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Vremea va fi călduroasă.

searadimineața la prânz

nale iau parte la o paradă cu câini, la star
tul festivalului Zakopane, în munții Tatra, 
de 1 Mai. Evenimentul, care a cuprins con
certe, expoziții și concursuri, durează până 
astăzi. (Foto: EPA)

Indigestii și alcoolism
Deva (T.S.) - Nici în acest an nu au lip- 

kit persoanele care, după ce au mâncat și 
au băut fără măsură, au luat cu asalt spi
talele de Urgență din județ. Astfel potrivit 
medicului de gardă de la Spitalul Județean 
Deva, în noaptea de duminică spre luni s- 
au prezentat la Urgență aproximativ 15 
pacienți care acuzau dureri abdominale 
severe. „Au fost consultați și trimiși acasă 
pentru a urma un tratament adecvat unor 
astfel de situații. Nu au lipsit nici cazurile 
de etilism cronic. Am fost semnalați în câte
va cazuri pentru a de ajutorul unor oameni 
căzuți pe stradă. Ajunși la fața locului am 
constatat că persoanele în cauză au con
sumat foarte mult alcool, unele dintre ele 
fiind semiconștiente”, a spus medicul.

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

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

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

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

Chemării preoților de a lua lumină, de la miezul nopții de înviere, 
i-au răspuns zeci de mii de ortodocși din județul Hunedoara.

06 103

Deva (V.R.) - Noaptea în
vierii este cea mai mare săr
bătoare creștină, simbolizând 
biruința luminii asupra întu
nericului și a vieții asupra 
morții. De aceea devenii, ase
meni tuturor ortodocșilor, au 
dorit să trăiască împreună 
bucuria învierii Domnului 
Iisus Hristos.

La Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” Deva sluj
ba de înviere a fost precedată 
de cea de sfințire a clopotelor, 
alături de credincioși fiind 
prezente și oficialități locale.

Ca în fiecare an bisericile 
au fost neîncăpătoare pentru 
cei dornici să ia cu ei acasă 
lumină sfântă sau să răspun

dă preoților când vestesc 
„Hristos a înviat!”

în acest an li s-a deslușit 
și taina datei la care se sta
bilesc Paștile ortodoxe: în pri
ma duminică cu lună plină de 
după echinocțiul de primă
vară.

Animați de dorința de a fi 
mai buni, mai curați sufle

tește și de bucuria momentu
lui, au venit la biserici vârst
nici, tineri și chiar copii. I-a 
ajutat și vremea, noaptea 
fiind senină.

Forțele de ordine, polițiștii 
și jandarmii, au patrulat toată 
noaptea pentru ca oamenii să- 
și petreacă în liniște sărbă
toarea învierii, /p.3
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i Rata inflației în luna martie
în perioada ianuarie-martie 2005 serviciile.au înregistrat 

cele mar accentuate scumpiri, în medie cu 1,1% lunar, 

în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au crescut
i cu 0.5% lunar, iar cele ale alimentelor cu 0,4%.

Gidfka Cuvântul leer, sursa Rado*

Apollo rămâne vacă
■ Fără să aibă un 
motiv întemeiat, statul 
nu dorește „încă" pri
vatizarea Apollo S.A .

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@lnformmedia.ra

Deva - Despre jaful gene
ralizat existent la societatea 
comercială Apollo S.A. au 
existat suficiente relatări în 
presă.

întrunită vineri, Adunarea 
Generală a Acționarilor 
(AGA), a încercat să găsească 
o modalitate de a ieși din

conul de umbră în care se 
află.

AGA a scos în evidență fap
tul că, din 2001 până în 
prezent, nu a existat nici un 
raport de descărcare de ges
tiune între administratorii ca
re s-au perindat pe la condu
cerea firmei.

în această situație, este 
foarte greu să se stabilească 
cine se face vinovat de starea 
în care se află firma.

Bomba zilei a fost însă 
refuzul AVAS (acționarul 
majoritar din partea statului) 
de a accepta propunerea unu
ia dintre acționari de a pri-

de muls
vatiza Apollo S.A. prin meto
da majorării de capital. Prac
tic, acționarul a propus o ma
jorare a capitalului cu 40 de 
miliarde de lei. în condițiile 
în care Apollo S.A. înregis
trează datorii la bugetul sta
tului în valoare de 20 de mili
arde de lei, o majorare de ca
pital ar fi rezolvat problema 
acestor datorii. Și totuși... sta
tul a spus nu.

Surse neoficiale au lansat 
ipoteza că, există persoane in
teresate ca privatizarea Apo
llo să se facă prin vânzarea 
acțiunilor AVAS la un preț de 
nimic.

Partida dintre Streini
Simeria Veche și Gerna 
Lunca Cernii s-a disputat 
ieri, în a doua zi de Paști.

(Foto: Traian Mânu)
<..... ................................ ' .... .............. -•
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• Rănit. Un ofițer român aflat în misiune la 
Bagdad, maiorul Robertino Ciobanu, a fost 
rănit ușor în picior de un glonte tras nein-- 
tenționat de un coleg dintr-o altă armată 
participantă la Forța Multinațională. Inciden
tul s-a produs duminică, la intrarea în Palatul 
Prezidențial din Bagdad.

întâlnire la nivel înalt

• Avertisment. Adjunctul lui Abu Mussab 
al-Zarqawi este pregătit să atace Casa Albă 
și Vaticanul dacă liderul al-Qaida în Irak îi va 
ordona acest lucru, se arată într-o înregis
trare audio difuzată sâmbătă.

Un an de la

Bruxelles (MF) - Cele 
zece state care au ade
rat, la 1 mai 2004, la 
Uniunea Europeană au 
marcat, duminică, un an 
de la acest moment isto
ric. Președintele Comi- 

, siei Europene, Jose Ma- 
nuel Barroso, a ținut să 
remarce că evenimentul 
este unul fericit pentru 
toți europenii, conside
rând că este vorba „nu 
doar de o reunificare a 
națiunilor și popoarelor, 
ci și a culturilor”. Bar
roso este de părere că 
distincția între state ca
re sunt membre UE de 
mult timp și cele nou 
venite nu mai are nici 
un sens. Cu toate aces
tea,, mai este nevoie de 
timp pentru a fi depășite 
toate dificultățile econo
mice și politice pe care 
le-a provocat valul de 
extindere de anul trecut. 
Barroso a re
cunoscui!! 
într-Hp-'-A 
mod diplo
matic difi- ■ 
cultățile, 
spunând că ' 
europenii au 
nevoie de timp 
și răbdare 
pentru a se 
cunoaște.
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Al. Lukașenko

Presiuni
Moscoe (MR - Boris 
Nemțov, unul dintre

:iii partidului liberal 
rUs SF5 (Uniunea For
țelor de Dreapta), a 
afirmat că președin
tele Belansului, Alek
sandr Lukașenko, es
te „rușinea lumii sla
ve" și a dedarat că 
ar trebui îndepărtat 
de la putere. Politicia
nul rus, care este, tot
odată, consker al pre- 
ședintetai ucrainean, 
Viktor lușcenko, con
sideră că „trebuie fo
losite toate mijloacele 
legale, manifestații 
de masă, grevele, 
adunările" politice, 
pentru a-l demite pe 
liderul de la Minsk, 
dat fiind că „nu exis
tă posibilitatea de a 
alege un alt preșe
dinte". Președintele 
belarus a dedarat, la 
mijlocul lunii aprilie, 
că intenționează să 
rămână la putere cel 
puțin până ii 2010 și 
â subfciat că nu se 
teme de nid o „revo
luție portocalie".

Conferință antinucleară
New York (MF) - Reprezentanți a mai 

mult de 180 de țări s-au întâlnit, ieri, la se
diul din New York al Organizației Națiuni
lor Unite pentru a discuta despre viitorul 
tratatului de neproliferare nucleară. înche
iat acum 35 de ani, tratatul are ca scop îm
piedicarea dezvoltării armamentului nu
clear. Deschiderea conferinței, care va dura 
patru săptămâni, nu este lipsită de diver
gențe, Statele Unite ale Americii cer acțiuni 
de urgență în cazul Coreei de Nord și Ira
nului. Numai că multe state care nu dispun 
de arme nucleare nu sunt de acord și spun 
că cele cinci mari puteri nucleare - SUA, 
Rusia, Franța, Marea Britanie și China nu 
au făcut deștul pentru propria dezarmare, 
în ajunul deschiderii conferinței, oficiali
tățile din Coreea de Nord au anunțat că au 
efectuat un nou test cu o rachetă cu rază 
medie de acțiune. Testul a avut loc în Marea 
Japoniei. Sâmbătă, Coreea de Nord l-a cali
ficat drept „huligan” pe președintele George 
W. Bush, subliniind că atât timp cât lide
rul republican va rămâne la putere nu se 
așteaptă la găsirea unei soluții la criza nu
cleară. Cu puțin timp înainte, Bush afir
mase că liderul nord-coreean, Kim Jong II, 
este un „tiran” și o „persoană periculoasă”.
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■ Ministrul român de 
Externe, Mihai Ungurea
nu, susține o vizită de 
trei zile la Washington.

București (MF) - Ministrul 
de Externe, Mihai Ungurea- 
nu, se va întâlni cu secretarul 
de stat al SUA, Condoleeza 
Rice, în timpul unei vizite de 
trei zile pe care șeful diplo
mației de la București o va 
face în Statele Unite, înce
pând de astăzi. Ungureanu și 
Rice se vor întâlni la Washing
ton, convorbirile oficiale ur
mărind să concretizeze „ele- 
mentele-cheie ale dialogului 
bilateral, în noua dinamică a

relației strategice cu partenera \ 
noștri americani, valorificând 
oportunitățile oferite de aceas-' 
tă relație ca un reper privile
giat al politicii externe a Ro
mâniei”, conform unui comu
nicat al MAE.

La New York, ministrul de 
Externe va avea discuții cu 
secretarul general al ONU, 
Kofi Annan, cu președintele 
în exercițiu și membrii Con
siliului de Securitate. De ase
menea, Ungureanu se va în
tâlni cu foștii secretari de stat 
Madeleine Albright și Colin 
Powell, cu membri ai Congre
sului și cu formatori de opi
nie influenți din mediul aca
demic și media.

Un nou mandat
Londra (MF) - Săptămâna

lul The Economist a oferit un 
sprijin discret premierului 
britanic Tony Blair, cerând 
alegătorilor britanici să vote
ze în favoarea lui la alegerile 
legislative din 5 mai. „Nu exis
tă alternativă”, declară, pu
blicația liberală, to ediția sa 
datată în 30 aprilie. „în pofi
da tuturor defectelor sale, Blair 
rămâne cea mai bună opțiune 
posibilă de centru-dreapta”, 
consideră The Economist, re- 
fertodu-se la șeful Guvernului 
laburist, ales to 1997 și reales 
în 2001. Publicația reproșează 
însă linia dură adoptată de 
Blair în domeniul libertăților ; 
individuale.

Ziariștii răpiți sunt în viață"
tesedifit^le promite1'’''trei'WttipA'4&hânt fețiănle rut. în contactele pe care le- apel,’ sâmbătă, jjehtnî elibera

ff
■ Președintele promite 
să facă totul pentru 
obținerea eliberării jur
naliștilor români.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, ieri, că jurnaliștii români 
răpiți în Irak sunt „cu certi
tudine în viață” și că se fac 
toate eforturile posibile ca 
aceștia să se întoarcă acasă 
„teferi”. „Știu cu certitudine 
că sunt în viață și facem tot 
ce se poate face ca să-i adu
cem acasă teferi. Pentru mine 
nu sunt trei colegi de-ai dum
neavoastră, pentru mine sunt

care statul român are obliga
ția să-i protejeze”, a spus pre- 
V ......... •
Știu eu certitudine 
că sunt în viată.
Pentru min&sunt 
trei cetățeni rentăm 
fată pe care statul 
român are obliga-

ședințele. Autoritățile române 
au solicitat, în 27 aprilie, pre
lungirea termenului limită 
acordat de gruparea care îi 
deține pe cei trei jurnaliști. în 
28 aprilie, autoritățile au ce-

ap avut cu grupul care-i deți
ne pe cei trei ziariști răpiți în 
Irak, să fie eliberată necon
diționat Marie Jeanne Ion, pen
tru continuarea discuțiilor. 
Argumentele părții române 
pentru eliberarea lui Marie 
Jeanne Ion erau că aceasta este 

' femeie iar poporul român nu 
acceptă un asemenea trata
ment pentru femei. De asemenea, 
au fost invocate și motivații 
de ordin religios, făcându-se 
referire la Fecioara Maria.
Un nou apel

Un lider religios saudit, șei- 
cul Salman al-Awdeh, a făcut

rea celor trei ostatici români. 
„Fac apel către oricine poate a 

face ceva pentru eliberarea J 
lor, să nu ezite să o facă”, se { 
arată în comunicatul șeicului 
Awdeh. „Mai întâi de toate, 
acești ostatici lucrează în do
meniul jumalisnfiilui și nu iau 
parte la operațiunile milita
re”, continuă șeicul.

„în al doilea rând, în Rom J 
nia se află un mare număr de" 
musulmani”, adaugă demni
tarul religios. El afirmă că a 
fost contactat de numeroși 
musulmani din această țară, 
care i-au cerut să îi susțină pe 
cei trei ziariști.

Retragerea poate începe în 2006
■ Peste 30 de irakieni 
și-au pierdut viața, în 
ultimele două zile, în 
atacurile insurgenților.

Bagdad (MF) - Forțele coa
liției din Irak ar putea începe 
să se retragă la jumătatea 
anului 2006, a declarat, dumi
nică seară, într-un interviu 
acordat CNN, Mowaffak al- 
Rubai, un consilier irakian 
pentru securitate națională. 
„Aș fi foarte surprins dacă 
forțele multinaționale condu
se de Statele Unite nu vor în
cepe să se retragă la jumăta
tea anului următor”, a decla
rat Al-Rubai. Demnitarul ira
kian nu a putut estima câți 
militari se vor retrage, acest 
lucru „depinzând de rapidita
tea formării forțelor de secu
ritate irakiene și de dotarea 
lor cu armament". în ultimele 
luni, atacurile teroriste din 
Irak s-au multiplicat. Un total 
de 567 de irakieni au fost

Atacurile teroriste din Irak s-au intensificat în ultimele luni.

uciși în aprilie, cu 50 la sută 
mai mult decât în luna mar
tie. Alte 668 de persoane au 
fost rănite, în plus cu 494 față 
de lunile precedente.
Atentate sângeroase

Nouă irakieni au fost uciși 
și circa 20 de răniți, ieri, în 
patru atentate cu mașină-cap- 
cană și un atac, la Bagdad și 
în regiunile limitrofe. Cu mai 
puțin de 24 de ore înainte, 25 
de persoane au fost ucise, și 
peste 30 rănite, într-un aten

tat sinucigaș comis la Tall 
Afar, în nordul Irakului. Po
trivit unui responsabil al Par
tidului Democratic din Kur
distan (PDK), atacul a fost 
comis de un sinucigaș aflat la 
bordul unei mașini-capcană, 
care a detonat vehiculul la 
Tall Afar, la 80 d( kilometr 
vest de Mosul. Atentatul a- 
avut loc în cursul serii, când 
numeroase persoane se reu
niseră cu ocazia funeraliilor 
unui lider al PDK, asasinat 
sâmbătă, la Mosul.

Luat ostatic
Bagdad (MF) - Un an

treprenor australian a fost 
luat ostatic în Irak, potri
vit unei înregistrări video 
trimise, duminică, agen
țiilor de informații occi
dentale de la Bagdad. Ca
seta video prezintă un băr
bat grizonat, care se pre
zintă drept Douglas Wood, 
așezat pe jos și încadrat 
de doi militanți înarmați 
și cu fețele acoperite. Aces
ta cere retragerea forțe
lor coaliției din Irak și 
afirmă că se teme pentru 
viața lui. Premierul austra
lian, John Howard, a refu
zat ieri să cedeze ultima
tumului rebelilor, în timp 
ce o echipă interministe
rială încearcă să obțină 
eliberarea ostaticului. Ho
ward a declarat că politi
ca externă australiană nu 
poate fi „dictată de tero
riști” și a calificat răpi
rea drept un „act diabolic”.
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• Locomotivă avariată. O locomotivă care 
tracta trenul de călători între stațiile CFR 
Mintia și Deva a lovit cu plugul un pom 
ajuns pe calea feraîă în urma unei alunecări 
de teren. Timp de mai multe ore, linia de 
circulație pe calea ferată, dubla II a fost 
închisă. (V.N.)

• Sprijin. Cu prilejul Sfintelor Sărbători de 
Paște, copiii de la Centrul de Plasament Nr. 
2 Orăștie au primit din partea lucrătorilor 
Inspectoratului de Jandarmi Județean un 
calculator în valoare de aproape opt mili
oane de lei. Nu este prima oară când jan
darmii vin în ajutorul copiilor din această 
instituție. (V.N.)

| Moment din 
te timpul slujbei de
■ înviere: preoți și
■ credincioși
E Înconjurând
■ Catedrala „Sfân-
E tul Nicolae”
E Deva. Ei par- 
E ticipă la acest
E ritual purtând
E lumânări aprinse 
E în mâini și lumi-
E na bucuriei
E sfinte In suflete.
| (Foto: Ttaian Mânu)

De Paști suntem mai
■ învierea Mântuitoru
lui - prilej de reunire a 
familiilor și de a ne 
împăca sufletește.

Viorica Roman_______________
via rica.ramanehifonnm edia.ro

Deva - Noaptea învierii a 
fost luminată nu doar de 
miile de lumânări aprinse ci 
și de sentimentele credincio
șilor. Dr. Ion Iliescu, senator,

mărturisea că obișnuiește să 
participe la înviere, ca orice 
credincios. Sărbătoarea e pri
lej de bucurie și pentru că în 
jurul mesei cu bucate tra
diționale și vin roșu se re
unește toată familia, bunici, 
copii și nepoți.
Cu gândul la ceilalți

Adriana Ciucuriță se gân
dea în noaptea de înviere în 
primul rând la cei dragi, dar 
și la cei care nu mai sunt

printre noi sau sunt departe. 
Nu-i uita nici pe cei pe care 
suferința i-a făcut să întâm
pine sărbătoarea înlăcrimați, 
adică pe bănățenii greu încer
cați de inundații.
Pace sufletească

„învierea e cea mai mare 
sărbătoare și o așteptăm în 
fiecare an cu plăcere”, decla
ra Gabriela Coiculescu, care 
participa la slujbă împreună 
cu soțul și prietenii.

Cei doi soți credeau că pen
tru această sărbătoare trebuie 
să încercăm să fim mai buni, 
să ne împăcăm sufletește cu 
noi și cu ceilalți. în alți ani
au fost la catedrala din Ghe- 
lar, unde i-a impresionat mai 
ales fanfara, sau la Mănăs
tirea Tismana.

în fiecare loc noaptea în
vierii Mântuitorului are ceva 
aparte, dar pretutindeni tre
zește în suflete aceeași dorin
ță de a fi mai buni.

Prefect» Re din Întreaga țară au dema- 
' ->» rat acțiuni de colectare de ajutoare pentru 

familiile afectate de inundații. în centrele 
de colectare organizate la sediul prefec
turilor s-au strâns 862 tone cereale și legu
me; 67,4 tone produse alimentare; .38,5 tone 
încălțăminte, îmbrăcăminte, produse de uz 
casnic, mobilier, saltele. Au fost colectate 
medicamente în valoare de 1 miliard de lei.

0
Construim mai mult ca 
europenii

Deva (C.P.) - Chiar dacă este vorba despre 
o statistică seacă, din o mie de locuitori, 
doar 1,2 români s-au mutat în casă nouă în

Românii preferă vilele

anul 2003, față de 
7,8 cetățeni euro
peni. Și aceasta nu 
pentru că în Ro
mânia nu s-ar con
strui, ci pentru că 
românii preferă 
case mai mari, pe 
care și le permit
cei cu bani.

