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Cerul va fi variabil, mai mult senin.

26“c Mort în drum spre
dimineața la prânz seara

larisia franceză Florence Aubenas și 
ghidul său irakian, Hussein Hanun, care au 
fost în captivitate în Irak, alături de ziariștii 
români, au fost eliberați, după mai mult de 
5 luni de la momentul răpirii./p.2 (Foto: epa)

■ O persoană și-a pier
dut viața, iar alta a 
fost grav rănită într-un 
accident pe DN 7.

Deva (M.T.) - Un grav acci
dent de circulație, soldat cu 
decesul unei persoane a avut 
loc, sâmbătă, pe raza locali

• Proces. Astăzi are loc, la Pitești, o nouă 
înfățișare în procesul interlopilor Spumă și 
Bibanu. Surse neoficiale susțin că este posi
bil ca de această data să fie vorba și de 
eliberări pe motive de sănătate. Unul din 
aceste cazuri este cel al fostului polițist, 
Igna, care are un dosar medical foarte bine 
conturat. (M.T.)

• Scumpiri. Compania Rompetrol majore
ază cu 500 de lei prețul motorinei comer
cializată prin stațiile proprii, pentru perioa
da 13-19 iunie, iar la benzină vor fi 
menținute aceleași prețuri, cu excepția ben
zinei Euro Super 98 fără plumb / Euro 4, 
care se ieftinește cu 500 de lei. (M.T.)

Bani europeni vs. informații
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■ Lipsa informațiilor 
despre finanțările euro
pene au văduvit județul 
de milioane de euro.
Ina Jukcone___________________
ina.Jurcone@informmedia.ro

Deva - Cel puțin asta a fost 
concluzia la care au ajuns re
prezentanții administrațiilor 

tății Șibot, pe DN 7, în județul 
Alba. Conducătorul unui au
toturism înmatriculat în A- 
rad, Cornel Butuza, se afla în 
mașină cu soția sa și se 
grăbeau să ajungă la o nuntă, 
în localitatea Șibot, la apro
ximativ cinci kilometri de ju
dețul Hunedoara, a făcut o de
pășire neregulamentară, fără 

publice din toate orașele și 
comunele județului, sâmbătă 
și duminică, la Prefectura Hu
nedoara, unde au fost invitați 
de deputatul Monica Iacob - 
Ridzi la cursuri de instruire 
pe programe europene. Cur
surile au vizat modalitățile de 
redactare a unui proiect 
SAP ARD, La Dorna și Leonar
do da Vinci. „Majoritatea ce
lor prezenți la cursuri nu a- 

să se asigure. Autoturismul 
a intrat în coliziune frontală 
cu un autotren care circula 
regulamentar din sens opus, 
în urma impactului, soția 
conducătorului auto a decedat 
în drum spre Spitalul din mu
nicipiul Orăștie. Șoferul a fost 
transportat la Spitalul Jude
țean Deva, el a suferit o frac- 

veau cunoștințe despre ce în
seamnă un program, cum se 
obțin banii și cine poate scrie 
un astfel de proiect. Sperăm 
să aducă milioane de euro în 
județ”, a declarat inițiatoarea 
programului, Monica RCdzi.

Potrivit președintelui CJ, 
Mircea Moloț, în prezent se 
derulează proiecte în valoare 
de 200 de miliarde de lei în 
Vălișoara, Pui și Buceș.

nuntă
tură de coloană, multiple lezi
uni și traumatisme. Chiar 
dacă accidentul nu a fost în 
județul Hunedoara, a fost soli
citat Serviciul de Ambulanță 
Deva, fiind mai aproape de a- 
ceastă localitate. Polițiștii din 
Alba au demarat o anchetă 
pentru a stabili împrejurările 
în care s-a produs accidentul.

CIP în careul 
de ași al CR

Deva (C.M.) - FC CIP 
a câștigat turneul con
tând pentru sferturile de 
finală ale Cupei Româ
niei la futsal, desfășurat 
la Deva. Pentru semifi
nale s-au mai calificat 
AS Odorheiu și MGA 
Domnești, /p.7

Evoluție spectacutoasă a Jiului Petroșani
Dupi o escală rușinoasă în Divizia C în sezonul 2002-2003, 
Jiul a revenitîn forță și a promovat în Divizia A după 
7 ani de la retrogradarea din primul eșalon..

Fără mită la examene
■ 280 de mii de elevi 
din clasa a Vlll-a vor 
avea zece zile pentru a 
recapitula materia.

Deva (R.I.) - Ei vor susține 
proba de limba și literatura 
română pe 20 iunie, la ma
tematică pe 22 iunie, pe 23 
iunie fiind programată, la a- 
legere, proba de istorie sau de 
geografie.

Inspectoratele Școlare Jude
țene trebuie să verifice până 
atunci funcționalitatea spați
ilor de examen, modul de in
struire a comisiilor și locurile

de depozitare a subiectelor, 
existența și funcționalitatea 
tuturor echipamentelor.

Ca o măsură suplimentară 
ministrul Mircea Miclea a 
cerut profesorilor ca sub nici 
un pretext „să nu se strângă 
bani de la elevi sau de la pă
rinții acestora”, în caz con
trar mergându-se „până la 
destituirea celor care se vor 
dovedi vinovați și retragerea 
dreptului școlii în cauză de a 
mai organiza examene”.

în județul Hunedoara se 
vor organiza 25 de centre de 
examinare și 4 centre de eva
luare.

ria clubului titlul de campioană a României. Echipa din
Ghencea ne va reprezenta în Liga Campionilor, urmând 
să joace direct în turul II preliminar. (Foto: epaj

mailto:ina.Jurcone@informmedia.ro
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• Condiții identice Ambasadorii de la Sofia 
ai statelor membre UE i-au oferit asigurări 
președintelui bulgar Gheorghi Părvanov că 
nu vor fi modificate condițiile pentru adera
rea Bulgariei și României la UE, acestea fiind 
identice celorlalte state care au aderat.

• Instalațiile nucleare ale flotei rusești din 
nord-vestul Rusiei sunt într-o stare foarte 
proastă, existând riscul producerii unor acci
dente nucleare, potrivit unui raport prezen
tat la Moscova. Acest dosar secret a fost 
pentru prima dată discutat public în Rusia.

Președinte 
în nord

Erbil (MF) ■ Parla
mentul kurd din Irak, 
reunit ieri, la Erbil, l-a 
ales în unanimitate pe 
Massud Barzani în func
ția de președinte al re
giunii din nordul țării, 
dar a decis să amâne 
pentru marți învestirea 
acestuia în funcție, rela
tează AFP.

împotriva lui 
Schroeder

Berlin (MF) - Stânga 
contestatară germană a 
decis, vineri, să-și u- 
nească forțele pentru a- 
legerile legislative anti
cipate, creând o alianță 
între neocomuniști și di- 
sidenți social-democrați, 
lucru ce riscă să compli
ce și mai mult situația 
în care se află cancela
rul Gerhard Schroeder. 
Partidul Socialismului 
Democratic (PDS), ur
maș al Partidului Comu
nist est-german, și 
WASG, Alternativa elec
torală pentru Muncă și 
Justiție socială, au a-

Florence Aubenas, eliberată

Viktor Orban
(Foto: EPA)

Reales

rf Florence Aubenas și 
Hussein Hanun s-au a- 
flat în locul în care au fost 
deținuți și ziariștii români.

