să-și plângă fiul 
răstignit, a pus coșul cu ouă 
lângă cruce și acestea s-au 
înroșit de la sângele care 
picura din rănile lui Iisus. 
Domnul, văzând că ouăle s-au 
înroșit, a spus celor de față: 
„De acum înainte să faceți și 
voi ouă roșii și împestrițate 
întru aducere aminte de __________________
răstignirea mea, după cum .
am făcut și eu astăzi”. Ouă ro?" ’"«hdefate

Tradiții pascale hațegane

Două săptămâni după 
Sărbătoarea de Paște

Deva (S.B.) - A doua duminică după Paș
te, duminica Tomii, în popor se crede că 
este Paștele Mic sau Mătcălăul. în această 
zi există obiceiul ca tinerii să se „lege frați”. 
Aceasta se poate face „pe sânge”, „pe pai”, 
„pe datul mâinilor”, „pe păr” etc. La frăția 
„pe păr” cei doi (ce vor să devină frați sau 
surate unul cu altul) îngroapă câte un fir 
de păr, pe care și-l smulg din cap, într-un 
loc știut numai de ei doi.

 I J »ț

■ în satele Peșteana și 
Peștenița se practică 
„alergarea prescurii" și 
„pușcatul cocoșului".

Densuș (V.R.) - Doar în 
Peșteana și Peștenița (comu
na Densuș) se mai păstrează 
obiceiurile „alergarea pres
curii” și „pușcatul cocoșului”, 
practicate a doua zi de Paști. 
După ieșirea de la slujbă, 
unde se sfințește o prescură 
făcută în condiții deosebite de 
o femeie credincioasă, feciorii 
se “împart în două cete. 
Fiecare își alege unul sau doi 
reprezentanți care participă 
la obicei astfel: în timp ce 
unii mănâncă prescura, 
ceilalți aleargă pe o distanță

dinainte stabilită. „Mâncăii” 
sunt supravegheați de adver
sari. învingătorii câștigă un 
cocoș negru.
împușcarea cocoșului

Acest obicei păgân îl con
tinuă pe primul și e tot o 
întrecere între flăcău și 
bărbații satului. Cocoșul e 
legat de un țăruș, într-un loc 
cunoscut, la poalele unui 
deal. Este vânat de la o dis
tanță apreciabilă și cel care-1 
împușcă primul e 
învingătorul. îl va oferi pen
tru masa din aceeași seară 
care însoțește hora satului. 
Semnificația acestei tradiții e 
alungarea duhurilor rele ce 
ar putea tulbura pacea Sfin
tei Sărbători.

3

Iepurașul, simbol Pascal
Deva (S.B.) - Iepurașul 

este personajul cu misiune 
de cărăuș al ouălor roșii. 
Obiceiul a fost răspândit, 
în toată lumea, de pe 
meleaguri germane și sim

Toți Iepurașul ,
i

bolizează fertilitatea, 
renașterea naturii. Primul 
loc din lume în care sim
paticul urecheat a fost 
adoptat, în afara țării de 
origine, a fost America. 
Apoi, abia după războiul 
civil, iepurașul pascal a 
fost răspândit ca simbol 
creștin. Până atunci, acolo, 
Paștele nici măcar nu se 
celebra. Astăzi iepurașul 
este, mai ales în perioada 
premergătoare marii 
sărbători a creștinilor, 
vedetă. „Iepuraș” devine 
unul dintre cele mai 
folosite cuvinte atunci când 
copiii sunt pregătiți de 
către părinți pentru Ziua 
de înviere.

raluca.ioveicMginformmedia.ro
sanda.txKankl09i0formmedla.ro
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• Bani din rovinîete. în primul trimestru al 
anului au fost vândute peste 2,1 milioane de 
roviniete, atât pentru utilizatorii români, cât 
și pentru cei străini. Suma încasată este circa 
2,9 miliarde de lei, bani destinați lucrărilor 
de reparații, întreținere și modernizări de 
drumuri. (C.P.)

• Expoziție de icoane. La Călan elevii de la 
Grupul Școlar „Ovid Densusianu" și preșco
larii de la Grădinița din Orașul Vechi au 
pregătit o expoziție de icoane, felicitări, 
aranjamente pascale, întâmoinând astfel 
Sărbătoarea învierii. Expoziția este deschisă 
azi, până la ora 18.00, la sala mare a Consil
iului Local Călan. (S.B.)

BHHHo miitli d
Carne de miel 130000- 140000 lei/kg

Telemea 120000 lei/kg

Ouă 3000 lei/buc.

Smântână 35000 lei/bercan de 400qr

Brânză dulce 35000 * 5000Ș; le&buc;

Lapte 17500 lei/l
Cartofi 8000-10000 lei/kg

Ceapă uscată 10000 -12000 lei/kg

Usturoi 40000 lei/kg

Spanac 20000 lei/kg 1

Țelină 8000 -15000 lei/buc.

Ceapă verde 10000 lei/legătura
Usturoi verde 10000 lei/leqătura
Salată verde 8000-12000 lei/buc.

Roșii 60000 lei/kg

Castraveți 65000 lei/kg

Varza dulce 30000 lei/kg :

Varză murată 15000-20000 lei/kg
... -

compania 
Sony. Cu

4.7-5.1510(8

Job-uri
■ Dosarele se vor 
depune la Hunedoara 
unde vor veni 
reprezentanții OMFM.
CutfA PAS__________________
dar%paseinforwM«fiart

Deva - Hunedorenilor li se 
oferă locuri de muncă în 
străinătate în domeniul agri
col și în cel forestier. Ofertele 
angajatorilor străini impun 6 
limită de vârstă de maximum 
40 de ani.

Pentru domeniul forestier 
se cer în această perioadă 
următoarele meserii: drujbist 
și fasonator mecanic.

în ambele situații, job-urile 
se adresează exclusiv băr
baților, cu vârste cuprinse 
între 20 și 40 de ani, cu mi
nimum un an vechime, ime
diat anterior anului 2005, ce

noi în străinătate
poate fi dovedită cu cartea de 
muncă.
Depunerea dosarelor

Preluarea dosarelor celor 
interesați se va face în 
municipiul Hunedoara, săptă
mâna viitoare, în perioada 4- 
6 mai, când reprezentanții 
OMFM se vor afla în județ 
tocmai în acest scop. AJOFM 
Hunedoara va organiza 
această activitate de primire 
a actelor la Liceul “Matei 
Corvin’’ din Hunedoara, zil
nic, în perioada mențio-nată, 
de la ora 8.30.
Documentele solicitate

Pentru înscrierea în baza 
de date a Oficiului pentru 
Migrația Forței de Muncă, 
hunedorenii care îndeplinesc 
condițiile impuse de angaja
torii străini trebuie să depună 
un dosar ce va conține mai

multe documente. Acestea 
sunt acte în original sau în 
copii. Actele de identitate vor 
trebui să aibă o valabilitate 
de minimum șase luni, iar 
cazierul judiciar trebuie să 
respecte termenul de valabi
litate de o lună. în cazul în
care solicitantul nu are carte 
de muncă va anexa la dosar 
o declarație pe propria 
răspundere din care să 
rezulte acest fapt și care tre
buie legalizat^, la^notariat.

Cea de-a doua declarație pe 
propria răspundere, și ea 
legalizată notarial, va spedf 
fica faptul că solicitantul unui 
loc de muncă în străinătate 
nu beneficiază de pensie de 
invaliditate. Din adeverința 
eliberată de medicul de fami-
lie trebuie să reiasă faptul că 
persoana este clinic sănă
toasă, în vreme ce pentru 
curriculum vitae și fișa indi
viduală există modele tipizate 
ai® OMFM n, „olt? h

...... ,15,
| • copie Ciupi butețin sâîrferțe w uJbraitM din care să rezulte

ide identitate riehța In dometeâ agrlâel - "

9. copie după pașaport

• cazier judiciț-în oHgina! - fă®

antecedențe
■ copie legali^ta șd^.act^e 0

studii sau certiiktat 8e califlteife

• copie după cartea de muncă

Vj.uh-...- _ ... ..... . . " ,

• adeverință medicali

• curriculum vitae

Deva (C.P.) - Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Fbrței de Muncă Hunedoara va 
organiza „Bursa locurilor de muncă pen
tru persoanele de etnie rromă”. Aceasta se 
va desfășura în data de 13 mai la agențiile 
locale din Deva, Hunedoara, Petroșani și 
Orăștie. Bursa va fi deschisă între orele 9 
și 13. „Sperăm ca la această acțiune să par
ticipe cât mai mulți etnici rromi din județ 
aflați în căutarea unui loc de muncă. Avem 
încrederea că și numărul angajatorilor va 
fi mare, dat fiind faptul că la angajarea 
rromilor se acordă facilități conform legilor 
76 și 168 /2000”, a declarat Gheorghe Ior- 
dache, președintele Asociației Interetnice 
a Persoanelor Defavorizate din România - 
filiala Deva.

Subvenții
A

■ Patronii IMM-urilor 
pot beneficia de sub
venții pentru achiziția 
de calculatoare.

ClARA PAS
dara.pas<lnformnM<N>.ro

Deva - Micii întreprinză
tori, care desfășoară activități 
de comerț, își pot achiziționa 
anul acesta calculatoare, 
plătind numai 40% din con
travaloarea acestora. Restul 
de 60% este finanțat de stat, 
prin programul pentru infor
marea întreprinzătorilor.

Valoarea alocației financia
re nu poate depăși 30 de mi
lioane de lei. Printre acti
vitățile ce se pot finanța prin 
intermediul acestui program 
se mai numără participarea 
la cursuri de formare,

pentru calculatoare
realizarea de site-uri pe Inter
net sau achiziționarea de 
aparate de marcat electronice 
fiscale.
Firme eligibile

Micii întreprinzători tre
buie să aibă capital social 
integral privat și o cifră de 
afaceri anuală până la echiva-

lentul în lei a 8 milioane de 
euro, până la 249 de angf(jați, 
o durată de funcționare decel 
puțin un an de la data 
depunerii solicitării acordu
lui de principiu, nu au datorii 
la buget și nu au mai obținut 
alte finanțări de la stat în 
ultimii trei ani.

Majorări... ta 
cablu TV

Ssri&rpiGSibW—;- - - - - - - "coc *
taratei fă® plumb (95) - 32M0At
Baratei cu ptomb (95 EcoPremtem) ■ 31100 W/l 
Motorină /. 30900 MĂ

Statul acordă* subvenții de 30 de milioane de lei (Foto: CI)

a României în data de ;
Valută euro dolar
BNR 36.207 28.019

Mfcl valutar practicat de băncile din Deva

București (C.P.) - Abo
namentele la cablu TV 
se vor scumpi cu 19 la 
sută, de la 1 iunie, ca 
urmare a deciziei Guver
nului de a introduce 
această cotă a TVA-ului 
pentru serviciile de 
transmisie a progra
melor audiovizuale și de 
date, a precizat Radu 
Petric, președintele Aso
ciației de Comunicații 
prin Cablu. Această 
majorare va fi suportată 
și de abonații care au 
plătit în avans abona
mentul până la sfârșitul 
anului. în plus, nu va 
exista un tarif unic al 
celor 400 de operatori de 
cablu.

franc elvețian b

_________________

liră sterlină
53.340

Valută euro .. dolar liră sterlină franc elvatlan forint 
C V .c V c V c V C V

BancPost 35.900 36.400 27.400 27.900 52.200 53.200 23.000 24.000 140 150
BRD 35.530 36.430 27.390 28.260 52.090 53.850 22.930 23.760 136 149
Banca Transilv. 35.810 36.310 27.451 27.951 52.697 53.472 23.223 23.623 141 146
Raiffeisen Bank 35.600 36.300 27.400 28.200 52.300 53.500 23.020 23.680 137 154

Star E xchanqe 35.500 36.000 27.500 28.000 51.000 53.000 22.500 23.800 143 147
Herdan Exchange 35.700 36.000 27.600 27.900

..
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pe scurt

• Miron Cozma audiat. Fostul lider al 
minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, s-a 
prezentat, ieri, la Parchetul Militar București, 
pentru a fi audiat din nou în dosaruFmineri- 
adet dm 13-15 iunie 1990. Avocatul acestuia 
a spus că Miron Cozma are calitatea de 
martor, pentru că procurorii nu i-au adus 
nici o învinuire. (C.P.)

Ce ne va aduce Iepurașul?

HMHRi

0

Bucuria și pacea sărbătorilor, ce-au căzut 
pe neașteptate drept peste creștetul și 
tabieturile noastre zilnice, erau cât pe ce să 

strice și să arunce la coș bunătate de conflict 
între politicienii locali. MaLmai să nu ne vină 
a crede ochilor când am auzit prin târg vorbe 
că Mărginean (fotosindu-se de PUR) s-a 
spătat de păcatul instituit prin a zecea 
poruncă, renunțând să mai râvnească la 
bunul (a se Citi: posturile) altuia. PeDe altă 
parte, și Mi reia și-a mai netezit PeNeLe și și- 
a îndulcit glasul, de să nu-l mai recunoști pe 
aprigul și degrabă dătătoriul în judecată de 
președinți de filială PUR...

Dar totul n-a fost, se pare, decât mâna 
răzbunătoare a PSD-ului, care voia să 
se facă odată liniște și să înstăpânească con

cordia în rândurile puterii, că prea-i luase 
fața la capitolul scandaluri. Un nou eșec însă, 
căci Protocolul tot fâră parafa lui Mărginean 
a rămas! Iar înțelegerea se va întrupa abia 
după Paști. Sperăm că nu al cailor, cel puțin 
până nu i se stabilește și sărbătorii ăsteia, atât 
de des ieșită de pe buzele românilor, o dată 
exactă, să știm și noi când își țin politicienii 
promisiunile!

H Paștele, învierea 
Domnului, e una dintre 
cele mai importante 
sărbători creștine.

Loredana Ghejan,
Mihaela T3maș_______________
miha«la.tamAs<informni edia.ro

Deva - în această perioadă 
toate gospodinele „șmotrui- 
esc” casa și pregătesc 
locuința pentru noaptea de 
magie în care ni se ream
intește de minunea învierii 
lui Iisus Hristos.
Mici schimbări

Florile proaspete sunt o 
necesitate. Fie că sunt așezate 
în vaze, pe rafturile din bib
liotecă, fie ca aranjamente 
sofisticate pe masa din living, 
succesul unei după-amieze 
sau seri minunate petrecute 
în sânul familiei este garan
tat.

Culorile vii, proaspete și 
miresmele delicate ale 
lalelelor, narciselor și lilia
cului invită primăvara în 
locuință.

Este o schimbare bi
nevenită după frigul iernii și 
serile ploioase în care abia 
așteptam razele soarelui.
Aranjamente de Paște

Există și varianta decora- 
țiunilor cu specific pentru 
Paște. Peste fața de masă 
poate fi așezat un coșuleț din 
paie de orez, umplut cu ouă 
roșii, la care se poate asorta

Iepurașul vine cu cadouri. Cu o singură condiție: să aibă portmoneul larg.

o lumânare albă, galbenă sau 
roz, pătrată, pentru contrast 

Pe rafturi sau pe măsuța 
televizorului, puteți așeza 
coșulețe asemănătoare, cu 
iepurași sau puișori, din cio
colată, penfru plăcerea copi
ilor, sau din material plastic 
sau ceramic.

Nici de această dată nu tre
buie să uitați de cei mici!

Copiilor le place să fie sur
prinși și se așteaptă ca, de 
Paște, Iepurașul să le aducă 
multe cadouri.
Bucuriile celor mici

Le puteți face o bucurie, 
așezând pe masă coșulețe 
împodobite cu panglici din 
rafie, pline cu dulciuri, turtă 
dulce în formă de iepurași,

puișori, ouă, flori, și bom 
boane.

Acum, tot ceea ce. vă ma 
rămâne de făcut este să v
întâmpinați invitații, famili 
și prietenii, să aduceți p 
masă bucatele îmbelșugat) 
cozonacul și ouăle roșii, s 
ciocniți un pahar de vin și s 
spuneți cu bucurie „Hristos 
înviat!”

♦cadouri cu simbol specific de Paști __________

. Ou de ceară colorat - 18.000 lei (1,8 lei noi)

Ou de ceară parfumat - 25.000 lei (2,5 lei noi)

Ou decorativ - 31.000 lei (3,1 lei noi)

Ou încondeiat - 65.000 lei (6,5 lei noi)

Aranjament cu lumânare - 300.000 lei (30 lei noi)

Aranjament cu ouă și puișori - 525.000 lei (52,5 lei noi)

♦pentru cei mai pretențioși: 1 •_______ _
Parfum Vanderbilt (30 rnl) - 480.000 lei (4B lei noi)

Parfum Emporio Armani (30 ml) - 1.460.000 lei (146 lei noi)

Parfum Dolce Gabana (50 ml) - 2.030.000 lei (203 lei noi)

Parfum Bvlgari (30 ml) - 1.966.000 lei (196,6 lei noi)

Magazinele sunt pline de cadouri pentru toate gusturile.

Mum

Orăștle: Muzeul de Etno

grafie și Artă Populară. 

Deva: La Secția de 

Științele naturii, amatorii 

pot viziona o expoziție cu 

caracter permanent. 

Brad: Muzeul Aurului 

Sarmizegetusa: Muzeul 
de Arheologie 

Petroșani; Muzeul Mine
ritului

ttatariidsartă

Deva: Galeriile de Artă 

„Forma". Expoziția retro

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

lui plastic Ion Cârjoi.

.V . •» ■ '

Hunedoara: Galeria de 
Arte. Expoziția de artă 
plastică și sculptură* * Uni
versității Naționale de Arte 
București completed cu o 
miniexpoziție de lucrări cu 
terpă religioasă.

19.00. 

• Casete pentru copii 
indicate a fi vizionate în 

zilele de sărbătoare, 
libere. Filme foarte 

reconfortante cu perso

naje iubite de cei mici și 

chiar și de cei mari și

Petroșani. Teatrul „I. D. 
Sârbu*  Duminică, ora 
12.30-.Poeții Văii Jiului". 
„Noaptea lui Pliat ’■ pro
gram de recitări susținut 
de Nicoleta Bolcă, Ros- 
marin Delica, Izabela 
Badovics și Dorin Ceagore- 
anu. >

Carto
* La Librăria „Marin 
Preda" din Deva (P-ța 

Victoriei) puteți găsi și 
achiziționa volumul „O 

scurtă istorie a românilor 

povestită copiilor" sem- 
■■BR-J nat de

Neagu Dju- 

vara. Autor 

al unor eru
dite studii 

de istorie și 
filozofie a 

istoriei
apărute în Franța, premi
at de Academia 

Franceză, prof. Neagu 

Djuvara lasă, de această 

dată, deoparte tonul aca

demic pentru a povesti 1 
tinerilor - și celor mai 

puțini tineri - istoria 

României.

• „ Cazabanii - o cron

ică de familie". Este un

volum, semnat de Eugen 

Dimitriu, recent apărut în 

‘tibrărli, care redă în

paginile 

sale atmos

fera unei 

epoci pline 

de farmec, 

din păcate 

de mult

Urmărind - 
familiile Cazaban și Ade- 
mollo vreme de 150 de . 
ani, familii de ingineri, 
profesori, universitari etc. 
autorul pune în valoare , 
intelectualul epocii, per
soane competente și 
conștiente de locul pe 
care-l ocupă în societate 
și descrie viața acestora^

Magazinul CIP-AUDIO- 

VIDEO-FILM, deschis în 

week-end (pentru vânzare) 

în incinta Supermarket-ului 

Ulpia Center, et.l. și (pen
tru vânzare și închiriere) 

magazinul de pe B-dul I. 
Maniu, deschis inclusiv 

sâmbăta între orele 9.00 și

•Cele mai noi și căutate 

CD-uri cu muzică pentru 

toate gusturile.

pentru cei
care doresc să vadă și să 

audă concerte de muzică

populară

Deva, In perioada 29 

aprilie - 6 mai 2005. 
Prețul biletului: 25.000 

lei lunea și 35.000 lei în 

restul zilelor.________________

„Fetița din Jersey*  

Pentru sfârșitul acestei 

săptămârii, filmul american 

„Fetița din Jersey" (Jersey 

Girl) aduce îri vizorul cine

fililor deveni o poveste 

onestă și umană ce are ca 

intrigă o tragedie. 
Personajul principal al fil

mului este Ollie (Ben 

Affleck), un publicist de 

succes din New York, care 

petrece mult timp în 

domeniul muzicii. Acesta 

are o viață liniștită împre
ună cu soția lui. în plus, cei 

doi așteaptă și un copil. 
Brusc însă, lucrurile iau o 

întorsătură neplăcută și 
Ollie își pierde, atât soția, 

cât și slujba. El ajunge, ast

fel, să aibă grijă singur de 

fetița nou-născută și este 

forțat să se mute cu tatăl 

său. Lucrurile se mai 

îndreaptă în momentul în 

care o întâlnește pe Maya 

(Liv Tyler).

Fotbal_______________________
Astăzi, 29 aprilie, cu 

începere de la ora 11.00: 

Stadionul „Cetate" Deva: 

C.S. Deva - Liberty Salon- 

ta_______________
Stadionul „Jiul" Petteșani:

Jiul Petroșani - I.S.C.Turzii

Parcuri

Deva. Parcul „Cetății" 

invită la plimbări în aer 

liber, totodată căutând să 

descoperim minunate 

exemplare ale florei exis
tente, unele fiind unicate 

sau monumente ale 

naturii._______________________
Slmeria. Parcul Dendro- 

logic, cel mai vechi parc 

științific din țară este 

spațiul cel mai adecvat 

pentru o destindere totală, 
parcul Simeriei oferă splen

doarea primăverii.

Cluburi
• „Bobo’s Pub" Deva, 

„Bobo's Pub" Deva, Str.

1 Decembrie, Nr. 11, 

oferă devenilor, și nu 

numai, distracții pe cin

ste, cu muzică de ultimă 

oră și DJ dintre cei mai 

apreciați în special de 

tinerii care caută astfel 

de distracții._________________

• „Supreme Club", din 

Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter oferă, 

zilnic, între orele 9.00 - 

2.00, distracție cu ruleta 

electronică, aer 

condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea 

și satisfacție deplină. 