“Paradoxul este 
că țările sărace, 
cum este și Româ

nia, fac case mai mari decât țările bogate”,
este de părere expertul Dan Ioan Popp. 
Situația este explicată prin inexistența în 
România a unei pături medii, care să își 
poată permite o locuință nouă. Soluția avan
sată de către specialiștii pieței este dezvol
tarea de proiecte rezidențiale mari, în care 
prețurile apartamentelor să nu depășească 
45.000-60.000 de euro.

No comment!
Caricatură de Oviudiu Pascu

Lume multă de înviere Dr. Iliescu A. Cuicuriță Copii la înviere Familia CoiculeȘcu

■ Șase primării și Con
siliul Județean benefici
ază de fonduri PHARE 
pentru modernizare.

Valentin Neagu_______________
valentln.naaguelnformmcdia.ro

Deva - Ministerul Admi
nistrației și Internelor a făcut 
publică lista proiectelor câș
tigătoare ale concursului 
„Fondul de modernizare pen
tru dezvoltarea administrației 
la nivel local”, componentă a 
Programului PHARE „Des
centralizarea și dezvoltarea 
administrației publice locale”.

în urma finalizării procesu
lui de evaluare a aplicațiilor 
primite de la autoritățile pu
blice locale, șase primării din 
județul Hunedoara, precum și 
Consiliul Județean benefici
ază de fonduri.
Informatizare la primării

între acestea se află și pro
iectul „INFOSOC - Informati
zare, transparență și eficiență 
în serviciul public local de 
asistență socială”, de care be
neficiază Primăria Munici
piului Petroșani. Mai exact, 
este vorba de un sistem infor
matic integrat pentru servi
ciul public prin care se asigu-

5 
ră evidența asistaților social, 
în valoare de 19.900 de euro. 
Contribuția primăriei este de 
1.990 de euro.

Și Primăria Orașului Că- 
lan, în parteneriat cu Primă
ria Boșorod, beneficiază de un 
proiect. Este vorba de „Par- 
teneriatul urban - rural, un 
model de succes pentru mo
dernizarea administrației pu
blice locale”, în valoare de 
15.220 de euro. Acesta se re
feră la implementare' de soft- 
uri pentru informatizarea ac
tivităților din primărie, pre-’, 
gătirea personalului speciali-1 
zat, pagină corespunzătoare 
pe INTERNET etc.

Bac pentru 
olimpici

București (R.I.) - Pen
tru cei 45 de elevi care se 
pregătesc cu loturile o- 
limpice în vederea parti
cipării Ia olimpiadele in
ternaționale pe discipline 
va avea loc o sesiune 
specială a examenului de 
bacalaureat. Această se
siune va fi organizată în 
perioada 28 mai - 8 iunie 
2005 la Grupul Școlar 
„Nichita Stănescu” din 
București. Elevii au op
tat pentru 30 de probe 
scrise și orale.

Bărbații s-au ocupat de grătare Copiii au profitat de soare Pădurea Bejan a fost asaltată de cei dornici de iarbă verde

edia.ro
valentln.naaguelnformmcdia.ro
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1933-9-a născut actorul de teatru și film George Con- 
sfehtir). De neuitat în piesete .Voinițki", .Lopahin”, .Pietro 

Grafia-, .Karamazov*. .Iona’, .Regele Lear”. «Petru 

Rareș’, Constantin a fost apreciat pentru neobișnuita 

fcxța & ptivir» sale Cm. 199A) ___________________
VMS ~ Are loc la Blaj, pe Câmpia Libertății, Marea 

Adunare Națională. Se adopta programul Revoluției 

Ratiâre din Transilvania (3-5 mai) ■___________ g

1159 - S-a născut scriitorul ornai politic $> istoricul 

■Mate MMfitawM, reprezentant MM al Monografiei 

renascentiste (.Istorii florentine esmediograf

CMătrăguna") Sl nuvelist .Betfeg Prim
cWa sa opera este «Principele'' 
lua Mondială a Libertății Presei 

Day) (desemnată de Adunarea & 

Iii propunerea Conferinței Geamie 

15.19 »1.___________________

lua Mondială a Astmului

Pituri

Aproape

Aduce 
daruri

hiu ține 
Pastele

Verbul 
oualor 

roșii

la 
poarta

Vesmau 
preoți

Gospodar ' 
la Of .is |

Oom p( 
nvirqmi'

&

7 » » a * ••V* • «lat aa a a * a «a <<u

21 mart.-20 apr. __ ,
Cu toate că aveți cele mai bune intenții și încercați 
să fiți cât mai binevoitor, se găsesc persoane care 
să vă supere.

21 apr.-20 mal
Din ounct de vedere profesional, azi nu vi se tatim- 
plă nimic deosebit.

Surftii tensionat la maximum pi m manifestați ener
gia făcând mai multe lucruri deoaată. iu aveți stare, 
mai ales că «veți ocazia să câștigați mai mulți bani.

21 lun.-20 taL____ ________________
Primiți azi o serie de informații deosebit de utile în 
vederea rezolvării unor probleme personale. Găsiți 
soluții pentru creșterea bugetului familiei.

21tat^20«g. ...._______
întrevede » zi agitată. Dimineața sunteți nevoit 
țS» MDUÎ nrieten că nu aveți tirrm<-< Mă 

HjWfți'Pentru o călătorie și poate vă enervați.
J

2ț aM-Sfr aapt. . ..„
Comunicați greu cu anturajul, vă susțineți tetei* în 
mod ineficient fer reușiți totuși sâ vă rentabilizați 
afacerile. Așteptați o majorare de salariu.

»

Zmeu tara 
coada1
Bătut 

la table
M

Allfu-

Turturi 
plutitori

1 1

[»■ 5
L.i inrse-liL 

Iv P<i$tv

Aii-dusi 1 F )

Soluția integramei din nu
mărul precede” R - FUS
- E - COJI - OCHI - TURC
- REN - FUM - ANI - C - 
LARVE - BO - MARO - 
SPIN-O-1ST-AED-VP
- INAPTE - ASI - XA - I - 
EST - OARBA - TARM - 
AUT - HI - IL - A - ATE- 
ZIGOT - OARA.

I 1

DUpecerat apă rerce 2270B7
Dispecerat ap* caldă 212225
Dispecerat Șectrica 929
Dispecerat fK
htamMțiiCFH.» 219T26
Ambulanța : ' ■'* r'

Pompieri 901
Jandarmerie 955
Poliție 965
0J.P.C. HD
IJafeUfc- - 112

SitiwțJasănătă^i dv nu •‘dintre cele mai bune și nu 
e bine Să faceți eforturi deosebite. Dacă aveți de achi
tat o dator*, rt(j așteptați ”Sâ fiți tras de mânecă.

21ect.-ao nov. .
Azi ptft g rezolva unele probleme gospodărești. B* 
asemenea, ați piutea obține un knportantsuctes te 
serviciu, ceea as vă ridică moralul.

Nu e ușor să MMEftl și ta tacul altora. Colegi sau 
atte nu voravea timp să-și rezolve propriile urgențe. 
Deci trebuie să iți și mai harnici.

4mv.2O taw
Cteup^-vă de acțiuni curente care nu necesiți p 
multă concentrare. Preocupările extra-profesion 
vă fac să vă simțiți-mai bine.

21 lan.*20 febr.
Păreți stăpân pe situație, dar evenimente neprevăzute 

agitata, îrralmrffa cuurypneten va daucelmOTn.

MMbr Azi ve «A ^iva.

□
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t
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£

ACASĂ

1440

S

I

1430
1540Ahgavie|al'Drogul

înseamnă moartei

Mie Crăciun
1530 Qrikn Eoo
1650 Kronica Emisiune to 

Bmba maghiară 

1655 Vile ^paiele

1730 Portul

183Q#tarotiH 
1950 fereai TVR Sport Meteo

’.4

750 Știme noTv Ce se 
întâmplă, doctore?

9fl0 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și nehtiștit (r) 

10:15 Doctoral
B de suflete 

11:15 Zâmbete totro pastilă 

12:15 la Bloc (reluare) 
1350 Știrite ProlV 
1345 De tflsul

Stană
14:15 Bogus (reluare) Cu: 

q Whoopi Goldberg, 
Girard Depardieu, 
Haley Joel Osment, 
Andrea Martin, Denis 
Mercier, Sheryl Lee 
Ralph, Nancy Travis, 

Ute Lemper, Fiona 
Reid, Al Waxman 

1650 Tânăr și nelhiștit Cu: 
B Eric Breeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather Tom, 
Meiody Thomas Scott

‘‘Știrile ProlV
Teo Emisiune de diver-

1750
1745 feo Emisiune de diver- 

it
1950 Șlbfie ProTV Sport Vre

mea

630 în gin presei 

(reluare)
750 Observator

Cu Sanda Nicola.
Sport 

850 Canalul
cteftiri 

1050 in gura presei

(reluare) 
1030 Concura

WC! 
‘ 1250GedaM

Emisiune de diverts- 
< ment (reluare) 

j 1350 Observator
Cu Simona 
Gherghe 

1650 Observator 
1645 Vlvere - A băl cu pași- 

Bune (soap, 1999, Italia)
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Satarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

1745 9595-Te învață ce să
fad 

1855 Meteo 
1950 Observator

Sport. Meteo

4 
t

I

1

i 
s 
1 
r

I

t

U 
$

TVR Sport Meteo 
Itititor III fomarta 

Qkierța. 2OO4)Cu:Mari- 
na fota Genrd Depar- 
.. Damien JoulMot 

. SRnh este semeni* de 
•foMfa Chabat Cu 
f sf ȘfiflOO de ani to urmă, 

idbu* triburi rivale sunt 
In permanență dteputt. 
MmM ? Cei dn primul 
trib dețh secretul... 
piraluicuM.

Iffifl Ond Mmm di culturt 
138 femei TVR Sport Meteo 
BDIhatl «faeton 

IvMgocffil (tnmedh, 
■SUA 1982, reluare) 
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țW lagwida rtagonuU 
SO roju (acțiune, Hong 

m» 199^ Cu: Jet Li.
Wu țapte arii in urmi, ' 

Hettwun (ht Li) 
|i fiul său Man Ttog 
ItoâasadM de foițe 

-bbscun care lasă to 
furmăun adevărat 

■J dezastru: toată familia 

. HeHCwun, dar fl 
/ *. prietenii fi cunoscuțil 

s*i sunt udfi Intr-un 
Rs^mesacrafarăprece-

<r . LUva^ool-

1 
î 
t 
t
2

r 
!
I
3

ft
♦ A?
I

■J
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I
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6
V

Dh tagcgte (divertis- 
. ment) Cu Mircea Radu 

a 1 Observator 
WB Camara da todibtat

13 (thrfihr, SUA 1990) Cu: 
* ' Melanie Griffith,

i

i
i

730 Gtanas: Glasul unei 
seminții (reluare) 

8:15 Te voi tovSța si iubefti
0 (reluare) 

9:15 Lori (reluare) 
1050 Numai Iubirea

Q (reluare) 
11:15 Toar* despre Camila 
12:15 îrteeruinopțH 

13:15 Rubunarea 
14:15 Pisica sibatică. Cu:
0 Marlene Favela, Mario 

Gmano, Carolina 

Tejeta, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar 

1530 Jesus 
1725 Vremea de Acasă 

1730 Povestiri adevărate 

Emisiune cu povești rea
le despre viață, prezen
tată de Lucian Vlziru 

1850 Rețeta de Acasă 

18:10 Gtanas. Cu: Saul
B Lisazo, Dolores Hernia, 

Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, CarioS 

Torres Torrijja, Arturo 

Rios 
19:15 Ta voi tovița

Ssittrașii

PRIMA '
750 Sănrtă-mă prostule (r) 
830 CeZar și tipar
9:15 Zestrea românilor: țara 

de piatră: De înviere 

spre Abac
1050 Tonometul DP 2 Emisi

une de divertisment cu 
știri dn lumea muzicală 

1130 Chd minute de cultură 

1145 Pasiuni 
1240 Euro - Dispecer 

1245 Nemuritoarea

□ my $1 Oscar 
1430 Mid scvanfl 
1550 lmpreuni to Europa

Emisiune tn limba ger
mană. Pas cu pas -

1 | 
t I

75Oltieshopping 
! 730 Puzzle T 

î
i

(reluare)
755 Sport cu 

florentina

V 063907.00 Observator

t

2345 Stirifa PITO IV 
fr1S Rezumatul UglCam-

WtfMritePROTV 
IN uganda, dragonului
Q roșu (reluare) 
MO »idMi too pastă

■ . W 
MD Doctorul de sulfata

B(reluare)

» 
i

♦ 
i

i 
i

i

I

850 Mal mtâi sărată-mă
O (Comedie, Italia, 2003) 

Cu: Marco Coed, Stefa
nia Rocca

930 Stăpânul inelelor - cele 

Ol două turnuri (Fantastic, 
SUA 2002) Cu: Elijah 

Wood, lan Mckellen 
1230 Grădini înfricoșătoare 

13 (Dramă, Franța, 2003) 

14:10 dnema, dnema, dne- 

mi oisodul 18 
1440 Mad (Comedie, SUA 

131998)
16:10 îngerii Iul Charlie: în 

goana mare (Acțiune, 
SUA 2003) 

1850 Ozzle (Aventuri, Noua 
I WZeelandă, 2001) Cu: 
î
ii.

Deva (r)
1150-12.00 După canal- 

(Em. de divertisment, 
1530-1535 Pubfcitate 

2345-24.00 Observator$ 830 Sunset Beach (dramă, 
B SUA 1997)

930 Dragoste 
pputera 

1050Kansky 
ttewv

1055 dip Art 
1150 Monica Cu: Monica 

Puki
1250 The flavours: 

3 bucătari 
(reluare)

1255 Bani la greu 

1350 Teleshopping 

1435 Sunset Baecn 
1525 Dragrâte p putere 

16:15 Vindecări 
miraculoase

17:10 Cemera de râs 

1730Ttitanițlto Nato 
1850 Focus Prezintă: Magda 

VasIBu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val- 
can. Rubrica Meteo 

prezentată da Nadira 
1950Vfa|efa«ttium

l
; âtaBvidmăpțateiifoi (dramă, 

f? I.ISUA 1993) Cu: Antho-
. ; ny Hopkins, Emma 

(Thompson, James Fox, 
S Christopher Reeve, 
'' - {Hugh Grant La scurt 
' : timp după sffirptul celui 

rteal ll-!ee. propnetatM 

*tdu •.rangton (Ja- 
■ Mjimes Fox) rate vândută 

unui miUonar american, 
Lewis (Christopher 

'ResmA- Cunoscut el 
celui dintâi, noul propri

etar păstrează In servici
ul său pe Stevens 

(Anthony Hopkins),
' majordomul Ideal. 

HlÎMtitatato 
lib Focuetaa Prezintă: 

„Crlrtna Topescu. 

g|Mhle to ectiune 
luk 

Hl Hot Night Party 
IM Focus Prezintă: Mage- 

da VaPllu (reluare)

<
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ONE TV DEVA
08.30-10.00 Reluarea emisi

unii din ziua prece
dentă

18391845 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

I

t
1

1650 Tribuna 
lamentare

1630 Clnd minute de culturii 
1645 Jumel TVR
1750 Rebelii
1755 Euro -Dispecer
1850 Jurnalul Euronews pan

ini România
18:15 Ond minute de culturii 
1830Mirturll
1950 Sofia kil Lorenzo

* I B Eduardo Santamarina, 
Ana Martin, Jaquelloe 
Bracamontes, Sebastian 

> _ Rufii. Josefina Echanove, 
; . Antonio Medefin

i 
i 
i 
$ 
t

Dragul da Raymond 
Mistere și mituri afa 

secolului XX 
lumea de aproape 
Jurnal TVR Știri, sport,

meteo
|MI JumeU Euronews pen- 

, tniRomMi

i 
r

Matthew Modlne. Bazat 21:10 Mama vitregă 
pe o experiență adevă- De ta famate (dlvertis-

Bment) 

^00 S EXttMgMiti AnMti" 
Qțsla. Cu: Noritis Batista, 

Juan Pablo Rabe, Klara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

tazzo> iQI Marin, 
Luciano D'Alessandro, 

;Crisol Carabal, Gustavo 

Rodriguez, Mayra Ale-

v
n* Mrixmam Cu: 
Q Gabriele Spank, Jos* 

Angel Llamas, Katherine 

Siachoque> Orlando 

Miguel, Pedro Rendân,

. Jîî *- retiL filmul prezintă 

'povestea unui cuplu 

. te pe punctul de 
e-șl împlini visul vieții 

- lor, acela de a se muta 

* tntwr sigrerbă casă vic
toriană to San Francisco. 
Patty Palmer (Melanie 
Griffith) fl Matthew Mo- 
dine (Drake Goodman) 
u.ipăra casa fl speră

- 34 o poată renova p
. ' amenaja după gustul lor.

UDn 
aSOteoMitor 
:M NMMri 
«ao Stagiarii 
490 Vlvere ■ A trăi cu pasi

une (reluare)
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Spencer Breslin, Joan 
Collins, Ralf Moeller, 
Rachel Hunter 

1930 Fără lacrimi (Dramă, 
Il Marea Britanie, 2002)

Cu: Tina Kellegher, 
Brenda Flicker

2150 Sub Pământ S.R.L. Ep. 
50: Adăpostul

2150 0 fată bună (Dramă, 
SSUA, 2002)

2325 Orașul fantomelor 

(Thriller, SUA 2002) Cu: 
Matt Dillon, James 

Caan
1:20 Vasul fantomă (Horror, 
GSUA 2002)

HALLMARK

l

Luz Stella Luengas

- - brth, DmwiW --1-

fem* ue j a nmeie 
(reluare)
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TV SPORT

t

¥

$!■ 
s* 
I 
a 
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13 (comedie, Italia, 1994) 
Cu: erbara de 

Rosei,Rld^ Tognazzl,
- Alessandro Benvenuti, 

Monica Scattini. Regla 

‘imona Izzo. 0 singur* 
familie, mal muta

- cupluri. Flecare cuplu cu. • 
. povestea sa sentimen-

t
i - 
¥ 

0950 Știrile TV Sport 0930 ! 

..................................................... '«J»1

• socotii unui om sponunif ctk *
■ mal bărbătești Forța, risipe <fa j

I

1 Rugbl total Jocul de rugbl 
• socotit unul din sporturile

1145 Povestea lui Rich
Donato (dramă, SUA 

1330 Minele regelui
Solomon (II) (aven
turi, SUA 2004)

15.15 Un strigăt de ajutor
(dramă,'SUA 1«4) 

1645 Copacul fermecat
(dramă, SUA 1999) 

1830 Povestea lui Rich
Donato (dramă, SUA
1999)

20.15 Febra măritișului 
(comedie, SUA 2004)

22X5 Lege șl ordină: Intenții 
criminale 

23X30 Cinci zile până mori 
00 (suspans, coprod., 
2004) "

00X» 0 femele dificilă (m,IVl^. 
(dramă, Australia, S 

1998)

irgle, vltez lup suntele-
1 mente care se evidențiază In 

timpul unul med IMO Cam-
' pionatuî Germen de Turisme (r) , 

13:20 Fea |oc Concurs
de pocher lfe«J>tf Tv sport ;

DISCOVERY

4
II

de pocher 1*60ști Tvsport ;
< 14:10 Boxproleslonost 1650 <
..... _.j- ------------ ----

t
t
I 
â
I

I

t
»

14:10 floKprof_______________
Știrile TV Sport 16:30 Fotbal

SMma (rvluere) 1830 Știnie.TV
Sport 1H0 Fotbal Anglia:

Chartton ■ Manchester United 
In Premiere League 2045 Știr-

I s

1250 Natura to stm brută 

13.00 Mistere
14.00 Cazinouri americane 
151)0 Soartanlt’- 

1630 Revelații Industriale 

17X30 Gladiatorii 

1U0 Avertturi la pescuit 
1830 CU undița fa junglă 

19XX3 Tehnologia extremi 
20XX) Natura In stare brută 

2150 Istorii neelucidate 

22.00 Vânătorii de mituri 
00.00 Inginerie la superlativ.

r>■
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• Google... virusat! Cercetătorii din dome
niul securității informatice au descoperit un 
atac îndreptat împotriva celor care doresc să 
acceseze motorul de căutare Google. Vic
timele care tastează greșit adresa motorului 
de căutare riscă să își infecteze computerul 
cu programe malițioase. (C.P.)