Paris (MF) - Ziarista fran
ceză Florence Aubenas și ghi
dul său irakian, Hussein Ha
nun, au fost eliberați, după 
mai mult de cinci luni de cap
tivitate în Irak, a anunțat ieri 
Ministerul francez de Exter
ne. Cei doi au fost deținuți în 
același loc în care au fost și 
ziariștii români.

Florence Aubenas urma să 
ajungă în cursul serii pe aero
portul Villacoublay, din re
giunea pariziană, potrivit Mi
nisterului francez de Externe.

Hussein Hanun, răpit la 5 
ianuarie împreună cu Aube
nas, a fost eliberat și rămâne 
în Irak, împreună cu familia, 
adaugă ministerul francez in
tr-un scurt comunicat.

Eliberarea celor doi a fost 
confirmată de cotidianul Libe-

Ziarista franceză Florence
Aubenas (Foto: EPA)

ration, pentru care lucrează 
Florence Aubenas.

Potrivit directorului edito
rial al cotidianului francez, 
Antoine de Gaudemar, cei doi 
ostatici - răpiți, la 5 ianuarie 
2005, la Bagdad - au fost elibe

Ghidul irakian Hussein Hanun
(Foto: EPA)

rați sâmbătă după-amiază.
Gaudemar a precizat că Au

benas, în vârstă de 44 ani, es
te sănătoasă.

Secretarul general al orga
nizației Reporters sans Fron- 
tieres, Robert Menard, decla

rase sâmbătă că intermediari 
ai răpitorilor jurnalistei fran
ceze Florence Aubenas au ce
rut, în primele trei săptămâni 
după răpirea acesteia, o sumă 
de ordinul a 15 milioane de 
dolari în schimbul eliberării.

Declarații pripite
într-un interviu acordat 

sâmbătă pentru canalul fran
cez de televiziune France 3, 
Menard apreciase că Franța 
se află, probabil, în ultima li
nie dreaptă pentru a obține 
eliberarea ziaristei și a ghidu
lui său, iar negocierile evo
luează într-un sens bun.

Ministerul francez de Ex
terne s-a grăbit însă să dez
mintă, sâmbătă, declarațiile 
secretarului general al Repor
ters sans frontieres, potrivit 
cărora intermediarii răpito
rilor ar fi cerut 15 milioane 
de dolari. în aceste condiții, 
Menard a revenit asupra de
clarațiilor, sâmbătă, preci
zând că s-a exprimat greșit.

Budapesta (MF) - 
Partidul ungar de 
opoziție Fidesz, reunit 
în congres, l-a reales, 
sâmbătă, pe fostul 
premier Viktor Orban 
în funcția de preșe
dinte al acestei for
mațiuni. Orban a fost 
ales aproape în una
nimitate, împotriva 
lui existând un singur 
vot dintre cele 1.319 
exprimate. La con
gresul Fidesz au par
ticipat mai mult de 
10.000 de membri 
de partid și simpati- 
zanți. La congres au 
asistat câțiva invitați 
de onoare din străi
nătate, între care fos
tul președinte român 
Emil Constantinescu, 
președintele partidu
lui ODS din Cehia, 
Mirek Topolanek, 
vicepreședintele Par
lamentului European, 
Jacek Saryusz-Wolski, 
și lideri ai comunități
lor maghiare din 
străinătate.

Marie Jeanne Ion (Foto: arhivă) Ovîdiu OhaneSÎan (Foto: arhivă)

împreună cu Florence în detenție

Atacuri în Irak
Dubai (MF) - Abu Mussab al-Zarqawi, li

derul din Irak al rețelei teroriste al-Qaida, 
a supervizat atacurile comise sâmbătă în 
această țară, inclusiv cele împotriva Brigă
zii Lupului și a ambasadei slovace din Bag
dad, potrivit unor comunicate publicate ieri 
pe Internet.

„Organizația al-Qaida din Mesopotamia 
a comis atacuri și operațiuni importante, 
sub supervizarea directă a șeicului nostru, 
Abu Mussab al-Zarqawi, pentru a-i răzbuna 
pe sunniți și a riposta față de agresiunile 
șiite”, afirmă un prim comunicat.

Potrivit unui al doilea comunicat, grupa
rea a revendicat și atentatul-sinucigaș co
mis împotriva Brigăzii Lupului, o unitate 
irakiană de elită, soldat cu trei morți.

în al treilea comunicat, gruparea afirmă 
că „Abu Abdallah al-Hashemi, din Brigada 
al-Baraa ibn Malek, a detonat un camion- 
cisternă lângă clădirea ambasadei slovace, 
în momentul în care avea loc o reuniune 
importantă a membrilor CIA”.

■ Marie Jeanne Ion: In 
detenție, Florence Aube
nas mi-a fost ca o soră 
mai mare.

București (MF) - Marie 
Jeanne Ion a declarat ieri că 
în locul în care au fost deți
nuți ziariștii români s-au a- 
flat și Florence Aubenas și 
Hussein Hanun.

„O bucurie așa de mare 
n-are cum să fie descrisă în 
cuvinte. Cred că este singura 
veste pe care am așteptat-o de 
foarte mult timp”, a spus Ma
rie Jeanne Ion, referindu-se la 
eliberarea ziaristei franceze și 
a ghidului său. •

Ea a adăugat că Florence 
Aubenas i-a fost, în perioada 
detenției, ca o soră mai mare. 
„Este cel mai inteligent, pu

ternic și bun om pe care l-am 
cunoscut în viața asta”, a pre
cizat Marie Jeanne.

Ea a mai menționat că, în 
timpul detenției, ziariștii ro
mâni s-au aflat în același loc 
cu Florence Aubenas înce
pând cu data de 1 aprilie și 
până la eliberarea primilor. 
Ea a mai spus că au putut co
munica între ei chiar dacă e- 
rau legați la ochi, când gar
dienii nu erau prin preajmă, 
șoptind la ureche.

Se vor întâlni
în urmă cu două săptă

mâni, cei trei ziariști români 
răpiți în Irak, întrebați dacă 
în perioada detenției au au
zit persoane care ar fi fost se
chestrate în aceeași locație cu 
ei, au spus doar că au fost le
gați la ochi, refuzând să co

menteze.
Cei trei ziariști români se 

vor întâlni cu Florence Aube
nas, a declarat ieri Sorin 
Mișcoci.

„Comentariile sunt de pri
sos. Suntem foarte fericiți cu 
toții. Am fost ușor isterici de 
dimineață, când am aflat de 
eliberarea lui Florence”, a 
spus Sorin Mișcoci.

„Eliberarea ei a fost acel lu
cru bun pe care l-am amintit 
în întâlnirile cu presa. A aju
tat Dumnezeu. Acum suntem 
liniștiți și putem vorbi”, a 
menționat Sorin Mișcoci.

El a adăugat că, alături de 
colegii săi Marie Jeanne Ion 
și Ovidiu Ohanesian, se va 
întâlni cu Florence Aubenas, 
într-o altă țară decât Franța, 
în momentul în care ziarista 
îi va contacta.