Rezervări: 0254/221220.
• „Aristocrat"- club de

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42 și 

Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004 

1723121382________________
Bal de Paști în localitatea 

Petriș.

Turism

Stațiunea Straja. Accesul 
principal se face pe DN 

66A - 11 km din Iscroni. 

(Punctul de intersecție cu 

Șoseaua națională Tg. Jiu 
- Simeria sau pe linia 

CFR Petroșani - Lupeni. 
Adtesul în zona turistică 

se face cu mașina de 

intersecția balizată dir 

zona Braia, până la st 

superioară a telescau- 

nului.

- cap. de cazare 5000 

locuri
- închirieri de schiuri

- discotecă
- sală de jocuri

- baruri

- restaurante
Se asigură asistență S; 
mont și instructori de 

Tel. 0723/291746, 

0723/635001, 

0723/288073
Tel. Alarmare Salvam 

0725/826668

Parcul Național Ret< 
rezervație a biosferei, < 

turiștilor hunedoreni 

mai frumoase peisaj' 

munte.
Localizare: Carpații ă 

dionali.

Suprafața: 38.047 ha 
Obiective majore: coi 

varea naturii și educa 
Caracteristici princiț 
peisaje minunate, 
păduri, pajiști alpine, 
furi și grohotișuri, I: 

glaciare.

edia.ro


vineri, 29 aprilie 2005

MORĂRIT A PAMF1CAȚIE
0254JM8776*0722216616* 0744511981

Pentru noi.

SEXUL A 
nu contează!

... intra in rețea ... httD://kissdeva.tk ...
... in fiecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi ascult-o in DEVA pe 89,3 FM !...

HIT MUSIC STATION 
DEVA - 89,3 FM

curATSN'6 p"°FE5'ONA

rodUi SC DARIANEINSTAL 
SBJ SRL
El amenajări interioare El faianță și gresie 
import Italia și Spania EJ obiecte sanitare 
lacuri șl vopsele lavabile EI mobilier de baie 
EI gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 
0 scule, feronerie 0 echipament de protecție

DEVA, str. N. BȘIcescu, bi. 12A, parter, tel. 0788/367578.

TAMkAlUE DBIi 

ALUMJNJUGREGW 
xALITATE .z-, .KCHTOHAaWBSI.I*EBa!jl 

iLAIWCTMlC

KZK

La prețuri avantajoase

Pata taloane ta rând, pe aceeași fita tipărite la

nu mtarziați!
|. Dwrtinh.u i ■ ->sta e mare Sărbătoare. 

GuteS lâ o faceți tis neuitat în viata 
JrtfrcSKMsfrcf, întru familia 
|fnmr»cvon$irâ, dacă sunteji 
staturi de h««fbmbotal

un fason de 24.500 de lei, 
Etai care priniiȘ gratuit un

t vă pacte «duce premii de
1.000.000 de lai și £ 500 de
ou toi

rai p • w*spectal dm** unul de ’ lei în unu’

I 

le .000.000 de lei, data extragerea desemnează o 
de litere prezenta pe primul dinta taloane ■ cel 

„cap defila"!
210 d- fik onncufe®, a A 4 taloane la rând. «3 prf asigura un 
tararOl ta caramnl feWonk: de 10. ori premiul afe! Și vor li 20 de 

itarivabiri bi diracf, ?n JiW?ul knmb Jn Sfat ele Prima W, duminică, de 
la ora 19.

Mm stah ge-g&AnW? h înlâtaireg cu ncwui, ® șanșr de a câșSga 
Wtpuitae, tefedwars, BM ‘ ud, wr i, mașini, sume amețitoare în eum, nu 
putaji mtSrz» ji nu f,wgsți ta ibmmf cu o a wire, w" 4*  cu tatamp și 
Kâuț KiRO î procura* 4 rta ta «dW din jtaitfci |Mn Sauna, nr.
I, teL 2307 kiu de la vânzătani ralanti din toate orașele judefutai. rnrer,

SC Sava Exim SRL Deva, titular 
niiupip al proiectului Depozit frigorific p corp admi- 
DlIBLlC nUnt^>ainP1Asat în Deva, Bd, 22 Decembrie, 
f "p anunță publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de obținere a acordului de mediu.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la Agenția pentru Protecția 
Mediului Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, in zilele de luni până 
vineri, între orele 9-12.
ObservațHle publicului se primesc, zilnic, la sediul APM, până 
la data de 10.05.2005.

r 

HA|K
Poștele șste sărbătoarea curată a celor 

care cred.•* ivierea lui lisus Hristos. Lumina 
sfântă a învierii Mântuitorului să se pogoare 
în sufletele tuturor saiariajilor noștri, partene
rilor de afaceri, colaboratorilor și celor care 
trec pragul unitâfti noastre pentru pâinea cea 
do toate zilele.

Sărbători binecuvântate, cu sănătate și 
fericire să vâ dea Domnull

Hristos a înviat!
Andrei Prialâ, patron

• ■ * ■■ W <||

Unic Motor al VMOMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX 
situat pe Calea Zarandului.nr.79, Deva \ 

r i 
pui de carne Broiler Ross 308; > * k 

pui de ouă și rasă mixtă;
• pui de curcă Big 6.

Asigurăm furajarea cu furaje ANIMIX 
combinate și1 granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 ■ 627031.

«-Motociclete
«MOTOSCUTERE

sântuhalm, 
nr.31 A, 
Complex 
Eurevenus.

«Piese de schimb T‘,e,0’: 
«Accesorii

Cu



< @rantuH pentru partenariaț. implllanto 
iUtaHtățilet ta pmesul idtaitansi este 
ubul dlfitrt ibleetiveli ntotmei tavlțământc* 
lui, Nm la 1 siBtembtii atest proiect va 
cuprinde ți acurhm a Ljtxiwtiv 00 de 

jțt-ta valeani totală da 1,1 mil. UW 
hpu Mtațlro paMeitetalul fRMlâ* 

W&U pentru mediul rural. (R l.)

=s4=

Baruri pentru cel săraci
Dm (R.I.) * Peste s.100 de elevi din 

judftele Hunado&rBt Alba |i Suceava s-au 
ImiM ia de de pro-
dui iriWUitata de Asociația „Sprijiniți 
aapllrr >8’parcursul lunii aprilie. Eveni
mentul este parte a acțiunii mal ample 
„ifttalli hfti impraunl eu cei mal săraci 
dealt nai”» aare^i propune să educe tânăra 
gmtfajto pentru intr-ajutoram semenilor 
li practicarea obiceiurilor pascale, Toate 
produsele adunate eunt distribuite de către 
salartațli H voluntarii asociației Omiliilor 
sărace din localitățile unde aceasta 
deruleaiă proiecte.

7

r
p ■ Jl

Luptăm pentru 
limba română

♦

■ Acidemlclanul Mlhil 
Cimpoi, din Republica 
Moldova, sufțint uni*  
tatei literaturii româna.

VMHWfit USMAN

Acad, Mihal Cimpoi este 
membru ai Academici Ro» 
mâne și al Academiei din 
Chișlnâu fl autorul a 40 da 
eârU fi peite 3W0 de studii,

CUVÂfilTUL UIIRf Cm O 
tematica predilectă a 
ffirtilcF dv?

MM Cimpoi: Sunt cărți de 
eritieă literară, de Istorie lite
rară, de eseisticâ. de filosofii 
culturii, de emtaescologte, 
Există fi ta România o ediție 
integrali Emlnescu, pregătită 
............................... .... - tade mine fi tipărită 

Chlșinău,

c,l.: Xminsocu Ml pro- 
ocupi bl mod deosebit?

MX,: Da. Am debutat 
sminescologie ou “Narcis șl 
Hyperion". Volumul „Spre un

C.L: Afi mai scris fi 
despre alU scriitori români?

M.C.: Despre L. Blaga și D. 
Zamfiresou fi eseuri despre

In

r

C.L: Cu ce prilej are loc 
scurtul dv popas la Deva?

literatura universală In 
raport cu cea română.

llevll vor fl Implicați In acologlzaraa zonal 

Proiect Eco-Școala la sate 
BuonVtt>OM> JteafMurarepi

unui proiect Eco-Școala trebuie implicați 
toată comunitatea: elevi, Învățători sau pro
fesori, autorități locale fi comitetul de 
părinți. Inițiatorul proiectului Eco-Școala de 
la Buceș-Vulcan este învățătorul Cosmin 
Tuduran. „Vrem să contribuim la 
îmbunătățirea calității mediului în școala 
noastră și în împrejurimile acesteia, mal 
ales că ta apropiere ie află Rezervația Na
turală „Muntele Vălcan".
Beneficiile proiectului

în desfășurarea proiectului avem tot spri
jinul autorităților locale și întreaga comu
nitate școlară șl locală este implicată ta, 
acțiunile pe care le desfășurăm. Dorim să 
câștigăm Steagul Verde șl Statutul de Eco- 

. Școala, Activitatea noastră esto axată ta 
special pe colectarea și valorificarea 
deșeurilor reclclabile", susține Învățătorul 
Cosmln Tuduran. Școlile câștigătoare vor 
avea șl dreptul de a folosi logo-ul Eco- 
Școala, ca antet, pe toate materialele oficiale 
și de promovare ale școlii pentru doi ani.

Wrectl«l, llmtufi români v«ch« g mc- 1 
dsml’lf'Acadamla din Chljinău. profs- 
wr universitar

.. ....-3^

Deva (R.I.) ■ în 30 aprilie 
se va Încheia cursul susținut 
de două formatoare din 
Franța, Daniele Robin șl 
Christine Aube, In cadrul 
proiectului „Centrul de Asis
tență Socială ■ Șanse Egale - 
pentru copil și familie". 
Cursul a debutat In 18 aprilie, 
în prima parte realizându-se 
formarea cu tema „Abordarea 
slstemică In terapia de fami- 

■ IJe”, iar în cea de a doua 
parte cursul a vizat „Me
dierea familială și utilizarea 
analizei siștemice”. Proiectul 
este finanțat din fonduri 
Phare și derulat de Consiliul 
Județean Hunedoara în 
parteneriat cu D.G.A.S.P.C.

Ziua Europei, sărbătorită în județ
■ Toate școlile din 
Județul Hunedoara vor 
sărbători ziua de 9 mai 
- Ziua Europei.

Deva (R.I.) - Această zi va 
fl sărbătorită prin diferite 
acțiuni: concursuri de afișe, 
competiții sportive, expoziții 
de desene, concursuri de 
eseuri pe teme vizând 
Europa.

Sărbătorită In fiecare an pe 
data de 9 mai în toate țările 
Uniunii Europene, Ziua 
Europei este considerată 
punctul de pornire al con
strucției europene. Respon- 

nou Smtaeacu”, • unicat ta 
domeniu, cuprinde dialoguri 
cu smhwsootogi f I traducători 
din toată lumea fi • apărut in 
mai multe ediții, ultima fiind 
tipâritl ta București, tar 
ultimul titlu e „Ml topesc ta 
flăcări" fi include opiniile a 
71 de emlnesoologi fi tra
ducători din 54 de țări,

c.l.; Ambmum cărți pn- 
supun timp fl docu
mentaro minuțioasă,

MX.: După 1990, fiind 
deputat, am avut posibili
tatea să călătorise prih 
lumi. Am căutat dl : tot 
oameni „legați" di Emi- 
nisou șl am discutat ou 
al. Am Inițiat șl înfi
ințări» Centrului Aca
demic Internațional 
„M.Eminescu" ta Chlfl- , 
nău, căruia l-am dăruit i 
o parte a bibliotecii , , 
personale, Auoemlclanul Mlhil Cimpoi susține unitatea literaturii române. (Foto: c

Există o colaborare de peste 
cinci ani intre D.G.A.S.P.C. 
Hunedoara și serviciile so
ciale și administrative din 
Departamentul Flnistere 
(Franța), realizată cu ajutorul 
Asociației „Qulnper” Sân- 
tămăria Orlea.

Șanse egale pentru copil

sabilul cu integrarea euro
peană al Inspectoratului 
Școlar Județean, Ioana Jurca, 
spune că astfel de acțiuni vor 
fi organizate și „la nivelul 
cadrelor didactice prin par
ticiparea la dezbateri și se- 
minarii pe această temă.
Seminar la Simeria

La Simeria vom organiza, 
tot cu acest prilej, un seminar 
cu participarea unor oaspeți 
din Germania. Acțiuni mai 
ample se organizează, de 
exemplu, la Școala Generală 
„Andrei Șaguna” din Deva, 
instituție care deține certifi
catul de școală europeană.

C.L,; Ce a însemnat pentru 
dv legătura cu România?

M.C.: înainte de 90, fiind 
catalogat drept naționalist, 
nu puteam veni la București. 
Acum avem legături cultu
rale sub semnul unității lite
raturii române. La Chișinău 
avem viliala Uniunii Scriito
rilor din România, am pus 
busturi ale clasicilor litera
turii române în marile noas
tre orașe. Șl sper că prin inte
grarea României în U.E. ne 
vom redobândi și cultura 
română integrală.

Tineretul merge la butic"
Valea Lungă (V.R.) - Bi

sericuța de lemn din Valea 
Lungă are nevoie urgentă 
de fonduri pentru a nu se 
distruge. A fost „dezvelită” 
de mult timp, cum spunea 
Ileana Petrescu. Tencuiala 
a fost dată jos cu intenția 
refacerii ei.

Dar pentru că nu sunt 
bani, biserica n-a mai fost 
tencuită și printre bârnele 
de lemn se zărește afară. 
Din donațiile localnicilor, 
anul trecut a fost renovat și 
pictat tavanul. Ușile 
împărătești au fost înnoite, 
însă în altar mai e de 
lucru. însă, cum preciza

Aici acțiunile dedicate zilei • 
de 9 Mai vor dura o 
săptămână (începând din 3 
mai) și vor atrage peste 350 
de elevi.
Concurs de idei

O delegație a școlii va fi 
prezentă la Roma, între 7 și 
14 mai, iar la Deva se vor 
organiza acțiuni ce implică și 
municipalitatea”. Tot acum se 
așteaptă finalizarea concur
sului „Europa la liceu”, un 
concurs de idei, care a încu
rajat munca în echipă și a 
recompensat creativitatea pe 
teme legate de construcția 
europeană.

M.C.: La invitația uno 
comunități de români di 
Luxemburg im participat i 
semnarea Tratatului de ad< 
rare a României la Uniune 
Europeană.

La Chișinău, noi suntem; 
oameni ai Cetății, antrenai 
In viața publică, în lupta pei 
tru limba română și pentr 
ființa noastră națională.

C.L.: Ce proiecte aven?
M.C.: Scriu o carte despr 

Bacovia. Și sunt implicat înt; 
un buchet de acțiuni culti 
rale și literare.

Pregătim deja Ziua limbi 
române, care va avea loc î 
data de 31 august la Chișină 
și care pentru noi e foart 
importantă.

crâsnicul Ion Petrescu, din 
50 de case în 20 locuiesc 
bătrâne văduve, iar „tinere
tul merge la butic. nu la 
biserică”. Nu se poate 
spune că biserica ar fi 
abandonată. Dimpotrivă. 
Pentru că interiorul ei 
demonstrează interesul 
pentru întreținerea cură
țeniei.

Numai că oamenii locu
lui fac ce pot, cum spunea 
și Cornelia Marinov. Și 
cum biserica nu figurează 
pe lista monumentelor, 
chiar dacă e foarte veche, 
renovarea ei se face doar 
cu bănii enoriașilor.

Minibursa 
studenților

Petroșani (R.I.) - Mini- 
bursa locurilor de muncă 
pentru studenți va fi 
organizată vineri, 6 mai, 
în cadrul Universității 
Petroșani, de AJOFM 
Hunedoara în colaborare 
cu Universitatea Petro
șani. Pe lângă locurile de 
muncă pe care le oferă, 
urmărește și familia
rizarea studenților cu 
modalitățile de căutare a 
unui loc de muncă, cu 
tehnicile de prezentare la 
interviul de 'angajare.
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Sfintele Sărbători de . 
Minunea învierii Domnului să 

vă aducă numai sănătate, în-

PRIMĂRIA VEȚE
Cea mai mare sărbătoare creștină a românilor - Paștele - îmi oferă 
plăcutul prilej să urez din toată inima locui
torilor comunei, angajaților și famili- 

colaboratorilor noștri
lumină în suflet și bunăstare în *€
case, împreunăa cu crești-
nescul: Hristos a înviat! <. 14 j ,2 \ ’ ■''.y *'

Primar, ~~ «rBE
Petru Popa

PARTIDUL POPULAR 
ROMÂNIA MARE

-filiala județeană
Adresează tuturor membrilor partidului din județ și 
simpatizanților, precum și familiilor lor, eu ocazia 
Sfintelor Sărbători de Paști, multâ^^^__ 
sănătate, bucurii și prosperitate.
Deputat, - Ir
LiviuALMĂȘAN A fet

"^^^^^(22033)

,• • • _ . 
țelegere, prosperitate, iar ; 

dragostea pentru aproapele 
nostru, bunătatea suflețeaus- jî 

că și înțelepciunea Mântu

itorului să fie pentru noi toți ’ 

o pildă de viață.

PARTIDULDEMOCRAT"
- filiala județeană

■ WJ (
«j4«Nn«ftv

a
I ‘

PRIMĂRIA CĂLAN
In aceste zile de pioșenie și curățenie 
sufletească, pritejufte de apropierea 
Sfintelor Paști, fie ca sufletul să vă 
renască Intra Hristos și să primiți in 

inimi lUfnfîw Șl DuCUTm inYHnH 
z> Domnului.

Hristos a înviat!
Primar, 
lovânesc Filip Adrian

Marea sărbătoare a creștinătății învierea Domnului Nostru lisus I 
Hristos ne oferă imensa bucurie de a transmite locuitorilor J 
municipiului Brad cele mai alese gânduri de bine, sănătate și ’ 
fericire!
Fie ca Sfintele Paști să aducă lumină și bucurie în casele tuturor.
Primar, 1

Florin Cazacu

urează, cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paștelui, tuturor
clienților, colaboratorilor și salariaților, bucurii și satisfacții .1 Wjj

în deplină sănătate alături de cei dragi.

Hristos a înviat!

C.E.C.dă viață dorințelor tale!

S.C. FORICON S.A j
Sfânta Sărbătoare a învierii Mântu- 

itonriui lisus Hristos îmi oferă fericita '

ocazie de a ura tuturor colaboratorilor, 

angajaților ți familiilor acestora multă

: sănătate, bucurii ți pace în suflet.

Ș Marele Praznic să vă fie prilej de fericire alături de cei dragi.

Paste Fericit!
• •' ■ j
; Director general,

Octavian Mihăilă

l^&nâria Geoagiu '
jălft ăteri de Paște îmi oferă prilejul de a adresa 
tțKRbșwllor orașului Geoagiu urări de sănătate și 
aflltftl de cei dragi. 
l&mwntaiHSIJS 
Ml «c aducă lumisM 
g^lztawă de • ' 

ite fericit!

iBg. Marii Mmion
i...":'-. * 1

/Z

Folosim prilejul apropiatelor
Pascale pentru a adresa cele 
urări de bine celor peste o 
membri ai caselor de ^utor reciproc® ■ 
salanartifor. personalului și colaboratorilor

/ #■/

Uniunea Caselor de Ajutor 
ale Salanattor dm județul k
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0 Cetate a câștigat la 
un scor peste așteptări 
întâlnirea cu concitadi- 
nâ Universitatea Remin.

ClMIAN MARINUț
xiprtaiLfMrimitelRlofNMM<Sa.ro

RT’A' El*f

■ «-EiâpA In Dhdxla C. Partidele contând 
.pegitru etapa a 20-a, a Diviziei C> seria a 7-a, 

’Or disputa, azi, de la ora 17.00, după 
programul: Inter Blaj - Victoria-Nădlac; Spar
ta Mediaș - Inter Petrila; Frontiera Curtici - 
Sodă Ocna Mureș; Minerul Lupeni - C.S. Vul-

* cafî;;AuFul Brad - Metalul Aiud; C.S. Deva II -
* Tetecom Arad; Univ. Sopo Sibiu - stă. (C.M.)

• Mffiil*  «ngtozeaMl. Chelsea Londra a 
terminat Ia egalitate, scor 0-0, meciul 
susținut, miercuri, pe stadionul Stamford 

‘ Bțidge, în compania formației Liverpool, în
* prima manșă a semifinalelor Ligii Campi-
' ’ohikjr. Partida retur va avea loc pe 3 mai pe 
' stadionul Anfield Road. (C.M.)

SÎ35W3

5
0 .1 21 4S5-770 1

' - - i

Tomis
^y6, Astral

Deva - întâlnirea dintre 
cele două echipe devene din 
Liga Națională de la care se 
aștepta un duel pe viață și pe 
moarte a respectat previziu
nile doar în prima repriză. 
După pauză n-a mai fost vor
ba de un duel, ci de o do
minare categorică a echipei 
Cetate care a profitat de ago
nia U. Remin, administrându- 
i o corecție umilitoare. 
Echilibrul neputinței

Trac, tensiune, durități, am
biție și peste toate neputință- 
Aceasta a fost rețeta jocului 
din prima parte a întâlnirii. 
Primul gol a venit abia în mi
nutul șase și a fost reușit de 
Cetate prin Pașca, deși până 
atunci Remin beneficiase de 
o superioritate de două jucă
toare după eliminările lui 
Nica și Filip. Remin a replicat 
și a preluat pentru prima și 
ultima dată conducerea (2-1, 
min. 9) în Urma a două goluri 
semnate de Vădineanu. Cetate

>

•. /

V i ? /- • '•

Handbalistele de la Cetate au sărbătorit victoria printr-o horă a bucuriei : ‘

Din minutul 50, de la scorul 
14-16; Cetate a punctat de 10 
ori, în vreme ce Remin n-a 
înscris decât o singură dată. 
Astfel partida s-a încheiat cu 
o victorie la 11 goluri a 
echipei Cetate care reușește 
astfel să iasă definitiv din 
umbra U. Remin.

(Foto; Traian Manu)

3L
Evoluția scorululfO-1 (rtfih.®'2-2 (min. 1'1); 2-4 (miri. 16); 4-4 (min. 18);

6-8 (min. 30); 7-8 (min. 30); 7-10 (min. 33); 10-11 (min. 37); 10-13 (min. 
;' 38); 14-16 (min. 50); 14-20 (nîin. S3); 15-20 (min. 54); 15-26 (min- 60).