• Fără limită. Termenul de preschimbare al 
vechilor monede și bancnote va fi nelimitat, 
operațiunea urmând să fie realizată la sucur
salele BNR care desfășoară activități de 
casierie. Acest lucru va fi efectuat și de 
unitățile instituțiilor de credit autorizate de 
BNR. (C.P.)

Amânarea impozitării
București (C.P.) - Amânarea introducerii 

noilor impozite privind câștigurile obținute 
din tranzacțiile pe piața de capital, din tran
zacțiile imobiliare și din dobânzi produce noi 
emoții mediului de afaceri. „Spiritul legii nu 
a fost respectat. Acum avem de-a face cu o 
altă modificare la completarea și modificarea 
Codului fiscal, care se va aplica de la 1 iunie, 
sau poate vom afla că de la 1 iulie. Pentru 
un investitor de pe piața internațională, 
această incoerență duce la luarea deciziei 
de a rămâne în stand-by până la clarificarea 
situației”, a declarat fostul ministru al Con
trolului, Ionel Blănculescu. Acesta a adăugat 
că nivelul intrărilor de capital nu este pe 
măsura așteptărilor, cauza fiind pierderea 
predictibilității mediului de afaceri din 
România. Fostul ministru al Controlului a 
afirmat că în primele două luni ale acestui 
an au ieșit de pe piață 14 mii de companii, 
în timp ce, în aceeași perioadă a anului tre
cut, au ieșit doar 4.000, aceasta fiind urmarea 
noilor măsuri fiscale adoptate în 2005.

Mii de femei 
pakistaneze 
lucrează în con
diții improprii. 
Imaginea a sur
prins o zi de 
lucru într-o fa
brică de 
cărămizi din 
localitatea Mul
tan. Numeroase 
organizații inter
naționale au 
trimis proteste 
guvernului pa
kistanez pentru 
a-1 determina să 
ia măsuri în 
privința 
protecției anga- 
jaților la locul 
de muncă.

(Foto: EPA)

Gazul va arde

1 Mai, japonezii au ales să meargă fie în

(Foto: EPA)

parcuri pentru a se distra, fie să participe la 
mitinguri împotriva înarmării nucleare.

■ Prețul la consumator 
al gazelor naturale s-ar 
putea dubla la orizon
tul anului 2007.

Clasa PAs
rimr 11

»• . București - Acest lucru se 
jntâmpla dacă situația pe

* piața petrolului va fi nefavo
rabilă, a declarat directorul 
Direcției prețuri și tarife din 
cadrul Autorității Naționale 
de Reglementare în domeni
ul Gazelor Naturale, Gabriel 
Sârbu.

„Prețul la gazele naturale 
se stabilește ca o umbră a 
prețului petrolului și produ
selor petroliere, existând- to
tuși o întârziere de corelare

Românii -

Voluntariat în U.E.
București (C.P.) - Reuniunea Directorilor 

pentru Tineret din cadrul Uniunii Europene 
a adoptat o hotărâre privind promovarea 

voluntariatului tine
rilor români în insti
tuțiile din țările mem
bre UE prin înlătu
rarea problemelor le
gate de vize și a obsta
colelor de natură eco 
nomică, anunță Auto 
ritatea Națională pen
tru Tineret. Reprezen 
tanții celor 26 de state 
participante au lansat 
și un program comun

Românii pot fi 
voluntari

de voluntariat, menit să îi determine pe 
tineri să lucreze și să acumuleze experiența 
țărilor din UE. „Tinerii din România vor 
putea merge în Occident pentru a lucra în 
cadrul unor instituții în regim voluntar, 
pentru a acumula experiență. Angajatorii 
trebuie să promoveze voluntariatul prin re
cunoașterea acestuia ca experiență profesio
nală; Voluntariatul nu va mai trebui privit 
ca o simplă muncă benevolă, nerecunoscută, 
ci drept un demers firesc în scopul dez
voltării unei cariere, acesta fiind principalul 
mesaj transmis de UE”, a declarat președin
tele ANT, Karoly Borbely.

între cele două piețe de câte
va luni”, a explicat Sârbu. El 
a precizat că prețul la con
sumator ar putea ajunge la 
440 dolari/1.000 mc în cazul 
unei evoluții nefavorabile pe 
piața petrolului, sau la 270-300 
de dolari/1.000 mc, în cazul în 
care cotațiile petrolului nu 
vor mai avea o creștere ac
centuată.
O singură sursă

în momentul de față, prețul 
la consumator este de 200-220 
dolari/1.000 mc, în condițiile 
unui preț al gazelor naturale 
din producția internă de 95 
dOlari/l.OOO mc, de 220 do
lari/1.000 mc pentru cele din 
import, la care se adaugă cos
turile de transport și dis
tribuție.

nu sunt
prea evlavioși!
■ Românii merg destul 
de rar la biserică, iar 
tinerii nu țin Posturile 
creștine.

București (C.P.) - Românii 
își amintesc de Biserică în
deosebi în perioada celor mai 
mari sărbători religioase ale 
Creștinătății - Crăciunul și 
Paștele - părând să contrazică 
prin declarații, măcar parțial, 
percepția de popor evlavios 
prin excelență, relevă uh son
daj al INSOMAR. Astfel, 34% 
dintre persoanele intervievate 
declară că merg la biserică 
„din an în paște”, ceea ce 
reprezintă o pondere impor
tantă prin comparație cu 
aceea a persoanelor care 
susțin că fac acest lucru „în 
fiecare lună” (24%).

Doar 3% afirmă că nu merg 
„deloc” la biserică. Nici Pos
tul Paștelui nu este practicat 
cu foarte multă convingere 
printre români, atât timp cât 
numai o .treime din populație 
se arată interesată să-l res
pecte în întregime.
Tinerii nu țin postul

Tinerii (18 - 34 de ani) a- 
cuză cele mai mari dificultăți 
în a respecta privațiunile im
puse de perioada Postului. Pe 
măsură ce înaintează .în vâr
stă, românii par a fi mai pre
ocupați de respectarea Postu
lui.

Potrivit aceluiași sondaj, 
64% dintre români declară că 
se tem de Dumnezeu, abia pe 
locurile următoare situându- 
se boala (55%), creșterea pre
țurilor (42%), sărăcia (41%).

mai scump
Prețul gazelor naturale din 

producția internă este în 
prezent de circa jumătate față 
de prețul importurilor, însă 
cele două cotații vor cunoaște 
o tendință de egalizare în 
viitor, iar dependența Româ
niei de importuri va crește.
Milioane de consumatori

România nu este colectată 
(în ambele sensuri) cu nici 
una din țările vecine în ceea 
ce privește rețeaua de trans
port gaze naturale, fapt ce 
împiedica comerțul regional. 
România nu este astfel conec
tată la piața europeană a 
gazelor naturale și importă de metri cubi de gaze natu- 
dintr-o singură sursă, Fe
derația Rusă.

Consumul mediu anual al 
României este de 18 miliarde

Prețul gazului metan va depinde 
de cotațiile pe piața petrolului.

rale, existând două milioane 
de consumatori și 25 de ope
ratori de distribuție, cu capi
tal privat. i

de spanioli au invadat plajele de 1 Mai. Festivitățile
organizate de Ziua Internațională a Muncii nu i-au prea 
atras, preferând să stea la soare și să deguste din spe
cialitățile marine. Cei mai mulți turiști s-au aflat pe pla
ja la Costa del Sol. (Foto: EPA) 3

Al

•

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 3 mai 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forlnt
BNR 36.211 27.931 53.456 23.562 143

S Cursul valutar practicat. ue băncile din Deva în 29 aprilie 2005
Valută euro 

. e
dolar liră sterlină franc elvețian forint., „

V C V ■' @ 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 35.750 36.650 27.580 28.460 52.500 54.270 23.130 23.960 136 148
Banca Transilv. 35.680 36.380 27.664 28.164 52.909 53.684 23.343 23.743 140,35 145,35
Raiffeisen Bank 35.700 36.400 27.500 28.300

♦
52.700 53.900 23.120 23.780 137 154



• Triplarea subvențiilor. 
„Dezvoltarea sectorului zoo
tehnic este una din priorități. 
Cuantumul subvențiilor acor
date acestui sector s-au tri
plat, iar dezvoltarea zooteh
niei creează la rândul său o

mai bună desfacere a produselor cerealiere", 
susține loan Simion (foto), directorul DADR 
Hunedoara. (L.L.)

• Expoziția AGRARIA. în prima parte a 
lunii mai se va desfășura ediția a Xl-a a 
expoziției AGRARIA, târg specializat în agri
cultură, industrie alimentară și ambalaje. 
Printre participant se vor afla și aproximativ 
60 de fermieri și specialiști” agricoli din 
județul Hunedoara. (L.L.)

Trei noi măsuri SAPARD
Deva (L.L.) - UE alocă până în anul 2007 

României, prin programul SAPARD, fonduri 
de 1,3 miliarde de euro, la care se adaugă 
contribuția Guvernului român (365,9 mi
lioane de euro) și sumele atrase de la ben
eficiarii proiectelor (812,7 milioane de euro). 
Comisia Europeană ar putea acredita, în 
luna septembrie, patru noi măsuri din 
cadrul programului SAPARD pentru Româ
nia. Cele patru măsuri vizează îmbunătăți
rea structurilor în vederea realizării con
trolului de calitate a alimentelor, consti
tuirea grupurilor de producători, programe 
de agromediu și silvicultură. în prezent, 
sunt acreditate șase măsuri, printre care 
îmbunătățirea prelucrării și marketingului 
produselor agricole și piscicole, investiții în 
exploatații agricole, precum și dezvoltarea 
infrastructurii rurale.

PadOMta 02.05,2005 ~ 0g,05.2X>05
2 mal Hațeg, târg de animale și mărfuri

5 mai Brad, târg de animale și mărfuri

Lupeni.târg de produse industriale

Smal DabrS, târg de animale șl mărfuri • 
Vața de Jos, târg agroindustrial 

Petroșani, piața Lunca, târg de produse 

Industriale
Orăștie, târg de vite

7 mai Vulcan, târg de animale
Crișcior, piață alimentară

Hunedoara, târg auto-moto-velo

8 mai Turdaș, târg de animale și mărfuri

Evaluarea pagubelor 
produse de ploi culturilor

București (RP) - Pagubele înregistrate în 
urma ploilor din ultimele zile, pentru cul
turile agricole, se ridică, deocamdată, la cir
ca 266 miliarde lei, a declarat Adrian Tibu, 
purtătorul de cuvânt al Ministerului Agri
culturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. 
„Deocamdată nu putem estima la cât se 
ridică pagubele în ceea ce privește ani
malele”, a precizat Tibu. Din datele furni
zate de MAPDR - conform informațiilor din 

' teritoriu - au fost afectate 87.703 ha de cul
turi agricole, în nouă județe, cele mai mari 
suprafețe înregistrându-se în Timiș (64.506 
ha), Arad (10.168 ha) și Caraș Severin (7.029 
hectare). Alte județe care au avut de sufer
it în urma inundațiilor au fost Brăila, 
Mehedinți, Hunedoara, Vâlcea, Călărași și 
Sălaj. Dintre suprafețele cultivate, cele mai 
mari pagube s-au înregistrat la culturile de 
grâu (27.753 de ha afectate) și orz (5.605 ha). 
Au fost, de asemenea, inundate 15.713 ha 
de pășuni. în prezent, Ministerul Agricul
turii face evaluarea totală a pagubelor, 
urmând ca, astăzi să anunțe măsurile de 
sprijin pentru agricultorii afectați.

durabilă cer stabilirea unei păduri perma
nente garantate legal; standarde pentru 
tăieri anuale permise și cicluri de tăiere.

(Foto: Tralan Mânu)

Agroturismul, 
între succes

Turismul rural înseamnă natură și sănătate, verdele pajiștilor mon
tane și liniștea tulburată doar de ciripitul vesel al păsărelelordeziluzie

rale, muzeu unicat în Europa,■ Condiția succesului: 
agricultorii să devină 
prestatori de servicii 
agroturistice.

Loredana Leah_______________
loredana.leaheinfonnmedia.ro

Deva - Județul Hunedoara 
are resurse turistice fantasti
ce: munți, râuri, lacuri, pă
duri, floră, faună, ape mine-

Reconstrucția sistemului de învățământ
■ Aproape 400 de 
școli noi și alte 430 ali
mentate cu apă pota
bilă în mediul rural.

Raluca Iovescu_______________
raluca.iovescu@ilnformniedla.ro

Deva - în acest an vor fi 
construite în mediul rural 371 
de școli care le vor înlocui pe 
cele foarte vechi. Aceasta este 
una dintre prioritățile pro
gramului derulat de Minis
terul Educației și Cercetării: 
„Reconstrucția sistemului de 
învățământ în mediul rural”. 
Primul obiectiv al programu
lui este: reabilitarea școlilor 
din mediul rural care vizează: 
finalizarea a 40 de școli, cu
prinse în Proiectul de Reabili
tare a Infrastructurii Școlare; 
dotarea cu mobilier școlar a 
cca 1500 de unități școlare din

Tractoare noi, la preț de „second-hand^
■ Solicitanții trebuiau 
să îndeplinească în 
primul rând condițiile 
de eligibilitate.

Lohedana Leah_______________
loredana.leah@Informmedia.rd

Deva - Pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli pri
vind achiziționarea de trac
toare agricole noi, combine 
noi de recoltat cereale și ma
șini agricole noi care lucrează 
în agregat cu tractoarele, cu 
finanțare de la bugetul de 
stat, județul Hunedoara a be
neficiat anul acesta de 2,6 
miliarde lei.

Beneficiarii programului 
au fost producătorii agricoli 
înregistrați în registrul agri
col, persoane fizice sau juri

rezervații naturale și obiec
tive turistice deosebite. Din 
păcate, aceste resurse nu simt 
valorificate decât într-o mică 
măsură din punct de vedere 
turistic. Pentru a deveni 
membru viabil al Uniunii Eu
ropene, România trebuie să 
modifice raportul între per
soanele care lucrează în do
meniul serviciilor și cel al a- 
gricultorilor, în favoarea pri- 

mediul rural; executare^ lu
crărilor de alimentare cu apă 
la un număr de 430 de școli și 
lansarea proiectării pentru 
un număr de 1000 de școli din 
mediul rural în vederea asi
gurării facilităților minime.
Cărți și calculatoare

Un alt obiectiv este dotarea 
școlilor din mediul rural cu 
materiale didactice și echipa
mente informatice. Acesta va 

dice, care nu accesează pro
grame similare cu' finanțare 
externă.
Peste 100 de cereri

“La nivelul județului Hune
doara au fost depuse mai 
mult de 100 de cereri pentru 
achiziționarea în regim sub
venționat a mașinilor și uti
lajelor agricole” spune loan 
Simion, diector DADR. în li
mita fondurilor disponibile, 
cei care au îndeplinit condi
țiile cerute de lege și au avut 
dosarul complet pentru a pu
tea beneficia de fonduri sunt 
fericiții posesori ai unor ma
șini și utilaje agricole noi. De 
aceste fonduri au beneficiat 
în primul rând agricultorii 
care lucrează suprafețe agri
cole mari. Beneficiarii sub
venției de 45% acordată pen

mei categorii. O cale pentru 
aceasta ar fi transformarea 
locuitorilor satului în presta
tori de servicii agroturistice.
Multe locuri libere

De Paști, pensiunile agro
turistice din județ nu au fost 
ocupate la capacitate maximă, 
marea lor majoritate fiind lip
site de vizitatori. Nimic nu 
este mai dezamăgitor pentru 
un mic investitor decât să va

consta în dotarea a peste 400 
de Centre Fixe de Resurse; do
tarea a peste 400 de depozite 
de carte școlară; dotarea uni
tăților de învățământ cu carte 
școlară pentru clasele V - 
VIII; dotarea a 34 de inspecto
rate școlare județene cu auto- 
laboratoare pentru activitatea 
de mentorat și dotarea a 8500 
de unități de învățământ pen
tru clasele I - VIII cu mate
rial didactic.

tru achiziționarea de mașini 
și utilaje agricole noi au obli
gația ca, în termen de maxi
mum 3 zile lucrătoare de la 
data achiziționării utilajelor, 
să prezinte la DADR copii de 
pe factura fiscală și de pe pro- 

Prețul tractoarelor variază în funcție de capacitatea acestuia

dă că propria lui afacere în 
care a investit mulți bani, și 
muncă stagnează sau esteem 
regres. Autoritățile locale uu 
fac nimic pentru promovattea 
agroturismului hunedoreări! 
Pensiunile hunedorene nu 
sunt cunoscute de turiști. Cei 
interesați se reorientează spre 
alte județe, unde, datorită piv 
blicității, toate locurile sunjt 
ocupate cu mult timp înainte 
și întreaga zonă prosperă.

4

peste 300 de specii 
de veverițe dintre 
care cele mai - 
cunoscute sunt: 
veverița roșie, 
marmotele, 
câinele de prerie 
și veverița 
zburătoare. Ve
verițele „de 
pământ”, adică 
cele care nu 
trăiesc în copaci, a 
au un fel de 
buzunare în obra- | 
ji care le ajută să- 
și ducă mâncarea, I 
în scorbură, pen- I 
tru stocare.

(Foto: Traian Mânu) .J

Economia 
cunoașterii ■

Deva (R.I.) - Aproxi
mativ 2700 de școli din 
zonele sărace și orașeltM 
mici monoindustriaN® 
vor fi dotate cu rețele dqS 
vaivaiaiuaic piui 
mediul Programului „E- 
conomia Cunoașterii”, ce 
se va derula în anul 2005 
în colaborare cu Ministd|jj 
rul Comunicațiilor ș^R 
Tehnologiei Informației 
(faza pilot).

A fost lansată deja licff’ 
tația internațională per®» 
tru faza pilot a proiectil® 
lui în care este cuprin»®^ 
și orașul Aninoasa. .ț r'5 

Proiectul va fi imple
mentat printr-un împru
mut estimat la 80 de mL< 
lioane de dolari.

cesul-verbâl de recepție. Acest 
lucru este necesar în vederea 
decontării de către D.A.D^ 
Hunedoara a alocației acor
date producătorului agricol fff 
contul furnizorului de mașinJ 
și utilaje agricole.

loredana.leaheinfonnmedia.ro
mailto:raluca.iovescu@ilnformniedla.ro
mailto:loredana.leah@Informmedia.rd


Protest financiar si ne
SPORT ■ CS Deva a început

• Steaua urcă în top. Steaua ocupă locul 
79, cu 128 puncte, urcând o poziție în clasa-, 
mentul mondial al cluburilor pe aprilie, dat 
publicității, ișri, de Federația Internațională
de Istorie și Statistică a Fotbalului. Steaua se 
află la egalitate cu Atletico Madrid. Dinamo 
a coborât de pe locul 162 pe 164. (C.M.)

• Salt de 31 de locuri. Andrei Pavel ocupă 
locul 46, cu 52 de puncte, în clasamentul 

•Indesit ATP 2005 Race, dat publicității, ierii, 
la Monte Carlo. Pavel a urcat 31 de poziții 
față de ierarhia anterioară și se află la egali
tate de puncte cu spaniolul Albert Costa și 
francezul Sebastien Grosiean. (C.M.)

■ Deva (C.M.) - Rezultatele etapei.» câmbâtâ, 30
«s: EGM Bacău - U Craiova i-1 (Cursaru -2/ Daou-

89); Gloria - Rapid 0-2 (N. Grigore - 69, Ionel .Gane 

- 73); FC Brașov - Dinamo 1-1 (Balint - 24 / ZJcu - 88); 
CI® Cluj - Farul M; Steaua - Sportul 1-0 (Nicolae Dkâ 

- 30); Poli lași - Oțelul 1-0 (Pîrvu - 59);-F£ Național - FC 
Argeș 2-1 (Sg. Radu-68, I. Savu -87 /, BÎIașca (65); Roii 

Timișoara - Apulqm 1-1 (Flavius 83d - 7 { Gjldean 54),

slab, iar când a încer
cat să revină n-a mai 
avut forța necesară.