Bucurie și ușurare 
în Franța

Paris (MF) - Anunțul elibe
rării ziaristei Florence Aube
nas și a ghidului său, Hussein 
Hanoun, a suscitat imediat re
acții de bucurie și ușurare în 
Franța, atât în rândul fami
liei jurnalistei și al prieteni
lor și confraților ei, precum 
și în lumea politică și reli
gioasă.

Sylvie Aubenas, sora lui 
Florence, a declarat că este 
„nebună de bucurie”.

„Cu toții suntem extrem de 
ușurați și bucuroși, pentru ea 
mai ales, și suntem foarte, 
foarte recunoscători tuturor 
serviciilor care au contribuit 
la eliberarea ei”, a declarat 
sora ziaristei.

De sâmbătă, întreaga fami
lie a lui Florence Aubenas, in
clusiv părinții ziaristei, era 
reunită la Paris.

Directorul editorial al coti
dianului Liberation, Antoine 
de Gaudemar, și-a exprimat 
„bucuria și dorința de ă le 
mulțumi tuturor celor care i- 
au susținut”. Președintele 
Consiliului francez pentru 
Cultul musulman (CFCM), 
Dalii Boubakeur, și-a expri
mat „imensa fericire” după 
anunțarea acestei eliberări.

Raid soldat cu 40 de morți

Soldați americani în fața Ambasadei Slovaciei 
din Bagdad (Foto: epa)

Bagdad (MF) - Aproximativ 
40 de rebeli au fost uciși în 
timpul unui raid aerian între
prins, sâmbătă, de forțele a- 
mericane în provincia Al-An- 
bar, din vestul Irakului, în a- 
propierea frontierei cu Siria.

Această provincie, care se 
întinde de la vest de Bagdad 
până la frontierele cu Iorda
nia și Siria, este un fief al re
belilor, unde sunt comise ră
piri și execuții.

Statele Unite și autoritățile 
irakiene susțin că presupuși 
militanți trec frontiera siria
nă pentru a se infiltra în Irak 
și a participa la insurgență, 
lucru dezmințit ferm de Da
masc.

Potrivit unui comunicat al 
forțelor americane, unități ale 
pușcașilor marini, asistate de 
avioane militare și elicoptere, 
au efectuat un raid împotriva 
mai multor grupuri de rebeli 
care instalaseră baraje și îm

piedicau civilii să circule în 
apropiere de localitatea Kara- 
bila.

Raidul nu s-a soldat cu vic
time în rândul pușcașilor ma
rini.

Vineri și sâmbătă, violen
țele din Irak s-au soldat cu 
circa 40 de morți.

Cel mai sângeros atac a 
vizat un microbuz cu munci
tori, comis la sud de Bagdad 
și soldat cu 11 morți și trei 
răniți.

Valul de violențe a interve
nit în condițiile în care minis
trul irakian de Interne, Bayan 
Baqer Sulagh, a prezentat 
sâmbătă un bilanț pozitiv al 
operațiunii Fulger - dispozitiv 
de securitate destinat comba
terii acțiunilor rebelilor din 
Bagdad.

Sulagh, responsabil șiit, a. 
declarat că la operațiunea 
Fulger au participat 40.000 de 
militari și polițiști.

Atentatele comise in Ahvaz s-au soldat cu morți (Foto epa)

Patru atentate comise în Iran
Teheran (MF) - Patru aten

tate cu bombă comise, ieri di
mineața, în orașul cu popula
ție majoritar arabă Ahvaz, 
din sud-vestul Iranului, la 
frontiera cu Irakul, s-au sol
dat cu trei sau patru morți, 
a anunțat purtătorul de cu
vânt al Ministerului iranian 
de Interne, Jahanbakch Khan- 
jani.

Cel puțin unul dintre aten
tate a fost comis cu o mașină- 
capcană, plasată în fața pre
fecturii.

Atentatele intervin în plină 
campanie pentru alegerile pre
zidențiale, într-un oraș care, 
în urmă cu câteva săptămâni, 
a fost scena unor conflicte 
etnice în care a fost implicată 
comunitatea arabofonă.
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• Lansare de carte. Gabriel Petrie este Prefectura bate „Traian"-ul
autorul cărții, intitulate „Tragicul și Creștinis
mul", a cărei lansare are loc astăzi la 
Colegiul Național „Aurel Vlaicu" din Orăștie, 
la ora 18.00. Evenimentul este organizat cfe 
Editura „Emia" și Clubul „Castalia" și va avea 
ca invitați scriitorii Paulina Popa, Marius Iosif 
și Dorin Ștefănescu. (S.B.)

■ Echipa de fotbal a 
Prefecturii a câștigat 
meciul amical cu elevii 
C.T. „Traian" Deva.
Ina Jurcone
i na. jurcone@inft)rmmed ia.ro

Deva - De două reprize a 
câte 10 minute fiecare și de 
cinci jucători a avut nevoie 
prefectul Cristian Vladu să 
demonstreze că și la fotbal e 
cel mai tare. în competiția cu 
elevii clasei a XH-a a Liceu
lui „Traian” Deva, Vladu a 
demonstrat că nu întotdeau
na viteza tinereții aduce câș
tigul în sport. „Am jucat as
tăzi fotbal de plăcere. Cu tine
retul ai alt tonus, îți amintești 
de vremurile bune. Am jucat 
cu echipa câștigătoare a 
turneului pe liceu și n-au fost 
ușor de învins. Am vrut să de
monstrez că dincolo de funcții

Ecologie pentru preșcolari

Colegul nostru Tiberiu Stroia și aleasa 
sa Mihaela au spus DA în fața ofițerului 
stării civile, unindu-și destinele pentru 
viitor. Le dorim casă de piatră, sănătate, 
belșug, fericire și cât mai mulți copii.

(Foto: Traian Mânu)

Cowboy european!
Deva (I.J.) - Cele peste 15 ha de teren 

deținute la Săcărâmb, cele 27 la Mărtinești 
și încă vreo câteva zeci concesionate, l-au 
determinat pe președintele CJ, Mircea Moloț, 
să-și dorească să devină fermier. Mai precis 
cowboy european. „Am teren într-o zonă eco
logică, așa cum de altfel mai sunt în județul 
nostru. Prin proiectul SAP ARD în partene- 
riat cu La Dorna, vreau să-mi fac o fermă 
de vaci la Săcărâmb. în prezent am trei vaci 
care dau 30-35 1 lapte pe zi și vreau să îmi 
extind ferma și să fiu sigur că este realizată 
la standarde europene. Știu că o singură 
fermă nu este rentabilă pentru investitorul 
elvețian, dar sunt convins că vor mai fi în 
județ oameni care să dorească să obțină bani 
de la UE. Deocamdată sunt președintele CJ, 
dar nu se știe ce voi face peste trei ani, la 
următoarele alegeri, așa că îmi pregătesc 
viitorul și altfel”, spunea Moloț.

Hațeg (R.I.) - Zi de zi asis
tăm la fenomenul de degra
dare fie din neglijență, fie din 
rea intenție, a faunei și florei. 
De aceea orice acțiune de în
grijire a unui colț de natură 
este oportună, în scopul sen
sibilizării tuturor. Parcul din 
centrul orașului Hațeg s-a 
umplut de micii „grădinași” 
care au venit înarmați cu 
unelte pentru a planta flori și 
copaci.