U Remin: Mihaela Sr descu - 10 intervenții reușite; Claudia Boronschi - 

»1x-7m; Mihaela Ivan, CtaMMkiineanu, Juliana fflră - câte 3; luiia Geană, 
■‘Roxana Âiacoboaie, Mirata @Mrilă, Daniela Petrescu, Renata Tătăran, Daniela

Râțjucanu - câte 1. Antrenor - Mariana Țudora____________ _ __________________
GeUtt: Laura Poenaru - 15 intervențlir^ușite + 1x7m; Efor® Clobotariu - 

lU/m, Carmen CMfof* H1, QeHba .Simona MalorPațca șl AtSna Mitrea

■. ggtetaWMy,. j_________——--------

a trecut din nou în avantaj (2- avantaj, fără însă a reuși să 
3, mm. 15), după care până la egaleze măcar o uată, cel mai 
pauză s-a mers cap la cap, mulf âpropiindu-se la un sin- 
repriza încheindu-se cu un 
avantaj minim pentru Cetate, 
însă jocul ambelor echipe a 
fost mai mult decât dezamă
gitor. „Și la un joc de junioare 
se dau mai multe goluri înțr- 
o repriză și se reușeșec mai 
multe scheme decât în acest 
așa-zis derby”, comenta din 
tribună Ioan Mătăsaru, 
antrenorul căruia handbalul 
devean îi datorează foarte 
mult. La cinci minute de la 
reluare, Cetate s-a desprins la 
trei goluri (8-11), iar Remin a 
făcut eforturi să refacă acest

gur gol (10-11, min. 37).
Coșmar pentru Remin

Ultimele 10 minute au 
însemnat o cădere a Reminu- 
lui de care a profitat Cetate.

................. .. ■■...... ..........

'-----
HteWy Mii

la jiigbjT.W
DfcVS (C.M.) - Știința Petroșani și Min.

Luperifau pierdut partidele disputate ijrulti- ~ 
ma etapă a Diviziei Naționale, desfășurată 
ie»L Studenții au fost învinși cu 31-U, in 
deplasare, de Remin Baia Mare. Echipa din 
Lupeni a reușit una dintre cele mai bune par
tidă din această ediție de campionat, dar a 
codăt, scor 17-28, pe teren propriu în fața 

fotei onstanța. Finalul întrecerii
două echipe hunedorene 

în nai fericite. Știința ocupă
un modest loc șase. Minerul e pe ultimul loc 
și retrogradează în Divizia A, după cel mai 
slab sezon din istoria cliibului;

»

Monica a câștigat premiul cel mare

$r52;«S
^bSTH

JȘS și 56. Hențiu - 57. Dobca - 57/

(seu (ambii Dîmbovița)

Le-am scos fițele din cap
Deva (C.M.) - Președin

tele Marian Muntean, an
trenorul Marcel Șerban și 
portărița Laura PoenarU; 
tarei dintre „piesele grele” 
ale clubului Cetate, au 
apărat cândva culorile U. 
Remin. Victoria obținută 
ieri în fața fostei lor echipe 
le-a oferit prilejul să fie 
mai mult decât ironici. „S- 
au terminat banii publici, 
a dispărut și performanța 
la U. Remin”, a spus Mari
an Muntean cu trimitere la 
recenta înlocuire a lui 
Daniei Andronache, preșe
dintele U. Remin, de la 
cârma Minvest care a avut 
drept consecință încetarea

susținerii echipei de către 
compania minieră. „Eu am 
fost izgonit de la Remin, iar 
acum mă bucur că am 
demonstrat prin rezultate 
că ■ au greșit, când mau 
îndepărtat”, a punctat Mar
cel Șerban. „E o victorie 
mult așteptată, prin care ie- 
a scos fițele din cap adver
sarelor. Palmaresul euro
pean al Ui. Remin nu a fost 
obținut prin munca jucă
toarelor care au intrat azi 
în teren, dar ele aveau 
niște fumurii de nici nu ne 
salutau, când ne întâlneam 
la sală. Acum, le-am făcut 
să-și vadă lungul nasului”, 
afirma Laura Poefiafti? -

4
' *

Lupta pe teren, nu la comisii
■ înaintea etapei de 
azi, Jiul crede în pro
movare, deși lupta pen
tru primul loc e aprigă.

Deva (C.M.) - Reinstalată 
în fotoliul de lideră după ce 
Comisia de Apel a FRF i-a 
retras penalizarea de două 
puncte; Jiul e obligată să con-

firme prin joc că merită cu 
adevărat să promoveze în Di
vizia A. Ultimele șapte etape 
rămase până la finalul cam
pionatului vor fi însă dificile 
pentru mineri, întrucât toate 
echipele vor încerca să le 
pună piedici. Una dintre cele 
mai motivate în acest sens se 
anunță a fi chiar adversara 
de azi, de pe teren, propriu

ISC Turzii, formație incomo
dă și apropiată geografic și ca 
relații amicale de principala 
contracanditată a Jiului, Gaz 
Metan Mediaș. „Avem echipă 
de Divizia A și de aceea cred 
că șansele noastre la promo
vare sunt foarte mari, chiar 
dacă avem doar un punct 
avans", spunea antrenorul 
Jiului, Marin Tudorache.

Griji la CS Deva
Deva (C.M.) - într-un 

alt meci al etapei, elevii 
lui Gabor vor juca împo
triva revelației returului. 
Liberty Salonta.

Jucătorii CS Deva sunt 
nemulțumiți de restan
țele financiare pe care le 
are clubul față de ei.

„CeL mai darnic lepuraș"a venit

Măsuța TV e a meaBianca e fericităNu mai împărțim TV-uP lin cadou binevenit

torii coșurilor cu produse de 
panificație nu vor mai trebui 
să alerge dintr-un magazin în 
altul, în căutarea specialită
ților de panificație, vor avea 
cu siguranță cozonaci pe 
masă în ziua învierii.

Cuvântul Liber felicită toți 
participanta la această cam
panie și pregătește noi sur
prize pentru toți cititorii.

Deva - (L.G.) Fiecare dintre 
ei ne-a declarat că a fost 
foarte fericit la aflarea veștii 
că este unul dintre câștigăto
rii campaniei speciale de 
Paște, lansată de cotidianul 
numărul 1 în județ, Cuvântul 
Liber. Coste Monica, marea 
câștigătoare a mobilei de tine
ret a fost foarte încântată: 
„Ani de zile mi-am încercat 
norocul participând la tot 
felul de concursuri și se pare

■ Câștigătorii concur
sului „CeL mai darnic 
iepuraș vine la tine!" 
și-au ridicat premiile.

că insistența mea nu a. fost în. premiu câștigat în cadrul 
zadar. Cuvântul Liber mi-a ,, unui concurs. Domnul Ionel 
făcut un cadou minunat de . din Hunedoara este fericitul 
Paște”. Savu Mihai are de a- câștigător al unui computer 
cum înainte un televizor nou de ultimă generație. Acesta îi 
și nu va mai trebui să negm va fi de mare ajutor, în aeti-; 
cieze cu soția ce post să vi- vitatea desfășurată de câștigă- 
zioneze. Marincbriî VasBe af- tor, în domeniul IT. Câștigă- 
fost foarte fericit datorite 
premiului câștigat și ne-a’ 
declarat că aspiratorul este' 
un cadou util pentru soția sa. 
De asemenea, Răducanu Ana 
din Orâștie va face cadou 
copiilor DVD-uI oferit, da 
Cuvântul Liber. Măsuța pert- 
tarii televizor se va potrivi de 
minune în apartamentul lui 
Botiei Mihai, fiind primul
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hi pentru a sărbători victoria 
n fața echipei Rapid, scor 

t pe stadionul Giulești-

• Golgheter. Claudiu Niculescu a ajuns la 
golul cu numărul 93 în Divizia A, după ce a 
marcat în minutul 81 al meciului Din< mo - 
FCM Bacău, scor 3-0. Atacantul 
dinamoviștilor este pe locul secund în clasa
mentul golgheterilor, după Gigei Bucur.(MF)

• Cota 300. Echipa CFR Cluj a jucat meciul
300 în Divizia A în partida pierdută cu 
scocul de 0 - 2, în fața formației FC Argeș, 
în etapa a XXII-a a sezonului 2004/2005 a ■» 
campionatului intern. Din cele 300 d« meci
uri, CFR Cluj a câștigat 95.(MF)

, • Sărbătoare. Aproximativ 600 de suporteri 
timișoreni s-au adunat, miercuri noaptea, în 
centrul Timi 
obținută
3 - 0 în ............  ,
Valentin Stăriesch.țD.N.)

Știința Bacău, învingătoare
București (MF) - Formația Știința Bacău 

a câștigat Cupa României la volei feminin, 
după ce a învins, miercuri, în finala dis
putată în Sala Lucian Grigorescu din capi
tală, formația Metalul Galați, cu scorul de 
3 - 1 (25 - 15, 25 - 22, 19 - 25, 25 - 19). Echipa 
din Bacău a câștigat in acest an și campi
onatul național, reușind astfel eventul. An
trenorul învingătoarelor, Florin Grapă, spe
ră ca lotul echipei sale să fie păstrat în for
mula actuală, în vederea participării în Top 
Teams Cup. „Am sperat să câștig în acest 
sezon și Cupa României, și campionatul și 
mă bucur că am reușit. Anul viitor vom 
participa în Top Teams Cup”, a spus Grapă.

ans Șao Paulo, . 
s-a transferat * 
definitiv la gru
parea braziliană. 
Suma de trans
fer a jucătorului 
în vârstă de 27 
de ani este de 
1,5 milioane de 
dolari. 
Internaționalul 
brazilian, 
achiziționat vara 
trecută de 
Warder Bremen 
pentru 600.000 de 
euro, a evoluat 
doar în trei par
tide pentru 
echipa germană, 
fiind indisponi
bil mai multe ... 
luni dup*  ce a 
fost supus unei 
intervenții 
chirurgicale la 
mâna 
stângă.(MF)

(Foto:

Constanța a luat Cupa
București (MF) - Formația VCM Con

stanța a câștigat Cupa României la volei 
masculin, după ce a învins, miercuri, în 
finala disputată în capitală,, campioana 
națională Deltacdhs Tulcea, cu scorul de 3 
- 0 (25 - 23, 25 - 19, 25 - 23). „Am curajul să 
spun că în acest sezon campionatul nu a 
fost câștigat de cea mai bună echipă, însă 
Cupa da. Argumentele mele sunt date de 
numărul mare de victorii obținute în meci
urile cu Deltacons. Ne-a părut rău că am 
pierdut campionatul la trei seturi, iar a- 
ceastă cupă câștigată are un iz de răzbuna
re. La anul vom câștiga și campionatul' 
declarat antrenorul Petrică Stancu.

li mulțumește
5

■ Tehnicianul Galatei 
declară că îi mulțumește 
echipei Beșiktaș pentru 
victoria cu Fenerbahce.

Istanbul (MF) - Beșiktaș 
învins, în etapa a XXVIII-a

a 
a 

campionatului, formația Fe
nerbahce. „Prin victoria ob
ținută a pus o piedică echipei 
Fenerbahce și a făcut ca dife
rența dintre noi și formația 
lui Christoph Daum să scadă 
la patru puncte”, a spus Hagi. 
Gheorghe Hagi a 'făcut refe
riri și la Daniel Pancu, jucă
tor care a apărat poarta echi
pei Beșiktaș timp de 15 minu
te, la derbiul cu Fenerbahce.

Victor Becali

5
„Pancu a arătat tuturor ce fot
balist bun este. Este nevoie de 
curaj și caracter ca să treci în 
poartă la un astfel de meci. 
Pancu a avut curaj”, a preci
zat Hagi. Antrenorul român 
crede că echipa sa poate câș
tiga atât campionatul, cât și 
Cupa Turciei. / ,

Gheorghe Hagi a făcut o 
comparație între situația din 
sezonul trecut și cea din pre
zent a echipei Galatasaray. 
„Ne îndreptăm spre câștiga
rea titlului. în Cupa Turciei 
am ajuns în finală. în sezonul 
trecut, Galatasaray avea 41 de 
puncte după etapa a XXlX-a, 
iar acum noi avem 67 de 
puncte. Adică avem cu 26 de

lui Beșiktaș 
puncte mai mult și mai sunt 
de disputat cinci meciuri”, a 
menționat tehnicianul.
Dezvăluiri

Referitor la criticile care 
i-au fost adresate în ultima 
perioadă, Hagi a spus: „Dum
nezeu când a fecut^gnnenii, 
le-a dat doi ochi. însăeâicare 
nu vor să vadă ce am făcut eu 
închid un ochi și se uită cu 
celălalt Sunt forate nemulțu
mit din această cauză. Lafi-
naiul acestui sezon vol face 
dezvăluiri și voi spune tot a- 
devăruT*.  Gheorghe Hăgi con
sideră că Fenerbahce ocupă 
primul loc in clasamentul 
campionatului Turciei și

i
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i

r

i
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A*

FC 
tuturor in- 
porta
rilor. xai

€
datorită norocului. „Noi «un 
fost învinși în meciul cu Gaz- 
intepspor din cauza unui gol 
primit în ultimul minut, iar 
în partida cu Kayserispor 
această echipă a egalat în ul
timul minut. In schimb, Fe
nerbahce a Învins formațiile 

. Akcnab«LSobataper, Gttaeler- 
birligi și Saktsyaspor înscri
ind în ultlmăfe minute de jbc. 
De aceea, Fenerbahce a obți
nut 6-8 puncte în plus și noi • 
ne aflăm pe locul doi. Noi am 
avut puțin noro< doar ta*  me
ciul cu Akcaabat Sebatspor, 
scor 3 -1. Sper ca în partidele 
din campionat și din Cupă, cu 
Fenerbahce, să fie de.
partea n spus Ha^p

•te

4

Meci amical cu echipa Franței

deplasare două partide 
de verificare.

Cluj-Napoca (MF) - Antre
norul reprezentativei femini
ne de handbal a României, 
Gheorghe Tadici, a convocat 
16 jucătoare pentru meciurile 
amicale cu selecționata Fran
ței, care se vor desfășura, în 
deplasare, la începutul lunii 
mai. Naționala feminină se va 
reuni în data de 3 mai, la Bu
curești, în vederea unui sta
giu de pregătire de o săptămâ
nă, care va include și depla-

sarea în Franța pentru două 
meciuri amicale cu vicecam- 
pioana mondială en-titre.
Convocări

Antrenorul Gheorghe Tadici 
a trimis telegrame de convo
care următoarelor jucătoare: 
Grosu, Tamaș, Deac, Farcău, 
Nichita, Avădaiiii, Lazer, Gâl- 
că, Tâlvâc, Petrache, Olariu, 
Gatzel, Urcan, Simula, Luca, 
Radu. „Mai pot apărea modifi
cări după disputarea etapei 
de joi, având in vedere că, de 
exemplu, extrema Nichita es
te momentan accidentată”, a 
declarat Tadici. Partidele cu 
echipa Franței vor avea loc la

Paris, pe 6 mai și la Lyon, pe 
8 mai. „Este o selecționată no
uă, dacă pot spune așa. Ne-am 
dorit ca înaintea meciurilor 
de baraj, cu Cehia, din iunie, 
să testăm cât mai multe ju
cătoare, iar acum a momen
tul să vedem
care evoluează ta 
ceze”, a spus tehnicianul. Ta- j 
did a precizat că mi H-to,- 
tărât încă dacă va 
altă echipă din v 
o voi lua după
din Liga Naționali. 1 
că e vorba să rămâB ^^__, 
tub, să plec la alt «tub sau 
chiar să mă las da handba 
a afirmat antrenorul.

Romario, un fotbalist de Ițmendâ șl un golgheter veritabil
& a

Romane de Souzi 
Fam cunoscut atacant 
al anilor ‘90, s-a 
despărțit de Brazilia.

San Paolo (D.N.) • Cu un gol 
ai multe lacrimi» atacantul 
Ramarlo s-a drapârțlt pentru 
totdeauna de naționala de fot
bal a Braziliei, în minutul 38 
al meciului amical cu Guate
mala» partidă pe care elevii 
fol Ctatot Alberto Parreira au 
câștigaboct «corul de 3 • o 
(1 - 0). Fundașul central An
derton a desahii scorul, în 
minutul 5, după care a venit 
rândul lui Romario at înscrie, 
în minutul 17, în timp ce în
locuitorul său, Grafita, a ta-

chls tabela, ta U
ieșirea de pe —■
Pacaembu din] 
mario i-a avut] 
dintre foștii m 
din națională,« 
al Câștige titlu__ ,_______
1884: Dunga, Rai, Statei,.Itaulo 
Sergio și Branco.

„Kata greu zâ «pui «dh o*  
chfeai naționale, dar thvâiul 
eate că aunt f rhi 
toata «uccesele ti 
acest tricou”, a «pui» î 
ta lacrimi, col 
baliat al Cupei 
Statale Unita și a 
câtor din istoria 
Braziliei, ou 71 
88 de partide disputatei), după 
celebrul Pele (85).

(•aripe unii 
Coechipieri . 
fate a reușit x' 
I mondial ta r

& O
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• Sorți. România va juca în grupa D, la 
Campionatul Mondial de handbal masculin 
rezervat echipelor de tineret, alături de se
lecționatele Ungariei, Tunisiei, Braziliei și 
Coastei de Fildeș. Competiția va avea loc în 
perioada 15-28 august, în Ungaria.(L.G.)

Norvegianul Peter Solberg a câștigat într-o manieră categorică ediția inaugurală a Raliului Sardiniei. (Foto: epa)

WRC debarcă în Mediterana

• în pierdere. Ciclistul ita
lian Mario Cipollini (foto) și-a 
anunțat retragerea din activi
tate, deși se află încă sub an
gajament cu echipa Amore e 
Vita. Sprinterul ar putea pier

de astfel suma de 600.000 de euro, stipula
tă în contract.(L.G.)

Câștiguri record la turneul 
de la Wimbledon

Londra (L.G.) - Organizatorii turneului de 
tenis de la Wimbledon, al treilea Mare Șlem 
al anului, au anunțat că, anul acesta, pre
miile vor fi cu 3,9 procente mai mari decât 
anul trecut, urmând să se apropie de 20 de 
milioane de dolari. Premiile totale ale tur
neului, care va avea loc în perioada 20 iunie 
- 3 iulie, se ridică la 10,085 de milioane de 
lire sterline (19,16 milioane de dolari, 14,80 
milioane de euro) și reprezintă cel mai mare 
premiu oferit la vreun turneu de tenis. Ju
cătorii vor fi cei care vor beneficia de supe
rioritatea lirei sterline față de dolarul ame
rican, învingătorul din concursul masculin 
de simplu urmând să primească un cec în 
valoare de 630.000 de lire (1,19 milioane de 
dolari), în timp ce câștigătoarea de la fem
inin va încasa 600.000 de lire (1,14 milioane 
de dolari). Anul trecut*  la Wimbledon, 
rusoaica Maria Șarapova a câștigat 560.500 
de lire prin titlul la simplu feminin, în timp 
ce elvețianul Roger Federer, învingător în 
proba masculină de simplu, a fost răsplătit 
cu 602.500 de lire sterline.

O

Britanicii iși răsfață campionii. (Foto: epa>

■ Raliul Sardiniei, eta
pa a cincea a sezonu
lui, este una dintre cele 
mai tehnice probe.

Liviu Gobdea
I tvlu.gordea0bifdrfnmedia.ro

Olbia - Campionatul Mon
dial de raliuri programează, 
în acest week-end, prima din 
seria de patru eterne desfășu
rate în bazinul mediteranean. 
Intrată în circuitul WRC abia 
în sezonul trecut, Raliul Sar
diniei se anunță a fi anul a- 
cesta una dintre cele mai 
spectaculoase probe din calen
dar. Decizia de a părăsi dru
murile înguste de asfalt din 
jurul orașului San Remo, pen
tru cele de pământ din insu
la mediteraneană, a fost apre
ciată de piloți și tehnicieni, 
Supermag Rally Italia deve
nind astfel una dintre cele 
mai tehnice etape de WRC. 
Marea noutate a cursei din 
acest an o prezintă specialele

Conflict de interese la CIO

Cu un picior în 
Premiership

Madrid (M.F.) - Cotidi
anul AS scrie, joi, că por
tughezul Luis Figo ar 
accepta să se transfere 
la echipa Manchester U- 
nited, mai ales că este 
dorit de secundul Carlos 
Quieroz, fostul său an
trenor la Real Madrid, 
potrivit publicației cita
te, Luis Figo este decis 
jă-plece după ce a fost 
trimis pe banca de re
zervă și după ce grupa
rea madrilenă a refuzat

Francesco Totti

să-i prelungească actua
lul contract care expiră 
pe 30 iunie 2006. „Portu
ghezul le-a spus priete
nilor că tTdecis /să joace 
în următoarele sezoane 
în Premier League. O- 
ferta ceă' mat atractivă 

Ieste cea de la Manches
ter United, unde benefi
ciază de sprijinul secun
dului Carlos Queiroz. 
Fostul antrenor de la

Speculații?
Roma (L.G.) - Posi
bilul transfer al ata
cantului Francesco 
Totti la AC Milan ține 
din nou prima pagi
nă a ziarelor din Ita
lia. Speculațiile pe 
marginea acestui su
biect au fost întreți
nute chiar de boss-ul 
grupării rosso-nerro, 
Silvio Berlusconi. A- 
cesta a fost întrebat 
de jurnaliști despre 
posibila semnare cu 
fotbalistul lui AS Ro
ma, moment în care 
a dedarat zâmbind: 
„Nu voi spune ni
mic". Transferul lui 
Totti pare mai actual 
decât oricând, în 
condițiile în care pro
blemele disciplinare și 
eșecul în renegocie- 
rea contractului arată 
că există mari diso
nanțe între club și 
starul său. Colegul lui 
Chivu spune că dacă 
s-ar muta atunci ar 
face-o cu plăcere la 
Milan. *

■ Presa încearcă să in
flameze relațiile dintre 
Juan Antonio Sama
ranch și Jacques Rogge.