ClPMAN MARWOț,_____________
dprian.n wfnuteii4mmeaia.ro

Deva - Elevii lui Romulus 
Gabor nu s-au prea omorât cu 
firea în prima repriză a par
tidei cu Liberty Salonta, pro
testând în acest fel față de 
restanțele financiare pe care 
le are clubul față de ei. în a- 
ceste condiții, echipa bihorea- 
nă a controlat ostilitățile, cre- 
ându-și multe ocazii, dhr a 
concretizat doar una.
Dominare bihoreană

Prima mare ocazie a oas
peților a semnat-o Cotan 
(min. 2) care a țintit transver
sala cu o boltă peste Rahovea
nu de la 35-40 de metri. Apoi, 
Luca (min. 7) a deviat cu ca
pul la colțul lung după un

I >
porții, pentru eă la cele trei 
firave ocazii avute, Moț (4),

Portarul Rahoveanu a greșit la golul oaspeților

corner, dar Ceaușu a amânat 
deschiderea scorului, respin
gând de pe linia porții, iar 
Cotan (min. 14) a avut o nouă 
tentativa de a-1 surprinde cu 
un șut de la distanță pe por
tarul devean. Inevitabilul s-a 
produs în minutul 38, când 
același Cotan a executat bine 
o lovitură liberă de la 20

metri lateral dreapta, iar 
Rahoveanu a apreciat greșit 
traiectoria și mingea a căzut 
la 3-4 metri de poartă și a 
intrat în plasă. Pe finalul 
reprizei, Liberty a mai ratat 
două mari ocazii prin Arde
lean (39) și Luca (43), în 
vreme ce CS Deva a rămas 
fără nici un șut pe spațiul

Pepenar (33) și Tănase (44) au 
avut execuții neinspirate.
Schimbarea la față

Sosirea primarului Mircia 
Muntean în tribune cu câteva 
minute înainte de pauză a 
schimbat radical prestația de- 
venilor din repriza secundă, 
probabil în speranța că un joc 
bun va avea ca rezultat rezol
varea problemelor financiare. 
CS Deva a alergat mai mult 
și au apărut ocaziile la poar
ta orădeană, Moț (49) și Tăna
se'(52) fiind la un pas de ega- 
lare. Plusul de ambiție a fost 
concretizat când Tănase (62) 
l-a găsit cu o pasă precisă pe 
Pepenar care a preluat pe 
piept și a șutat din întoarcere, 
marcând un gol spectaculos. 
CS Deva a forțat victoria pe 
final, dar n-a avut forța să-și 
îngenuncheze adversara care 
probabil plângă că a pierdut 
două puncte.

Clasament '
î. Steaua 23. 15 5 3 41-15 50

2. Rapid 23 13 5 5 . 37-23 44

3. Dinamo 23 14 1 8 43-27 43

4. FC Farul 23 11 7 5'.: 31-20 40

5. FC National 23 11 6 6 . 39-28 39

6. PoliAEKTm. 23 10 4 9 . 31-31 34

7, Sportul stud. ' 23 8 9 27-24 31

8. Otelul 23 9 4 1® 19-21 31

9. CFR Cluj 23 7 8 8 ,27-35 29

10. Gloria 21 S 3 12 •• ■"' 33W 27

11. FC Argeș 23 6 9 8 28-32 27

12. Poli lași- 23 7 6 10 22-3S 27

13. FCM Bacău 23 6 8 9 16-22 26

14. Apulum 23 is-5 6 12 21-44 21 '

15. U. GnfeMM- w 4 7 12 21-31 19

16. FC Blfcșov 23 4 6 13

-

;21-M U '

Deva (C.M.) - «wțBtaWțgț 
Oașul Negrești - Armătura

Gorvinujui Hunedoara a fost exclusă din campionat, din 

cauza m *oi către jucători, iar rezultatele i-au fost anu

late.
■; -7>''

________-

1. Jiul Petroșani 21 ■15 ■ 4 2 47-15 49

2. Gaz Metan 21 15 3 3 37-16 48

3. Olimpia S.M. ■21 12 4 5 .31-14 40

4. FC Bihor 22 11 6 5 s?-« 39
1. Armătura Zalău 22 7. 11 4 35-23 . 32

6. u. ciuj 22 9 4 9 3B-28-' 31

7. Liberty Salonta 22 8 7 7 27-29 31

8: UTA Arad 21 8 4 9 ■82-25 28

9. tSCTurzii ... 22 7 7 8 22-31 28

10. U. Sînnicolau , 21 6 7 8 25-

11. Tricotaje Ineu 21 7 4 10 31-42 25

12. CS Deva 21 6 6 9 23-27 24

13. Unirea IM 21 4 4 13 18-39 16

14. Oașul Neqresti 22 5 1 16 16-42. 16

15. ACU Arad ' -22 . 1 8 13 12-36 11

Șapte medalii la concursul 
Cupei Mondiale de la Gent
■ Delegația gimnasticii 
românești și-a onorat 
cartea de vizită prin 
evoluții foarte bune.

ClPUlAH MABIMUț
ciprianjMrtautfffnfMmmedla.ro

Gent (C.M.) - De parcă sa£ 
orificiile făcute pe parcursul 
sutelor de ore de antrenament 
nu ar fi fost suficiente, gim
nastele șî gimnaștii din Ro
mânia nu avut liber nici 
chiaj îp rioada în care în 
țffiiFse’sărbătorei învierea 
Domnului. Lotul feminin și 
cel masculin de gimnastică al 
României au participat, sâm
bătă și duminică, la prima 
etapă a Cupei Mondiale, des
fășurată la Gent, în Belgia. 
Rezultatele au fost ca de obi
cei bune, delegația României

Cătălina Ponor

1. C. Ponor (România) 9,737

7 .. Marines (Olanda! 9,050

3. Zhang Nan (China) 8,862

8. D. Sofronie (Ramânla) 8,125

FOTlaD.:
sărituri:_________________
1. Aiicia Sacramone (SUA) 9,462
2. Anne Diluzio (SUA) 9,3i~2~

3. Chenq Fei (China) 9,312

SoF 3 O'Neil (Canada) 9,350
2. Robea Ori (Ungaria) 9,262

3. M. Drâqulescu (Rom.) 9,262

Sâriturl:____________________
1. R. Șelariu (România) 9,512

2. R. Dominguez (Elveția) 9,481

3. M. Dtăgtilescu (Rom.) 9,443

. , '■

B8roa:

onorându-și cartea de vizită, 
prin cucerirea a șapte medalii 
cu care a ocupat locul I în cla
samentul neoficial pe medalii.

Aur și argint la feminin
Tripla campioană olimpică 

de la Atena, Cătălina Ponor, 
și-a demonstrat încă o dată 

^măiestria, chiar dacă în ulti
ma perioadă antrenamentele 
de la lotul olimpic feminin au 
fost bulversate de procesul 
antrenorilor Belu și Bltang. 
Cătălina a obținut medalii la
ambele aparate la can a' con- masculin a depășit de aceasță și pe cea de bronz la paralele, 
curat, cucerind aurul la"baf "dată numărul de medalii cu- Tot două meaalii a „scos” și 

sportivul Marian Drăgulescu, 
care a obținut medalii de 
bronz la sol (egal cu ungurul 
Gal, ocupantul locului doi) și 
sărituri, în vreme ce loan Su- 
ciu s-a ales doar cu o medalie 
de argint în concursul la cal 
cu mânere.

nă și locul doi la sol, la egali
tate însă cu învingătoarea 
Alicia Sacramone (SUA). Cea
laltă gimnastă prezentă în 
concurs a avut o evoluție mo
destă, calificându-se într-o 
singură finală, la bârnă, unde 
a obținut doar locul opt. Lotul /

cerite de fete, gimnaștii antre
nați de Dan Grecu obținând 
cinci medalii.
Cinci medalii la masculin

Cel mai bine s-a prezentat 
Răzvan Șelariu care a cuce
rit medalia de aur la sărituri

Scor „umflat" de șansă și pragmatism
■ Diferența mare de 
scor dintre combatante 
nu reflecta corect reali
tatea din teren.

ClPRIAM MAWNBț_________________
dpftaR.mMimrtffhflormmsedta.ro

Petroșani (C.M.) - Cei care 
nu au văzut meciul de vineri 
de la Petroșani și judecă doar 
prin prisma rezultatului final 
ar putea crede că Jiul și-a 
revenit după prestațiile mo
deste din ultima perioadă. 
Din păcate, lidera n-a încân
tat deloc prin joc, iar scorul 
final e unul înșelător, întru
cât reflectă mai degrabă prag
matismul maxim al minerilor

și șansa avută de Hotoboc la 
numeroasele ocazii ale sâr- 
marilor din prima repriză.
Joc slab

Trupa lui Tudorache, lip
sită de aportul a patru titu
lari, Pîcleșan Perenyi - sus
pendați, Luca și Bădoi - acci
dentați, s-a mișcat greoi în 
prima repriză, jucând mai 
slab parcă decât în partida cu 
Armătura. ISCT n-a stat prea 
mult pe gânduri și a încercat 
să întindă mâna de ajutor 
promisă „găzarilor”, dar i-a 
lipsit luciditatea la finalizare. 
Finalul primului mitan a 
însemnat însă răsturnarea 
carului cu noroc în contul 
Jiului, Voicu (43) deschizând

scorul dintr-o lovitură liberă
de la 35 metri lateral stânga, 
iar Iorga (44) transformând 
un penalty scos de veteranul 
Militaru. La acest scor zaru
rile erau practic aruncate, iar 
golul trei reușit de Movilă 
(74), după o centrare a lui Ior
ga, nu face decât să accentu
eze disproporția dintre reali
tatea din teren și scorul final. 
Dincolo de rezultat, remar
căm absența din primul 11 a 
lui Fritea și Dulcea, titulari 
în era Mulțescu, și prezența, 
dar la un nivel foarte modest, 
a lui Apetri atacantul năbă- 
dios pentru care a fost prac
tic îndepărtat antrenorul 
principal din retur al Jiului 
Petroșani.

45% Reducere Honoinisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!

Abonează te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei
CUM TE ABONEZI?

(0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.S20 lei (0,10 lei noi)

<r Decupează și completează talonul.
o- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 

trimite-l prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.

o- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURNAL
Abonamente

rlo octn valahii fi Ia nhnnflTTiontril de luni

1 lună

3 luni
6 luni

59.000 Iei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) pre(/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31.9 lei noi) pre(/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

0

wfnuteii4mmeaia.ro
ciprianjMrtautfffnfMmmedla.ro
dpftaR.mMimrtffhflormmsedta.ro


• Primi. Internaționalul Daniel Pancu a ofe* 
rit o primă de 5.000 de dolari jucătorilor lui 
Poli lași, după victoria cu 1 - 0 In fața Oțelu* 
lui. .Mă bucur că ieșenii nu m-au uitat și m-au 
primit cu căldură* a declarat Pancu.(MF)

• Probleme. După ce au plecat de la Bistri
ța, în urma partidei Gloria - Rapid 0 -2, ra- 
pidiștii s-au confruntat cu o problemă ine
dită! Undeva între Dej și Gherla autocarul 
formației s-a defectat și întreg lotul, inclusiv 
antrenorul Răzvan Lucescu, a coborât pentru 
a împinge autocarul.(MF)

Frank Lampard (d) șl colegii săi, campionii Angliei (Foto: epaj

Campioană după 50 de ani

Italianul Valentino Rossi a câștigat pri
ma ediție a Marelui Premiu al Chinei și s-a 
instalat la poziția de lider al clasei „regină” 
a matumur-.dialului de viteză.(D.N.) (Foto: epaj

■ Gruparea de pe 
Stamford Bridge a fost 
elogiată la unison de 
toată presa britanică.

Londra (MF) - Presa engle
ză de duminică și luni li elo
giază pe Frank Lampard și 
John Terry, dar subliniază și 
aportul patronului Roman 
Abramovici sau influența ma
nagerului Jose Mourtaho ta 
ceea ce privește câștigarea 
campionatului Angliei de că
tre echipa Chelsea, după 50 de 
ani, informează AFP.

„Champard”, se poate citi 
pe ultima pagină din News of 
the World, cel mai vândut ta

Hagi se lupta pentru titlu
Istanbul (MF) - Tehnicianul Gheorghe 

Hagi consideră că echipa sa, Galatasaray, 
a meritat să obțină cele trei puncte puse 
in joc la meciul In deplasare cu Malatyas- 
por, scor 0 -1, disputat, duminică, ta etapa 
a XXX-a a campionatului Turciei. „Am avut 
un început bun de joc și în prima repriză 
am avut o evoluție bună. Și ta primele 25 
de minute ale reprizei secunde am jucat 
bine. în această perioadă am avut ocazii 
pe care le-am ratat. Pot spune că spre sfâr
șitul meciului am suferit, pentru că adver- 

, sării noștri nu aveau nimic de pierdut și au 
făcut presing. Să nu uităm că Malatyaspor 
este o echipă greu de învins pe propriul te
ren. Astăzi a jucat bine, dar noi am meri
tat cele trei puncte”, a spus Hagi. Românul 
a precizat că echipa sa se va lupta până la 
finalul campionatului pentru .câștigarea ti
tlului. „Cred că in acest sezon am făcut lu
cruri frumoase. Cel mai important este că 
am asigurat o continuitate ta ceea ce pri
vește evoluția echipei. Nimeni nu știe ce 
se va întâmpla mâine. Noi jucăm din ce în ce 
mai bine, vom învinge în fiecare meci și 
vom vedea ce va fi”, a afirmat tehnicianul.

Bayem Munchen, 
campioană

Munchen (MF) - Echipa 
Bayem Munchen a câști
gat, pentru a 19-a oară în 
istoria clubului, campio
natul Germaniei, după ce 
a învins, sâmbătă, ta de
plasare, cu scorul de 4 - 0, 
formația FC Kaiserslau
tern, într-un meci din eta
pa a XXXI-a a competiției, 
informează AFP. Golurile 
echipei Bayern Munchen 
au fost înscrise de Mi
chael Ballack '19 și Roy 
Makaay '35, '48, '68. Cu 
trei etape înainte de fina
lul campionatului, Bayem 
Munchen a acumulat 68 
de puncte și nu mai poate 
fi ajunsă de ocupanta lo
cului doi, Schalke 04 (57 
de puncte), care a remi
zat, sâmbătă, scor 3 - 3, pe 
teren propriu, în fața for
mației Leverkusen. Felix 
Magath, antrenorul din acest 
an al bavarezilor se află la 
primul titlu de campion. 

•V

ti

IO
Ândiei rtfiBI (d) a reușit să acceadă în finala de la Mun
chen, unde a fost Învins de specialistul pe zgură din Ar
gentina, David Nalbandian.(D.N.) (Foto- epa)

■ Atacantul naționalei 
: Germaniei a făcut un 
! gest foarte rar într-un 
' joc din Bundesliga.

> Bremen (MF) - Presa ger- 
! mană de luni îl elogiază pe 
p atacantul echipei Werder Bre- 
- men, Miroslav Klose, care l-a 
L convins pe arbitrul meciului 
i cu Arminia Bielefeld să nu 
i acorde un penalti, informează 

AFP. în minutul 28 al meciu
lui, la scorul de 0 - 0, Klose, 

' în vârstă de 26 de ani, a căzut 
în suprafața de pedeapsă la 
un duel cu portarul advers, 
Mathias Hain. Arbitrul Her
bert Fandel a acordat penalti 
pentru Werder și l-a sancțio
nat cu un cartonaș galben pe 
Hain. însă, arbitrul asistent a

J*

. X,

k /

f

bloid de duminică din Marea 
Britanle, titlu scris în semn 
de omagiu pentru cele două 
goluri marcate de mijlocașul 
englez ta meciul cu Bolton, 
scor 2 - 0, care a asigurat fi
tul echipei de pe Stamford 
Bridge. însă, și căpitanul John 
Terry este elogiat, mai ales că 
apărarea condusă de el nu a 
primit decât 13 goluri ta 35 de 
meciuri. „Chelsea are mari 
jucători englezi ta Lampard șl 
John Terry, care pot sta umăr 
la umăr cu câștigătorii titlu
lui din orice generație”, scrie 
News of the World.

Și Sunday Times apreciază 
evoluția celor doi fotbaliști: 
„John Terry și Frank Lam

Loeb i-a „luat fața" lui Solberg
■ Raliul Sardiniei a 
adus o nouă schimbare 
de lider în clasamentul 
mondial al piloților.

Liviu Gordea

Olbia - Sâbastien Loeb (Cit
roen) a obținut victoria ta Ra
liul Sardiniei, cea de-a cincea 
etapă a sezonului, francezul 
marcând astfel al treilea său 
succes ta acest an. Cu acest 
rezultat Loeb revine în frun
tea clasamentului general al 
Campionatului Mondial de 
Raliuri, cu un avantaj minim, 
de doar un punct, în fața 
principalului său contracandi
dat, Petter Solberg (Subaru), 
clasat pe locul secund în Ita
lia. Pus în dificultate de po
ziția din care a luat startul ta 
prima zi a competiției, norve
gianul a reușit să depășească 
acest impediment, obținând 
opt puncte extrem de prețioa
se, care îl mențin ta lupta 

■i

pard nu pot fi mai mult «An
glo». John și Frank. «Cheese 
and pickle» (sandwich de 
brânză șl legume ta oțet, spe
cialitate engleză), «Fish and 
chips» (pește prăjit, altă spe
cialitate)”.

însă, publicațiile britanice 
nu îl uită nici pe arhitectul 
succesului, managerul Jose 
Mourinho, sub conducerea 
căruia Chelsea a câștigat deja 
Cupa Ligii și joacă ta semifi
nalele Ligii Campionilor cu 
Liverpool. „Poate că a avut la 
dispoziție material, dar șl el 
a demonstrat că este un mare 
croitor'*, a declarat pentru 
Mail on Sunday, Sir Bobby 
Robson, care l-a angajat pe 

Săbastien Loeb a câștigat prima rundă mediteram nă. 

pentru titlu. După o primă zi 
începută excelent și încheiată 
dezastruos, Marcus Gronholm 
a realizat o adevărată cursă 
de recuperare, reușind să re
vină de pe poziția 14 până pe 
ultima treaptă a podiumului.
Eforturi

Cu toate că deține primul 
loc la constructori, Peugeot a 
obținut cu dificultate punctele 
necesare menținerii poziției. 
Cu o mașină a cărei evoluție 
s-a încheiat o dată cu anunțul

Mourinho ca traducător in 
perioada în care antrena pe 
FC Porto ta 1993, iar apoi pe 
FC Barcelona ta 1996.
Omul din umbră

Miliardarul rus a investit 
in Chelsea, în cele 670 de zile 
de când este patronul acestui 
club, 683,4 milioane de lire 
sterline. Abramovici a plătii i 
140 de milioane de lire ster^ 
line când a preluat clubul de 
la Ken Bates, iar apoi a chel
tuit 213 milioane de lire ster
line pentru transferuri, 215 
milioane de lire sterline pen
tru salarii și 115,4 milioane de 
lire sterline pentru un Împru
mut fără dobândă.