Educație ecologică
Proiectul „Ecogrădinița”, în 

care se înscrie și această 
acțiune, are drept scop dez
voltarea unui program de 
educație ecologică la nivel 
preșcolar.

Ca obiective speciale, pro
iectul își propune să trezească 
interesul și curiozitatea copi
ilor pentru antrenarea lor în

Cu aceasta perucă sunt la fel de fru
moasă ca orice vedetă de la televizor.

(Foto: Traian Mânu)

Nu este principalul 
vinovat, dar a 

avut un rol determi
nant în luarea 
deciziei de a-i chema 
pe mineri la 
București. Fiind 
președintele statului, 
ar fi putut lua 
măsurile necesare 
pentru a împiedica 
bătăile și atrocitățile 
comise de mineri. 
Ioan Bâldea, 
Deva

O fetiță a căzut în cap, 
din camionul tatălui său

Deva (M.T.) - O fetiță de 
numai trei ani a căzut în cap, 
după ce ușa camionului în 
care se juca, s-a deschis. Inci
dentul s-a petrecut sâmbătă 
seara în Deva. Tatăl fetei 
lucra pe acel camion, iar 
seara a rămas acasă. Fetița sa 
de trei ani a insistat să fie 
lăsată să se joace în mașină. 
A lăsat-o, dar la scurt timp nu 
a mai auzit-o și nu a mai 
văzut-o jucându-se. A găsit-o

Echipa Prefecturii s-a impus în fața tinerilor liceeni demonstrând câ are o condiție fizică bună

DIRIXTtA
.ruMt a lut>t tu>.

putem păstra o stare de nor- 
malitate”, a spus Vladu.

Golgheterul Prefecturii s-a 
dovedit a fi Daniel Pisoi, cu 

Grădinașii ocrotesc natura mai mult decât oamenii mari
activități de păstrare a sănă
tății mediului. Proiectul ape
lează la metode specifice lu
crului cu copiii: conversație, 
discuții libere, jocuri și exer

PĂBEBEA TA CONTEAZĂ: Credeți că Iliescu este principalul vinovat pentru mineriada din 1990?

Da. Din reluările 
prezentate de tele

viziuni s-a văzut clar 
că Ion Iliescu era de 
partea minerilor și 
chiar le lăuda faptele. 
A fost un moment 
critic pentru România 
și ca orice cetățean al 
României trebuie să 
plătească dacă este 
vinovat.
Elena, 
Deva

IXIvați pentru 
crimele și bătăile 
comise în acele zile 
de așa-zișii mineri din 
Valea Jiului se află în 
spatele președintelui. 
Minerii au fost instru
mentele prin care 
anumite probe ale 
revoluției au fost dis
truse.
Filimon, 
Deva

Cred că are o mare 
parte din vină, dar 

pornind de la el se 
pot descoperi multe 
adevăruri. în cazul 
implicării președin
telui Iliescu în mine- 
riada din iunie 1990 
nu cred că se va 
ajunge la vreo con
damnare.
Ana-Maria, 
Deva

Copilul a deschis din greșeală 
ușa și a căzut în cap din 
camion. La fața locului a fost 
solicitată o mașină a Ambu
lanței Deva, care a transpor
tat fetița la Spitalul din local
itate în stare foarte gravă. 
Medicii au stabilit că fetița a 
suferit o hemoragie craniană 
și a fost transportată la un 
spital din Timișoara unde se 
află sub supravegherea 
medicilor și va suferi o inter- 

trei goluri, iar Cristian Vladu 
și Bogdan Pădureanu au mar
cat câte un gol. în poartă a 
apărat ca un Cerber, secre

ciții practice, în cadrul cărora 
micuții vor planta flori, vor 
ține jurnale și vor alcătui un 
album de fotografii, vor dese
na și vor picta etc. 

tarul general, Attila Dezsi. 
între rezerve s-au aflat și 
Marius și Paul Vladu, băieții 
cei mari ai prefectului.

Directori la 
pușcărie?

București (R.I.) - O 
nouă reglementare intro
dusă de ministrul învăță
mântului în organizarea 
concursurilor pentru 
funcții de conducere îi 
amenință cu pușcăria pe 
„mincinoși”. „Informați
ile false cuprinse în cur- 
riculumul vitae, falsul în 
declarații, falsul în în
scrisuri oficiale și sub 
semnătură privată, ob
servate de comisia de 
concurs, atrag elimina
rea candidatului din con
curs și sesizarea orga
nelor competente”, sti
pulează articolul 21 din 
Metodologia de organi
zare a acestui tip de con
curs, aprobată recent de 
către Mircea Miclea.

Da. Justiția își va 
spune cuvântul 

pentru că asemenea 
crime nu pot rămâne 
nepedepsite. Este 
foarte bine ca măcar 
în ceasul al 12-lea 
vinovății să fie pedep
siți și să aflăm și noi 
adevărul despre ceea 
ce s-a petrecut în 
iunie 1990.
Ioan Popa, 
Deva

A

O drumeție 
pe cărările 
Cetății de vene e 
mult mai 
plăcută la pas 
decât cu teleca- 
bina, recent 
inaugurată, la 
care mai trebuie 
să și plătești. 
(Foto: Traian Mânu) i■
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2002 - A murit Gheorghe Bulgăr, filolog și istorie lite
rar, eminescolog de valoare („De la cuvânt la metaforă 
în variantele liricii eminesciene", „Momentul Eminescu 
în evoluția limbii române literare") (n. 3.04.1920)_______
1901 - S-a născut Jean Prevost, scriitor, publicist șîi cri
tic literar (m. 1.08.1944)_________ .
1865 - S-a născut poetul William Butler Yeats, Premiul 
Nobel pentru Literatură, 1923 („Scara în spirală și alte 
poeme") (m. 28.01.1939) ____________ _______ ______
1986 - A murit Benjamin David Goodman - „Benny"-, 
instrumentist și orchestrator de jazz, personalitate a epocii 
swing (n. 30.05.1909)

Sfântul Gavril (foto) a fost marcat în ca
lendarul creștinesc in data de 11 iunie. Astăzi 
biserica îi amintește pe Sfânta Muceniță 
Achilina și pe Cuviosul Trifilie, episcopul Lev- 
cosiei.

UTILITĂȚI

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice;________________________________________________________
Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:___________
09.00-15,00 Str. M. Eminescu, bl. G______________________
_________________Bd. N. Bălcescu, bl. 18____________________

_______________ Ști. Dorobanți, bl, 19, sc. A______________  
_________________Str. Flamingo______________________________  
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 16, sc K___________________
Apa
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:______________________
08.00-15.00 Piața Centrală și în zona învecinată - blocurile 
101, 102, 103
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Soluția integramei din nu
mărul precedent: V — H
— PITON — PATA — 
VENIN — RAI — C — C
— FAR — COBRA — O — 
APA — IOC — CA — 
AMANT — NOI — GEAR
— CAFELE — LE — CI — 
ORB — P — SODIC — 
OPT — NIT — TARI — 
ODĂIȚE — IL — AN — 
LIANA.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe_______________ 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. rID 214971
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21 mart.-20 apr.
Criticile la adresa dv vă lovesc orgoliul, dar treceți și peste 
asta. Nu acordați atenție răutăților. Cei ce au succes sunt 
întotdeauna invidiați.