Paris (L.G.) - Fostul preșe
dinte al Comitetului Interna
țional Olimpic, spaniolul 
Juan Antonio Samaranch, va 
participa la sesiunea CIO de 
la Singapore, ca membru ono
rific, dar el nu va avea drept 
de vot în alegerea gazdei JO 
de vară 2012, la care candidea
ză cinci orașe - Londra, Paris, 
New York, Moscova și Ma
drid. Totuși, numele lui Sa
maranch este citat de presa 
sportivă în aceste zile, în le
gătură cu unele comentarii pe 
care fostul președinte nu le a- 
greeăză. Ziarele franceze au 
publicat recent informații po
trivit cărora actualul pre
ședinte al CIO, belgianul Jac
ques Rogge, ar dori să câștige 
Parisul, deoarece „dacă Jocu

Real știe frustrarea pe 
care o trăiește Figo și 
vrea să-l aducă pe Old 
Trafford”, scrie AS. Co
tidianul spaniol 
mai notează că 
Figo speră să se 
întâlnească cu 
președintele Flo
rentino Perez 
pentru a-i comu

nica decitia. Socol nu scapă de bisturiif.

cu numărul 3 și 6, care vor 
străbate parțial curtea unei 
închisori. Amenajarea traseu
lui s-a făcut inclusiv cu spriji
nul deținuților! Beneficiind de 
o suprafață foarte bună, aco
perită de pământ fără pietre 
sau bolovani, pe alocuri chiar 
nisip, și de probe speciale lar
gi, piloții vor avea ocazia să 
ruleze cu viteze foarte mari.
Pirelli vs. Michelin

Citroen vine în Sardinia 
după succesul lui Sebastien 
Loeb din Noua Zeelandă. E- 
chipa condusă de Guy Fre- 
quelin se bazează pe noul .tip 
de pneu adus de Michelin în 
etapa precedentă, care a fost 
testat intens tocmai în Sar
dinia. LOeb rămâne unul din
tre principalii favoriți la vic
torie, dar francezul nu poate 
uita că anul trecut Petter Sol
berg s-a impus aici cu un a- 
vans impresionant. Schimba
rea datei raliului (în 2004 s-a 
desfășurat în octombrie) și 
posibilitatea unor mici averse 

rile ar reveni Madridului, ar 
însemna că Samâranch con
trolează și acum Comitetul In
ternațional Olimpic”.
Consens

La aceste aluzii, Samaranch 
a răspuns că intenția de a' 
crea un conflict între el și 
Jacques Rogge este zadarnică, 
întrucât niciodată un preșe
dinte și un fost președinte al 
CIO nu au fost atât de uniți 
în ideile lor. „Relațiile noas
tre sunt exemplare. Ne con
sultăm foarte des și cred că 
CIO a făcut o treabă excelentă 
alegându-1 pe Rogge”, a pre
cizat Samaranch. Referindu- 
se la ofertele economice avan
sate de Londra și New York, 
pentru a determina unele op
țiuni, Samaranch crede că 
sunt mai mult speculații de 
presă. „Desigur, eu aș vrea să 
câștige Madridul, dar decizia 
va aparține membrilor CIO”, 
susține Samaranch.

„Stejarii"
■ Sorin Socol va fi o- 
perat la umăr și ar pu
tea rata meciurile cu 
Scoția și Portugalia.
Liviu Gobdea
livhi.gordeaginfomimedia.ro

București - Naționala de 
rugby a României va juca du
pă toate probabilitățile cu 
Scoția și Portugalia, fără că
pitanul său din ultima vreme, 
deoarece Sorin Socor urmea
ză să fie operat la umăr. După 
cum informează rugby.ro, me
dicii clubului său din Frjpița, 

de ploaie ar putea fi întocmai 
pe plăcui norvegianului, care 
consideră pneurile Michelin 
superioare celor Pirelli (uti
lizate de Subaru) în condiții 
de căldură excesivă. Peugeot 
pornește din poziția de lider 
la constructori. După două lo
curi secunde, Marcus Gron- 
holm crede că a venit vremea 
victoriei și pentru el și speră 
ca pneurile Pirelli să fie un 
factor care să-l susțină în în
cercarea sa.
Record

Ford are de apărat în Italia 
un record aparte. De 48 de 
etape, echipa „ovalului albas
tru” a punctat în fiecare 
rundă, adică a avut cel puțin 
un pilot clasat în primii opt! 
Toni Gardemeister și Roman 
Kresta aii fost nominalizați pe 
lista oficială. Ambiții și în 
tabăra celor de la Mitsubishi, 
care i-au încredințat italianu
lui Gigi Galii una dintre cele 
două mașini. Evoluând în fața 
propriilor susținători, pilotul

RaM SardWel 2005

nu mai au căpitan
Agen, l-au supus la o serie de 
teste în ultima vreme și con
cluzia a fost că intervenția 
chirurgicală nu poate fi evita
tă, punându-se în discuție 
doar ziua în care se va întâm
pla acest lucru.
Va rata meciuri

întrucât perioada de recu
perare ar ajunge la aproxi
mativ trei luni, Sorin Socol 
va pierde meciurile „stejari
lor” din această vară. Echipa 
noastră va susține pe 5 iunie, 
împotriva Scoției, la Bucu
rești, cel mai tare meci test 
de pe teren propriu din acest 

de 32 de ani îl va avea alături 
pe Harri Rovanpera. Skoda îi 
aliniază la start pe Armin 
Schwarz și Janne Touhino. 
Ca și ceilalți constructori, 
echipa cehă a testat în Sar
dinia imediat după Noua Zee
landă în speranța ameliorării 
rezultatelor din ultimele două 
etape. Raliul Sardiniei are o 
lungime totală de 1.192,28 km 
din care 350 reprezintă dis
tanța celor 17 probe speciale.

Piloți:
1. Petter Solberg ' 26b
2. Sebastien Loeb 25p
3. Markko Martin 23p
4. Toni Gardemeister 2Bp
5. Marcus Gronholm 20p
6. Hary Rosanoera 11p

Constructori; 
î. Peugeot 43o
2. Citroen 31R
3. Subaru 28p
4. Ford 26p
5. Mitsubishi 24p
6. Skoda . 4p

an. Șase zile mai târziu, Ro
mânia va întâlni reprezenta
tiva Portugaliei, în ultima e- 
tapă a Cupei Europene a Na
țiunilor. Optarul selecționatei 
noastre va rata însă și tur
neul la care formația antre
nată de Robert Antonin și Da
niel Santamans a fost invitată 
să participe, în perioada 25- 
29 mai, în Japonia, alături de 
SUA și Canaua. Dacă recupe
rarea decurge normal, Sorin 
Socol ar putea reveni la națio
nală în meciul care va avea loc 
pe 19 octombrie, la București, 
în compania formației aus
traliene Waratahs. *

tvlu.gordea0bifdrfnmedia.ro
livhi.gordeaginfomimedia.ro
rugby.ro
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ÎN ATENȚIA

C.A.S. HUNEDOARA
de sănătate reprezintă principalul «totem de finanțare a ocrotirii sănătății populației, care asigură acor*  
darea unul pachet Ae servicii medicale de bază.

CasadeArigwiri de Sănătate a Județului Hunedoara (CJASHD) face parte din cea mai mare companie 
gp'o dîl l 1 ^»a Aalm«iMil CAmIIaI*  a Inmb Bm9 BreauMre*4km

i.ltind instituția care asigură servicii medicale asiguraților căi.
CJASHD are ut colectiv tânăr, entuziast, întotdeauna disponibil pentru a servi interesele asiguratului 

și are o oferii de acrvicH care răspunde cerințelor de bază in ceea ce privește îngrijirile medicale de 
sănătate.

CJASHD desfășoară, cu ajutorul a 86 de angajați» o gamă largă de activități specifice sistemului de 
asigurări, dintre care cele mai importante sunt:
■ acreditarea furnizorilor de servicii
■ contractarea serviciilor de sănătate
■ decontarea serviciilor de sănătate
■ înregistrarea și evidența asiguraților
■ monitorizarea calității serviciilor medicale
■ informarea asiguraților și furnizorilor de servicii medicale
■ desfășurarea campaniilor de educație pentru sănătate
Bugetul CJASHD este destinat susținerii serviciilor medicale de care beneficiază peste 465 mii de 
pers me
In anul 2005, CJASHD derulează contracte de furnizare de servicii medicale cu peste 562 de furnizori, din 

care:
■ 247 medici de familie
■ 73 specialiști în ambulatorii de specialitate
■ 84 cabinete de medicină dentară
■ 79 farmacii
U 11 spitale
■ 41 furnizori pentru dispozitive medicale
■ 18 literatoare pentru investigații paradlnice
■ 5 unități de recuperare medicală
■ i centru medico-social
■ 3 furnizori pentru servicii medicale in asistență de urj in'" ii transport sanitar

Cu toate că cererea de servicii medicale și costurile acestora au fost in continuă creștere, rezultatele 
înregistrate până in prezent evidențiază o îmbunătățit a indicatorilor și suntem foarte încrezători în 
poziția pe care CJASHD o are pe piața asigurărilor de sănătate.

Modul in care serviciile noastre de îngrijiri de sănătate sunt special concepute și oferite asiguraților 
noștri reprezintă ingredientul principal al succesului pe piața serviciilor de asigurări de sănătate, ca 
parte integrantă^a sistemului de asigurări sociale de sănătate. **■

Un alt element care definește Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara este încrederea pe 
care beneficiarii serviciilor noastre o au față de sistem și credem cu adevărat că cel mai important capital 
al instituției noastre îl reprezintă asigurați! noștri.

Tocmai de aceea, întreaga noastră activitate are în vedere câteva elemente de bază: profesionalism, 
integritate, calitate și comunicare deschisă, principala preocupare a echipei CJASHD fiind aceea de a oferi 
servicii individualizate, special destinate fiecărei categorii de beneficiari, în parte.

1999,
NzțfoMlă de Asigurări de Sănătate, a luat ființă la 1 ianuarie 
”• ------ —— -ț.

SC EUROCONSULT SRL ARAD filiala oradea
- societate de reorganizări și lichidări judiciare desemnată administrator judiciar în dosarul 

nr. 11521/2004 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara - 
ANUNȚĂ TOP CREDITORII

Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizate judiciară și faliment a

SC MXB GRUP SRL
, Potrivtt art 75, alin. 1 din Legea nr. 64/1995 - republicată, termenul limită pentru înregistrarea 

creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este de 30 ale.

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului - 

Hunedoara
cu sediul în Deva. bd. luliu Maniu, nr. 18, telefon 
0254/233.341, fox 0254/234.384, organizează 
concurs in data de 12 mai 2005, ora 10, pentru 

ocuparea următoarelor posturi, astfel:
Apartamente de primite in ngm de uigtntt - I/Wm Mul 
o referent (educator specializat) - Petroșani -1 post
Condiții: studii medii
• referent (educator specializat) - Petroșani șl Lupani -1 post 
(perioadă determinată)
Condiții:.studii medii
• muncitor calificat (bucătar) - Petroșani șl Lupani -1 post
Condiții: studii generale
Apartamente temMWe - Valea Mul
a referent (educator specializat) - Vulcan -1 post 
Condiții: studii medii
a referent (educator specializat) - Vulcan -1 post (perioadă deter

minată)
Condiții: studii medii
Dosarele se vor depune până la data de 11 mal 2005, la sediul 

DGASPC Hunedoara - Deva, bd. luliu Maniu, nr. 18.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul personal-organl- 

zare. (22117)

SC UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE SA cu sediul în județul Hunedoara, localitatea Orăștie, str. N. 
Titulescu. nr. 60, în conformitate cu prevederile: ODG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare, legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulte
rioare, Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, cu completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, anunță vânzarea prin licitație deschisă cu stri
gare, la sediul societății, pentru fiecare din următoarele active:

Nr.crt Denumire activ/Tipul licitației

Licitație deschisă cu striqare

Preț- de pornire 
- mii lei - 

exclusiv TVA

Data și ora 
desfășurării 
licitației

1 Tâmplărle Pricaz, cu terenul 3.282.414 17.05.2005, ora 14
2 Hala Producție Flanșe - Ob. 24, cu terenul 6.118.300 23.05.2005. ora 10
3 Corp pază - Ob. 117, cu terenul 8.024.000 23.05.2005, ora 14
4 Pavilion Ob. 121 cu anexe, cu terenul 1.912.713 24.05.2005, ora 10
5 Hala Prelucrare Mecanica, cu terenul 24.072.000 24.05.2005, ora 14
Licitație deschisă cu strigare pentru întreprinderi mici $1 mijlocii
6 Hala Producție Ob. 209, cu terenul 2.269.604 16.05.2005, ora 10
7 Hala Producție Ob. 106, cu terenul 2.061.015 17.05.2005, ora 10
Pentru fiecare activ supus vânzării:
Dosarul de prezentare al activului (denumit în continuare Dosarul), la prețul de 10.000.000 lei + TVA, poate fi procurat, zilnic, 

între orele 8-13, de la sediul societății, telefon 0254/247966, fax 0254/247964. Pentru participarea la licitație este obligatorie cum
părarea Dosarului, plata taxei de participare la licitație de 10.000.000 lei + TVA și constituirea: Garanției de participare, conform 
cerințelor din Dosar. Plata contravalorii Dosarului, Taxei de participare la licitație și constituirea Garanției de participare se face:

- pentru persoanele fizice/juridice române - cu ordin ae plată în contul nr.: RO6ORZBROOOO06OOO1098032 în lei deschis la 
RAIFFEISEN BANK Hunedoara - Orăștie

- pentru persoanele fizice/juridice străine - In contul: RO 12RZBR0000060001866748EURO deschis la RAIFFEISEN BANK 
Hunedoara - Orăștie, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora sau la data emiterii 
scrisorii de garanție bancară/biletului la ordin.

Dosarufși Taxa de participare pot fi achitate și la casieria unității.
Documentele care se vor prezenta pentru eliberarea Dosarului sunt:
- împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care ridică Dosarul;
- buletin /carte de identitate sau pașaport al persoanei care ridică Dosarul - copie;
- angajament de confidențialitate semnat la sediul societății de către persoana cu mandat.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune, la sediul societății, în plic sigilat, documentele de participare prevăzute la 

ari. 35 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, precizate și completate în Secțiunea C a Dosarului, cel mai târziu 
cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației cu strigare, ora 14, acest termen fiind terrhen de decădere.

x Alte relații la tel. 0254/247966. „ - (22138)
& 4-

INFORM MF UA

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poriția de lider in publicarea da atare 

servirii Internei in vestu . i. in norf-estul
teoriei, cât ai in județele Bihor, Timiș, Cânt

ai Satu Maro
caută pentru dezvoltarea echipei în 

Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi in 4 ore cât ai câștiga in 8 ore? 

Cerințe:

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

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

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

parte a unei oorpuiații intsraațlonsle mass-media 
. can deține poliția de lider in publicarea de dare 
w d servicii Internet in vestul Austriei, in nord-aetul 

, ungariei, cât d in Județele Bihor, Timiș, Caras-
Severin. Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei in ,
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simer

dbtrlbuttorl de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal; .
• Seriozi it*

Prezintă i s.

• experiență ta relații cu publicul;
• persoană1 dinamică;
• experiență ta vânzări.

Ofertai:
• progi 14» lucru flexibil;
• venituri ta ftmeție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și 

Dacă oferta aptatt» «HK trezit interesul, 
contactați-ne la adresă: 
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@taformmedia.ro

Soluffl Integrate IT*C

Partener autorizat șl certificat Toshiba, Fujitsu Siemens Computere, Brother, Weroudt, Aided Telesyn, Panasonic, Connex. 
Detalii pe www.cg-gs.ro ■

Angajează:

Economist în Oradea și AradDirector vânzări IT In Oradea

Descrierea poetului:
* Membrățu) a(l) departamentului economic, corespunzător 

pregătirii.
Cerința:

* studii supenoare de spedalitate(finan|e. contabilitate,;
•cunoștințe de limbă engleză.

• foarte bune cunoștințe operare PC (excel, word);
• cunoașterea evidenta a diverse soituri de contabilitate;

• experiență practică in domeniu de minim 2 ani;
• spirit organizatoric

•capacitate de analiză și sinteză date 
. ' • receptivitate

•flexibilitate
• domiciliu stabil în Oradea sau in orașele menționate. 

Oferta (bonusun, beneficii):
• pachet salarial atractiv, bonusun corelate cu rezultatele 

obținute:
* condi|ii optime ți motivanle de lucru;

■ training permanent,
■ lucru inir-a echipă tânără, dinamică și competitivă; 

' • șansa dezvoltării unei cariere de excepție.

•v*ț-

Descrierea postului:
• Promovarea produselor, serviciilor șl a soluțiilor

integrale asigurate de către companie;
■ Derularea de contracte cu clienții actuali ai firmei 

și lărgirea portofoliului de dienți noi;
• Atingerea targetului de vănzăn stabilit de către

companie.
Cerințe:

* studii supenoare finalizate;
■ experiența In vânzări directe IT minim un an:
■ limba engleză și cunoștințele de operare PC

constituie un avantaj;
permis conducere categ.B și domiciliul stabil in Oradea:

* abilități ds comunicare și negociere;
* disponibilitate pentru lucru In ritm susținut;

• spirit de echipă, dinamic, optimist, cu inițiativă,
orientat către client.

Otecte (bonosuri, beneficii):
• pachet salarial atractiv, bonusun corelate cu rezumatele 

obținute;
• condiții optime si motivante de lucru:

• training permanent:
• lucru Intr-o echipa tânără dinamică și competitivă;

■ șansa dezvoltării unei cariere de excepție.

Vă rugăm trimiteți CV și Scrisoare de Intenție pe adresa : cgoradea@cg-gc.ro; andrei.klosz@cg-go.ro 
sau la fax$0359-427.370 ’* :

mailto:sorina.sarmai@lnfbrmmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@taformmedia.ro
http://www.cg-gs.ro
mailto:cgoradea@cg-gc.ro
mailto:andrei.klosz@cg-go.ro
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Ziua învierii Domnului nostru Iis 
Hristos îmi oferă ocazia specială de 
adresa angajaților primăriei, familii} 
acestora, colaboratorilor noștri sănătate 
bucurii

Fie ca lumina să vă pătrundă in sufle 
și in case. —»

Hristos a înviat!
Primar, i.Nț
Emil Rîsteiu flh

PRIMĂRIA BACI

Mantele fâttțli
ty» iw/unutw$<> tfauMțfl!

Iosif Emil Danci
Președinte org. Jud. Hunedoara

•"ppco
fiecare contează

DISTRIGAZ NORD
TÂRGU MUREȘ

SUCURSALA DEVA
Cu ocazia SuflnteZo> Sărbători de Paște, dorim 

tuturor cHenților, colaboratorilor și angajaților 
noștri ca Sărbătoarea învierii

12218»

bousws 
a înviat.

I

Sperăm ca odată cu primirea

I

■ 't K. BĂTRÂNA
Lnmin» jt bucuria învierii Domnului nostru 

Hsus Hristossă inapte inimile tuturor locuito
rilor comunei, anggj teu primăriei consilie- 

writer ii oteboratorilan
Tuturor le doresc sănătate 

& Unește in familie. 
Hristos a Înviat!

Primar,
Radu Herciu "L_

Ejrsi '«fo® A CSîFfiF Ti ®LA 2h.. UfiVA (jtLILU oA

Sfânta Sărbătoare a învierii Domnului Iisus 

Hristos îmi oferă deosebita plăcere să transmit 
tuturor colegilor de la SC Roșia Montană Gold 

Corporation SA și celorlalte unități miniere 
din județul Hunedoara, tuturor anaftjat.ilor, 

furnizorilor și colabo- 
■ ratorilor noștri cele 

mai calde urări de 
bine și sănătate. 

SĂRBĂTORI 

FERICITE!
Dir. 08n., 

ing. Nicolae STANCA

i COOJNEI BERIU
!>1

jUmlj i Pascală să vă intre în suflete, să vă aducă

£3

vă aducă dragoste și darurile 
așteptate! .itfw

Consiliul local, primarul și angajații Primăriei 
Teliueu Inferior urează ca sfintele sărbători dei

r f
Paști să aducă multă 
sănătate, fericire și prosperi
tate tuturor locuitorilor din 
comuna Teliueu Inferior.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar,
Daniel âljepfghe Sorin Pupeză

HDROSERV

Săf-bâfcW J’erfcfi'1

Urează tuturor colaboratorilor și angajatiloi 
kbători fericite alături de cei dra-
L sănătate și bucurii. Fie ca 
tvierea Domnului Iisus 
ristos să vă aducă liniște 
i suflet.

An de an, Praznicul învierii este solia 
cerului, mesajul de iubire creștinească pe 
care Iisus Hristo*. prin Sacrificiul Sau, 
prin învierea și înălțarea Sa la cer ni-1 
transmite de veacuri. împreună să ne 
apropiem o clipă de Dumnezeu și asta ne 
va «guta să fim mai Îngăduitori, mai 
buni, mai dornici de a ne Înțelege unii 
pe alții si de a ne Împăca toți cu noi, 
intre noi.

Hriatos a înviat/ Sărbători Aricite!

Primar, 
loan Bulbucau

Primăria Comunei Boșorod
FA ca aceste clipe de sărbătoare a SflntelorPaști, 

unice prin stințenia și liniștea ce ne înconjoară 
sufletele, si aducă tuturor angajaților primăriei 
familiilor acestora, 
colaboratorilor, precum 
și locuitorilor comunei 
fericire, împliniri și 
numai bucurii.

Hristos a înviat!
Primar, 
loan Grecu

PRIMĂRIA
SÂNTĂMĂRIA ORLEA

Noaptea Sfântă a Învierii este sărbătoarea în care 
lumina curată a credinței se revarsă asupra noas
tră și ne umple sufletele, viețile și
gândurile de pace, speranță 
și iubire.

Fie ca Sfintele Săr
bători de Paști să 
aducă personalului 
primăriei, familiilor 
acestora, cetățenilor 
comunei, precum și 
colaboratorilor 
multă sănătate și 
fericire alături de cei 
dragi.
Hristos a înviat!