(Fote: EPA) 

retragerii la finalul anului, 
Gronholm și Markko Martin 
au de luptat cu adversari care 
au un program de cercetare 
și testare ce funcționează mai 
departe. Raliul Sardiniei a 
marcat revenirea Campiona
tului Mondial ta Europa, în 
zona mediteraneană. După in
cursiunea din insula italiană, 
urmează Cipru, Turcia și Gre
cia, etape dificile și dure, care 
vor completa prima jumătate 
a sezonului. Etapa a șasea va 
avea loc în perioada 13-15 mai.

intervenit, iar Klose a confir
mat 'ra nu a fost faultat, ast- 
fel că Fandel a revetft asupra 
decizfei. „Klose, gentlemanul”, 
scrie, luni, publicația Kicker, 
care apreciază că gestul ata
cantului este „foarte rar ta . 
fotbalul profesionist”.

tex 

Fairplay
„Acest om este un exemplu 

pentru Bundesliga”, notează 
la rândul său cotidianul Bild. 
„Nu am văzut așa Ceva ta 25 
de ani de arbitraj”, a spus Fan
del. „Meseria de arbitru este 
destul de dificilă. Trebuie să 
existe fairplay' ș'i să le facem 
sarcina mai ușoară”, a subli
niat Klose. Werder Bremen a 
câștigat meciul de sâmbătă cu 
scorul de 3 - 0, Klose marcând 
al treilea gol în minutul 78.

r
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Vând ap. 2 camere (03)
• semldecomandate, Dadă etaj 3, amenajat, 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 600 milioane 
lei. Tel. 0740/015454.
• tennopin, Bțesle, faianță marmură AL 
Straiului, Deva, bine întreținui, preț 720 milioane 

.lei, negociabil. Tel. 0727/756116.

1j» urgent, balcon închis, contorizat tot, ocupabil 
imediat, zona Micro 15, preț 410 mii. lei. Tel. 

0766/788251.
• agent, ta circuit etaj 1, ocupabil imediat 
contorizări, balcon închis, ușă metalică camere 
cu parchet baie cu geam. Tel. 0722/586819.
• agent, senddecomandate, zona Eminescu, 
ocupabil imediat bucătărie, baie, hol, gresie, 
faianță cameră podele laminate, tel. 
0741/196567.
• ageră, zona Eminescu, parter, renovat una 
cameră spațiu comercial cu ușă spre stradă 
ocupabil imediat preț 21.000 euro, negociabil. 
0723/335189.
• zonă centrală etaj 3, bloc de cărămidă balcon 
mare închis, parchet, gresie, faianță st 54 mp, 
contorizări, preț 910 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• zona Minerului, bl. 28 etaj 1, ap. 45, bloc 
cărămidă decomandate, contorizări, balcon 
închis, gaz 2 focuri, îmbunătățiri, preț negociabil. 
Tel. 0723/933333.
• zona Traian Vuia, gresie, faianță boiler, 
convertor, parchet jaluzele, balcon închis, preț 
480 milioane lei. Tel. 0726/370211.
• cartier Dadă bl. 31, parter, preț 750 milioane 
lei, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• apartamant 2 camere sau garsonieră în Deva 
ofer 28 - 30.000 euro, pe loc. Tek 0722/362364.
• cunpăr foarte urgent apartament în Deva 
zonă bună plata imediat Tel. 215212.
• cumpăr urgent zonă bună în Deva plata 
imediat. Tel. 0722/564004.
• In Mkro 5, fără îmbunătățiri, ofer maximum 
250 milioane lei. Tel. 0726/370211.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, etaj 2, zonă ultracentrală 2 băi, 
2 balcoane, parchet, st 84 mp, complet conto- 
rizat, preț 42.000 euro. Tel. 0726/710903.
• decomandate, Gojdu, Al, Păcii, etaj 2, 
modificări, îmbunătățiri, contorizări, st 70 mp. 
Tel. 213244,0741/154394.
• agent, decomandate, Str. Liliacului, stare 

>foarte bună ocupabil imediat, parter înalt, preț
'.^.foarte bun. Tel. 231284.

• vând sau schimb cu apartament 2 camere, 
decomandate, contorizări, etaj 1, zona G. 
Enescu, preț 40.000 euro. TeL 228615.

Vând ap. 4 camere (07)
• zona macului, decomandate, etaj interme
diar, 2 băi, 2 balcoane, amenajări interioare, 
urgent preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/437889.

Vând case, vile (13)

EiTg^ă^upSîSISedarpreț lTmld,1eir 

în Deva Str. Grivi ța, nr. 31. Tel. 236510.
• casă ta Deva zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și

| gazon, gradină de legume. Telefon 214446. Rog 
W seriozitate, exclus intermediari.

• ta Ddva, sau schimb cu apartament 2-3
camere, etaj 1, central. Tel. 0254/215795. ;
• 3 camere, coridor, cămară anexe gospo
dărești, curte 11 ari și grădină 28 ari, îrrGeoagiu, 
Teilor, 37, posibilități gaz și apă Tel. 0723/134162, 
226839, după ora 18
• 4 camere, bucătărie, baie, holuri, garaj, etaj 2 
camere, subsol 3, tip vilă centrală termică,

^«Obili.....................................
(■ET!

—ibilati complet grădină anexe, sau schimb 

TgJia Craiova preț 6 miliarde. Tel. 
___ 1/221244.
• casă nouă din bârne, nemontată, termo- 
izolată cu vată minerală + rigips, compusă din 
P+M: bucătâriă living, 3,camere, 3 băi, garaj, 
cameră pentru copii, terasâ+balcoane, ST 
195+51,6 mp, asigur transport și montare. Preț 
21500 euro, tei. 0743/690600.
• casă ta Simeria zonă centrală 3 camere mari, 
bucătărie mare, curte și grădină 350 mp. Tel. 
0720/437889.

Cumpăr case, vile (14)
• cunpăr urgent casă cu grădină, Deva sau 
Simeria, plata imediat Tel. 215212.

• vând casă de vacanță, construcție 2002, D + P 
+ E, stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile, accept 
variante. Tel. 0723/320995.

Vând case de vacanță (15)

Pentru noi

Vând case la țară (17)
• vând casă și grădină și 20 familii albine, 
comuna Vărădia nr. 113 (lângă Biserică). Tel. 
0257/417149.
• casă curte 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa nr. 150, gaz, apa canalizare la poartă 
informații tel. 0788/469152, 0254/212803, după 
ora 20.
• casă la 3 km de Dobra 3 camere, bucătărie, 
cămară pivniță anexe, fântână curte și grădină 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/523823,0254/282375.
• ta Dobra, Str. Gării, nr. 6,4 camere, bucătărie, 
cămară pivniță grădină 20 ari cu pomi fructiferi, 
preț 900 milioane lei. Tel. 283132,
• ta Sbneria Veche, 3 camere, hol, bucătărie,
anexe, grădină recent renovată gaz. apă 
pivniță preț 1,300 mid. lei, negociabil. Tel. 
0727/844590. . >
• vând casă în Băcia grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• Sbneria Veche, 3 camere mobilate, sobă 
teracotă pe gaz, verandă terasă șopron, 
pivniță stil occidental, 50 ari grădină cu pomi, 20 
ari teren arabil, preț 130.000 euro. Tel. 233789, 
0721/579308 .
• vând casă în Cristur, nr. 146, st 971 mp, gaz la 
poartă preț 690 milioane lei, negociabil. Tel. 
224182,0723/499284

Vând garsoniere (19)
• confort 1, decomandată oue’ ne, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
bdul. Decebal. Tel. 0743/985871.
• 2 camere plus terasă acoperită gresie, 
faianță, apometre, contor gaz, repartitoare, zona 
Dacia, preț 560mil. lei, negociabil. Nu sunt agent 
Tel. 229017.
• decomandate, zona Dacia, amenajată 
parchet, faianță gresie, instalații noi, preț 480 
milioane lej. Tel. 0720/437889.
• zonă ultracentrală Deva, etaj 1, balcon, 
termopan, st 40 mp, parchet, contorizări, sau 
schimb cu apartament 2 camere, central, preț 
860 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• zonă ultracentrală în Simeria, toate utilitățile, 
centrală termică parchet, faianță, gresie, 
ne(mobilată), 600 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/582097,261268

Vând terenuri (21)
• intravflan ta Deva, zonă rezidențială preț, 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• Intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt s 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent la poartă Tel. 0746/029058 
220269, după ora 16
• 1000 mp teren, zona Deva, bun pentru 
construcție cabană casă facilități curent gaz. 
Tel. 0726/158688
• 2235 mp teren în triunghiul de lângă podul de 
intersecție DN7 cu drumurile intrare ■ ieșire 
Deva, spre Dacia Service, preț 18 euro mp. Tel. 
0726/004471.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
2122720723/732560,
• 8M rap sau 1600 mp pe valea Căciuli'-Vetel,
facilități apă curent și gaz. Tel. 072< '336"' 

t^15Î09. w *■* -*-’*» w*.-
• tatravlan,rt3502mp,fs25m,laDN7, ridicare 
topo, intabulat cu număr, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
• toc de casă intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent loc drept zonă liniștită parcelabil, la 3 
km de Hunedoara (sat Hășdat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• loc de casă, 30 ari, Mintia, vizavi de poarta a 2- 
a Avicola, facilități curent gaz, apă la poartă Tel. 
0720/056354
• vând tatravdan. comuna Berthelot, lângă 
primărie, 87 ari, 5 km de Hațeg, cu pomi fruc
tiferi, împrejmuit Se poate parcela Tel. 770687.
• vând teren arabil, 5000 mp, în satul Mintia, 
preț 5 euro/mp, negociabil. Tel. 0722/545721.

Cumpăr terenuri (22)
• teren, preferabil cu cabană, zona Devei. Tel. 
0720/437889.

Vând locuri de veci (23)
• «tod cavou, 2 locuri, cimitirul Bejan Deva. Tel. 
219432 după ora 18

imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084.
• caut urgent pentru închiriat pe termen lung, 
apartament mobilat, ofer chiria în avans. Tel. 
0721/055313.
• caut să închiriez urgent garsonieră sau apar
tament 2 camere, familie serioasă fără copii, în 
Deva, preferabil mobilat Tel. 0727/756116.

e camera la casă intrare separată ți acces la 
baie, bucătărie mobilată pentru familie tânără 
sau 2 fete salariate, preț negociabil, șl cameră 
mare pentru vad comercial, farmacie sau 
depozit Tel. 221244.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
fără bucătărie, centrul vechi, etaj 1, numai 
pentru birouri, preț 33 milioane lei/lună Tel. 
0745/367893.
• ofer spre fochiriere apartament 2 camere, 
decomandate, amenajat recent spoturi, mobilat 
și complet utilat contorizări, zonă bună Rog 
seriozitate, preț 130 euro/lunăTel. 0721/464850.

• caut garaonierii sau'apartament mobilat 
pentru închiriere. Tel. 227542, seara.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală 45 mp. Tel. 0726/224003,0726/206768.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 LI, af 2001, stare tehnică 
foarte bună, culoare albă, preț foarte avantajos, 
preț 90 milioane lei, negociabiL Tel. 222144, 
0726/756058.
• vând Dada 1300, aspect interior și exterior 
plăcut diferite modificări, revizie 2006, preț 13 
milioane lei. Tel. 0727/237908

Auto străine (37)
• vând Ford Transit pentru marfă af 1987, 
motorină, 2500 cmc, cauciucuri noi, culoare 
albastră, preț260G euro. Tel. 222144,0726/756058.
• vând itatiz, af 2004, iunie, unic proprietar, 
vopsea metalizată ireproșabil 11.000 km, 
garanție 3 ani. Tel. 0723/270348.
■ vând Opel Astra Caravan, af 1997, motor 1,7 
TD, vopsea originală metalizat toate opțiunile, 
preț 5700 euro. Tel. 0745/789789.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând moară pe pietre, performantă, stare 
bună, preț negociabil. Tel. 0258/835128, 
0744/175286.
• vând «emânâtoare porumb, presă de balotat 
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă, plug. Tel. 0727/272307.

Piese, accesorii (42)
• vând dferito piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față, parbrize. 
Tei. 770687.

Mobilier și interioare (47)
• mobfcrc pal și lemn masiv, binale: uși și 
ferestre, lucrări tâmplăria Tel. 0744/567736.
• vând canpoa extensibilă masă Sufragerie + 
6 scaune, servantă mobilier hol, ladă 
încălțăminte, cuier, dulap cu o ușă masă 
sufragerie 12 persoana măsuță tv, birou, 
mochete, mașină automatic (Franța), combină 
frigorifică Electrolux, (Suedia). Tei. 218084, 

0743/211074.
• vând pat dublu, saltele Relaxa 2 noptiera 
masă tv, suport flori din cadru metalic cu sticlă 
ofer bonus o măsuță cameră din cadra metalic, 
transport gratuit, preț 75 milioane lei. Tel. 
213483,0720/432448

■ tema extensibili 4«caun*4*ta»4ata 
haine: costume bărbătești ■ femei, paltoane, 
rochii noi, costum țărănesc gorjeneșc, ardeal, 
pentru cântărețe muzică populară, cazan pentru 
baia radiocasetofoane noi, cameră și auto, 
japoneza Tel. 221244.
• 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 de marmură 
albă Alt Deuch, vechime de circa 100 de ani, 
stare foarte bună Tel. 212272,0723/732560.
• vând foarte avantajos dulap cu 2 uși, vitrină 
eu 2 uși și 2 sertare, comodă TV, preț 45 mii-, 
negociabil, tel. 0254/218996,0724/929494.
• vând foarte urgent pat dublu cu 2 saltele 
relaxa, 2 noptiere, masăTV. Transport gratuit la 
domiciliu, preț 7 milioane lei. Tel. 0254/213483, 
0720/432448
• vând pat pentru o persoană mochetă 2/2 m, 
cântar de bucătărie, prețuri negociabile. Tel. 
226818

Televizoare (48)
• vând tv color, video, radiocasetofon, casete 
video, preferabil pentru piese, preț foarte avan
tajos. Tel. 228615.
• totevirar Son», ecran plat, diagonala 51 cm, 
telecomandă teletext, vechime 2 ani, preț nego
ciabil șl comodă tv, culoare neagră preț 1,2 
milioane lei. Tel. 0722/246700.

■ vând tv color Nei, diagonala 63 cm, teletext 
stereo, stare perfectă și telefon ISDN Siemens. 
Tel. 228715, după ora la

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

Aparate foto si telefonice 
(50) h

• vând aparat foto Olympia, nou, preț 1,2 
milioane lei sau schimb cu telefon mobil sau 
DVD plus diferență Tel. 0722/161644.
• vând telefon mobil Nokia 3310, compatibil 
Connex, Orange, stare perfectă preț negociabi I. 
Tel. 0727/773142.
• vând telefon Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmă Internet jocuri, stare bună preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• dnd calculator Pentium 133 MHz, 1,7 GB HDD, 
monitor digital 14”, preț 15 milioane lei sau 
schimb cu telefon mobil sau DVD plus diferență. 
Tel. 0722/161644.
• vând Imprimantă cu scanner Lexmark X74, în 
garanție încă 5 luni, preț 2.700.000 lei, negociabil 
sau în 2 rate. Tel. 0720/400438.
■ vând Panflun III ÂMD Atlon, de 900 MHz, preț 
7 milioane lei. Tel. 0745/545362.
• vând ument Pentium IV, 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Force 11.9 Procesor, CD ROM 52 x LG, 
tastatură, mouse optic, carcasă turn, preț 4 
milioane lei fix. Tel. 0720/347157.

Materiale de construcții (53)
• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
7000 lei/bucată Tel, 220723,0723/335189.
• vând sau schimb cu lemne de foc 9 bucăți 
butuci de cireș, 0,80 m, d 20 ■ 40 cm, pânză fibra 
de sticlă 20 mp și pulbere fibră de sticlă 10 kg. 
Tel. 216347, seara

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând colecția Național Geografic mai 2003 - 
februarie 2005, stare impecabilă preț 2.500.000 
lei. negociabiL Tel. 225538

Electrocasnice (56)
• vând aragaz cu 3 ochiuri și butelie, ladă fri
gorifică cu 5 sertare, preț negociabil. Tel. 227452.

• vând frigider Arctic, 2 mii. lei, ladă frigorifică 5 
sertare, 3 mii. lei, chiuvetă baie, cu suport, 
300A00 lei. Tei. 229657.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 3 milioane lei, negociabil. Tel. 219739, 
0723/229046.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, frigider Minsk 
rusesc, aspirator AP 21 și butelii turistice noi, 
toate în perfectă stare de funcționare. Tel. 
232414,
• vând ladă frigorifică cu 4 sertare, mașină de 
spălat din plastic și centrifugă rufe, nouă tel. 
221894.
• vând mașină de cusut Ileana, stare bună de 
funcționare. Relații Deva, Calea Zarandului. bl. 
51, sc. 2, ap. 17.
• vând mașină de cusut marca Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, vechime de peste 100 ani, 
perfectă funcționare, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
■ vând mașină surfilat Trip loc, nouă mono- 
fazică piese de schimb, motor electric, pedală 
graifere, cuțite. Tel. 217543.
• vând urgent ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
bine întreținută și stare de funcționare perfectă 
preț negociabiL Informații, zilnic, la tel. 228204.

Pante si animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 familii albine, sat Bobaia, nr. 2, familia 
Stoicoiu. Tel. 0254/733212.
• vând 7 familii albine, Banpotoc nr. 210. Relații 
la tel. 0723/618862.

• vând cal de 8 ani, căruță și ham. Tel. 648065.
• vând ude albine, Crăciunești, nr. 32. TeL 
0726/688412.
• vând Iapă cu căruță tel. 0254/280510, 
0254/220597.
• vând lămâi 14 ani cu lămâi și fiori pe el. Tel. 
217543.
• vând miei, preț negociabil. Telefon 
0742/214971.

• vând oi lămâi și un dafin cje 1,7 m și diferite 
flori de apartament, mai ieftin decât la piață. Tel. 
216347, seara.
• vând urgent stupi foarte buni. Relații la tel. 
212167, Deva.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă Tel. 0254/215795.

Altele (61)

• 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. 
0744/5619640269/228707.

• Asociația Composesoralâ 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 300 litri vin cu 20.000 lei/litru. Boholt, nr. 
25.
• vând caas de mână elvețian Longineș, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 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 serviciu masă Arcopal, preț 1800.000 lei, 
la geantă Diplomat, tacâmuri 1.800.000 lei, 
ambele noi. Tel, 234076.

Matrimoniale (69)
• domn, 43 de ani, din Deva, doresc cunoștință 
cu o doamnă pentru o relație serioasă bazată

: pe respect și încredere. Tel. 0721/170245.
• domn 50/183/80 pierdut jumătate de inimă 
găsitoarei ofer drept recompensă fericire, 
respect, tandrețe. Tel. 0720/013765.

Solicitări servicii (71)
■ coordonator AVON caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• vrei să câștigi 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria

• pentru pntppafoi, 
impozite laîndemfef.

parte a unei corporații Internationale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cAt și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• 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' Sârmai 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 
Unic distribuitor al VIMOMN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX 
ț situat pe Calea Zarandului, nr.79, Deva 5^ 1

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

Asigurăm furajarea cu furaje ANMIIX- 
combinate $i granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 

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

• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/603700.
• execut menaj la domiciliu. Rog șl cer seriozi
tate, calitate garantată Informații la tel. 229885, 
după ora 16.
• măsea profesionist execut masaje de 
relaxare, reumatism, coloană vertebrală, pro
bleme musculare, entorse, pent™ sportivi, dls- 
funcții sexuale, reflexoterapie, presupunctură 
bioenergie, abonament 80.000 lei ședința Tel. 
0727/989111.
• medtez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057,0720/222425.

• transport mobilă cu auto de 12 tone și 14 M. 
Asigur și demontare mobilier sau electrocas
nice. Tel. 225578,0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut urgent zidari cu experiență Relații la tel. 
0726/076256.

• societate comercială distribuție produse 
alimentare angajează operator calculator 
pentru facturare în program CIEL Relații la 
tel. 0254/217896.

• societate comercială angajează agent 
vânzări, posesor permis de conducere cat 
B și persoană pentru evidență contabilitate 
primară Tel. 0254/233049,0726/685852.

• angajăm personal fotrețtaere, cuătenie, 
salariu atractiv, iroodiȘ de luau optime. 
Depuneri CV-uri b xâ .firmei dto 8<M 22 
Decembrie, Dl ■ D2, intre PolcMcă și Hotel 
Deva. TeL 0722/312130,0742/020223.