21 apr.-20 mai
Cei singuri cunosc o persoană de pe alte meleaguri, care- 
i impresionează. Cei angajați într-o relație ar putea călători 
împreună cu partenerul.

21 mai-20 iun.
Un rival încearcă să se opună planurilor dv, dar veți pro
gresa prin voință și inteligență. Vă simțiți plin de energie, 
dar o discuție vă poate epuiza.

21 iun.-20 iul.
Azi aflați rostul tuturor încercărilor și dificultăților la care 
ați fost supus în ultima vreme. Aflați și că astrele au decis 
să vă pună ia respect.

21 iul.-20 aug.
Cu talent faceți lucruri deosebite; Aveți inițiative pozitive 
și putere de finalizare. Progresele se datorează organizării. 
Evitați controversele!

21 aug.-20 sept.
Dialogurile cu ceilalți sunt interesante. Dincolo de mesaje 
aveți convingerea că Vi se ascunde ceva. Atenție la bloca
jele subtile!

21 sept.-20 oct.
Ziua e excelentă. Inspirația vă ajută să vă rezolvați pro
blemele indiferent de domeniul în care activați. în afaceri, 
negocierile aduc profit.

21 ott.-20 nov.
Profitați de moralul ridicat de azi! Aveți o forma excelentă, 
faceți planuri îndrăznețe. Succes în investiții, afaceri și 
călătprii în interes personal.

21 nov.-20 dec.
Dacă reușiți să faceți drumul propus și nu intervine nimic 
în ultima clipă, vă simțiți exceient. O veste despre cineva 
apropiat vă uimește.

21 dec.-20 ian.
Trebuie să respectați regula celor trei. Nu vă avântați prin 
magazine, nu luați prea mulți bani de acasă, nu dați bani 
împrumut!

21 ian.-20 febr.
Fiți mai realist când abordați unele probleme legate de 
viitor. Seara o petreceți împreună cu partenerul la un film 
sau la o bere.

21 febr.-20 mart.
Sunteți harnic. Credeți în efectele unui antrenament 
susținut. Poate fi vorba de finalizarea unor activități blo
cate din diverse motive.
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7:00 Jurnalul
TVR

7:45 Agenția doi fără un 
sfert

9:20 Cina minute 
de cultură

9:30 Teleshopping
1030 Surprize, surprize... Cu

Andreea Marin
12:30 Școala 

vedetelor
13:30 Desene animate:

Boo
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 Pro Patria 
15:30 Kronika 
16:55 Sănătate 

pentru toți 
Noutăți în afecțiunile 
sânului. Termografia: o 
nouă metodă de diag
nostic și tratament. 
Participă : dr.Doina 
Popescu și dr. Alina 
Popescu

17:30 Portul miracolelor 
18:30 Știrea zilei 
19:00 Jurnalul TVR Sport

Meteo

20:10 Leul greu
20:15 lartă-mă! O provocare 

pentru toți cei care, 
după ani de certun și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 
magic iartă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

21:45 Ochiul magic Realita
tea filtrată de obiectivul 
camerei de luat vederi. 
Realizatori: Dana Robea 
și Tiberiu Ștefănescu 

2230 Buriadi Cu: Mihai 
Salin, Marius Rizea, 

Rozi și Rabă, Ileana 
Lazanuc, loan Andrei 
lonescu, Radu Zetu 

23:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

2330 Nocturne
030 Miracolul de la miezul 

topții (dramă, SUA, 
1998). Cu: Sam 
Waterson, Mia 
Farrow, Justin 
Whalin

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea ’

9:15 Tânăr și neliniștit 
10:15 Apropo TV 
11:15 Lupta cu istoria (relu- 

Hre)
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Echipa trăsnită (come-

Hie, SUA, 1990). Mac 
Stem, un polițist din 
Washington, e mereu 
în alertă. Tocmai s-a 
mutat din apartamen
tul său în rulotă, a fost 
transferat de la Mora
vuri și Omucideri și i s-a 
desemnat un nou par
tener, Ellis Fielding. Mac 
este un polițist veteran 
care a văzut de toate... 
până când îl zărește pe 
noul său coleg.

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
0ric Braeden

1730 Știrile Pro TV 
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment
19:00 Știrile ProTv Sport

20:15 Soluții extreme
Shriller, SUA, 1996) 

Cu: Hugh Grant Gene 
Hackman, Sarah Jessica 
Parker, David Morse. Guy 
Luthan (Hugh Grant) 
este un medic rezident 
într-un spital new-york- 
ez. într-o noapte este 
stupefiat de un pacient 
complet dezbrăcat 
adus In stare de șoc în 
sala de operație, care 
prezenta o multitudine 
de simptome dintre 
cele mai ciudate.

23:00 Știrile Pro TV 
23:45 Vreau să fiu mare 
23:50 Dispăruți fără urmă.

0u: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close

0:45 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul de știri Cu 

Ovidiu Uscat și Con
stantin Trofin 

10:30 Concurs interactiv 
12:00 Simte-te ca acasă (relu

are) 
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe
15:00 Folclorul contraatacă

(reluare) 
16:00 Observator Cu Andreea

Beredeanu și Andrei 
Zaharescu 

16:45 Vivere a trăi cu
^pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele 

17:45 9595 Te învață ce să 
fad

19:00 Observator Cu Alessan
dra Stoicescu

20:30 stoarcerea lui San- 
lokan (aventuri, Italia, 
1996). Cu: Kabir Bedi, 
Mandala Tayde, Math
ieu Carriere, Romina 
Power, Fabio Testi, 
Franco Nero, Lorenzo 
Crespi. Sandokan e un 
pirat rebel născut din 
fantezia lui Emilio Sal- 
gari, cunoscut scriitor de 
romane de aventuri.

22.30 Observator 
23:15 Operațiunea de salvare 

f facțiune, SUA, 1993)
Cu: Michael Dudikoff, 
Stephen Dorff, Ami 
Dolenz, Peter DeLuise, 

« Danny Nucci. Un băiat 
de 15 ani este de față 
când fata pe care o sim
patiza este răpită.