Primar,
Victor Ioan Filip
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_______________ decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet Preț *5.000  euro, negociabil. Tel. 
O29WM4UÎ. (ratal's noma
• taiitoăstate, «ană sub bloc, zona îmoăratul 
TnBm.praț 23 rmd. lei. 0745/159.608 (Mlmason)
• tataantaate, et 3, zona Ion Creangă par
chet «sie, falanți, «ntorizat 2 bii, 2 balcoa
ne. firet 49.000 euro. Telefon 0745/159573 
(Mlmason)

I, dec, amenajări, 2 bii, 2 
îmbunătățiri, contorizat, 100 

euro neg. tel. 07*0/173103.

■ dbaeraandete dena Parâng, erai intermediar, 
îmbunătățit, 650 mii, negociabil. Tel. 
0722/420335. Profil Expert Hunedoara)

termica, irtrerton, preț aeo milioane tei, nego
ciabil. Telefon 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)

sre pe 3 
mklW, 
(Rocan

• str. M. Eminescu, 2 camere, hol, baie, gridlnă 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabu firmă, 
preț 13 mid lei, tel. 0745/640728 (Mlmason)
• zum 6 camere, suprafață utilă 220 mp
• clădire tn curte, ST 1020,58000 euro. Tel. 
718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabllă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Tel, 718708 
0745/354578 (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).

L CratngA Ib
chele, et 2,2 bU Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. $5.000 euro. negociabil. Tel. 235208, 
0721/965296. (Rocan 300u’

•atMBMMa, «Mratt termici, 2 bil 
amenajat, tavaoM, jaruzere exterioare. catornere 
noi, etaj Intermediar, tona Bejan. Preț 1,1 mid. 
lei. Tei. 228540. (Ag. Ella)

• decomandate, 2 bil, amenajat, centrali 
termici, Izolație italiană Eminescu. Preț *0000  
ewo. Tel 2teB(L(Ag. Ella)
• HacamaniMe aana Carpați, modificat, 2 bil, 
wnenajB^ instalații swMttre noi, 2 balcoane (1 
închis cu termopan). Preț 145 mid. lei. Tel. 
228540. (Ao. Ella)
• Secomantate, 2 bil 2 balcoane, amenajat,
— -XMtfiwă -cctuK 1 “--n-i / o a wi f nica, etaj 1, norea» ricț 
48000euro. Tel 228540. (Ag. Ella)
• dec, 2 balcoane, 2 bii, CT, lavebă zonă buni, 
preț 48000 euro. tel 074V126W (JMmt-invest)
• urgent, 2 bil, 2 balcoane, multiple tmOuni- 
tMrTCT.st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro,

071 (Prima-lnvest)
• dec, contorisărl st 100 mp, amenajat, gresie, 
faianță, parchet, 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
■ dec, 2 balcoane închise, parchet, centrali 
termici, 2 bii, zona l. Creând garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710803. (Prima-lnvest)
• wgeiMbiU balcoane, CT,ultracentral, dec, 
parchet, preț 13,mld. lei, tel. 07261/710903. 
(Prima-mvesiJ f

• 2 apartamnta cu * camere flecare, b-dul 
ueceoai, etaje Intermediare, amenajau, mocem, 
cu centnua Trece In garanțiesuprafață mare, 
termopar i oai amenajate, oucatant.mare, preț 
1,7 mid. lei flecare. Tel. n;?3/660rt0.211587. 
(Evrika)
• urgenți Decomandate, et. Intermediar, zoni 
frumoasă, 2 balcoane, 2 băi, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588 (Casa Grande)
• Micro v, centrali, decomandate, 920 mil. 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).

0745/354578 (Ăg. Omega imobiliare Hunedoara)

• Strada MurittnM decomandate. 2 băi, 
faianță, oarchet centra oret 960 milioane lei. 
Tel 710129,074QH46780. (Stil Imobiliare Hd).

CEC, centrali. 2 balcoane. Tel. 718706.

(951)00 RON). Tel. 
07*2/581831:  (larywya Hunedoara)

• gat ți apă gridlni ♦ «vadă rona Peștiș, preț 
,1,400 mid. iei <140.00*1  RON). 1 
0254/7*3222,  07*2/615637,  07*2/581831.  (lary 
Mya Hunedoara)

VtolHALE amâna-
«t»r 

litâ- 
f l.OOOmp, 

totala-
T«L0W00?’002.

(21877/

• lease, în Deva.» ni nm «,curtași grădini. 
Si cate j camere man, încălzire centrala, 

11nterioare. Prețuri negodabile.Tel. 
«2,211587. CEwikra)

• zona Hunedoara, renovați recent gaz, api, 
nur osăseptica,.a noi

bale cu cabină duș, anexe, curte betonată gri- 
dini șl llvadi, st lioo mp,pret42.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624, 0720/354.453. 
(Temporis)
• zona Cătegâranl CT, 3 camere, curte, gridlnă 
2 holuri, bucitirie, 2 bil, se poate mansarda, 
parchet gresie, falanți, st 960 mp, garaj In 
construcție, preț 2300 rnld. Tel. 072^826.624 
232420. (Temporis).
• Datei zona Oltuz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucitirie. baie, olvnlti 
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 7S000 euro 
negociabil Tel 0720/437889,0720/348089. (Green 

Contact)
• Deva, zona Aurel Vlalcu, P+l, P: garaj, 2 
camere, bucitirie, scară Interioară; et. I: 3 
camere, bale, cămară terasă. CT gaz, oarchet 
faianță, gresie, ST=330 mp. Preț 23 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348088 (Green Contact)
• la I km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucitirie, bale cu boiler, amenajate, parchet 
gresie, termopane. CT: al doHeacorp: bucătărie, 
pivniță, curte betonată, anexe, priorii STsi700 
mp, gaz la poartă. Preț 13 mid. lei negociabil. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)

•

• urgenți Cu grădină în Deva sau Slmeria, plata 
Imediat 215212. (Prima-lnvest)
• In Deve, 2-3 camere, zonă bună, teren 400-500 
mp, ofer plata pe loc. Tel. 0786/497618 (Agenția 
lmobillerăNr.l)

• e»ailnLeșnlc,cirămicli,3camere,bucătărie, 
anexe, curte șl gridlni aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660168 (Evrika)

• 3 camera mari, bucătărie, bale, încălzire 
centrali, zona Vetel, curte șl gridlnă 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• lai*  km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucitirie, hol, pivniță, gridlni cu livadă 1 ha. 
preț 500 mil, lei, negociabil. Tel. 0726/828624, 
0723/&.298 (Temporis)

• tenant 2 camere, bucitirie de vâri, teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă, 
canalizare, zona Timpa. preț 850 mil., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Mme, cu 3 camere, bucitirie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grâdlni 9 ari, cast recent renovată, preț 1200 
mH. lei, telefoane 0723^51498 232808 (Fiesta

_ «marfa, 3 camere podite, bucătărie cu 
falanți ți gresie, baie cu boiler, amenajați, 
pivnița, curte betonată, fântână, apă trasă in 
casă, gaz, grădini 1.800 mp. Vând sau schimb cu 
apartament 3-4 camere Deva sau Slmeria, preț 
1,4 mid. lei. Tel. 0720/437858 0720/348089. (Green 
Contact)
• Stawte» ionâ contrată, 3 camera roari, bucă- 
tărie mare, bale neamenajată 2 focuri gaz, curte 
betonată, gridlnă 350 mp. Preț 135 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089./Green Contact)
• Deva rona Cilugireni, 3 camere In circuit hol 
central, bucitirie, loc de baie, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, api trași tn curte, grădina 1700 mp. Preț 
19 mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Seen 
Contact)
• vMitaB,Deva,P+l+M,7camere,2livlnguri,2 
NU, oentrali termici, garaj, plus tnci un corp: 
cameră, noi, bucăărie amenajate moaem, curte 
șl grădină ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• dbectnM. 4 camere, 2 bii, bucitirie, garai, 
centrali termici, termopane, 700 mp, gradină, 
prțyllO.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima-

• rirtmTf. 2 carnete, bucitirie, podită, sobe 
teracotă, api, gaz, curent teren 700 mp, FS 20 m, 
ocupablli Imediat preț 25.000 euro. Tel. 
0745/41W(AgențlaJmoblllarâ Nr.l).. .
• i*M  CMMgăt 3 ■camere, bucătărie, baie, 
podele «minate, gresie, faianță, iavacil centrală 
termică canalizare, gei^pt 3 mașini ST400 mp, 

FS 15 m, preț 68000 euro, negociabil Tel
. 0788//497615.(AgențiaImobiliarăNr.l)
• zaaa CeaMfite, Ac 2004, parțer+mansardi, 4 
camere, bucătărie, z bii, terasă w mp, centrală 
termici, garaj pt 2 mașini, ST 600 mp, preț 
118000 euro, negociabil. Tel. 0788//497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• In Dara, zona Parc, 3 camere mari, bucitirie, 
bale mare, apă, gaz, canalizare, teren drept 1100 
mp, preț 100.000 euro. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• zona Parc»4 camere, decomandate, bucătărie, 
bale, gresie, falanți, parchet centrali termici, 
preț 70.000 euro, negociabil. Tel. 0788//497615. 
(Agenția Imobiliari Nr. 1)
• ioni centrali, 4 cam., amenajată, parchet 
gresie, faianță, termopan, 2 băi, beci, conto- 
rizati, garaj, curte, grădini, 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110.000 euro neg. tel. 0745/640728 
(Mlmason)

NKIIe 2004 din BCA, compuși 
bucitirie, baie, CT pe gaz, 
2 camere, gridlni ST=1350 mp.

Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0724/348089. (Green Contact)

• 4 camera, bucătărie, oarchet sobe teracotă, 
apă curentă, anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mil lei, ."MKlabll Tel. OTWMW (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• In Dobra, din cărămidă, cameri mare. 
DUCatarie, noi mare, plus njnaațre rraicita 
pontru c&si nouă, cu proloct puter^fncnsArdă, 
cu 4 camere, 2 bil, bucătărie, api curentă 
curent ST 6000 mți, FS 40 m, preț 500 milioane, 
negodabllTel.073V/497618 (Agenția imoblllart
Nr.l)
• In CMr> 3 gmerej 100 mt raf 
construcției gresra faianță, parchet centrata 
ternlci, curte betonate, suprafața terenulul.912 
m^Reț 1,600 mid. lei Telefon 219478 (Multi-

• zona Câtan,3camere, grajd, șură, 6000 mp,470 
mil., negociabil. Tel. 718706,07*5/354678 (Ag. 
Omega imobiliare Hi .a

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA, în calitate de 
lichidator al SC MAREL BOJIN MARIN SCS Deva, din dispoziția 
judecătorului sindic, face public faptul că, prin încheierea nr. 
380/25.04.2005, pronunțată în dosarul de faliment nr. 4219/2001, 
s-a dispus încuviințarea vânzârii directe a imobilului proprietate 
personalâ a asociatului cu râspundere nelimitată Bojin Marin, compus 
din 3/4 părți din construcții și 15/24 părți din teren, activ înscris în CF 
nr. 630 Ostrov, către cumpărătoarea Drufulesc Petru, potrivit clauzelor 
cuprinse în antecontractul de vânzare-cumpârare încheiat de pârți.

LaDORNA
LaDORNA Group 

angajează:
DIRECTOR FERME BIO - TRANSILVANIA 

•^Kesporaabiî^acSKatMfermelor BIO din sudul Transilvaniei (Aba, Hunedoara, Sibiu, Brașov), m 

x I construirii și exploatării acestora, conform polrtidi de dezvoltare a gropului LaDORNA.
■ Identificarea eventualilor fermieri tin zona Transilvania - Sud și prezentarea proiectului
■ Evaluate otenpaiuiui existent și selectarea vntnnior termieri in baza gniei ae evaluare. 
■Alcătuirea dosarelor necesare obținerii finanțării de la guvem/UE.
•Coordonarea și Instruirea echipei de medici veterinari, ingineri zootehnlști șl alt personal care vor 

deservi zona de activitate a fermelor BK> din Transilvania, spedatizarea acestora.
• înscrierea microfefmetor In oontroU cfidal ai producț*or  j drijarea pianuU de selecție pentru arânaie. 

^Preferabil absolvent de studii superioare tn domeniul medianei veterinare sau zootehniei

• Experiența; tn specialitate de minimum 5 ani; pe un post de conducere de minimum 3 ani 
•Cunoștințe legislație BIO, operare computer
• Abilrt organizatorice, de comunicare, negociere, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor 
•Permis de conducere categoria B; disponibilitate teren

• Pachet salariat atractiv
• Mașină de setvidu; telefon mobil
•Memu de lucru dinamic
• rosDtiitaiea aezvoRani una canera projesionaje in caoin unor proiecie noi, mătanie
Persoanele interesate, care corespund cerințelor, sunt rugate să transmită, până la data de 

15.05.2005,unCuniculumVltaelafaxO21-2111421 saulaemailhrdeladoma.ro. (22137)

S.C AGROMEC S.A. Deva
Str. Depozitelor, nr. IO, tel. 224785, 221902, 222195

- Distribuitor tractoare și utilaje agricole (inclusiv subvenționate);
- Distribuitor semințe (legume, porumb, cartofi, 
-Tahografe auto: montaj și verificări;
- Inspecții tehnice auto (ITP);
- Vânzări piese, service, reparații.

• Mravilan, zona Eminescu, 4400 mp, toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• Partale de teren Intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse Intre 500-1000 mp, 
front stradal 24 m, curent gaz, preț 20 euro/mp. 
Tel 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• 4J00 mp, teren Intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum. Telefon 0745/411449. (Agenția Imobiliari 
Nr.l)
• ktexduiMtete 1000 mp teren Intravilan la DN 
7. eizavl de Biserica Baotlstă lingi soilttorla 
auto, front stradal 143 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7 șl calea ferată preț 100 euro/mp. 
0745/4114*9.  (Agenția Imobiliari Nr. 1)

• paratei pe Prelungirea Vulcan, preț 26 
eura/mp. Tel. 0721/2*5654.  (Agenția Imobiliară 

Nr.l)
• krtravlan, zona 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, apă gaz, curent preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//497618 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• IMwlan In Sintandrel, ST 1500 mp, FS 18 mp, 
apă gaz. curent pe teren, preț 12.000 euro/mp. 
Tei. 0788^/497618 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•In Mfatla, la DN 7, ST 2000 mp, FS 16 m, apă 
gaz, curent In apropiere, preț 6 euro/mp fix. 
Telefon 0788//497615. (Agenția Imobiliari Nr. 
1)
• In Mmeila, la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497618 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• parale de teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse Intre 500-1000 mp, FS 
24, preț 25 eura/mp. Tel. 0788//497618 (Agenția 
Imobiliarii Nr.l)
• la 3 km de Deva, la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m, 
preț 12 eura/mp. Tel. 0788//497618 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Deva, Intravflan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utfiltiti. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Skneria DN 7, Intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m, 
api, curent gaz pe teren. Preț 16 eura/mp nego- 
clabll. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Sâmeria, DN 68 Intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, apă curent, gaz. Preț 6 eura/mp. Tel. 
0720/437889,0720/348088 (Green Contact)

• Deva, Intravilan, zona Dacia Service, S=2235 
mp, la asfalt, toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Intravlan, in Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă, toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108 (Temporis)
• Mwlaii pe DN 7, st 17.500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• loc de casă st 650 mp, zonă excepțională 
situat în municipiul Deva, toate facilitățile, posi
bilități de plata tn rate, telefon 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• aproape da Deva, cu utilități, st 1000 mp, preț 8 
eura/mp, telefon 07W126029.(Prlma-lnvest)
• tobavBtet, pe DN7, st 17500 mo, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)
• zona Ctncto, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• constrocțle cetei Peștlș. 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă Ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, Intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat. Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
• cumpir teren tn Sicirimb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• bnobl cu stinatia oeoozlt teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabil. 0745/163445 
(Mlmason)

Chirii imobile (29)

• npre Coala, Intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS®12 m, curent electric, îngrădit Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contect)
• spre Aknașu sec, Intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități api șl gaz. 
Preț 7 eura/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. 
(Green Contact)
• Prelungirea Vulcan, Intravilan, la Intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă, curent Preț 7 
eura/mp. Tel. 0720/4378EB, 0720/348089. (Green 
Corect)

• VeM Intravdan, la asfalt acces din DN 7, 
ST=iaoo mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• extravian ST=1800 mp, zoni de agrement 
Preț 100 milioane lei. Tel. 0720/437888 
0720/348089. (Green Contact)

• caut apartament 2 camere, nemobllat Ofer 60 
eura/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utliat centra persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• afar aanonltti mobilată Decebal, 90 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• oier pentru cetățeni străini, apartament 2 
camere, mobilat, dotat, mobilă nouă centrali 
termică șl garaj, zona pieței, etaj 1, 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• otar penbu cetățeni străini sau firme aoarta- 
ment 4 camere, decomandate, mobilat șl dotat, 
zona l. Creangă etaj 2, centrali termică 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut caii cu 3 dormitoare, pentru închinat la 
cetățeni striini. Preț la vedere. Tel 224298 
0788/361782. (Garant Consulting)
• ae aleii spre închiriere ap. 3 camere, In zona 
Dorobanți, decomandate, cu centrală termică 
living mare, mobilat și utilat, preț 200 euro/lună 
tel. 0788/165 703. (Fiesta Nora)

• m oferă spre închiriere ap. 2 camere, mc 
și utilat. In zona pieței centrale, decoman 
et 1, bloc de cărămidă centrală termică 
aragaz, frigider, mașină de soălat automate 
amenajat in stil occidental pentru preten 
Preț 300 euro/lună tel. 0723/251498,0745/30 
(Fiesta Nora)
•se oferă spre închiriere ap. cu 3 earner 
zona Gojdu, decomandate, mobilat și utik 
centrală termică pe termen lung, preț 
euro/lună tel. 0745/302200. (Fiesta Nora)
• oltr sprt închiriere garsonieră con*  
mobilată centrală termică TV color, frig 
aragaz, telefon, zona M. Eminescu 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• ofer paitaifnchlriat In Deva, hală depozit 
producție, toate facilitățile, ST 1500 mp, pi 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția imobil 
Nr.l)
• auit Uythi de închiriat garsonieră 
apartament 2 camere, tn Deva, zonă bi 
(ne)mobllat Ofer 80-100 euro. Tel 0745/253 
211587. (Evrika)
• ofer pt închiriere casă în Deva, 3 cam 
curte, anexe, nemobilată zona Călugărent i 
300 euro/lună pt sediu firmă Tel. 07*2/290  
(Prima-lnvest)
• caut ap. mobilat în Deva, pe termen lung 
oferă chiria tn avans, tel. 0721/055313. (Prii 
Invest)
• ofer panou incniriere garsoniera, a 
complet mobilată D. Zamflrescu, preț 
euro/lună Telefoane 235208 0721/985; 
(Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu cometx 
amenajat centrală termică st 110 mp, Ideal t 
restaurant zonă foarte bună preț 7 euro/i 
negociabil. Tel. 235208, 0721/985258 (Roi 
3000)
■ae caută urgent de închiriat garsoniere 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata ai 
clpat, garanție, reducere cu 50% a co 
sionuiui. Rugam seriozitate. Telefoane 235; 
0721/985258 0721/744514,0724/620358 (ROI 
3000)

•apațlu oomerdaț bdul Dacia, 190 r 
amenajat centrală preț 5 euro/mp. Telefot 
710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hui 
doara)
• iitatlu comarclaL 30 mp, central, amena 
centrali termică termopan, preț 200 euro. Ti 
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hu 
doara)

Schimburi imobile (30)

•Khimb apartament 2 camere, et 1, zona Zz 
flrescu, semldecomandate, centrală terml 
modificări interioare, termopan, ușă metat 
cu panel, balcon închis, lavabll, cu apartam 
3-4 camere, etaj Intermediar, zona Progresu 
bloc de cărămidă Ofer diferență de : 
milioane de lei. Telefoane 230*79,0745/2536  
(Evrika)
• idilmb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, 1 
peramenajat cu similar, cu suprafață mal ms 
ofer diferență Preț negociabil. Tel 0745/2536 
211587. (Evrika)

Aiide (6
• SMtelO mp, 5T-8400 mp, dotat cu utilaje, p 
38000 euro. Tel 0254/743222, 0742/6156 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

MACON ȘA Deva 
angajează 

________ inginer 10 «irucior 
în cadrul Direcției de vânzări, compartiment Ofertare

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

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

Persoană de contact Cornel Poenar.

cwâhb

1

CiMorii de nliafeilHiata:
* absolvent crt Facuhății de Construcții Civile și Industriale;
* experiențâ relevanta în ofertare;
* cunoștințe specifice: operare PC, limba englezâ;

care sâ-i faciliteze integrarea în

■ Se oferă:
* salariu atractiv;
* posibiliîsîăa de a munci într-un < 'inamic;
* șanse do perfecționare profesionala șt promovare;
* contact direct cu mediul" economic.
CV-urile însoțite de scrisoare de intenție «e depun la sediul firmei, 

la odresa Sântunalm, nr. 1, Deva, jud. Hunedoara, sau prin e mail la 
adresa officeQmacon.ro, până la data de 10.05.2005.

Candidați! selectați vor fi contactați în termen de 10 zile, telefonic 
sau pe e-mail, pentru interviu. (220481

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcai 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

! UJCATH CUTII POȘTALE

j e chioșcul de ziare de lângă
j Comtun;
e chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziarele lângă 
GateriUe de Artă Forma: 
o chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

: • chioșcul de ziare intersect ia 
Zamflrescu B dul Decebal.

CUVÂjffl.

2
40-000 tel
(4MKIJ 

$ spate» lfifi.OOOW
USHlMri)

; E/ăpata» 4«tavM! 
(Ațaji^ț:!,

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediu! edacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de miSă publicitate. x *

saulaemailhrdeladoma.ro
officeQmacon.ro


vineri, 29 aprilie 2005

Vând garsonierei LS)

(Mute-

• DiNeaii*te  Dara, ronț bună aty Interme
diar, «Darent 4» Mare Oier prețul pieței. Tel 
2115». (MU
• aerate DerebUdk&DecambrilMMștl ofer 
preț foarte bunTeiaS5B.2355M,(W(NC014. 
Casa Granda)
• aut «mMKcu mu Mlmbuntetett șl ofer 
prețul lk Tel 224286, 0W3&782. 