• Companie producție alimentară și 
distribuție națională angajează reprezen
tant zonal de vânzări. Certațe: experiență 
minimă 2 aid In vânzări, camei auto cat B. 
Se oferă: pachet salarial motivam, auto 
turism, telefon mobfl. TeL 0740/111400.
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... In fiecare seara de la ora f|.3O votează 
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KfftrllțfW mill Iff, Ivi ftMOoV,
rand*)

mirii BuimA -j-mfarlnr-l mtealduim m praranrrft —țfj nwnTWHir. 
MW praț bun. TA 211M1 (Evrika) 

o mm Nteaxolui parter al «telul 808 oter 
platei» IOC. TH. 078W07417(Elll3

• BiBteft zonă bună plate Imtdlat tel, 216212. 
(PrimaHnvMt)

noi,
.în

noi!

• ImmmmIMIi contcrlwt total»
a 3mI*a*A 4 bill *t tte**l**l

Pflț XanO IUrO MQ» WWWMM U •“ DOri 1/

WTThGB» ulnKivniNH Qln f BUTlfiț; QU IrvInB 
mar». 1 băl, grai», faianță, parohtt nou, uia 
mitailcă bala mar» cu oaofo colt Preț 48000 

«ura, ntgoclabll, teltfon 07W16B701, (Flute 
Noraj
e MM MUMllI Nou, dacorn a. at 12 bil.
> balcoant 'închin, bucăUrlt mart, gmlt, 
faianță uiăzttlv. oretlA80mlLIWr*ooclabll, 
teLorâffîMor&itai. (Hut* Nora)

A 8 fără modincărl. 
tlrt, parchet, ocupabll 

oi wmTfeij praț

• aia AL strew, semidecomandate. greși», faianță, gaz contorizat Preț 580 mH. lei. Tei,

o dac, zonă ultracentrală, et 2 balcon mare, 
parchet, contorizări, st 56 mp, vedere la bule- 
wc^reț 30300 euro, tel. 0745/710803. (Prima-

comandate, apometre, 
btocaooperitPrețl»

(CasaBetanla)

e atejai 8 M centrul vechi, parchA baton, 
wtorizin. Preț 1 nW. ROL/IOM» RON. Tel.

Mm «reținută, tel0723/251498 0745/302200. 
(RestaNora)
• mm Wa Sporturtlor, cu balcon, ețlnterme- 
JJA 8^*4. cprawMrt preț 
530 mA Im, negociabil, tel. 0723/251496, 
0745/302208(HtStaNora)
• mm modificări, oreste» WfntiL
MKon wtUWSș <n rnp» wt HnRnnfQW» wiwxi*«r»> 
preț 22300 curo, teL 0745/302200,0786/165701 
Testa Nort}
• cm UMiHm dec, etaj 1, ocupabilă

(Rom 3w6)

uwpqpiKW prețfqa mu» teu iet. ajmw,

• mm De» bloc cărămidă, et 1, dec, 
contorizări, preț. 485 mH. lei. Tel. 235206, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• mmm w mootwa» MKor t
1, preț 700 M. lei. TeL 235208, 0721/744514 
(Rocan 3000)
• MM ftvederelastredătiberăprețSSO 
mA M, negociabil TA 235208 0724/620358 
(Rocan 30009
_---—— Hnn tir.hi.)a»2 A» ii inimn dt« i

Usa a.•|U^| rAnî ' -itrurs— - -»>-j- «wIwmAX• mm mmm m irwen j creste, raiența, 
parchftmocnetăușădintemnmasiv,st25mp. 
Preț 630 mA lei, negociabil, TA 0254/234401. 
(Rumi's Home)

• mm mmm» erai i, contonzan, parenet, 
dec. Preț 15.000 auro. TA 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• mm Badnaaco, dec, st 35 mp, beton, 
cămară, A intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 mii lei. TA 0254-234401, 
0727706515. (Rubin's Home)
• wmA dec, amenajată frumos, contorizată 
tavan fals, gresie, faiarrță, parter, dulapuri cu usi 
glisante, spoturi, Gojdu Preț 685 mii, neg. TA 
074^640725 (Mlmason)
• zaaa Eaabnaca, dec, etaj intermediar, 
ouearane mare, oaicon, moamcata, gresie, 
faianță, parchet contorizări, preț 490 mii. IA 
negociabil, tel.072V251498 0745/30208 (Fiesta 
Nora)
• Doare mm Dada, parter, amenajată, totul 
nou Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437888 
0720^48088 (Green Contact)
• mm dmm creste, tarahfe conwnzan, oaicon. 
Preț 430 mii tei. TA 235588 0722/624091. (Casa 
—“J

contorizări. A1, balcon. Preț

t
i

v
»

I

> 
t
I

t

ihchis,A

Grande)
• mmMMi contorizări, A1, baton. Preț 
580 nA lei neg. Tel. 235588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• mm Dscft parchA gresie, faianță, apometre, 
98Z conronzat, r wtrcoare» mstaiaai sanitare 
noi, cabinăde duș. Preț 500 mil.neg.Tel. 235588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• Maa U, Eminescu, contorizăn, balcon, 
suprafață 30 mp. Preț exceptional 350 mil. lei 
negTA 235589,0722/624091. (Casa Grande)
• Mna bade, etaj 4 cameră modificată, 
acoperită, contorizăn, preț 450 mii. negociabil. 
TeL 078^72471 (Casa de Vis).

• ama 14. Eminescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț 450 mii. Tel. 0788/572471. (Casa de 
Vis).
• mm Idaa3, centrală, bloc cărămidă, preț 360 
mii. Tel. 747798 0742/902488 0742/872108 (Tina 
Terra Mia, Hunedoara)
• corivectar, belar, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrală. Tel 747798 0742/902488 0742/872108 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• bdiiCania parchet, balcon, gaz, întreținută, 
350 mii. Tel 710128 02*0/146788 (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• bdalCarvUetaj inferior, ușă metalică, gresie, 
convector, boiler, 420 mH. Tel. 710128 
0740/146» (Stil Imobiliare Hunedoara)
• bi Huntdaara, zona Teatru, etaj 2, deco
mandată, spațioasă, 42 mp, parchet, balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă, preț 520 
mii. lei. Tel. 0722/973568 (Profil Expert, Hune
doara)

apometre, 
.________________ ______________ sanitare

nA cabină de duș. Preț 500 mil. neg TA235588,

219470. (Multlprima)

et î, tona Banca Transilvania, 
art din ap. cu 3 cam. cu living 2 

t. modem, termopan, 
1,4 mid. IA neg Tel.tavan fals,

0745/253413,
• Mtftdeț amena|at A 2, baton închis, 
zom LllaculAconto^52top^ 31.000, tA

• mm CateMI (l. Meniu), et 2, dec, 2 
bateoant. btna întreținut contorizat vidare laI^OIV-wu ,w| wi "r ii IVI wall tu»; ivwi iwuvț r^w. w
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/268071,

__ _________ nbunltttlrt.Alm 
►eț«DmiKV80.0W ATel.0720- 
)74M9BI8 (Casa Batanta)

• MN la pIranft» ( UCOTl» Wnf
întreținut Aleea ArmiiA Preț HO mH. ROL TH. 
074ÎWW80720370758 (Casa BHanIA

e ete| totomedter, drcult, contoriziri, reperti- 
aa-i-ra i-iwnrihmt taw M A ,1 Awaxl* ■l’azmtOwt» parcflfti M1CC Mul 311-
Prat 850 mil, ROU85WO RON. TH. 0741-120728 
0720-370753. (CasaBetanla)
• draft etoj 2 din A contorizări, bln* întreținut 
balcon Bălcescu. Preț 1 mA ROL/1080W RON. 
TA 0744490918 0720470758 (Casa Betanla)

j-țs? Jslwțft-yy!.*1—
acoperit cu tablă foarte fruihbi. Tel.

0788/S72471. (Caia de Via),

conTOnian» nufnțn» | ț v nu» jdi i vii 
07M/S72471» (CAM Of ViSL

• MM FMflti QfwmmUuWț semWaun»

TfL wlMrwwMfli (CAM Of VB)»
BBVA li a Irtri* aAvMiriMswaNateftriteăft al* 

manta, contonzan, prarorv mit, iteMuuiasi. io» 
OTWW^ffiaiatem^!

tel. 0745/302200,

«, tei!

zonă 
, tel.

• aaM DUmsol a 8 sdac, muftipl* tmbu- 

nsuKin) now» iwo iUxsicon» iau mw» icii wi» 
OTas/M^Mdus credit (MHMsotu

• 9 vMMM CreCOfnonaftra, 
iMdcoti încfils, bfecl, tmbuiMittl 
imediat preț 3(<590 euro, tai. 
230324 (Mlmason)

bucătărie 
euro, toi.

; complet 

mOdefTia.
785 mH. IA negociabil. Tel. 235208 
(Rocan 3000)

S
DMire bloc carumaâ, 
gresie, faianță, apartament foarte 

ireț 585 mii, negociabil. TA 235208 
158 (Rocan 3000)

• zoM cantratt, împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț 900 mil, negodabU. 
TA 235208 0721/744514 (Rocan 3000).

parchet balcon, ... 
euro, negodabiL TeL

• zona Mkro 18 etaj intermediar, parch A baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil, negociabil. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
• zom A Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, negociabil. TA 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zoM centrală, L Creangă, A1, decomandate, 
Centrală termică, amenajat, preț negociab Tel 
235208 0724/620358. (Rocan 3C
• zom Gojdu, A l amenajat contorizări. Preț 
900 mii. IA TA 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• zom CnfOM Roșie, Gojdu, decomandate, 
contorizări, repartitoare, gresie, faianță, parchA 
termopane. Preț 820 mii. lei. TA 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zom Gojdu ■ Poșta internațională parter, 
semidecomandate, contorizări, amenajări, 
bucătărie mărită. Preț 930 mil. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• somMecomandate, Dada, etaj. 3, baie cu 
gesie+faianță, contorizări. Preț600 mii. lei. Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandaire amenajări deosebite, Gojdu, 
etaj 3, balcon închis + cămară termopan, 
contorizări, parchAPreț 800 miLIei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)

contorizări, A intermediar, zona Bălcescu. Preț. 
980 mii. lei. Tel. 0743/549654 (Garant Consulting)
• sanddecomandate, parchA gresie, balcon 
închis centrală termică etaj intermediar, zona 
Bălcescu. Preț 850 mii. iei. Tel. 0743/549654 
(Garant Consulting)

• samldaconuuMlatre 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)

piață, decomandate, etaj 1,
-----------m---------.... ț28.000 

(Rocan
imediat,

TOPTECHSRL
Adresa: Deva, Piața Victoriei nr. 1
Tel/Fax' 0254-234437 / 0254-234438
Web: www.toptech.ro Email: sales@toptech.ro

HM jigabvte.FSB5.«
Procavr. Intel Celerwt. 2400 MHz
Howie. Pmxclw: DOR 250 MB PC3200 : 
HteoJ xVtieo.- onboard, 64 MB shared
FU): Sony 1S«, 1,44 MB

i HDD: Western Digital BB 40 GB, 72(X)rptn 
!• torit optim LG CD-RW 52xfll2*62x 

.Momtor.-Bdinea 17* Bat. 1280x1024 max. 
iTta&ftera, HUHtye.pttd
ItaH M TVA» 12.893.000 iei (1.289.30 Ici noi)

iffiarâ Ai boii: Gigabyte, FSB 800

hw/wr.’ Intel Pentium 4, 2890 MHz
Wrawrfc. Princeton DDR 256 MB PGQO) 
\natixUeo: Gigabyte ATI Radeon 9550 
iFUB: Sony 3 5", 1.44 MB
Hl>D: Western Digital BB 80 GB, ^(ttpnt
Vnit opdcA LG CD-RW-DVD 52x/32xiS2x I6x 
Moniron Bi'line.i 17” Bat. 12St)x 1024 max. 
’iTaiMlurt, mount, pat
Preț eu TVA: 20.994.000 lei (2.099,40 let not)

optm: Microsoft Windows XP Hume Ediția 
iPrrt cu TVA: 2.982,000 lei (298.20 lei noii 
i....................................................................... cfesiguri

RECLAMĂ

• mm Mbienilul decomandate.. A 1/4 cu 
QftrBi» centrală ternMcă» parchet, gresiei faianță, 
vedere la stradă, preț 950 mil. IA nepodabU, tel. 
0745/302200,0724/254051 (Fiesta Nora)

(te,_____ __ _______. ._/spentrală
rirtîca, uawn închis, noi tntiru Cămara, 
■baril parchA crede, faianță blhe întretlnut knla W IwV| IMVWlvI IWW1VM4 WtltW IIIMwUMwk» 

preț 900 mil. IA negociabil, tel 0723/251496, 
0745/302200, (Fiesta Nora)

*

• lOMDaaa, a intenneciA contorizăn, gresie, 
faianță lavabil, zonă bună preț 580 mii. lei, 
negociabil, tel, 0723/ 251498 0745/3O2M0. (Fiesta 
Nora)
• zom dHA decomandate, balcon, debara, 
cămara, dbicha contonzan, noi centrai, nost' 
blHtate de modificare, boxă preț 1080 mil. lei, 
negociabil,tel. 0788165708 0745/303301 (Fiesta 
Nora)
• ZaM Merita, decomandate, A 3/4 modi
ficat 55 rnp contorizări, hol central mare, 
balcon, preț 32.000 euro, negociabil, tel 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• semidecomandate, eta| 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat parchAPreț 1,05 mid. 
lei, negociabil. TeL 228540. (Ag. Ella)
• MmMecomandate, Go|du, bucătărie modi
ficată, gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 mii. lei. Tel. 228540. 
(Ag.Ella)
bâtoîînSÎ^TFNeptun. Preț 1,15mid 

lei. TA. 228540. (Ag. Ella)
• circuit, Bătaucu, etaj Intermediar, centrală 
termică parchA balcon închis. Preț 900 mil. lei. 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandat* Bălceacu, etaj 4/4, acoperit cu 
tablă gresie, faianță parchet apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mii. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella) 
mcS^rt^eSa^racontorteări. Preț690 

mILIel. TeL 228641 (Ag.0la)

acoperit cu tablă apometre, gaz contorizat aer 
concfflonat parchet, gresie, faianță ușă capi* 
tonată balcon închis Preț 650 mii. lei. Tel.228540. 
(Ag.Ella)
• Miridtcomnndatc^ DsdSe contorizări, 
mochetat canalizare separată Preț 530 mii. IA 
TA 228540. (Ag. Bila)
• MMHMMMdSta Taior, centrală termică 
amenajat ttonewavabH, ușă stejar. Preț 700 
mii. leL Tel. 228540. (Ag Ella)
• wgaatf ion* centrală bloc de cărămidă 
acoperit corrtorizări, camere cu parchet bine 
întretlnut Preț «0 mil. lei. TA 0745/253662. 
(Evrîka)

• mm Miou etaj ir a nediar, decomandate, 
contonzan, oaicon mare moms, Tara 
îmbunătățiri maiori. Preț 760 mii. lei. Tei.

>60160. (Evrifâ)
• zonă ultracentrală etaj Intermediar, deco
mandate; centrală termică camere cu parchA 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Fel.

253662 (EvrlKD
• zom MlMniul A 1bloc de cărămidă 
centrala termica, irrrounatațin, sau scnimo cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală + 
drfăwfă-.Rreț 896 mH. lei. TeL 211587; 

0723/660160. (Evrilfa) . :
• MMUă dirnmMduln. centrală termică, etaj
1. hîtorafui bloc cărămidă, faianță 
oarch&eu mii. lei, nego-
ciabiL TA 211587; (Evrika)
• taMMmftta «om pdiția județeană st 62 
mp, contorizări, odupăbil .mediat Preț nego
ciabil. TA 211587; 0723/660160. (Evrika)

Gwvwww» BCTI»1 PwWn ffMlwț few filth IW»

• «om Oara, «tal 1, decomandate, centrală 
îmbunWri; 750mll. TH, 710129, «M(/14«»

Ml f Jaaeat
»wVf illft^WIIKlf HI
m wet* fhU « Inlamiftrilft? »man»liri Ini» riw b^toNă» niufft^oî»! 

074Q/M6» (Stil imoblllan Hunedoara)

• mkm ie fuu iniermfaiv, ofconwiotwi
W<VMWB‘(Ml

IuwctIwV nWNwtfw
• Mkro 8 temldecomanda», centrală. 
lmburtt*tirl,4Mm M. 710129.0740/146780. 
te imoolfire moara 

mSlîSSniS*^^

O74V1«» (Stil imobiliare Hunedoara)

• MM UT» CraCOffw In Ni» Cfnuwt, 
balcon închis, too mil. TH. 710129,0740/146» 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• UberiM deoeewte» boxă mansardă 
amenHat Preț un mffiarti lei. TH. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• eestaseeisMfta* Mkro 8 otel 4 280 mii., 
negociabil tA 0722/420338 (ProflIExpert Hune
doara)
bafo^UKmlI.," W*1A0722/Sm 

(ProHI Expert Hunedoara)
• decomandate, zoM ultracentrală CT, miel 
îmbunătățiri suprafață mare. TA 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).
_ »---------- «------------UIamI*. —frai fa mamhat• MMIMMiw» MM VlOrflf, J 3» paranK, 
centraia tfnnici, oresie, Tu&nUi «u tui. nego* 
deUblI. TA 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• cental* tem» în garanție, Insnlațll 
sanitare șt eiectnce noi oaicuu închis, preț fou 
mil., negociabil (55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/515637,0742/581831 (LaryMya Hunedoara)
• etalăzona cinema Modem, TA 0254/743222,
0742/615637,0742/581831. (tary Mya Hunedoara) 
gresfcfatotePto^eApreț» "< (S 

RON.) Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• ZOM Bumal etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Buc» fără îmbunătățiri, 450 mil, nego
ciabil. TA 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
irnODlllare i t
• zom Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. TA 718706,0746/354575. (AgOmega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Mkro 8 A 1, ușă metalică, 430 mil, 
negodabiL Tel. 718706,0745/354575. (Ag Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Mtae 5/1, Al, centrală amenajat 720 
mil, negociabil. TA 718708 0745/354575. (Ag 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zona Arts* A 8 usă ncjA.620 mil nego
ciabil. TA 718» 0745/3545TSL țfig. Qmtga 
l mobil lare Hunedoara)
• mm Oft parter înalt 700 mil, centrală TA 
H8706, 0745/354575. (Ag Omega imobiliare 
Hunedoara)
• Mere 8 zona 1. camere «,
centrală bine Intrfttot gresie, faianțăspades. TeL 747798 07^3» 0WW210ăffireSrra 

Mia, Hunedoara)
• dirmnewlai» *mk. centrală Instalații 
sanitare nai,, preț 690 rriH, zona Micro V. Tel. 
747798 0742^902488. ^2/692108 (Tina Terra 

Mia,HBtefo«to ■.

e sMtmmsim z camere, contonzan, parenet 
greite, faianță A1 Dacia, ocupabll Imediat 
preț 770 mH. IA tH. 0740/210» (Prima-lnvest) 
e ftsomandete, A1, centrală termică boxă 2 
bUTimplntullYalan,preț 1,75mid. tel.Tel. 