130 Concurs interactiv 
230 Observator (reluare) 
330 Aventuri de vacanță 
430 Stagiarii 
430 Vivere

7:00 Culoarea păcatului
Reluare)

8:15 Te voi învăța să iubești
Eteluare) 

9:15 Bucătăria pentra toți 
10:00 Lori (reluare) 
11:15 Numai iubirea 
13:15 îngerul nopții

EJeluare)
14:15 Răzbunarea (reluare) 
15:30 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

jgpl, Malema Solda,
Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente 

17:25 Vremea de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate

Emisiune cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de Lucian 
Viziru

18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Luna. Cu: Gaby Espino,

Christian Meier, Ana 
Cristina Geithener, 
Alejandro de la 
Madrid, Julio

19:15 Te voi învăța să iubești 
Ek Danna Garcia, 
Miguel Varoni

20:10 Mama vitregă. Cu:
Efctoria Ruffo, Cesar 

Evora, Jaqueline 
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 
Eduardo Capetillo, Rene 
Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

21:10 Anita. Cu: Ivonne Mon-
E3ro, Jorge Enrique 
Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo 
Cezăn Elluz Peraza, 
Eduardo Serrano, Isabel 
Moreno, Jeannette Lehr 

23:00 Culoarea păcatului Cu:
Obis Araujo, Reynaldo 
Gianecchini, Giovanna 
Antonelli, Caio Blat, 
Leonardo Bricio, Silvia 
Pfeifer, Maite Proenca, 
Lima Duarte

J'Of tăzbunarea (reluare) 
130 Poveștiri adevărate 

(reluare)
130 îndrăgostește-mă de 

tine

7:00 D'ale Iu' Mitică
(reluare)

8:00 Teleshopping 
8:30 Cezar și tipar 
9:00 Atenție, 

se cântă 
10:30 Arca lui Noe

(reluare)
11:00 Poftă bună! 
11:30 Cinci minute 

de cultură 
11:45 Pasiuni 
12:40 Euro- 

dispecer 
12:45 Farmece 
13:30 Teleshopping 
14:00 Desene

El animate: Tommy și 
Oscar 

14:30 s Fiica oceanului 
15:00 împreună în

Europa
16:00 Zona de conflict
16.30 Cinci minute de cultură 
16:45 Jurnal TVR 
17:00 Rebelii
17:55 Euro-dispecer
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Zestrea românilor 
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Dragul de Raymond 
2030 Limita de sus e cenți 
20:55 Neuitatele personaje 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
22:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Sahara (aventuri, SUA,

Că 1983). Cu: Brooke 
Shields, Lambert Wilson, 
Horst Bucholz, John 
Rhys-Davies. Regia 
Andrew V.McLaglen.

' Suntem în 1927, înain
tea începerii unei impor
tante curse de mașini 
care urmează să 
străbată Sahara. Tânăra 
Dale Gordon vrea să 
îndeplinească ultima 
dorință a tatălui ei, de a 
câștiga marele trofeu și, 
deși femeile n-au voie 
să se înscrie în cursă, ea 
găsește imediat soluția 

0:10 Agenția Episodul 9. Cu: 
S Gil Bellows

7:30 Capital TV
7:55 Sport cu Florentina 
8:00 Teleshopping 
8:30 Sunset Beach 
9:30 Dragoste și putere 

10:00 Kenski Show (reluare) 
10:55 Clip art 
11:00 Monica (reluare) 
12:00 Filmul și televiziunea 

Este un program 
specializat de cronică, 
critică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex, care 
include prezentare, 
avampremieră, 
interviuri în locații și 
studio, diverse tipuri 
de reportaj 

12:30 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:20 Focus. Emisiune infor

mativă 
15:25 Dragoste și putere 
16:15 Fă-ți bagajelel 
17:10 Camera de râs 
17:30 Trăsniți în NATO 
18:00 Focus. Sport. Meteo 
19:00 Viața la extrem

20:00 Serginio.
Cu Sergiu 
Mihalcea 

21:00 Tradați in 
dragoste 

2230 Trăsniți în NATO. Sol- 
dații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
acest sezon cu totul 
schimbați.

22:30 Focus Plus. CurSilvia
, îicula

2330 Fanatik Show. Divizia A 
la fotbal s-a încheiat. 
Jucătorii au intrat în 
vacanță, dar ziariștii 
continuă discuțiile pe 
marginea unei 
competiții destul de 

. • controversate.
1:00. Focus plus. Sport.

Meteo, (reluare)
1:00 Bani la greu 
3:00 Clubul 

de noapte

6:00 Un bucătar de milioane 
' (comedie, SUA, 2003).

7:30 Staruri la Hollywood. 
0Ep. 3: Nicole Kidman 

7:55 Batman (fantastic, 
H SUA,1989). Cu: Michael 

Keaton, Jack Nicholson 
10:00 Sub soarele Toscanei 

13 (romantic, SUA, 2003).
11:55 Zâna Măseluță (aventuri, 

O Marea Britanie, 2004).
13:30 Red Hot Chili Peppers 

E Live at Slane Castle 
(concert, Marea Bri
tanie, 2003)

14:25 Dragoste, familie și alte 
B inconveniente (comedie, 

Olanda, 2001). Cu: 
Monic Hendrickx

16:10 Clockstoppers (come- 
Hdie, SUA, 2002).

17:50 A zecea vară (comedie, 
Germania, 2003)

19:30 Pe platourile de filma- 
EJ re. Episodul 24

20:00 Parteneri de viață
H (comedie, Australia, 

2004). Cu: Paul Hogan 
21:45 Sub soarele Toscanei

H (romantic, SUA, 2003).
23:40 Mr. Jones (romantic, 

0SUA, 1993).
1:35 Blestemul iubirii (aven- 
Sturi, Africa de Sud, 2003). 

Cu: David Dukas
3:10 Kontroll

09:00 Știrile TV Sport 09:30 Box 
profesionist: Legea pumnului 
1130 Știrile TV Sport 1135 Te
leshopping 11:20 Rugby Total 
1230 Știrile TV Sport 12:10 Fot
bal: Argentina ■ Brazilia. Meci din 
preliminariile CM 2006 (reluare) 
1400 Știrile TV Sport 1410 Rug- 
bi: România - Portugalia 1630 
Știrile TV Sport Cele mai 
proaspete știri din lumea spor
turilor numai la TV Sporii 630 
Fotbal: Guadalajara - Boca 
Juniors 18:30 Știrile TV Sport 
19:00 Box profesionist Kendall 
Holt vs. Hiket Lau 21:00 Știrile 
TV Sport 2130 Fotbal: FC 
Barcelona - Yokohoma Marinos, 
meci din turneul din Japonia 
2330 Hai la lupta cea mare!

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale (d)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10.30 Călătorie în timp (fan
tastic, 1999). Cu: Jimmy Kauf
man, Timothy Busfield, Elisha 
Cuthbert 12.15 Dragoste la 
Nairobi (aventuri, 1985). Cu: 
Marvin J. Chomsky, Charlton 
Heston, John Savage 14.00 
întoarcerea la Cutter Gap 
(dramă, 2000). Cu: Chuck Bow
man, Lauren Lee Smith, Diane 
Ladd 15.45 Viață de familie 
(dramă, 2004) 17.30 Călătorie 
în timp (fantastic, 1999) 19.15 
Misterele părintelui Dowlind 
20.15 Numai dragostea (dramă 
romantică, 1998) 22.00 Jordan 

, (s) 23.00 Crimele din Midsomer
(mister, 1999) 00.45 Gemenele 
criminale (suspans, 1994). Cu: 
Donald Wrye, Sharon Gless, 
Steve Railsback

10.00 Aventuri la pescuit cu Rex 
s Hunt 10.30 Renașterea unei 
: mașini 11.00 Tancuri ucigașe

12.00 Vânători de mituri 13.00 
I Ramses 15.00 Călătorie prin

Valea Regilor 16.00 Locuri 
amăgitoare 17.00 Câmpuri de 
bătălie 18.00 Aventuri la pes
cuit cu Rex Hunt 18.30 John 

: Wilson și un safari cu undița
19.00 Curse asurzitoare 20.00 
Diagnostic necunoscut 21.00 
Drumul spre Berlin alături de Al 
Murray 21.30 Rivali 22.00 

: Povești medicale uimitoare
23.00 Trauma 00.00 Chirurgie 
extremă 01.00 Criminaliștii
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PE SCURT

• Perfecționare. 20 de angajați ai primă
riilor din Valea Jiului vor urma, în perioada 
iulie - septembrie cursuri de perfecționare în 
administrația publică. Cursurile, cu o durată 
de 7 zile se vor desfășura pe Litoral. Tariful 
mediu pe cursant pe ora de curs al lectorilor 
este între 7 și 13 euro, iar cheltuielile ajung 
la 10 milioane de lei/persoană. (I.J.)