(Garant Corauteno)

L bntGQth vai întef^ 
480 mil ftol/48.000 
no-MTWi (Cm

• mm l Creangă etal 1, centrală termică 
termopan. parchet gresie, laianra, bucătărie 
modificată mobilat Preț 1300 ffld, lei Tal. 

0254/234401. (Rubin's Home)

AatMȚII IMOBILIABI /l<

('uinji.u ,ip. 2 camere (04)

• nmMMAKH Wwmedhr.Msie. faianță 
parchet, mochetă ușădin lemn masiv,st25 mp. 
Preț 630 mii. leii negociabil Tei 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• mm IL etaj L contorizări, parchet, 
dec. Fret )SO sur rel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• tw Mmkm, tec. st 36 mp, paicon,

O7277O66IS. (Rubin’s Home)
• oșm «ac arneriiiăM rrumos, conturizatâ, 
tavan fete, gresie, faianță, parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 686 mii, neg. Tei. 
0745/640725. (Mimason)
• mm huma dec, e«i intermediu,
bucătărie mare, Paicon, moamc iiă, gresie, 
faianță, parchet, contorizări, preț 490 mii. lei, 
negociabil, tel 0723/251498,074 ------------
Nora)
• Dem, mm Dacia, parter, amenajată, totul 
nou. Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• MMDea»parchetgresie,tai 4 ipometre, 

: gaz witorizat, repartitoare, instalații sanitare 
noi, cabină de duș. Preț 500 mii. neg. tel. 235588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• MMbadK gresie, faianță, contorizări, balcon. 
Preț 430 mil lei. Tel. 235588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• mm IlirisU contorizări, et 1, balcon. Preț 
580 miL lei neg. Tel. 235588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• mm M. Eminescu, contorizări, balcon, 

' suprafață 30 mp. Preț excepțional 350 mii. lei
neg. Tel. 235589,0722/624091. (Casa Grande)
• mm Dada, etaj 4, cameră modificată, 
acoperită, contorizări, preț 450 mii. negociabil. 
Tel 0788/572471. (Casa de Vis).
• mm 14. Eminescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț 450 mii. Tel. 0786/572471. (Casa de 
Vis).
• zona I4ot 3 centrală, bloc cărămidă, preț 360 
rnil. Tel 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Terra Mia, Hunedoara)
• otmefer, bohr, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrală. Tel. 747798,0742/902488,0742/872106 
(TmaTerra Mia, Hunedoara)
• bdd. Corvin, parchet, balcon, gaz, întreținută, 
350 ml Tel. 710129,0740/146786 (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• bdd. Conta, etaj inferior, ușă metalică, gresie, 
convector, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• bi Hunedoara, zona Teatre, etaj 2, deco
mandată, spătoasă, 42 mp, parchet, balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă 520 mii. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert, Hunedoara)
• mm Untan, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 ml, 
negociabil, tel 0741/130436 (Profil Expert Hune- 
doara)-
• etajă zona Dunărea. 480 milioane, negociabil. 
Tel 718706 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara) '
• uatert 1, etaj 5 bine întreținută preț 9000 
eura, negociabil. Tel. 0254/743222, 0742/615637. 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

(Flesta

Cumpăr garsoniere (20)

* 1> « mp. parchet, ipometre, 
Hbartjwkpraț 2io00 ture, tel wzi/SMtH. 
(RrimedmreR/
• MnMMflndkManUoifChet contorizări.
MMriDnaM Mae 11 luta^al 3*  răV |ral< CriMbta «wMMi ren rm uratei» ivii
tH0742/at»4.(PrimHnveet)
• dMMMHMă «U, 55 mp parchetapometre, 
2 focuri gaz, preț 30.001 jro, tel 0722/664004. 
(MrmrtavtSt)
• «roate Im Ue*  Auto, vedere la bulevard, 
«merăjln interioare decantate, contorizări, uși 
metalică preț 720 mii W> tel. 0721/815781. 
(PrimWtrvest)
• dee, zonă ultracentrală et. 2, balcon mare, 
parchet, contorizări, st 56 mp, vedere la bule- 
raJgrețMM0Oeuro,teLO7*hO9O3,(Prima-

• Mai fcdpH el 3. cu balcon, preț 540 milei 
tH21S212JPrima4nvest)
• MM AL StreluU, smcrc j. gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 mil lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• sss i negam, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 
mM. lei Tel 219471 UuMprima)
• «M«ă dau eti zona Banca Transilvania 
parchet modificat din ap. cu 3 cam cu living, 2 
balcoane, 2 oormiloare, f.mouem, ieanoPân, 
tavan fats, spoturi, preț 1.4 mid. lei, neg. Tal 
0745/253*U2MAfa*munn)
• tnaaiLdata amenajat et 2. balcon închis,
zona IMacukl . % 52mp, preț 31X00, tel.
0745/253411 (Mbnaaon)
• mm CțtedMlț (l Meniu), et 2. dec, 2 
uaiCvânâ, ne ii • o contorizat, vedere ia 
bulevard, preț 13 mid. lei tel 0745/266071. 
(Mlmason)
• ML Decabal et 3, dec,» mp, amenajat pt ■ 
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173101 
(Mlmeson)
• mm Băieeaea, et î, rtsc, multiple 
îmbunătățiri liber, fără ouam, 756 mii. lei, tel. 
0746^40725, exclus credit (Mlmason)

• ■ Mi £, parter înalt balcon închis,
bed, îmbunătățiri, ocupabll Imediat preț 30500 

eurd, tel. 0745/266071,230324. (Mlmason)
• bd Decabal vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat preț 32.000 eura, tel 
0726/715891 0740/173101 (Mlmason)
• aana AL Armatei, superamenajat complet 
mobilat și utilat mobilă la comandă modernă 
ocaziei Preț 785 mil. lei, negociabil. Tal 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• mm Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
ingnjit preț $85 mil, negociabil. Te!. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• rană centrală împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț 900 mil negociabil. 
Tel. 235208,0721/744511 (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabll Imediat preț 28.000 
euro, negociabil. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• mmMcm 15. etaj Intermediar, parchet bală

480 mH, negodabll. Tel. 
(Rocan 3000)
• mm N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 miL 
lei, negociabil. Tel. 2352010721/985256. (Rocan 
3000)

• zoni centrală l. Creangă et 1, decomandată 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu. et 2, amenajat contorizări. Preț 
900 mii. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• zm Crucea Roșie, Gojdu, decomandate, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță parchet 
tennopane. Preț 820 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona Gojdu ■ Poșta Internațională parter, 
semidecomandate, contorizări, amenajări, 
bucătărie mărită Preț 930 mii. lei, Tel. 224296, 
0788/361782, (Garant Consulting)
• semidecomandate, Dadă etaj. 3, baie cu 
gresie+faianță contorizări. Preț 600 mii. lei. Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, amenajări deosebite, Gojdu, 
etaj 3, balcon închis + cămară termopan, 
contorizări, parchet. Preț 800 millei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, centrală termică ușă metalică 
contorizări, et intermediar, zona Bălcescu. Preț 
980 mii. lei. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• semidecomandate, parchet gresie, balcon 
închis, centrală termică etaj intermediar, zona 
Bălcescu. Preț 850 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)

• semidecomandate, gresie, faianță contori
zări, etaj intermediar. Preț 580 mii. lei. Tel. 
0743/549654 (Garant Consulting)
• semidecomandate, complet mobilat conto
rizat TV color, frigider, aragaz, et 3, Al. Armatei, 
preț 780 mii., negociabil. Tel. 0745/411449. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• etaj 1 decomandate, centrală termică proprie,
2 balcoane,modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1 balcon, contorizări, bine întreținut 
Eminescu. Preț 700 mil. ROL/7MOORON neg. Tel. 
0742-005228 0720-387896. (Casa Betania)
• etal 1 decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, st 60 mp. 22 Decembrie. Preț 31.000 
euro. Tel. 0741-120722, 0720-370753. (Casa 
Betania)

0721/985256.

• idbensifafaL des, et Intermediar, 2 balcoane.
Preț U mid. lei Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin's Home)
• iot Mei» coriiiorizari, mfiiw i, cioc ae 
cărămidă Preț <60 mil. lei. Tel. 02&234401, 
0727744823, (Rubin's Home)
• bom RegllniaaiMilh circuit et Interned 
modificat uel noi, gresfa, faianță Preț 1,1 mid. 
lei Tel 025W34401.0727706615. (Rubin's Home)

• Dane, am Micro IS, e II, decomandate, 
transformirilnterloera Prat t20 mHloane lei. Tel. 
0720/4378B9,072QAMN8. (ween Contact)

WffNB itrnMCt, pUXAft ft. 
J/4 hlae ri> aUfarldA MIcmhi <VMiMhll 
imediat Preț 980 mH, n*  TH Bn 2USB. 
(Casa Grande)
• vD r» intprizlrl, et Intermediar, 
r» ■ dm itreținut instaiacl unitar ic 
cartier Dacia Preț «00 mil. Id. Tel. 23308 23309. 
(Casa Grande)
• dmdk perehal contorizări, balcon închis bd. 
Dada. Preț ?«0mlL M. Tal. 3300,236» (Cau 
Grande)
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mtdlv, strada 
Ron. T»l

• «tai 1 dtcomsndcte, 2 balcoane, parchet 
contortlzlri, zona Gării. Preț 1,OM mid. 
ROl/108000 RON. Tal 0724-169303,0743-103622, 
(Casa Batanta)
»«V k balcon Inchlă faianță parchet 
contoriĂl Qofau. Preț t» mă ROUUuOO ron. 
Tal 0741-120722.0724-166301 (Casa BManla)
• (faeamaitMă «anărafa termica proprie, aer 
condțwt proaspăt zugrăvit balcon, parchet 
Minerului. Preț U0 mH. ROUB3XOO RON. TeL 
0742KB228 0720-387696. (Casa Betania)
• etaj ă parchet contorizări la apă șl gaz, 
paicon, bine in ui. eminescu. firet â mii. 
ROl/81.000 RON. Tel. 074448091K 07K-370753. 
(Casa Betania)
• eanMă termlsă proprie, parchet bine 
întreținut. Eminescu. Prel 920 mil. ROL/93.000 
RON Tel 0741-120722, 0720-387896. (Casa 
Betania)
• «talul ă pe central vechi, parchet balcon, 
contorizări. Preț 1 mid. ROL/100.000 RON. Tel. 
0744-690918 0724-169301 (Casa Betania)
• wnM eanteiMl fără îmbunătățiri. Aleea 
CtlsuluL Preț 600 mil ROl/80.000 RON. Tal. 0720- 
370751 0744480618 (Casa Betania)
a etaj ă decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet Go|du, Preț 600 mil. 
ROI 0.000 RON. TeL 0741-120722,0724-169303, 
(CesaBefarta)

archet contorizări, balcon, bine 
leea Armatei Preț 710 mil. ROL Tel. 
0720-370751 (Caaa Betania) 
■m, oem incnia contonzân,

rwartltoere, LHIeculul, Preț 1 mid. ROl/100.000 
RON. Tei. 0724-169901 0744-690918. (Casa 
Betania)
■ «tal Menmdteik circuit contorizări, re serii- 
toare îî-^ttbalcor.îrxhh.S-* J Dada. Deva. 
Prat. «O mil, ROL/88000 RON. Tel. 0741-120722, 
072M70751 (Casa Betania)

• atodkM 2 din 4 contorizări, bine întreținut 
balcoalălcescu. Preț 1 nW. ROl/100.000 RON. 
TeL 0744490918 0720-570731 (Cate Betania)
• pareM, halea» contorizări, bine întreținut. 
Aleea Teilor. Preț 470 mii ROC/67.000 RON. Tel. 
074M14688 0720-387898 (Casa Betania)
• nm lăteaacu decomandata, 55 mp, et 2, 
noere ia stradă parchet c termică 
balcon, ocupabll imedfat preț 966 mil. lei, tel. 
0766/165704,0724/254061,23280. (Fiesta Nora)
• zom lulu Meniu, decomandate, «t Interme
diar, st 64 mp, 2 balcoane, unul închis hol 
central cămară debara, parchet faianță 
contorizări, bina «reținut oreț 12 mid. lei, 
negoclaUI.TeL0723/251M«46/3022(». (Fiesta 
Nora)
• IBM BfaoMaaet 1/4, bloc de cărămidă cec» 
mandate, cenuaiâ termică vedere în față 
balcon închis parchet gresie, faianță bine 
ntr , negodebll, tel. 0745/302200, 0788/

® -staNora)
• mm ptețoi decomandate, balcon, debara, 
cămară parchet contorizări. hol central, posi
bilitate da modificare, boxă preț IODO mH. lei, 
negociabil, tel 0788/165703,074V3O22OQ. (Fiesta 
Nora) -
• hM lM|ă<i st 3/4, modi
ficat » rm ontorixari, noi centrai mare, 
balcon, preț 32900 auro, mx tel 
0745/302200,0723/251498. (FlesS fora)
• eamMeeamanM» etaj 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat parchet Preț 1,05 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• niaUdarniwuidala, Gojdu, bucătărie modi
ficată gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 mii lei. Tel. 228540. 
(Ag Ma)

• decMiMdate, apemeta gresie, faianță 
balcon închis etaj î Ai. Neptun. Preț 1,15 rmd. 
leL Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dread Băicattta etaj Intermediar, centrală 
termică parchet balcon închis Preț 900 mil. lei. 
T 228548(Ag. Ella)

tabiă gresie, fail 
contorizat Preț 
228540. (Ag. Ella)
• mi oiaj 2, Scărișoara,
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 680 
millei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• stmidacomMdate, Mkwndul efaj 4/4, 
acoperit cu tablă apometre, gaz contorizat, aer 
condiționat, parchet gresie, faianță ușă capi
tonată, balcon închis Preț 650 mii. lei. Tel. 228540. 
(Ag. Ella)
• semidecomandate, Dada, contorizări, 
mochetat, canalizare separată Preț 530 mii. lei. 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• semidecomandate, Taior, centrală termică 
amenajat apometre, lavabil, ușă stejar. Preț 700 
mii. lei Tel. 228540. (Ag. Ella)
• urgenți Zonă centrală bloc de cărămidă 
acoperit, contorizări, camere cu parchet, bine 
întreținut Preț 850 mii. lei. Tel. 0745/253662. 
(Evrăka)

• zom Gojdu, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/660160. (Evrika)
• zonă idbacontrală etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• zom Minatului et. 1, bloc de cărămidă 
centrală termică, îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală + 
diferență Preț 850 mil. lei. Tel. 211587; 
0723/660160. (Evrika)
• urgant decomandate, centrală termică etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă gresie, faianță 
parchet cu sau fără garaj. Preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)
• decomandate, zom poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil imediat. Preț nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)
• zom L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie și faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zom Bălcescu, et. 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere ,1a stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj 2, parchet gresie, faianță 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat 
-1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. iei. Tel. 
0254/234401. (Rubin'S Home)

• ram M, Eminescu, et Intermediar, supăram- 
nalat mobilă nouă la comandă parchet, gresia, 
faianță, balcon închis, coi Preț 750 mii. 
lai. Tel. 235DB. (Casa Grande)
• aam EmkMeciL oresle. falahtă carchet 
balcon închis termopane, semidecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumos Tel. 
07*372471.  (Casa de vis).

• ibm Dada, semidecomandate, două holuri, 
contorizări, faianță preț 565 mii. negociabil. Tel. 
■0788/572471. (Casa de Vis).

• zone PaOk decomandate, contorizări. 
parchet vedere în 2 părtl, S3 mp, preț 1,150 mid. 
negodabll. Tel 078M7M71. (Casa de Vis).
• umteecemandata, wwrizari, faianță In bale 
d bucătărie, zona DadLprtț 630 iWL negodabll. 

Td.07«867M7i.(Casadevis).
• ibm Utb, balcon, temltfaaomandate gresie 
felanta. contorizări, preț 570 mii. negodabll Tel 
07*573471.  (Ceea de«),

• Avram Ibms etaj mtarrnedlar, amenajat 2 
cpnvectoare, boHr, balcon închis 670 mii. Td. 
710129, (WidWL ^11*1*1»  Hunedoara)
- —-A-l •• «mb «vi» cluj i| Owwmanuaiu, wvnuu*  
îmbunătățiri, 750 mii. Td. 710129,0740/146788 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

■ mm Mata ai imermodiai', awi mw 
rloan t închis 350 mii. Td. 710129, 
0740/146788 (Stil imobiliara Hunedoara)
■ Ware 7. etal Intermediar, dacwnandstt. 
balcon, 215 mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
ImOOiifara HUnâOOara)
• Itacro 8 semidecomandate, centrală 
îmbunătățiri, 420 mii Td. 710128 0740/146788 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• Im Creangă, amendat decomandata, balcon, 
mobilă la comandă cantraiă,300mlLTd. 710129, 
0740H46738 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• soM OT, decomandate, în circuit, centrală 
balcon închis 600 mH Td. 710129,0740/146780. 
(Stil imobiliare Hunedoara)
• Uberteță decomandate, boxă mansardă 
amenalat Preț un miliard lei. TeL 710129, 
0740/146788 (Stil Imobiliare Hunedoara)

• ■■ddeseaumdMa litre 5 etaj 4,280 miL 
negodabll, td. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)

> mcmcu, etaj V4, acoperit cu 
ranța, parchet, apometre, gaz 

950 mii. lei, negociabil. Tel.

• circuli Micro 7, etal 1. contorizat parchet 
balcon, 350 mii., negociabil. Tel. 0722/420335. ’ 
(Profil Expert Hunedoara)
• daconendate, Mul ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).
• dtcomandate, tem Viorele, etaj 3. parchet, 
centrala termica, gresie, faianta, <50 mii. nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (PMN Expert Hune
doara)
• eanMă tennlcă in garanția, instalații 
sanitare șl electrice noi balcon închis preț 550 
mil, negodabll (55900 RON). Tel. 025^741222. 
0742/615637,0742/581831. (lary Mya Hunedoara)
• abil zona Cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581». (lary Mya Hunedoara)
• samldecamandiad mm OM, convector,
gresie, faianță plus beci preț 650 mil. (65.000 
RON.) Td. 0254743221 0742/615837,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Bucegk etaj 1 centrală 640 mii, nego
ciabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• zona Bueegl fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• zom Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag.Omega 
imobiliare Hunedoara)

• «ma kdero 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Mkre 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii, negociabil TeL 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara) ,
• zom Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom OU, parter înalt 700 mii, centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Mere 8 zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întreținut gresie, faianță spațios. 
Tel. 747798 0742/902488 0742/872108 (TinaTerra 
Mia, Hunedoara)
• decomandate, gresie, centrală instalații 
sanitare noi, preț 650 mii, zona Micro V. Tel. 
747798, 0742/9024B8, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• semidecomandate, gtdt, faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț 680 mii, negociabil, zona O.T. Tel. 
747798 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• decomandate, etal 1, centrală gresie, faianță 
apometre, preț 800 miL negociabil, Piața 
Eliberării. Tel. 747798 0742/902488,0742/872108 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• mobilat centrală super renovat, zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798 0742/902488 
0742/872105. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• centrata, zom Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mii. Tel. 747798, 0742/902488 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)

• apartament 1 camere, (semi Jdecomandate, In 
Deva, zonă bună da preferință atei Intermediar. 
Ofar preț bun. TeL 211587. (Evrika)
• mm ttaldu, exclus parter șl etajul 4,03, ofer 
Plata pa IOC. Tel. 0788/507.817 (Ella)
• toDawșnnă bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-lnveșt)

V.md ap. 5 camere (05)

• tatraoantrak cMemandate, contorizat total, 
parchet gresie, faianță 2 Ml, suprafață mari 
preț J8000 auro neg. mVăM.624. (Temporls)
• șam Darekanik paner, ST 90 mp, centrală 
termică transfomat din 4 camere, cu living 
mare, 2 bă, gresii faianță parchet nou, uși 
metalică bale mare cu caoâ pe con. Preț 48000 
euro, negodabll, tel. 0758/165TO. (Fiesta Nori)
• 10M lean Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță 2 băl. 2 balcoane, preț 
foarte bun: 1300 mid. lei negociabil, tei. 
0745/302200,0723/251498 (Fletta Nora)
• mm MărtștM Nou, decomandata, et. 3,2 Ml, 
3 balcoane. înnhlso, bucătărie maro, gresia, 
faianță ușă stejar, preț 1350 mii. lei negociabil, 
tel. 072VS1498 0724/254051. (FlestaNora)
• mm ăîian, seriiiaeccmanam, et. i partner 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, mici 
modificări, bine întreținut priț850 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 07*165703.  (Fiesta 
Nora)
• Zom Qa|du semidecomandate, bloc de 
cărămidă et 3, contorizări, parchet balcon 
închis, fără modificări, ocupul Imediat, preț 
29.000 euro, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (FlKta Nora)
• i«M hagraeuk decomandate, et 2, 
hiodlncări, contorizări repartitoare, gresie, 
faianță parchet gaz 2 focuri, ușă metafid, preț 
1530 mil, lei, negociabil, tel. 0724/2S40EL (Ftaeta 
Nora)
• sbm tata Manlu cu Decebal, decomandate, et 
Intermediar, 2 băl, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare bună ocazie unică, preț 47000 
euro, negociabil, tel. 0723/251498 OW302200.

ta Nora)
e HMtenMt te 2 camere, contorizări, oerchet 
greele, faianță et. 2, Dec's, ocupabll Imediat, 
preț 770 mii. tel. 0740/21078G. (Prl ma-ln vest)
• Sr hol central, 2 băl, balcon închis, parter, 
zona Imp. Trai an, preț 13 mid. lei, negoclaoli, tel. 
0740/216780. (Prlmarinvest)

• dea, rt 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrali preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0748026029. (Prima-Invest)

parchet grate, faianță st 80 mp, vedere in două 
păr^reț 42900 euro, tel. 0722/564004. (Prima-

• laga*  dea. modificat contorizări, Mlcon 10 
m, parchet hol, termopan, preț 47.000 euro, se 
acceptă șl rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418. (Prima-Invest)
• transformat In 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et._ 2, Dacii ocupabll imediat, 
preț 770 mil. lei, tel. 0740/210780. (Prima-Invest)
• decomandate, el 1, centrală termică boxă 2 
băl împăratul Tralan. preț 1,75 mid. lei. Tel.