0746/253.418 206.003 (Mlmason)
• temldeoemandate, amenajai, centrală termi
că 60 mp, A Intermediar, bdul! Decedai, Deva 
pr^l^mld. tel. Telefoane 230324,206.003 

e IBM pi» bloc de cărămidă A l,2telcoane, 
dic*randăto,st90mp,preț44000euro,nego- 
debit TH. 236208 0721/965». (Rocan 3000)
• ---- * L»Im aIJImMI •MAMalak• MM WBW L OIOC
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 48000 euro. TA 235208 0721/985» (Rocan 
3000)
• MM oentoă I. Creangă amenajat centrală 
termlcăocupabblmedlatprftMmld.telnego- 
dablL TA 235208072VÎ2IBB, (Rocan 3000)
• MM MhMNtel, A 8 cu centrală termică 
îmbunătățiri, parenet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgenți Zom Liliacului, centrală termică 
termopane, parchet laminat gresie sl faianță 
balcon mare închis. Preț 135 mid. negociabil. Tel 
211687,0723/660168 (Evrika)
• mm isBneiMnit, ai. Neptun, oecomanaate, 
z oat Daicon, centrala termica in garanție, pater 
înalt bun șl pentru privatizare, ocupabll Imediat 
Preț 135 mici IA negociabil. TA 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• AecomMB» 2 băl, centrală termică gresie, 
faianță parchet zona Liliacului. Preț 1,45 mid. 
IA Tel. 228548 (Ag. Ella).

a MuMoiiMiHMlbtlgMifnMiliGCMrail 
termică teffiopan», parchet laflvnat, um 
wk*t*ll«i kaiMM fmAhl* mm* IBm BmImm ftraă mtiBIICB» OHCOn InCnll» ZOnt UZO BUdn» rraț 
BW mil. IH. TH. 226640. (Ag. Ella)
• dtMmandit* 1 balcoant, 2 băl, gruia, 
faianță parchA apom«tre,zt 78 mp, ttelLB- 
dul 22Dtctmbriă Preț 1,6 mid. 1*1. TA 228640. 
(Ag.Ella)
— -------------i-w- • hâl HMila l*lan*l 1*mImmB> 1• OMMMMm 1 DU, OTf Ilf| TWWiț& liminK1 
cimert Instalnl unitara noi. centralitsrmtafi 
balcon mchla, uu mttallcă roltte exterioara, AE 
Niirtun. Preț 138 mid, 1*1. Ttltfon 228540. (Ag.

_______ Mite, 1 balcoane, apometre, gu 
2 f vtdera db 2 Dirtl. bloc do

• «tuiMndaM, a băl, balcon mare al închli, zona Bf|an. Preț 1,1 mid. IA THtfbn 228840. (Ag. 

Ella)

• decomandate, BHuaeu, etaj Intermediar, 
centram wm u OTomancti pucnei,«re 
mp. Preț 33000 euro. TA 221640. (Ag. Ella)
— -»  ------- -- —a uai —i-m ..«•!
• OMOIMMMIi i DUi COnWTUin, OBTUt
ai niaalaHa raaat^n 9 ftAMkliMAal lumea 14**a*.wl SUpi ft 18ZIA ITrVf | fia a, UVI VMHIUț WlflA H>VlBftkW ■ 
TeL 0748/411449. (Agenția ir. 1)
a **** AL Nfotun. parter, decomandate. M ■*«» HD llVwlWII, ww IWl | ••W’l Iw IvUItVf 
a^aaaiaa .*-^.1*1 AaaaMrab te băfti MawA

ill T.I
DUClwnf mOQInCaXU rlfl ItlW iThQi Ifl. ifl« 
0254/234401. (Rubln’i Home)

• zona Oojdu, etaj 8 unMtcomandite, 
contorizări. Preț 30» euro, ntgoclabll. Tel. 
0254/234401. (Rubin'S Hom*)

• mm AL Armatei, etaj 8 umldtcomtndate, cu 
bHcon, blnt întreținut Preț 800 mil, IA Tel. 
0254/234401. (Rubln’lHomt) '

• *mm* Bă^Aaat Mai . ar ’ *1 f he mă unmu nou» WTwnamL conwnzani preț 
16 mid, lATtl. 0254-234401,0727724651 (Rubin'S

• zona Mm a 1, dec, boxă garaj. Preț 68000 
auro nag. TA 0254-234401. (RubkVaHotM) 

balcon. PrefUIOO mOLTA»fe(L(lffi 

prima)

• mm MineraU, semidecomandate, centrală 
termică toate dotările Preț 1200 mid. IA TA 
219470. (Multlprlma) .

■ mmm, zom i um i pater, amăfiejai 
complA CT, bun pentru prlvslztra. Preț 137 
mid. IA TH. 0720/437889,0720/348089, (dretn 

Contact)
• Mnă oentreU, gresia, faianță CT, balcon, 
40.000 euro. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).

• Mna Oeda. Mmldacornandaît. ai'tsle. 
tefa-Ă contorizări. prațBMrnlLnssstissILTî!, 
(Mte72471.(CaudeM ti

• mm 1 ilaridiil decomandate, etal 2. 
contorizări, amenajat foarte fiumoe, preț 1300 
mid. negociabil. Telefon 0786/572471 (Casa de 
Vis).
• decomandata, bucătărie mare, 2 băl debara, 
—-1—M_> ■*>»a^Mu»aa* * •*»-—»« ,1
conronzan. wwc, rcpwuioara» rara w i 
Preț 35.000 euro neg. TH. 0743-103628 0724- 
1^303. (Casa Betanla)

• «tei 8 2 balcoane, parchet, contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Preț 35.000 euro neg. Tel. 
0742-006228 0720-387896. (Casa Betetea)

• avei Domanca b exte*
rioare, bHcon mare, parchA Progresul Preț 
1,150 miliarde tel. ROl/115.000 RON negociabil. 
Telefoane 0741-120722, 0724-169301 (Casa 
Detenta): ■ -------------- ..
• etaj 1 zona Dunărea-gară 825 mlL negociabil. 
Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 8 Preț 620 mH. 
negociabil. TA 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Mkro 8 modificat 550 mil. negociabil. TA 
718706, 0745/354575. (Ag Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Fabrici de Tricotaje, centrală 850 mit, 
negoclAII. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• eta| 8 Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mil. Telefoane 747798 
0742/902488 0742/872108 (TinaTerraMia, Hugs 
doare) C

Ella)

ada

imvinivwiBr i
parchet, it 74

- parte a unși oorporațil internaționale mass-media
care deține poziția de lider In publicarea de ziare 
d aarvidi Internet tn vestul Austriei, in ncrd-eetul 

cw

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

distribuitori de presăbl

Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

/

• zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis gresie și faianță in bate, 
faianță în bucătărie, vedere in două părți. Preț 
1150 mid IA TA 0254/2-4401. (Rubin’s Home)
• zom BătMcu, A 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere la stradă. Preț 1,05 mid. lei. TA 
0254/234401,0727724551. (RubnSHOftie)
• zonă contrate, etaj.2, parchet gresie, faianță 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat
• 1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/Z34401. (Rubin’s Home)

apometre, țx«8l» mH, negociabil, Piața 
Eliberării. Tel. 747798 0742/902488 0742/872106. 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• moUtat. ctotaft super renow a DM, 
preț 790, negociabil TA 747798 0742/902488 

0742/872108 (TinaTerra Mia, Hunedoara)
• centrală zom Moț I - Mra
preț 350 mu, TA 747?» 07«/9W488 
07^/872108 (Fina Terra Mta. Hunedoara) >

Cump

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

I

http://www.toptech.ro
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mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro


• -|aefo )«ta< Micro etaj 1 Tel. 7798, 
0742/91» "’’v/872106. (Tina Terra Mia, Hune
doara)
• Mm 5 decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet lamelar, centrali uși metalici.
720 rial. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mhai Viteaz* modificat din 4 camere, deco- 

E mandate, etai Intermediar, centrală, bucitărie 
* mobilată, 35.000 euro, negociabil. Tel. 710129,

0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală, 525 mii Tel. 710129. 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• TranatvarM, etai 2, convectoare, boiler, 780 
mH. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Traian, amenajat, 2 balcoane Închise, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mm 6, etaj 2, semldecomandate, 280 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandata, bd. Mihai Viteazul, eta| 3, 
centrală termici hol mare, grade, faianță, ușă 
metalică, 880 mii., negociabil, tel. 0741/1304» 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mkn 7, nilcl îmbunătății!, 2& mH. lei. Tel.

(Profil Expert ftinedoiira)

etaj tnreerne*

(lary Mya Hune-

dlar, zonaMcroV/1, 
otabll (85.000 ON). 
0742/615637, 0742/58 
doare) _
• meSMcut to 2 camere, centrală termică, 
OreSoC» TBionțA mttffllClL, etaj inttwwCliAr, 
zonă centrală preț 750 mH. (75.000 RON). Tei. 
0254/743222. 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• w Mă zonă uttracentraiă prețM.000 euro. 
Tel 0254/743222, 0742/515637,0742R81831. (lary 
My* Hunedoara)

mmi HVHiaiVto) et» niusuimuMT, 4 Qi greșites 
faianță, parchet totul nou. Preț 40,000 euro. Tel. 
194»(Multiprima)
mm Pătoeecp etaj 3, st 110 mp 2 băi, parchet 

contorizări. Preț 35000 euro. Tel. 0254-234401. 
Rubin's Home)

com CMfak etaj 2, semldecomandate, 
centrau ntia, parchet bucaiariernodmcata 
falanta gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp vedere tn spate. Preț 13 mid. 
el. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

zcm Mmccu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băl parchet Preț 45000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

■mmandetogaite sub bloc, zona împăratul 
talan, preț 23 ntia tel. 0745/159.608 (Mimason) 
dKMMndata. ai 3, zona Ion Creangă, par

chet gresie, faianță, contorizat 2 băi, 2balcoa- 
preț 49.000 euro. Telefon 0745/159.573 

Mimason)
Dorobanți, ei 2, dec., amenajări, 2 băl, 2 

balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat 100 
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
Mimason)

zona Ltoaculuk decomandata, vedere pe 3 
părți, etal 2,2 băl, contorizări, preț 13 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724&0358. (Rocan 

3000)
aană cenMă, l. Creangă superamenajat la 

tetele, et. 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni străini, 
ret 55000 euro, negociabil Tel. 235208, 
721/985256. (Rocan 3000)

cantrală termici 2 băl, 
bluzele exterioare, calorifere 
iar, ;rona Bejan. Preț 1,1 mid.

ato34 camere, In Deva. etaj 
intermediar zonă buni. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0746/253662. (Evrika)
• dec ca gendsub bloc, str. Cuza Vodă sau imp. 
I raw, tel. 0745/640725 yMUnoSOn)
• dec,* 1-2 In H-urila parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• Deva, bd Decebal, etaj Intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termepane. Preț 1,6 

>mld. lei. Tel. 0720/437889.0720/348089. (Green 
Contact)

• zona 8a|du, et. intermediar, decomandate, 2 
băl, 2 balcoane, centrală termică, bucătărie 
modificată, oarchet gresie, faianță, preț 1.600 
mii. lei, negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(HestaNora)
• zona ton Creangă, decomandate, et 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental, ușa lemn masiv, instaiatii electrice 
șl apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabH tn 48 de ore, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Emlneaaa decomandate, bloc de 
cărămidă, 90 mp et 1, centrală termică, 2 băl 2 
balcoane, parchet gresie faianță, bucătărie 
modificată, vedere tn 2 părți zonă liniștită preț

. 57500 euro negociabil. Tel. 0723/251498,.
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona 22 Decembrie, et intermediar, 2 băl, 2 
balcoane, centrală termică, toate dotările, 
mansardă, garaj. Preț 60500 euro. Tel. 219470. 
(Multi prima)

I

s

» modtat to 3 camere, eta| intermediar, 
centrali termici, bine întreținut, preț 950 mil. 
(95000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/515637, 
0742/581831. (lary Mya Hunedoara)
• raz șl apă grădină + livadă, zona Peștiș, preț 
1,400 mid. lei (140.000 RON). Telefoane 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Iar/ 
Mya Hunedoara)

te»; «Parâng, etaj Intermediar, 
t—U. ■ ULI. /I «mJI riAHAxItkll TalIrTlDUntASCl» uuU 11 sil»» .811
0722/420335. (Profil Expert Hu. ..loara) 
teonWUntwfon^reț'gJo0bilioane lei, nego

ciabil. Telefon 0722/426335. (Profil Expert Hune
doara)

Vând case, vile (13)

• 2catatnDeva.zonăHnlșb uumșigrikllnă,
tiecare cu cate 3 camere man, incan tn
amenaiărl Interioare. Prețuri negoclablle.Tel. 
0745/253662,211587.(Evrlka)
• z«m Htotodeara renovată recent, gaz, apă 
niuroior, Tusa sepuc^» z camere, n ucataie, noi, 
bale cu cabină duș, anexe, curte betonata gta-

clablk Telefoane 0726/825624, 0720/354.453. 
(Temporis)
• zoMCâtaglrenlCT, 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băl, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 96b mp, garaj tn 
construcție, preț 2300 rnld. Tel. 072(5/826,624, 
232420 Temporls).

Oltuz, 3 camere decomandate, 2

• zom central vechi, pretabHă depozit 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).

Cumpăr case vile (14)

• uroentl Cu gr&dlnA tn Deva sau Slmeria, plata 
Imediat 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva, 2-3 camere, ioni buni, teren 400500 
mp, ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agerea 

Imobiliara Nr.l)

Vand case ia tara (17)

1 băl amenajat, centrală 
termică. tatatie ItoHană, EmIneseu. Preț 40000 
euro. Tei. 228540. (Ag Ella)
• dcMMBtoto zom Caroatl modificat 2 băl, 
amtoajAL insnUĂui sărutare noi, 2 Mucoanc u 
închis cu termopan). Preț 155 mid. W. Tel 
228540. (Ag. Ella)
« dacatotetatata 2 băl 2 balcoane, amenajat 
nwivM. CincrtfĂ WTTNCâ, Woj 1, MOrea. rTeț 
48.000 euraTel. 208540. (Ag. Efia)
• toc.3 balcoane, 2 băl, CT, lavabil zonă bună, 
preț 48.0M euro, tel. 0740^126026. (Prima-lnvest)
• un»ml. 2 băl, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 96 mp, ultracentral preț 50X00 euro. 
tel 0742/210780. (Prima-lnvest)
• dec, contorizări, st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță, parchet 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane închise, parchet centrală 
termică, 2 băl, zona I. Creangă, garaj sub bloc, 
amenajat occidental preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• mnH 2 băl, 2 balcoane, CT, ultracentral dec, 
parchet preț 13 mid. le), tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• 2 apartMMnte cu 4 camere fiecare, b-dul 
Decebal etale Intermediare, amenajate modem, 
cu centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 băi amenajate icătarie mare. Preț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/660160, 211587. 
(Evrlka)
• urgent! Decemamtoto, et Intermediar, zonă 
frumoata.2b»k»wie.2bălst95mpPreț36300 
euro. Tel. 235585 (Casa Grande)
• Mm V, centrală decomandata 920 mii 
negodabiLToL 718705 0745/354575 (Ag. Omega 
mobiliare Hunedoara).
• MM OG, centrata 1 Mjlteare- Tel 718706, 
O74S/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)
• SkeM Montantei decomandate, 2 băi, 
falanta parchet centrală preț 960 milioane lei 
Telefoane 710129,0740/146780. (StH (mobiliare 
Hunedoara)

conrtuteie, preț 
232425 (Temporls

•____ _____________________________________
noiu i posibifitat vțng, bucârârie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp Preț 75N0 euro 
negocntel. Tel 0720/437889.0720/348089. (Green 
Contact)
• P*to aam Aurel Vlaicu, P+l, P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară Interioară; et 1:3 
camera, bale, cămării terasă CT gaz, parchet 
falartă gresie, ST»ao mp Preț 23 mid. tel Tel 

0720/437889,0720/348069. (Green Contact)
• la 8 km de Devi 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, bate cu bteter. amenajata parchet, 
greș a, termopme, CT; el doHee corp: bucâtane. 
pivniță curte betonata anere, griolnâ ST = 1700 
mp gaz la poartă Preț 13 mid. lei negociatei 
Telefoane 0720/437889. 0220/348089. (Green 
Contact)
• ion amerip 3 camere podite, bucătărie cu 
iojantâ și gresii oaie cu ooiter, amenajata 
pivniță curte betonată ttntănă ană trasă tn , 
casă gaz, grădină 1300 mp Vând sau schimb cu 
apartament 34 camere Deva sau Slmeria. preț 
1,4 rnld. tel Tel. 0720/437885 072(^348089 (Green 
Contact)
• fitaMrip ronă centrală 3 camere mari, bucă
tărie mare, baie neamenalată 2 focuri gai curte 
betonata grădină 350 mp Preț 135 mid. tel. Tel 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• Daito mm Călugărenl, 3 camere In circuit hol
central, bucătărie, loc de bate, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, api trata In curte, gricfinai™ mp »ret 
13 mkl lei Tel 0720/437889,0720048085 (Green 
Contact) *1

• vOă m< Deva, P+l+M, 7 camere, 2 Hvinguri, 2 
băi, centra termici garai pius tocă un corp:

npucărane amenajare moaem, cu te 
șl grădnă Sr»18l0 mp Preț 79300 euro, nego- 
cWbH Tetofoane 0720/437889, 720/1 
(Green Contact)

4 camere, 2 băl bucătărie.

• casăta Lesmc. cărămldă,3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și gradină aprox. 20 ari, Preț 780 mil. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrlka)
• 3 camere mari, bucătărie, bala ' 
centrală, zona Vețel, curte sl grădină 
Preț 1,7 mid. M, negociabil. Tel. 074! 
211587. (Evrlka)
• la M km de Deva, construcție nouă, 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță, grădină cu livadă 1 ha 
preț 500 mil toi, ntgodablL Tel. 0726/826624, 

0723/393295. (Temporls)
• UraOMi 1 camera, OUCaâri» Ol vara, tertiî, st 
3400 mp curta st 850 mp gaz la poNtil, 
canalizare, zona Tămpa preț ISO mii, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zaMB9roaacu3oimere,buditărla2camere 
se dau mobilate, plus un corp curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată, preț 1200 
mil. lei, telefoane 0723/251498, 232808. (tata 
Nora)
• ficimua canaMte 2004 din BCA, compusă 
dlri 2 umere, bucătărie, bala CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST»1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0720/348)89. (Green Contact)
• 4 camato bucătărie, parchet sobe teracotă, 
apă curantă, anexa ST 2M0 mp, R 20 ip preț 700 
mil. lei negociabil. Tel 0788^497611 (Agenția 

imobiliari Nr.l)
• le Detaa din cărămidă, cameră mare, 
bucătărie, hoi mare, plus 
pentru casă nouă, cu proiect 
CU 4 canwrt, 2
curent, ST 5000 mp», FS 40 m, preț 500 milioane, 
negociabil Tel 0788//497615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• ta Crtolur, 3 camere, 100 mt up , a 
construcției» gresie, TUwin, ptrenet, centrali 
termici curte betonată, supraftei terenului 912 
mjxPreț 1,600 mid. lei TMefon 219470. (Multi-

• aana Cătep3camera grajd, suri16000 mp 470 
mil negodabH. Tel. 71WM, 0745/354575 (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

' încălzire 
12000 mp. 

0745/2S3662,

moaem, cute

Eminescu, 4400 mp toate 
^H^He. Preț 30 eura/mp Tel 219470. (Multi-

• Parale da 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)
• 4JM mi» teren Intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum. Telefon <7745/411449. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)

e Mașină rotativă pentru tipărit ziare 
(2 culori) - rotagazetă
o Turn de împachetare
e Mașină de tipar plană (tip Aurelia) 
o 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.

ort»
A"

—LaDORNA Group
LaDORNA angajează:

DIRECTOR FERME BIO - TRANSILVANIA
‘lRWmabîX a^Ște» fermelor BIO <tn sudul Transilvaniei (Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov), în 

scopul oonstiuri și exploatării acestora confomi poBtidi de dezvoltare a grupului LaDORNA.
- Identificarea eventualilor fermieri din zona Transilvania - Sud și prezentarea proiectului
< Evaluarea potențialului existent și selectarea viitorilor fermieri In baza grilei de evaluare. 
•Alcătuirea dosarelor necesare obținerii finanțării de la guvem/UE.
■ Coordonarea și instruirea echioei de media veterinari, ingineri zootehniști și alt personal care vor 

desenri zona de activitate a fermelor BIO din Transilvania, specializarea acestora.
• înscrierea irioufeimdorki controlul oficial al producțiilor și dirijarea planului de selecție pentru animale. 