• Control. Inspectorii Oficiului pentru Pro
tecția Consumatorului Hunedoara au verifi
cat, în cursul săptămânii trecute, modul de 
respectare a prevederilor legale privind co
mercializarea laptelui de consum. Pentru 
neregulile constatate, inspectorii au aplicat 
trei amenzi contravenționale în valoare de 
nouă milioane de lei. (I.J.)

spațiala a Agenției spațiale Europene arata 
până unde va putea scana aparatul suprafața 
planetei Marte. (Foto: epa)

Reciclare dincolo de rable

Adulții Cen
trului de Recu
perare și Reabi
litare a Per
soanei cu Handi
cap Păclișa 
demonstrează 
că, alături de 
cadrele didac
tice, pot dezvolta 
jocuri, scenete, 
dansuri, până la 
nivelul unui 
copil de grupă 
mare. Aceasta 
este posibil doar 
datorită muncii 
enorme depuse 
de specialiștii 
centrului. în 
Centru sunt 
internați adulți 
cu vârste care 
depășesc 18 ani.

(Foto: Ina Jurcone)

Deva - cu 
două case 
mortuare

Deva (I.J.) - 1650 lo
cuitori, 662 de gospodării 
pe 24 de străzi, atât nu
mără cartierul Viile Noi 
din Deva.

Pentru că distanța față 
de centru, față de un 
lăcaș de cult și de o casă 

•"mortuară este de 2 și 
respectiv, 3,5 km, Con
siliul Local Deva a găsit 
oportună o investiție de 
peste 505.000 euro pentru 
realizarea celor două 
obiective.

„Investiția presupune 
un lăcaș de cult cu 190 
de locuri și a unei case 
mortuare care să asigure 
amplasarea a trei cata- 
falce simultan. Valoarea 
investiției se ridică la 
peste 18,5 miliarde de 
lei”, declară Mircia Mun
tean, primarul Devei.

TRANZACȚII

Suprave
ghetori 
Petroșani (I.J.) - 700 
de persoane se află 
în evidențele 
Primăriei Petroșani 
care beneficiază de 
venitul minim garan
tat și prestează 
lucrări în folosul 
comunității și 50 
potrivit Legii 
76/2002. Pentru 
supravegherea 
desfășurării în 
condiții bune a activ
ității celor aproxima
tiv 750 de beneficiari 
ai ajutoarelor sociale 
au fost angajate trei 
persoane pe posturi 
de supraveghetori 
lucrări comunitare. 
Contractele de 
muncă ale acestora 
sunt valabile până la 
31 iulie 2005. „Cei 
trei supraveghetori 
au specificate în fișa 
postului pontarea 
beneficiarilor a venit
ului minim garantat, 
precum și supraveg
herea și pontarea 
activității efectuate 
de către persoanele 
angajate pe cele 50 
de locuri înființate de 
AJOFM Hunedoara. 
Salariul de încadrare 
al supraveghetorilor 
este salariul minim 
brut pe țară"', a 
declarat Carol 
Schreter, primarul 
municipiului 
Petroșani.

Deva (I.J.) - Persoanele fi
zice care nu-și vor duce, înce
pând cu 1 ianuarie 2006, apa
ratura electronică și electrică 
uzată la centrele de colectare 
sunt pasibile de amenzi cu
prinse între 5 și 10 milioane 
de lei.

De organizarea centrelor 
selective de colectare a aces
tor deșeuri la nivel județean 
ar trebui să se ocupe producă
torii și importatorii.

Puncte de colectare
Astfel, până pe 31 decem

brie 2005, producătorii de 
electronice vor trebui să asi
gure înființarea a cel puțin u- 
nui punct de colectare spe

cializat la nivelul județului. 
Pe lângă cel înființat în Deva, 
municipiu reședință de județ, 
vor mai fi înființate și alte 
centre de colectare în toate 
localitățile care au mai mult 
de 20.000 de locuitori. Acestea 
însă au posibilitatea de a fi 
înființate abia la finalul anu
lui 2006.

Scopul declarat al acestei 
măsuri este evitarea situației 
în care costurile de gestio
nare a deșeurilor provenite 
de la bunurile ale căror pro
ducători și-au încetat activi
tatea sau care nu pot fi iden
tificați, să fie suportate de a- 
genții economici care rămân 
în activitate.

Drum nou spre Gorj
Vulcan (I.J.) - Staff-ul 

Primăriei Vulcan a înaintat 
Consiliului Județean Hune
doara o propunere privind 
deschiderea unui nou drum 
spre județul Gorj, după ce 
Defileul Jiului va fi închis 
total. Gheorghe Ile, prima
rul municipiului Vulcan, 
spune că „la această dată 
așteptăm ca membrii Consi
liului Județean Hunedoara 
să dea un răspuns propu
nerii noastre. Drumul ar 
putea fi mutat prin Vulcan, 
lucru extrem de avantajos 
pentru noi”. Drumul prin

Defileul Jiului este, la a- 
ceastă dată închis câte două 
zile pe săptămână circula
ției rutiere din cauza unor 
amenajări care se execută 
pe cursul apei, iar de anul 
viitor ar putea fi închis 
total pe o perioada îndelun
gată. „Acest drum ar fi o 
oportunitate pentru Valea 
Jiului, dar și pentru tran
zitul între cele două județe”, 
a mai spus Ile. Practic, noul 
drum ar trece prin munici
piul Vulcan și prin Pasul 
Vâlcan până la Schelă în 
județul Gorj.