• zom Mtaeacu Nou, amenalat, contorizări. Preț 
1,6 mid. lai. Tal. 0254-234401,0727724551. (Rubin's 
Horn)
• sane Ottmeti, dec,, boxă garai. Preț 634X» 
euro neg, Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)
• zona Profană, gresie, faianță parchet,
balcon. Preț 1400 mid, lei. Tel. 219470. (Mul^ 

prima) >
• zom Mineralul semidecomandate, centrali 
termică toate dotările. Preț 1,200 mid, lei. Tel. 
219470. (Mu Itlprlma)
• lăneri» tonă ultracentrală parter, amendat 
complet CT, bun pentru privatizare. Preț 137 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/3480». (Green 
Contact)
• zonă centrali greele, faianță CT, balcon, 
40.000 euro. Tel. 0788472471. (Casa de Vis).
• SOM Darii ăanwMwmandclte, gresie, 
falvite, contorizări, preț «OOmlL negociabil. Tel. 
0788472471. (Casa da ^s).

• mm IBeridSk decomandate, etaj 2, 
contorizări. amerwat foarte frumos, preț IM 
mid. negociabILTOL0788Z572471. (Cuade Vis).

• deeomandmj auriMrie mare, 2 Ml, debara, 
corimrizan, jh cnel repartitoare. Minai viteezui. 
Preț 35.000 auro neg; Tel. 0743-103622, .0724- 
169303. (Casa Betenla)
a etal ă 2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Prat 35M euro neg. Tel. 
0742M228 0720-387896. (Casa Baton Id
• eta|ldecomand*te,connnzan,jaiuzeieexte-  

' ‘ iul. Preț

,—-h
>11. Tal.

. Gigabyte.!SB 533 
Procesor: Intel Celeron. 2400 MHz 

gMmtenkr Princeton DDR 2% MB PC3200
I Placa video: onboard, 64 MB shui ed 

Sony MB
HDD: Western Digiid BB 40 GB, 72001pm 

( U*iL  »pnat: LG CD-RW 52x.32.V51x 
Jff/fftter.' Bdîcte» 17*  Oat. I2R0X 1(124 max.
Ta^ft^trA, rad
Fret ett m 12^1000 kî (1.2S9.3Q Id am)|

\Pfaed de baz&: Gigabyte. FSB XtIO
Intel Pentium 4t 2800 Mite

Memorie: Princeton DDR 256 MB K-3200 
Pfmă video: Gigabyte ATI Radeon 9550

1,44 MB
HDD: Wesiera Digital BB 80 GB, 7200rpm 
laiL tG 52v J2v52vl6x
XwmM’ Bdfioea 1?" flat, 1280x1024 max, 
Taste fard, fiMiiie, pad
Preț cu TVAs 20.994.000 lei (2.099.40 kt noi}

Execută vopsire 
electrostatică cu pulbere, 
fotr-o gamă largă de

băl împăratul Traian, preț 1,7!
0748«34U,2086«fMjmMUn>
• aataldeeoMaiMMb amemfal centrală termi
că 80 mp, et Intermediar, bdul. Decebal, Deva
135 mid. lei. Tel. 0324,208003 (Mlmason)
• soM piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tei. 235208 0721/9G5K8 (Rocan 3000)
• nnăuMracMMă bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament I Iber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
3006)

• zână centrală, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabll imediat preț 1,4 mid. lei,nego
ciabil. TeL 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• mm UBwidul et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tei. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• i>gont! Zom Liliacului, centrală termică 
termopane, parchet laminat, gresie și faianță, 
balcon mare închis. Preț 135 mid. negociabil. Tel 
211587.0723/660160. (Evrika)
• zonA idtraconlrală Al. Neptun, decomandate, 
2 băi, balcon, centrală termică în garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, ocupabll imediat 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• samldaeomandate, «fal intermediar, centrală 
termică termopane, parchet laminat, ușă 
metalică balcon închis, zona Uzo Balcan. Preț 
850 mii. lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata, 2 balcoane, 2 bă, gresie, 
faianță parchet apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
dul 22 Decembrie. Preț 1,6 mid. lei. Tel. 228540. 
(Ag.Ella)
• decomandata, 2 bă, gresie, faianță laminat 1 
cameră instalații sanitare noi, centrală termică 
băcon închis, ușă metalică rolete exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
• decomandate, 2 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, bloc de 
cărămidă etaj 1, George Enescu. Preț 156 mid. 
lei. TeL 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, centrală termică gresie, 
faianță parchet, zona Liliacului. Preț 1,45 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, balcon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
a decomandate, Băcescu, etaj intermediar, 
centrală termică aer condiționat parchet, st 74 
mp. Preț 33000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, contorizări, garaj, 
suprafață mare, et 1, Dorobanți, lângă .Master”. 
Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• zom AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 bă, boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
■ zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’sHome)

• zom AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zom Progresul et 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Telefon 0254-234401. (Rubin’s 
Home)

rloa balcon mare, parchet Progrest____ ,
1,150 mid. ROL/115.000RON neg.TeL0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)
• eta| 1. zona Dunărea-garîl 825 miL negociabil, 

Tel. 71B708 0748/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• «ta| 2, decomandate, Micro 8 Preț 620 mil. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Miere 8 modificat 550 mil. negociabil. Tel. 
718708 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• ama Fabricii de Tricotaje, centrală 860 mil.; 
negociabil. Tel. 718706,07*354575.  (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• etal i, Micro 3, bloc de (Atamldă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Telefoane 747798, 
0742/902488,0742/872108 (Tina Tens Mii Hune- 
doers)
• gneli Manii Micro 3, etal 3. Tel. 747798 
0742/902488,0742/872106. (TlnaTems Mii Hune
doara)
• Mtaro i decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metal iță
720 mii. Tel. 710129,0740/148788Mlmobili 
Hunedoara)
• Mi W 1 modifici îifijl i 
mandate, etaj Intermediar, untr 
mobilată 35.000 euro, neg 
0740/146780. (Stil ImobISareHt 
e Mcro 7, modificat din 4 camere, 
dlar, decomandate, centrali 525 mllTW. 710129, 
0740/146780. (Stil imoblIlareHunedoera)
• Tranrinntek etal 2 convertoare, toiler, 780 
mil. Tel. 7 J129, ff’4p/i4«’M. (St mobiliare 
Hunedoara)
• bdii Tralan, amona|st 2 balcoane închise, 
convector. 750 mil. TeL BOI29,0748T46780. (Stil 
Imobiliare Hunedoaraț-
• Mbeietajă 
710I2J,07«/J
• dKomtndatK ML Ml
centrală termici hbl trnra,.gresie, faianță ușă 
metalică 880 mii, negodafii, tel. 0741/130438. 
(Profil Expert Hunedoara) 
a Mlcra 7, mici îmbunătățiri,. 280 mil. lei. Tel. i 

.0722/420335. (Profil Expert Hunedoara) 
edecomandaie, centrală termică etaj Interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 milioane, nego-’ 
Clabll (85.000 RON). Telefoane 0254/743222, 
0742/615637, 0742/581831. (Lary Mya Hune
doara)
• modificat ta 2 camere, centrală termică
gresie, faianță ușă metalică etaj Intermediar, 
zonă centrală preț 750 mii. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (l«\ 
Mya Hunedoara) , ,,
• cu garai zonă ultracentrală preț 35.000 e»™. 
Tel. 0254/743222,0742/615637,0742^831. (Lary 
Mya Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• aanpăr apartament 3 -4 camere, ra Deva. eia. 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței. Tei. 
211587,0745/253662. (Evrika)
e dac. cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau împ. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mlmason)
o dac, et 1-2 în H-uri la parc, tel. 0745/640725, 
(Mimason)

vând ap. 4 camere (07)

• Dara, IxL Decebal, etaj intermediar, decoman
date; amenalat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• zom Decoltai decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, centrală termică ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere în două părți, 
preț 1,6 mid. lei, teL 0723/251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zom Ion Creangă decomandate, et. 3, cu 2
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv,.instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fală spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merita văzut. 
Preț 57.000 euro,teL07Z3/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora) ,

• zom Mmmi, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp, et 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie faianță bucătărie 
modificată vedere în 2 părți, zona liniștită preț 
57XXX) euro negociabil. Tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona 22 Decembrie, et intermediar, 2 bă, 2 
balcoane, centrală termică toate dotările, 
mansardă garaj. Preț 60,060 euro. Tel 219470. 
(Multiprima)
• zom Romslva, et intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță parchet totul nou. Preț 40.000 euro. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zom BălceMi, etaj 3, stJlO mp, 2 băi, parcheț/^ 

contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401, i 
(Rubin's Home)
• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătăie modificată ' 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate. Preț 15 mid.
lei. TeL 0254/234401. (Rubin's Home)

Dimensiuni de gzd>arit maxim: 4,7m x 1,Sm x 0,5m

Ststem operare: Microsoft Windows XP Home Edition 
jPrtt at TVA: 2.982000 lei (298.20 tei noi) desigur!

Timișoara Str. Lalelelor nr. 23
‘ Telefon: 0266-207.499 sau 0742-208.806 

Persoană de contact: Șulț Iboiya

OFERTA SPECIALĂ de PAȘTI
* Mașini de npMat INDESIT cu 999 sau 1009 «urafll

* CADOU un Radlocaxatofon cu CD al MPB
* Tatevlwr diagonala Slcae la 4.S00.000 lai

* Frigider ARCTIC * CADOU un Aspirator

Deva, str. A lancu bl. HI, tel. 216196 
Hunedoara, bd. Dacia bl. 28, tel. 719999 
Brad, Bd. Republicii, bl. 19, tel. 610595

MAOAZINKU r
DEVASAT SHOF

http://www.toptech.ro
mailto:sales@toptech.ro


; meri, 29 aprilie 2005 cww /«

Campanie publică lansată de Cuvântul liber!

• Potop, valuri de peste 3 
m au lovit mii de oameni
• 11 localități afectate de 
calamitate
• 80.000 ha teren agricol 
inundat, 30.000 ha compro
mise total
• 378 de persoane izolate
• 963 imobile grav afectate 
de apă
• 406 imobile complet dis
truse de inundații
• 2.594 de persoane evacu
ate din locuințe

Să întindem o mână de aju
tor celor care .au pierdut 
aproape tot! Să le redăm 
speranța celor nepăstuiți!

Puteți face donații în con
turile deschise pentru spri
jinirea sinistraților:
LEI RO 27 TREZORERIE 
621500701X000386 CE 5049900 
EURO BCR TIMIȘOARA 
R020RNCB4500000030180010 
USD BCR TIMIȘOARA 
R090RNCB4500000030180011

CUVÂffiUL

Baia dc Cris
• T*

Fie ca Sfânta 
Sărbătoare a Pa ș teiul 
să vă aducă pace în 

suflet, sănătate, feri
cire fj liniște.

Lumina învierii să vă 
fie călăuză.

Sărbători
Fericite 

alături de 
cel dragi!

t

SINDICATUL 
ENERGETICIENILOR 
DIN REȚELELE ELECTRICE DEVA 
Fie ca Sfintele Sărbători de 

Paști sâ aducâ tuturor colegilor, 
familiilor acestora cele mai alese 
și călduroase urări de bine, 

multa sănătate și 
fericire alături de 
cei dragi.

HRISTOS 
A ÎNVIAT! 

Lider, 
Adolf Mureșan

comunei
ȘOIMUȘ

Ziua învierii, această 
sărbătoare ce coincide cu
primăvara» anotimpulRenaș
terii și al tinereii, ne bu-

i consilie 
HRISTi 

Primai, 
Laurent

cură sufletele; ne; aduce 
speranță și 
tească.jj J

Multă s Șl PFOS- 
F-comunei 
aii. 
WkT!

COOPERATIVA HOREA
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, 

fie ca pacea și lumina să coboare in 
sufletele și in casele dumneavoastră și 
să aveți parte numai de sănătate, bucurii 
și împlinirea tuturor dorințelor! in aces
te zile binecuvântate, închinate mira
colului creștinesc al învierii Domnului, imi 

face o deose
bită plăcere 
să vă trans
mit cele mai 
sincere și cor
diale urări de 
fericire, liniș
te sufletească 
și belșug!

Președinte, 
Marin Josan

&

Consiliul Local A
Primăria municipiului Petroșani

------

Cu ocazia învierii Domnului și sărbătoririi Sfintei
Paști, vă doresc pace în suflete, multă sănătate și 
bucurii alături de cei dragi!
Primar,
Carol Schreter

PRIMĂRIA PEȘTIȘU MIC
Sfintele Sărbători îmi oferă plăcutul prilej de a adresa locuitorilor

noștri, angajator primăriei, familiilor acestora, 
colaboratorilor noștri cele mai curate gânduri 
de sănătate și bucurii.

Vă doresc să vă regăsiți împăcarea și liniștea, 
Să găsiți calea spre fericire și să pășiți în lumi- 

-T Dumnezeu ne-a dăruit un unhrere de ale cănii 
mHunUi ^g D, bucurăm deplin, 

hnstos a trivial!
A

Centrul THERANOVA produce *1 furnizează 
PROTEZE, ORTEZE, OMPOZfTIVE MEDICALEI 
•oneflelețl do: «ar SUbVențfe CAS 

*r sistem rate 
fără avans

•* consultație de specialitate gratuit» 
cale mai avantajoase prețuri

w produse de cea met bunâ captate________ ' :
Or»dtni. Mr. Eroul Neounosout nr. 2. (fostul «mRIr Otoslg) 
ood. 410175, Tel: *40-25©/440-255, *40259/406-497 

e-mail: thersnovaROierenova.ro, www.th.ntnoro.ro
Pentnt detotH apte grotrot te: TEL. VERDE: 0800-800-505

IA CUVÂtBSK*  Si câftigi in fiecare vineri!
Află cum poți câștiga: cate în paginile ediției de joi, 5 mai a.c.

• 3 premii x 1.000.000 lei
(100 Iei noi) 

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

• Decupează și completează talonul de 
concurs publicat vineri în ziar.
• Depune plicul în urnele speciale 
Cuvântul liber, din Deva, vineri, sâm
bătă, duminică și luni sau la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători 
va avea loc miercuri, 4 mai 2005, la 
sediul redacției Cuvântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publi-

Regulament:
Trimiterea talonului completat în
seamnă acceptarea condițiilor de par
ticipare la concurs. Premiile nu sunt 
transmisibile. La acest concurs nu pot 
participa angajați! SC Inform Media 
SRL și nici rudele acestora de gradul 
1 sau II.

i
I

-.............L...... .................................
Talon do concurs - 29 aprilie 2005
Nume________________________Prenume________
Adresă _ _______________________________________________________
Telefon_________________________ E-mail_______________________________

JURNAL cuvÂUU.
r

muri ioc

thersnovaROierenova.ro
http://www.th.ntnoro.ro
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Felicitări (67) Cumpăr case, vile (14) Vând alte imobile (27)

• fel ca Sfintele Sărbători de Paști să vă aducă 
multi fericire, sănătate șl bucurii alături de cel 
dragî.iln aceste momente gândul meu se

RJBfliflă Mlhălță Leuelan tltlana șl Axente din 

luWKpioțlIor. Copilul dumneavoastră de suflet, 
Vterti Crijoveanu.

Vai !• 3-3.2 camere (03)

milioane

c

• bdMNk«a| Intermediar, menajat occi

dental sau schimb cu spațiu comercial. Tel. 
o726nm«.
• CMritaMh, bl. 31, parter, preț 7501 
lei, riM&INI T& 224182,0723/499284.
• dnodtlfeia Traian Vuia, gresie, faianță în 
bucătărie-, «oavector, bolter, parchet, bine 
intniținut, preț 500 milioane lei, negociabil. Tel. 
072<i&82^.

• cartaetfifț few, preț 480 milioane tei. Tel.

ttC-ului eta Intermediar, 2 
baSoane,oontoiizări, fără îmbunătățiri, preț 1,1 
mhătei. Tel 0740/232043.
• dacomandate, In Simeria, centrală termică 
gresie, faianță balcoa mare, ultramodem pre) 
906 milioane lei, negociabil. Tel. 07Z7/7Ș6118

• s repartitoare, aoometre, gaz
caritorizat, gresie, faianță bdul. Decebal, etaj6, 
Itjngă farmacie, etaj 6, preț 1300 mid. lei, nego
ciabil. Tel, 217413.
• stall, csotorizări, zugrăvit, amenajat, 4Smp, 
f»eț 580 m#i»ne lei. Tel. 0726/142377.
o etaj 2, corttortzări, balcon închis, zona Gojdu, 
preț negociabil. Tei. OM6/210780.

(xflKcua tțnn Mwt Ț€i/Ufif//3
• semidtcomandtte, bolter, centrală termică 
instalații Henco, parchet rașthetat, jaluzele rt oi,- 
balcon închis, preț 260 milioane lei, negociabil 
Hunedoara. Tel. 0727/756116.
• MmkfeMnandai Dada etaj 3, am^iajat, 
contorizât apă^ 2 focuri, preț 600 milioane

• șl tiad cu 3 camere în Dacia, etaj Intermediar; 
pahtote . rfiță prețuri negociabile. Tel.

• mh* dasamandato. 2 balcoane, etaf Jnter- mSter^gJift'escu, preț 1,(50 mid. lei. Tel.

• tn Emlnescu, parter, renovat, una 
cameră spațiu comercial cu ușă spre stradă 
ocupabll Imediat, preț 21.000 euro, negociabil. 
0723/35I8B.
• asM IMbarai bucătărie cu gresie și 
faianță bate cu geam, balcon, oontorizări, apa 
și gaz, *54 -mfr preț 1 mid. tel, negociabil. Tel 
2271561.

• idMmnM, M mp, 3 camere, preț 5,500 mid. 
lei, negociabil. Tâl.072V761».

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• DHfeMfi liniștită plata Imediat Tel. 215212.
• firi nici un felde îmbunătățiri,în zonă în care 
se oferă credit bancar, ofer maxim 280 milioane 
tel.Tel.0724fl70îll

Vând ap. ) tamer' t ■

■ deoomandatMbalcoane.br șl bucătărie 

negociabil. Tel. 227661.
• decomandata, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mpfcetaj 1, zonă centrală, preț 39.000 euro. Tel.

• transformat In 2 camere, eta| 2 Dacia, preț 760 
milioane lei "egoclchll. Tel. 0740/210780.

Vând ap. 4 camere (07)

• deoeoM «enu»« termică zonă centrală 
Deva, preț 1,650 mid. lei. Tel. 0745/888619.
• ion*  UMM, cohtodzărl, gresie, faianță 

,s parchet, 2 Ml, 2 balcoane, 1,55 mid. lei. Tel. 
P 0721/521378,

Vând case, vile (13)

• 2 camn, bueătlrle, bale, cămară hol, acare
turi, grădină ocupat 11 â Imediat, preț U mta, tel, 
In Deva, str. Gri vițel, nr. 31. Tel, 236511
• I ctm*t,  coridor, cămară anw gospo
dărești, curte 11 ari șl grădină 28 ari, MfiKtalu, 
Tillor. 37, posibilități gaz șl apă Tel. 070034162, 
226839, după ora 18

• casă, In Deva, zom
bucătăria, bale, garaj, 
gazon, gradină da leg_________ _
seriozitate,-exclus Intermediari.

• In Dava, sau schimb cu apartament 
camere, etaj 1, central. Tel 0254/215795.
• etn Horea, curte 760 mp, demisol, part,. 
camere, bale, wc serviciu, bucătării, garai, 
anexe^euWmp, preț 100.000 euro, negociabil.

• zona Don, st 800 - 1000 mp, preferabil cu 
construcție tip cabină sunt de as* s! curent 
electric, ofer până la 1&Q00 euro. Tei. 
0720/437869.

goipo-

• cumpăr urgent casă cu grădină Deva sau
Simeria, mata Imediat Tel. 0722/564004,

Vând case de vacanță (15)

• vând casă de vacanță construcție 2002, D + P 
-r- E, stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile, accept 
variante. Te' 

Vând case la țară (17)
)

; • casă (vn> P+M Șoimuș, 4 camere, 2 băi, 2 
beciuri, living, scafă interioară, terasă 
bucătărie, garaj, apă gaze, anexe, curte, 
grădină balta cu pește, negociabil. Te4l. 225046, 
0727/934959.

• casă 2 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 tel. Relații la tel. 
0723/631756.

• casă la 22 km de Deva, 3 camere, grădină 18 
arț sau schimb cu apartament 2 - 3 camere, în 
8i|du. Tel.0724/620358
• vând casă în Băciâ, grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă Tel. 0724/368331. :
• vând casă și grădină și 21 fam-m albine, 
comuna Vărădia, nr. 113 (lângă Biserică). Jel. 
0257/417149.

Cumpăr garsoniere <26 '

• cunpâr NțMdort sau apartament te Deva,
zonă cerlraJă excite: interfeodtart. Tel 

0746/260135. ’

vând îerenuri (21!

• sarica*siuncăSOOOmp.prețnegodabiLTel. ' 
: 63005. zilnic.
• sxfrnvlan, s. 5 ha, 2 drumuri de acces, topte 
utilitățile (apă curent, gaz) Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0745/888619.
• IMravlan, 35N mp, fs 25 m la DN 7, zona 
fabricii de cabluri, preț 25 euro mp. Tel. 
0723/507169.
• toMMjțtara, 700 mp, fs 13 m, panoramă
deosebită utilități în zonă preț 15 euro/thp. Tel. 
218399. ' ,
• Hravtato Deva, zonă rezidențială preț 2S 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740051640.
• IMravlaA comuna Berthelot, 80 ari, 5 ten de 
Hațeg, cu pomi fructiferi, se poate parcelă 
împrejmuit Tel. TI068!.
• htntvâan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
pe șoseaua pe duce spre Boholt, fs 12 m, s 1200 
mp; facilități gaz, curent la poartă Tel. 220269 
Sau 0746/029058, după ora 16.
• Intravlan, sir. Zăvoi, st 4.400 mp cu deschidere 
la stradă de 44 m, situat după casa galbenă pe 
partea stângă Deva, preț 16 euro mp. Tel. 
«740/232043.
• tec da casă Intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent, loc drept zonă liniștită parcetebil,la 3 
ten de Hunedoara (sat Hășdat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.