Cerințe:
■ Preferabil absolvent de studii superioare In domeniul medianei veterinare sau zootehniei 
•Eițieriența: în spedalitate de minimum 5 ani; pe un post de conducere de minimum 3 ani 
■Ci stințe legislație BIO. operare computer
- Abilități organizatorice, de comunicare, negodere, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor 
•Permis de conducere categoria 8, dfcporxbatate teren

salarial atractiv
• Mașină de senridu; telefon mobil
•Meou de lucru dinamic
•Posfaăkatea dezvoltării unei cariere profesionale în cadrul unor proiecte noi, Indtante
Persoanele interesate, care corespund cerințelor, sunt rugate să transmită, până la data de 

15.052005, un Curriculum Vitae la fax 021-2111421 sau la e-mail hrdgladoma.ro. (22137)

• amerta, DN 66, Intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, apă, curent, gaz. Preț 6 euro/mp Tel. 
0720^37889,0720/348089. (Green Contact)

• apn Cozla, Intravilan, livadă, $T=800 mp, 
R»12 m, curent electric, îngrădit Preț 260 

milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• spro Ahnaiu Sec, Intravilan, ST»2000 mp, 
R=17m,m-en ectric, ooslblllttțl apă șl gaz. 
Preț 7 eura/mp. Tel. 0720/437889, 6720/148089. 

(Green Contact)
• Pratanghaa Vulcan, Intravilan, la Intersecție, 
STM00 mp, posibilități apă, curent Preț 7 
turo/fflP Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
CoritacO

• VUM HravlUto la asfalt acces din DN 7, 
ST«1800 mp, R>16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• «rtreritan 8T=1800 mp, zonă de agrement 
Preț 100 milioane lei. Tel, 0720/437889, 
0725/348089. (Green Contact)
• Dteto krtravlan, zona Dacia Service, S=2235 
mp la asfalt toata utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp. urgent Tel. 0720/437989, 
0720/J480*. (Green dontact)

• taHslMk te Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp Ideal 
casă, toate utilitățile, acces direct 
preț 6 eura/mp. IVI. 0726/825.524,

• Irtoovfam, pe DN7,«17.500 mp, fs loom, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
o toc de casă, st 650 mp, zonă excepțională, 
situat In municipiul Deva, toate fadlltătlle. posi
bilități ae piața in rate, telefon i ui . 
(Prima-lnvest)
• ■graagedaDeva.cuutlIltătl.stloOOmp.prețS 
euro/mp, telefon 074C/126029. (Prima-lnvest)
• tobwfato pa DN7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tei. 0740/210780. 
(Prima Invest)
• ma Cheta, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354573. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• eBtotwțl» casă, Pwtis, 4 euro/mp 1800 mp. 
Tel 7187060745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedora)
• zaMWfoa Seacă Ideal construcție hală 7200 
m 4,718705 0745054575 (Ag. Omega Imobil- 
Iar» Hunedoara)

I

• eter raMnfarfi moWata DdtoX * 
eura/lună Tel. 227479, 0745/367895 (««rant 
Consulting)

• mw pann cetățeni st apartament z ca
mere, moteiatooti mo rouă nene , r- 
mică șl garaj, zona pieței, etal 1,350 eura/lyta 
Tel. 227479,0745/367893, (Garant Consulting^

• afar pantei cetățeni strălnlsauflrmeapart»
ment 4 camere, decomandate, mobHat si dotat 
zona l. Creangă stal 2, centrală termică 350 
euro/lună Tel 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting) ,!
• caut casă cu 3 dormitoare, pentru închiriat la 
cetățeni străini. Preț la‘ vedere. Tel 224296, 
0788061782. (Garant Consulting)
■ afar spre închiriere garsonieră c >let 
mooiiată centrate termica, Tv color, frigfasr, 
aragaz, telefon, zona Mi Eminescu. Tel 
074S/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• dfar pantei închiriat to Deva, hală depozit sad 
producție, toate facilitățile, ST 1500 mp, preț 2 
eura/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, to Deva zonă bună 
(ne)mobllat. Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrlka)
• ofer pt închiriere casă to Deva 3 camere,
curte, anexe, nemoblleta zona CUugăranl, preț 
300 euro/lună pt sediufirmă Tel. 0742/290024. 

(Prima-lnvesț) i
• caut aa, mobilat to Deva pe termen lung. Se 
oferă chiria tn avana tel. 0721/055313. (Prima* 
Investi
• efor pontei închiriere garsonieră decj 
complet mobilată larrmrescu. preț 110 
euro/lună Telefoane 235208, 0721/&25& 

(Rocan 3000)
e ofor pantei tnchlrtare spațiu comercial, ame- 
naje ermlcăstllOmp.ldealbar-res-
taurant zonă foarte bună preț 7 eurt/mpnego- 
dabll. Telefoane 23K08, 0721/985256, (Rocan

de închiriat garsoniere il 
«pliate. Se oferi plato anti- 
■ducere cu 50% a corni 

Im seriozitate. Teiefoi» 235208. 
0721/744514,0724/620358. (Rocan

Cumpăr teren (22)

• lltoeton» Intravilan, la țosea, In Deva sau Îm
prejurimi, plata Imediat. Tel. 215.212. (Prima- 
invest)
• cumpăr tonn to Sicirimb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0T4MDM, 211587. 
(Evrlka)

3000)
•apa .u comerciali bdul Dacia, 190 mp, 
ameriaji lentrală, preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129, 0740/146780, (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spaHu comercial, 30 mp, central, amenajau 
centrală termică, termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780?(Stil Imobiliare Huna» 
doare) |

Schimburi imobile (30)

Vaud spații cniaeiciale (25)

• bnM cm dtsthttia depozit. teren aferent» 
mp, gaz, api, canatare, trifazic, R 25 m,jona 
Vulcan,Preț 35000 euro, negociabil. 0745/163/46 
(Mimason)

•schimb, «rament 2 camere, et 1, zona Zant* 
firescu, semldecomandate, centrală termică 
modificări Interioare, termopan, ușă metal Ici, 
cu panel, balcon tochls, lavabll, cu apartament 
34 camere, etaj Intermediar, zona Progresului,' 
bloc de cărămidă Ofer diferență de 15Q 
milioane de lei. Telefoane 230479,0745/2536622 
(Evrlka)
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crlșulul, su-’ 
peramenajat cu similar, cu suprafață mal mare, 
ofer diferență Preț negociabil. Telîb745^53662i 

211587. (Evnxa) ’

• cMaiidi 2 camere, bucătărie, podită sobe 
teracota, apă gaz, curent teren 700 mp FS 20 m, 
ocupabna imediat preț 25000 euro. Tel 
0745/4114* (Agenția ImobHtarâNr. 1)
• mm CaMpta 3 camere, bucătărie, bale, 
podee iaminate, gresie, Manță «avabă, cenbaiă 
termitei canalizare, garai pt 3 mașini, ST400 mp 
FS 15 m, preț 68.000 euro. .negociabil. Tei. 
0788//497615 (Agenția Imobiliarii Nr. 1) -

• zom Ceangăi Ac 2004, parter+mansardă 4
camere, bucătărie, 2 băl, terasă 60 mp centrală 
termică garaj pt 2 ST 600 mp, preț 
118300 euro, Tel. 0788//497615.
(Agenția
« te Dan, zona Parc, 3 camere mari, bucătărie, 
baie mare, apă gaz, canalizare, teren drept 1100 
mp preț 100300euro. Tel. 0788/497615 (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
:• ura raț 4 camere, decomandare, oueatărie, 
oale, greșit iianța ircnet, centrate n-rcnkA 
preț 70300 euro, negociatei. Tel. 0788/7497615. 
(Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zână caMraiă, * cam., amenajată parchet 
gresfe, faianță termopan, 2 băl, beci conto- 
rizată garaj, curte, giădlnă 700 mp ocupabilă 
imediat preț 110300 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• «Ir. M. Eminescu, 2 camere, hol baie, grădină 
proprie, 250 mp cu acces comun, pretat» firmă 
preț 13 mid lei tel 0745/640725 (Mimason) '
• mm CtazM, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire tn curte, ST 1020, ,58.000 euro. Tel 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)

• te«tdu«Mtote 190Omo teren Intra,fisr. ia W 
7, vizavi de Biserici Mi* lini spămoni. 

auto, front stradal 145 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7 șl calea ferată, preț 100 euro/mp. 
0745/4114* (Agenția imobMari Nr. 1)

• giicatot p« Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp. Tel 0721/245654. (Agenția tonWlară 
Nr.l)
• totraMtofa ram 22 Decembrie, ST 2500 mp, R

Tel' 
0788//497615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• tobmlM to Sântandrei, ST 1500 mp R18 mp, 
apă, gaz, curent pe teren, preț 12.000 eura/mp. 
Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
«ta Mnfla, la DN 7, ST 2000 mp, R16 m, apă, 
gaz, curent In apropiere, preț 6 eura/mp fix. 
Telefon 0788//497615 (Agenția Imobiliară Nr. 
1)
• ta Stoteria, la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă. 
gaz, curent preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliar* Nr.l)

• parale da teren Intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse Intre 500-1000 mp, R 
28 preț 25 euro/mp. Tel. 07887497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• h 3 km de Deva, la DN 7, ST 22500 mp, FS 70 m, 
preț 12 euro/mp Tel. 07887/497615. (Agenția 
IniotMliaiă Nr. 1)
• Dat* Intravfian, ST=700 mp, R=13 m, 
panoramă deosebită, utilități. Preț 15 euro/Hip 
Telefoane 0720/437889, 0720/34089. (Green 
Contact)
• Slmeria DN 7, Intravilan, ST=1900nv, R=16 m, 
apă, curent gaz pe teren. Preț 16 euro/mp nego
ciabil. Tel. 0720/437889. 0720/348089. (Green 
Contact)

• SC4200 mp, ST-8400 mp, dotat cu utilele, preț 
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

raa* .. M ---4 —-1— ara li-,wufeSsywj au KIlSOQiw CXJ IrduiJmljjbJ Laj pVfl La IxSelUW
fa odrua S&tfuhalm, nr. 1, Dwo, jud. Hunedoara, sau prin e-mail fa 
adresa office O macon»ror pânâ la data dn 10.05.7005,

Candidajii ankcta|i vor fi contarăți în tarman dn IO tils- tel«tofiK 
sau pe n-mail, pnnlru interviu. (22048)

EVIDENTÎÂZA-TE!
Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

CHENAR' BOlti-fOTOSIMPLU

INVARIANTE

Anunț GRATII T OPret 100 000 lei i

RECLAME

toeAhcmfRRtau
• chioșcul de ziai-e de lăngâ 
Comtini;
• chioșcul de ziare din statia 
de autobuz Orizont- Micro 15;

i • chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul'de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

CUVAHIW.
Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl sg vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Acousmania 2005. Muzică electronică, 
asistată de computer, dans contemporan, 
filme video și computer video art - aceasta 
este oferta celei de-a patra ediții a festivalu
lui internațional Acousmania, ce se desfășoa
ră până în 5 mai. (MF)

• Băsescu și-a tăiat „moțul". Președintele 
a vizitat fregata Koln a marinei militare ger
mane, acostată în dana „pasageri" a Portului 
Constanța, ocazie în care publicul a con
statat că Băsescu avea o altă tunsoare, din 
care lipsea cunoscuta „șuviță". El și-a tăiat 
„șuvița" convins de soția lui. (MF)

Parisul - gazda JO din 2012?
■ Luc Besson face un 
film pentru a promova 
candidatura Parisului 
la JO 2012.

Paris (MF) - Regizorul Luc 
Besson filmează un clip care 
va promova candidatura Pa
risului pentru găzduirea Jo
curilor Olimpice din 2012, a 
anunțat Arnaud Lagardere,

Brando - la licitație
New York (MF) - Aproape 250 de obiecte 

personale și documente care au aparținut 
actorului Marlon Brando vor fi scoase la 

licitație pe 30 iunie, la New 
York. Aceasta este cea mai 
amplă licitație de obiecte care 
au aparținut unei vedete, din 
1999, când s-a vândut colecția 
personală a actriței Marilyn 
Monroe.

„Marlon Brando era o per
soană foarte discretă și enig
matică și această licitație 
oferă o rară ocazie de a afla 
mai multe despre viața lui”,

spun reprezentanții casei de licitații 
Christie's.

(Foto: EPA)

președintele grupului de fir
me organizatoare ale proiec
tului Paris - 2012, transmite 
AFP. într-un interviu apărut 
vineri, Amaud Lagardere pre
cizează că acest film va fi 
prezentat Comitetului Inter
național Olimpic (CIO), la 
Singapore, pe 6 iulie, pentru 
a promova candidatura capi
talei franceze.

„Imaginile sunt spectacu
loase și prezintă activitatea 
persoanelor care s-au implicat 
în acest proiect”, explică 
Arnaud Lagardere. „Vor fi ul
timele imagini pe care le vor 
vedea membrii CIO înainte de 
a vota pentru a alege orașul 
gazdă”, a mai spus acesta.

Pe 6 iulie, în Singapore, 
CIO va lua o decizie în pri
vința gazdei JO din 2012. 
Capitala Franței concurează 
cu Londra, Madrid, New York 
și Moscova.

Bărbații nesociabili sunt 
predispuși la boli de inimă 

tul că bărbații izolați sunt 
predispuși să ducă o viață 
mai puțin sănătoasă și adesea 
sunt mult mai stresați și

Justin în Shrek
Washington (MF) - 

Vocea lui Justin Timber- 
lake va putea fi auzită în 
noua parte a filmului de 
animație „Shrek”, unde 
cîntărețul va interpreta 
rolul unui tânăr care tre
buie instruit pentru a de
prinde manierele unui 
rege. El va juca alături 
de iubita sa, Cameron, in 
„Shrek 3”, programat să 
ruleze în cinematografe 
din mai 2007.

Actorii Rooney 
și Ronaldo

Londra (MF) - Jucăto
rii echipei Manchester 
United, Wayne Rooney și 
Cristiano Ronaldo, vor 
juca într-un film despre 
opt fotbaliști care se pre
gătesc pentru Cupa Mon
dială din 2006, informea
ză cotidianul Daily Mir
ror. Potrivit sursei ci
tate, pelicula se va numi 
„Dreams of Glory” (Vise 
de glorie) și va putea fi 
vizionată pe ma
rile ecrane 
începând cu 
luna aprilie 
2006. De ase-
menee, în mai 
2006 va apărea 
DVD-ul cu a- 
cest film.

Jolie. (Foto: EPA)

Renunță 
la Holly
wood
Los Angeles (MF) - 
Angelina Jolie s-ar 
putea retrage din 
lumea filmului pentru 
a putea petrece mai 
mult timp cu fiul ei, 
Maddox. Vedeta în 
vârstă de 29 de ani 
este îngrijorată de 
efectul pe care stilul 
de viață hollywoodi- 
an îl are asupra 
băiatului ei în vârstă 
de trei ani. „Jolie 
dorește să petreacă 
mai mult timp cu 
băiatul ei și ca atare 
își va lua cel puțin o 
pauză lungă”. Ea 
plănuiește, se pare, 
să se căsătorească cu 
Brad Pitt, după ce 
acesta s-a despărțit 
de J. Aniston. Aceștia 
au pus spre vânzare 
casa lor din Beverly 
Hills pentru 10,5 mi
lioane de lire sterline.

■ Bărbații care nu au 
legături apropiate cu 
familia sau cu prietenii 
sunt predispuși la boli.

Washington (MF) - O in- 
flamație pare să joace un rol 
în apariția arterosclerozei 
prin faptul că celule albe se 
lipesc de pereții vaselor de 
sânge, ceea ce conduce la 
depunerea de grăsimi ce pot 
bloca circulația sângelui. 
Cercetătorii au studiat un 
eșantion format din 3.267 de 
bărbați și femei din Ameri
ca, a căror vârstă medie a fost 
de 62 de ani. Cercetătorii âu 
explicat acest lucru prin fap-

deprimați.
„Analiza noastră sugerează 

că este bine pentru sănătate 
să fii cât mai implicat în 
viața socială. în general, 
sănătatea este menținută și 
prin existența unor prieteni 
apropiați și a familiei, dar și 
a altor grupuri", a declarat 
Eric Loucks, de la Harvard 
School of Public Health din 
Boston. Experții din Marea 
Britanie spun, la rândul lor, 
că bărbații retrași sunt mai 
puțin activi și fumează mai 
mult.

Ella Născută în 
zodia Balanță, îi 
plac muzica, 
arta fotografică 
și literatura.

(Foto: Traian Mânu)

Nu în China, da la New York
■ "Stolen Life" - un film 
interzis în China a fost 
desemnat cel mai bun 
film la Festivalul Tribeca

New York (MF) - Festivalul 
a fost fondat de Robert De 
Niro după atacurile teroriste 
de la 11 septembrie 2001 pen
tru a revitaliza cartierul new- 
yorkez Manhattan. Regizoarea 
Li Shaohong ă primit Premi
ul Fondatorilor din mâinile 
actorului Robert De Niro și a 
spus că speră ca filmul ei să 
primească „undă verde pentru 
ca publicul din China să-l poa
tă vedea”. „Stolen Life” este 
o poveste despre dragoste și 
pierderi în viața unui student.

Premiul pentru cel mai bun 
actor i-a revenit lui Gees Geel 
pentru filmul olandez „Si-

Robert de Niro, inițiatorul festivalului Tribeca (Foto epa)

mon”, în timp ce Felicity Huff
man a fost considerată cea 
mai bună actriță cu rolul din 
„Transamerica”, unde joacă 
un transsexual. „El Perro Ne
gro: Stories from the Spanish

Civil War”, o co producție 0- 
landa-Ungaria, și-a adjudecat 
premiul pentru cel mai bun 
documentar, în timp ce Jeff 
Zimblast și Matt Mochary au 
plecat acasă cu titlul de cei

mai buni realizatori de docu
mentar, datorită filmului toF 
despre cartierele mizere din 
Rio de Janeiro, „Favela Rl8 
mg”.
Peste 250 de filme unt

Cel mai bun documentar 
despre New York a fost 
desemnat „Rikers High”, iar 
cel mai bun film de ficțiune 
turnat în metropola ameri
cană - „Red Doors”.

Festivalul Tribeca și-a 
câștigat deja un loc pe caleq- 
darul cinematografic anuali 
atrăgând multe vedete. Ediții 
de anul acesta a cuprins peste 
250 de filme din 45 țări. Prin
tre membrii juriului s-a» 
numărat actrițele Whoopi 
Goldberg și Wri‘WfcBer 
scriitorul Tom Wolfe Și Vj§^ 
ta pop Sheryl Grow.

în aer în timpul ședinței foto ce a avut loc 
la „European dog show” ce se desfășoară 
la Dortmund, Germania. Ir jur de 9000 de 
câini, din 240 de raise, vor fi prezentați la 
show-ul ce durează până ta 6 mai. (Foto: epa)

Meditația prelungește viața
■ Meditația transcen
dentală poate reduce 
riscul de deces cu 
aproape un sfert.

Washington (MF) - „Studi
ul a descoperit că în cazul 
oamenilor mai ta vârstă care 
au tensiunea arterială mare, 
cei care practică meditația 
transcendentală au un risc

de deces cu 23 la sută mai 
scăzut”, a spus Robert 
Schneider, care a condus cer
cetarea.

Studiul a fost subvenționat 
de guvernul SUA, iar rezul
tatele au fost publicate în 
American Journal of Cardi
ology. Cercetarea s-a bazat pe 
descoperirile a două testări 
anterioare ta care au fost 
cooptate 202 persoane în

vârstă, timp de 18 ani. Unii 
practicau meditația transcen
dentală, iar alții au încercat 
de-a lungul timpului alte 
tehnici precum relaxarea pro
gresivă a mușchilor.

Grupul care practica medi
tația transcendentală a înre
gistrat cu’ 30 la sută mai 
puține decese datorate bolilor 
de inimă și cu 49 la sută mai 
puține datorate cancerului.

ThanchanoK Me£ 
keaw, câștigătoarea con-, 
cursului Jumbo Queejjj 
Universe 2005, are 182 cte. 
kilograme și este cea msE 
grea dintre cele 20 d® 
participante. (Foto: epaj
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