0720/056354.
• vând 1200 mp teren intravilan, grădină 20 x 60
mp, in ia i îsu • nap langa oaia,
preț 11000 lei mp. Telefoane 212272; 
0723/732560.
« vând 1 terenuri pe DN 7 spre Sântuhalm 4670 
mp cu deschidere 21 m șl 5200 mp cu deschidere 
de 11 m, toate facilitățile, preț 15 respectiv 8 
euro/mp. Tel. 0727/724551.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură Șl 
6.000 mp teren pențru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești - Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• vând 8980 mp teren cu construcții, Intravilan șl 
utilități. Tel. 0723/507169.

. • vând tiran în Zăvoi, 2000 mp, fi 20 m, preț 
negociabil. Tel. 0726/142377.

Cumpăr terenuri (2?)

• unracentril, amenajat, gresie, te.mopan, 
centrală termică rlglps, spoturi, preț 424)00 euro, 
negociabil, s 55 mp, Tel. 0723/507169.
'vând două hale, un*  construcție 2000, 
TeP O7§!son69 * ’’ -’’4 ~ ~c'w utiW 

o vând tostiu pentru birou (notarial, avocațl, 
medical, psihologie, construcții), 55 mp, preț 
42.000 euro, negociabil. Tel. 0723/507169.

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fl depuse In cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 16;
3. Galeriile de 
Artă Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
8. Intersecția 
Zamflrescu • B-dul 
Decebal.

Anunțurile de 
mici publicitate 
•unt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

cuvâniw.

• vând urgent chioșc aluminiu 8 mp. Tel. 
' 0745/191758,0743/139581.

imobile chirii (29)

• caut garsonieră sau apartament pentru 
închiriat mobilat. Tel. 0743/985871.
• star pentru închiriere garsonieră mobilată, 
Dorobanți, etaj 3,100 euro/lună Tel. 0745/367893. 
o ofer pentru închiriere pentru 3 luni aparta
ment 2 camere, decomandate, Gojdu, etaj 4, 
contorizărl, preț 80 euro/lună. Tel. 0740/015454. 
e ofer spre închiriere apartament 2 camere în 
Deva, central, camere decomandate, mobilat, 
aragaz, frigider, centrală termică, 230 euro/lună, 
negociabil. Tel. 0727/756116.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, etaj 

’ 1, pentru birou sau depozit Bdul. 1 Decembrie
Deva. Tel. 222398.
• ofer spre închiriere casă cu 2 camere în 
Simeria, la stradă, zonă ultracentrală, pentru 
sediu flrrrtă, preț 350 euro. Tel. 0746/660938.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084.
• tânără titrată caut pentru închiriat pe termen 
lung garsonieră sau apartament 2 camere 
mobilat în Deva Tel. 0721/055313.

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, aspect interior și exterior 
plăcut diferite modificări, revizie 2006, preț 13 
milioane lei. Tel. 0727/237908

’ • vând Dada 1310 break, af 1998 noiembrie, de
1 ’’ garaj, vopsea originală bej metalizat casetofon, 
. rovignetă 52.000 km, RAR 11-2006, preț194 

milioane lei. Tel. 227300,0722/546864.

; • vând urgent Dacia 1300, perfectă stare de 
funcționare și acte lăzi, preț 16 milioane lei. Tel. 
0726/705460.

Auto străine (37)

• vând Ford Transit pentru marfă, af 1987, 
motorină 2500 cmc, cauciucuri noi, culoare 
albastră, preț 2600 euro. Tel. 222144,0726/756058. 
4 vând VW Golf IV Variant TDI, af 2000, recent 
adus, full-electric, albastru, preț avantajos. Tel. 
0723/350360.

microbuze. Dube (38)

• vând dubl|â Iveco 50C13 Turbo Pally, at 2000, 
. oglinzi electrice încălzite, cârlig remorcă, radio- 
casetofbn, alarmă, închidere centralizată Tel. 
0722/3141».

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (K

• vând macara <ecufca 5 tone, ladă frigorȘfi’. 
270 I și malaxor, cantitate 250 kg. Tel 
0723/573825.
• vând amari pe pietre, performantă stare 
bună preț negociabil. Tel. 0258/835128 
0744/175288
• vând prasft pentru furnir 6 sertare, banzig 
vertical -german, elevator 2 tone în stare de 
funcționare și transpalet electric 26 to. 
informații tel. 0722/314123.
• vând semănătoare de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 8 SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.
• vând emuăndăsam porumb, presă de balotat.
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă plug. Tel. 0H7/772307." ■
• vând traci*  45 CF cu cositoare și remorcă, în' 
stare perfectă preț «-milioane lei, negociabil; 
Tel. 683091.

Piese, accesorii (42)

• vând cârtg taeco Turbo Daily 65C12 la preț 
feârta avantajos.™ 0722/314123.
• vând MiM plan Lada, nd, originale, bloc 
motor,-vlbrbwfeniStbame.Tel. TfâȘl.

Mobilier m interioare (47)

• Mtlv M pai și lemn masiv, binale: uși și 
ferestre. taavfiâmptărie. Tel..0744/567736.

• 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: 
02547211.275, 0722/402.044.

Persoană de contact Cornel Poenar.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

■ vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună rochie de mireasă nr. 42 ■ 44, 
făcută la Timișoara. Telefoane 214436, 
0723/719787.
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de circa 100 ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă masă sufragerie + 
6 scaune, servăhtă mobilier hol, ladă 
încălțăminte, cuier, dulap cu o ușă masă 
sufragerie 12 persoâne, măsuță tv, birou, 
mochete, mașină automatic (Frânta), combină 
frigorifică Electrolux, (Suedia). Tel. 218084, 
0743/211074. '
• vând foarte urgent pat dublu cu 2 saltele
relaxa, 2 noptiere, masă TV. Transport gratuit la 
domiciliu, preț 7 milioane lei. Tel. 0254/213483, 
0720/432448 -l,

• vând geamiei,'uși, stare foarte bună Tel. 
0726/158688.
• vând mobilă diferită și electrice. Tel. 
0743/139581.
• vând pat dublu, saltele Reia 2 noptiere, 
masă tv, suport flori din cadru metalic cu sticlă 
ofer bonus o măsuță cameră din cadru metalic,, 
transport gratuit, preț 7,5 milioane lei. Tel. 
213483,0720/432448
• vând foarte avantajos dulap cu 2 uși, vitrină 
cu 2 uși și 2 sertare, comodă TV, preț 45 mii., 
negociabil, tel. 0254/218996,0724/929494.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea și deplasarea 
mduSe In preț informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olympia, nou, preț 1,2 
milioane lei sau schimb cu telefon mobil sau 
DVD plus diferență. Tel. 0722/161644.
• vând trepied telescopic fibră carbon, profe
sional „Bilora”, cu boloboc și husă, preț 4600.000

ilioane lei, Tel. 0722/795996.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând Imprimantă cu scanner Lexmark X74, în 
garanție încă 5 luni, preț 2.700000 iei, negociabil 
sau în 2 rate. Tel. 0720/400438. .
• vând urgent Pentium IV, 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Force 2,1.9 Procesor. CD ROM 52 x LG, 
tastatură mouse opti carcasă turn, preț 4 
milioane lei fix. Tel. 0720/347157,

• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 3 milioane lei, negociabil. Tiel. 219739, 
0723/229048
• vând amșIM de cusut Ileana, stare bună de 
funcționare. Relații Deva, Calea Zarandului, bl. 
51, sc. 2, ap. 17.
• vând mașină surfilat Trip loc, nouă mono- 
fazică piese de schimb, motor electric, pedală 

. gralfere, cuțite. Tel. 217543.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 20 familii de stupi, Hațeg. Tel. 
0744/508174.
• vând cal de 8 ani, căruță și ham. Tel. 648065.
• vând tamlB de albine în Orăștie. Telefc., 
242977.

• fra deschis Ihd Notarial PiMc Stoica 
Nana Bena, cu sadtal In Deva, bdta tatu 
Manta, N. 2, ac. 1, al 1, ap. l Județite Hune
doara (vizavi dsComlbnJ.

n 1 a

Comemorări (76)

La 30 aprilie se împlinesc 6 luni de când a plecat dintre noi 
cel care a fost un minunat soț, tată și bunic

PAVEL AUREL
din Ormindea. Ai lăsat pe-acest pământ/ Doar o cruce și-un 
mormânt/ Unde toți cei dragi te plâng. Dumnezeu să odih
nească în pace sufletul său bun. '

Familia

• vând lămâi 14 ani cu lămâi și flori pe el. Tel. 
217543.
• vând miei pentru sacrificat de Paște, preț 
negociabil. Tel. 0742/214971.

• executăm la comandă jaluzele verticale, 
rulouri exterioare, uși de garaj tip rulou, 
aluminiu, acționate cu telecomandă Tel. 214545, 
9-17,0726/680254.

Instrumente muzicale (60)

• Societate autorizată vinde și în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună; prețul 
include montaj, verificare și calibrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• vând plan cu coadă. Tel. 0254/215795. • angajez frizer cu sau fără experiență. Tel. 
0726/13351&

• Asociația Composesorală Mintia vinde lemn 
de pin (brad) pe picior, cantitate 130 mc, la preț 
avantajos și condiții excelente de exploatare. 
Tel. 236508 sau 0766/610693.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, 170 eUro, 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând sri capital majorat, Volvo 244 GL, CI, 
numere noi, VT 2006 și una neînscrisă talon 
numere vechi, frigider Arctic, ladă frigorifică 3 
sertare, cazan fontă Tel. 0721/614402
• vând țuică calitate superioară 52 grade. 
Informații Deva tel. 212512,0744/637809.

• angajez pensionară pentru chioșc ziare. Tel. 
0743/139581. ‘

Pierderi (62)

• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Voina Ana Marla LazeaCiprian llie, Voinalleana 
Se declară nula

Matrimoniale (69)

• caut MMM singur, văduv, vârsta cuprinsă 
între 50 ■ 58 ani. Tel. 0743/139581.
• domn singur 47/185/70 caut doamnă singură 
dezinteresată material, suplă prezentabilă 
pentru o raație tie durată Deva, tel. 0722/629058.

Solicitări servicii (71)

• dr. Mara loan, medic primar cardiolog, 
ofera consultații de carwotogte și eiectro- 

' cardiogramă In sistem privat, la Crucea
Roșie Deva. Relații la tel. 216915. • fcmă dstribiâtoara produse tutun caută 

reprezentant în Deva CV la fax 0259/447152.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• vrei să câștigi 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasa? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria

Prestări servicii (72)

• Luxtan Deva angajează vânzător 
(bărbat) magazin produse electrice. 
Informații țel. 232008,0723/194444.

s

• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/903700.
• ești Intwpretță) de muzică populară nu ai 
taraf de acompaniament ai nevoie de negative? 
Sună-mă și problema ta se rezolvă Deva, tel. 
0722/629058
• medNaz matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• ofer servld de calitate pentru repararea
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284. "
• organizăm imn festive, nunți, botezuri, avan
tajos. Tel. 0724/428559..
• pentru persoana Juridice, deduceri de 
impozite la indemână Tel. 0746/700298
• pMfâri ocazionale cu trăsura, pentru adulti 
și copii, călărie cu ponei și cal, pentru începători 
șl avansați, în manej sau llber.Tel. 0744/876244.

vânzări, posesor permis de conducere cat 
B și persoană pentru evidență contabilitate 
pnmară Tel. 0254/233049,0726/685852.

dinamic, în domeniul maSr plastice, 

preferabil actual șomer. Tel 0722/397829.

alimentare angajează operator calculator 
pentru facturare în program CIEL Relații la 
td. 0254/37896

>n arfă local și interurban cu camion
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• evaluator autorizat - efectuez evaluări aparta
mente, hale Industriale, abatoare, spații comer
ciale și de producție, societăți comerciale. Tel. 
0726/718505,212167.
• executăm conebucțl și instalații, amendări 
Interioare și exterioare, seriozitate, profesio
nalism. Tel. 0741/196562
• executăm la comandă reclame luminoase, 
panouri neluminoase, inscripționări vitrine, 
litere volumetrice. Tel. 214545, 9 - 17; 
0726/680254.
• transport mărfi cu Ford Transit 12 to și 10 mc, 
la prețuri negociabile, în funcție de Km. Tel. 
0722/328820.

deoomandatMbalcoane.br
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S-au găsit sigiliile lui Keops

Bibliotecile declară război

• S-a dublat. Numărul cazurilor de cancer 
pulmonar s-a dublat în ultimele trei decenii, 
la nivel mondial, ajungând la peste 1,4 mili
oane de cazuri diagnosticate în 2002.

• Lege nouă. Președintele Statelor Unite, 
George W. Bush, a semnat miercuri o lege 
care prevede pedepse de trei ani de deten
ție pentru cei care piratează muzică și filme 
pe Internet.

(Foto: Triian Mânu)

înghețata ne face fericiți
Londra (MF) - în cadrul studiului des

fășurat la Institutul de Psihiatrie de la Lon
dra, la cererea unui producător de înghe

țată, creierele participanților 
ah fost scanate în timp ce 
mâncău înghețată, pentru a 
vedea ce zone ale scoarței 
cerebrale se activează. Con
sumul de înghețată are un 
efect imediat asupra zonelor 
cerebrale responsabile de 

plăcere din cortexul orBito-frontal.
„E prima oară când am putut să demon

străm că înghețata face oamenii fericiți. O 
singură linguriță de înghețată activează 
zonele cerebrale responsabile de senzațiile 
de plăcere”, a spus Don Darling, vicepre
ședinte Unilever Europe.

în vizită Actorul Brad 
Pitt a vizitat orfanii bol
navi de SIDA din Addis 
Abeba. Etiopia, copii cu- 
prirfși într-un program 
sprijinit de președintele 
Bush. (Foto: EPA)

Vândută ia 
licitație

Londra (MF) - Rochia j 
purtată de Judy Garland i 
în versiunea din 1939 a i 
filmului „Vrăjitorul din ■ 
0z” a fost vândută la J 
licitație pentru 220.000 de T 
șuro miercuri, la casa 
Bonham de la Londra. 
; Rochia a fost cumpă
rată de o persoană care 
a licitat prin telefon și 
jși-a ținut secretă identi
tatea. Prețul final este de 
patru ori mai mare decât 
Estimările inițiale, 
î; Desenată special pen
tru Judy Garland, care 
avea 17 ani la acea 
Vreme, 
rochia are 
falia de 68 
de centime
tri și are 
cusut 
numele 
pctriței pe 
jinul din 
jupoane.

Un 
păhărel 
nu strică
Cosmonautul rus Sa- 
lijan Șaripov, revenit 
de câteva zile de pe 
Stația Spațială Inter
națională (ISS), a 
declarat că n-ar fi rău 
dacă echipajele care 
Se succed acolo ar 
avea niște provizii de 
alcool la dispoziție 
Vorbind într-o con
ferință de presă, 
Șaripov a declarat că 
un păhărel din când 
în când i-ar ajuta pe 
cosmonauți să se 
relaxeze.
Șaripov crede că o 
porție de 50 de ml 
de coniac sau vin pe 
zi ar fi ideală. „Dar 
numai pentru a ame
liora activitatea și a 
suporta mai bine 
stresul", a precizat 
Șaripov.

■S-au descoperit 60 de 
piese de olărit, de forme 
diferite, cu amprenta 
acestor sigilii

Cairo (MF) - O echipă de 
arheologi egipteni â descope
rit 26 de sigilii rare care i-au 
aparținut faraonului Keops, 
cel care a ordonat construirea 
Marii piramide de la Gizeh.

„Sigiliile sunt făcute din- 
tr-un amestec de argilă fină și 
piatră, au dimensiuni de 4,3 
centimetri pe 4,5 centimetri și 
au gravate pe ele gradele mi
litare ale regelui.”, a precizat 
ministrul Farouk Hosni.

Aproape 60 piese de olărit, 
de forme și dimensiuni dife
rite, cu amprenta acestor sigi
lii, au fost descoperite în re-

Samii este un pul provenit din încruci- 
! șarea dintre o tigroaicâ și un leu. S-a născut 
►, ieri dimineață Ia Marele Circ Italian, aflat 

în turneu în Spania._
p-------------------------------------------
>

■ Bibliotecile europene 
se unesc împotriva lan
sării de cărți în format 
digital, inițiată de Google

Paris (MF) - Bibliotecile 
naționale din 19 țări europene 
au semnat o moțiune destina
tă să contracareze proiectul 
gigant de lansare de cărți în 
format digital, lansat de Goo
gle la sfârșitul anului trecut, 
a anunțat miercuri Biblioteca 
Națională Franceză, autoarea 
inițiativei.

Inițiativa a fost semnate: de 
bibliotecile naționale din Ger
mania, Austria, Belgia, Dane
marca, Spania, Estonia, Fin
landa, Grecia, Ungaria, Irlan
da, Italia, Lituania, Luxem
burg, Olanda, Polonia, Cehia, 
Slovenia, Slovacia, Suedia, 
Biblioteca Națională a Marii

îl consideră încă prieten pe Michael
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(Foto EPA) j
Mai frumoasă ca mamă

Los Angeles (MF) - După ce a adus pe 
lume gemeni în luna noiembrie anul tre
cut, actrița Julia Roberts este și mai fru
moasă, potrivit revistei People, care i-a pus 
fotografia pe coperta numărului special „50 
Most Beautiful People”.

Roberts reușește recordul de a se afla 
pentru a treia oară pe coperta ediției spe
ciale, care va apărea pe piață astăzi. în 
vârstă de 37 ani, Roberts este căsătorită 
cu Danny Moder și este mama gemenilor 
Phinnaeus și Hazel.

„Acum, că este mamă, a ajuns la apogeul 
frumuseții ei”, a declarat Genevieve, pri
etenă a actriței și makeup artist. „Este 
mulțumită și împlinită, iar asta se vede”.

scris, dar are nevoie de vali
darea ministerului în subor- 
dinea căruia se află. Cipru și 
Malta și-au dat acordul de

Britanii sprijină explicit ini
țiativa, dar nu a semnat mo
țiunea. Biblioteca Națională 
Portugheză și-a dat acordul

//

■ Debbie Rowe, fosta 
soție a lui JacBon, a 
declarat în fața tri
bunalului câ a mințit

Santa Maria (MF) - Fosta 
soție a lui Michael Jackson, 
Debbie Rowe, a declarat mier
curi, în fața tribunalului din 
Santa Maria, că îl conside
ră încă prieten pe acesta, deși

Cu pianul pe scan
Vatican (MF) - Pianul lui 

Benedict al XVI-lea nu a fost 
încă instalat în apartamentul 
pontifical, deoarece este a- 
proape imposibil de trans
portat pe scările foarte îngus
te ale clădirii.

Transferul trebuia să aibă 
loc luni seară, dar pianul Pa
pei este prea voluminos pen
tru scările clădirii în care se 
află apartamentul.

Angajații companiei care a 
mutat - lucrurile Papei din 
vechiul său apartament în cel 
de la Vatican au încercat să 
introducă pianul pe fereastră, 
dar nici această idee nu a fost 
bună. Ultima soluție pare a fi 
demontarea pianului și trans
portarea acestuia bucată cu 
bucată în apartamentul Papei.

Benedict al XVI-lea este un 
mare amator de pian și mu
zică clasică, compozitorul său 
preferat fiind Mozart.

giunea piramidelor din Valea 
Regilor.

„Sigiliile erau utilizate de o 
misiune trimisă de faraonul 
Keops (2551-2528 î. Hr.) pentru 
colectarea oxidului de fier 
necesar fabricăriii vopselei 
roșii", a explicat secretarul ge
neral al Consiliului Superior 
al Antichităților, Zahi Haw- 
was. „Artizanii aveau nevoie 
de oxidul de fier pentru a de
cora piramidele și obiectele 
funerare din dinastia a IV-a”, 
căreia di aparținea Keops.

„Sigșifle dovedeau Wncția 
oficială a oamenilor trimiși în 
regiunile deșertice. Misiunea 
era alcătuită din 400 de oa
meni și un grup de persoane 
însărcinate cu prepararea 
hranei în timpul călătoriei”, 
a precizat acesta. - 

Bibliotecile se pregătesc de Contraofensivă. (Foto: FAN)

nu și-a văzut copiii, aflați în 
custodia lui, de peste doi ani.

„Este prietenul meu”, a 
spus femeia, plângând, pentru 
a explica de ce a acceptat, în 
februarie 2003, să filmeze o 
casetă în care își descrie fos
tul soț drept „un om minu
nat”. Rowe spera că dacă va 
fi de acord să filmeze caseta 
își va vedea din nou copiii. 
Rowe are doi copii cu Jack-

Rebeca
f Născută în zodia 
! Săgetător, îi plac 
) dansul, lectura și 
^plimbările în aer 
ț liber.

son, născuți în 1997 și 1998, 
Prince Michael și Paris.

La capătul unei proceduri 
începute în luna februarie a 
anului 2004, după arestarea 
lui Jackson pentru agresiune 
sexuală a unui minor, Rowe 
și-a recăpătat drepturile de 
părinte, dar este în continu
are în conflict cu Jackson 
asupra modalităților de vizi
tare a copiilor. 

principiu, iar poziția Letoniei 
nu este cunoscute încă. ,.

Google, cel mai i
motor de căutare pe-IntejȘFeC s 
intenționează ca în șase ani 
să furnizeze în format elec
tronic 15 milioane de cărți 
provenind din patru, presti
gioase biblioteci americaue^i 
una britanică (Oxfortt)!'

Pentru că, singură, nici o 
națiune nu ar fi capabilă de 
o contraofensivă semnifica
tivă, președintele Bibliotecii 
Naționale Franceze, Jfetn-No- 

^.„,7 mai
multe săptămâni! hr area 
întregului continent ;.;euro' 
pean. După el, scopal'princi- 
pal este să se evHe„odomi- 
nație coyarșitoare a Amerteif 
în definiția viziunii pe c 

ierațiile viitoare șio 
șa uespre lume”. ';

ney,

mit la premiera fibnului 
„The Muppets Wizard Of 
Gz”, care a avut loe în 
cadrul Festivalului Tri- 
beca, de la New York.

(Foto: EPA)