Preț Variație 
închidere (lei/acț)(%) 

1. SNP nFTROM 3990 -1,72

Societatea

2. SIF1 BANAT-CRJȘANA 12800 +1,59
3. TLV __________ 7200  +1,41____
4. BRD__________________ oprit_______________
5. IMPACT 4310 0
6. AZOMUREȘ 26100 -1,88
7. ANTIBIOTICE IAȘI oprit
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
791 -1,37

9. HABER 3700 0
10. BCCARPATICA 4700 +2,17
11. DECEBAL 119 +17,8
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Nedeia Vulcăneană
S Ediția a XXXII l-a a 
Nedeii Vulcănene costă 
bugetul local 900 de 
milioane de lei.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@inforrrimedia.ro

Vulcan - începute încă din 
1972, manifestările cultural- 
artistice, sportive și de agre
ment desfășurate de atunci 
anual la Vulcan, au primit un 
nume simbolic: „Nedeia Vul
căneană”. Anul acesta mani
festările încep în 20 iunie și 
se încheie la sfârșitul săptă
mânii, în 26. Ajunse la cea de- 
a XXXIII-a ediție, Consiliul

Local i-a dat o amploare 
deosebită, alocând de la buget 
nu mai puțin de 900 de mil
ioane de lei. „De-a lungul tim
pului manifestările s-au diver
sificat, cuprinzând în prezent 
artă, folclor, sport, simpozioa
ne, mese rotunde, spectacole 
pentru tineret sau premieri 
ale elevilor cu rezultate deo
sebite la olimpiadele școlare”, 
a precizat Gheorghe Ile, pri
marul municipiului Vulcan, 
în acest an manifestările vor 
debuta cu o serie de expoziții 
de. pictură, fotografie, numis
matică, filatelie, metaloplastie 
sau desen. Zilele următoare 
vor fi dedicate activităților 
sportive care cuprind concur

suri de cros, role, șah, ciclism, 
handbal, karting, dar și un 
meci de fotbal în care adver
sari vor fi polițiștii și angajații 
Primăriei Vulcan. Manifestă
rile se vor încheia cu specta
cole de muzică, dance, rock și 
pop susținute de formații lo
cale și de invitați speciali.

Șomaj mare
Deva (I.J.) - în eviden

țele AJOFM Hunedoara 
se aflau în cursul săptă
mânii trecute 23.114 per
soane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, din 
care 10.069 de persoane 
beneficiază de indemniza
ție de șomaj, arată într- 
un comunicat directorul 
instituției, Vasile Iorgo
van. Astfel în topul listei 
șomerilor din județ se a- 
flă Hunedoara, cu 4.559 
șomeri, Hațeg cu 2.674 șo
meri și Orăștie cu 2.646 
șomeri. Pe ultimele locuri 
se află comuna Ilia, cu 
646 șomeri și orașul Ani- 
noasa, cu 353 șomeri.

Misiune TAIEX
Deva (I.J.) - Primele con

cluzii trase în urma vizitei 
misiunii TAIEX a Comisiei 
Europene arată că progresele 
realizate de Direcția Sanitar - 
Veterinară Hunedoara în pro
cesul de aliniere a serviciilor 
de specialitate la standardele 
europene. „Se preconizează că 
unitățile de mică capacitate 
de prelucrare a cărnii pot să 
funcționeze, după aderare, 
pentru piața locală, în anumi
te condiții de vânzare a produ
selor. Spre exemplu, vânzarea 
în magazine proprii a mărfii. 
De asemenea, va fi posibilă și 
sacrificarea animalelor pentru 
consumul propriu, fiind inter
zisă vânzarea cărnii către alte 
persoane. Unitățile de produc
ție care își exprimă o aseme
nea opțiune vor fi monitor
izate în perioada de tranziție”, 
spune Mihail Rudeanu, direc
torul instituției.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359) <222
0723-354.991
Str. Primăriei Nr.26
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOTE
Numai aici gasesti:

Cele mai mici preturi:
MONITOARE 15'de la-450,000 iei 
MONITOARE 17'de la - 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi

E-mail: calculatoare@rdsUnk.ro
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Bârsan Gabriel Bolfoș Flavia Brăila Marius Ceaușescu Aniela

Ciobanu Raluca

Colișar Râul

ieldelegan Bogdan

Informaticienii de mâine

Prof. Botescu Monica

Elevii clasei a Xll-a A informatică de la Colegiul Tehnic „D. Hurmuzescu" Deva. (Foto: Traian Mânu)

■ Absolvenții clasei 
XII A a C.T.E. „D.Hur- 
muzescu" Deva sunt 
viitori informaticieni.

Deva (V.R.) - Toți elevii 
clasei XII A informatică in
tensiv au promovat atesta
tul și pot fi ajutor analist 
programator, dacă nu do
resc să urmeze o facultate. 
Dar majoritatea o va face, ei 
fiind cei mai buni elevi ai

liceului, cum ne-au declarat 
diriginta Monica Botescu și 
directorul adjunct Dan 
Motântău Sârbu. Pe lângă 
rezultatele la învățătură și 
cele la concursurile școlare, 
ei se mai mândresc cu locul 
II pe județ al echipei de 
teatru, cu „Vis alb” (pentru 
combaterea drogurilor). De 
asemenea, că au organizat 
balul bobocilor la care in
vitată de onoare a fost for
mația „Vama veche”.

Cei 25 de elevi ai clasei de 
matematică-informatică au 
fost mândria Colegiului 
Tehnic Energetic „D. Hur- 
muzescu" Deva. Dascălii lor 
speră că vor fi și ca „infor 
maticieni” la fel de apreci- 
ați, pentru că și-au petrecut 
multe ore în laborator, au 
învățat intensiv informa
tica. Dar n-au neglijat nici 
celelalte obiecte de studiu, 
și-au făcut timp pentru 
activități culțyxal-sportive.

l

Gavrilă Flaviu

Maier Ramona Motora Adrian Nan Marcel Ștefan Radu

Lupșe Ioana

zanto Alexandru Ticula Mihai Trif Alexandru Varadi lohana

Suciu Alin Șulț Cristina

Velican Violeta Voica Izabela



Patronul Alin Simota sărutând steagul Jiului Suporterii Jiului sărbătorind promovarea echipei favorite în Divizia A

• Victorii la handbal. Echipa națională de 
handbal masculin a României a câștigat, ieri, 
cu 26-25, partida tur cu Serbia Muntenegru, 
contând pentru barajul de calificare la CE. 
Naționala feminină a învins, sâmbătă, în 
deplasare Cehia cu 37-29, în partida tur a 
barajului pentru Campionatul Mondial și e 
favorită la calificare. (C.M.)

• Medalie la culturism. Popa Petrișor de 
la CS Body Gym Deva a obținut medalia de 
argint la categoria +95 kg în cadrul concur
sului internațional de cultursim, dotat cu 
„Trofeul Hercule", desfășurat sâmbătă, la 
Oradea. Pe larg despre participarea clubului 
devean la acest concurs în Pagina Sport de 
mâine. (C.M.) Jiul, promovată în Divizia A
FOTBAL / Divizia B * Seria III

^44444444 4’44444J444444 4444444444444444444444 444444444 

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 30-a (ultima), sâmbătă, 
11 iunie: Liberty Salonta - U. Cluj 2-1; FC Oradea - ISC 
Turzii 3-0; Unirea Sânnicolau Mare - Armătura Zalău 6-2; 
Tricotaje Ineu - Oașul Negrești 3-0; Olimpia Satu Mare - 
UTA Arad 2-0; Unirea Dej - Jiul Petroșani 0-3 (Movilă 58 
și 84, Drida 69); Gaz Metan Mediaș - C.S. Deva 2-1 (Boa- 
rau 17, 82 / Ignat 30); ACU Arad a stat.
Clasamentul

Jiul Petroșani s-a clasat pe primul loc la golaveraj, întrucât 
nu s-au luat în calcul rezultatele directe (1-0, 0-1), după 
care nu s-a putut face departajarea.

2. Gaz Metan 28 20 5 3 48-19 65
3. FC Bihor 28 15 6 7 41-24 51
4. Olimpia S.M. 28 15 4 9 37-23 49
5. Liberty Salonta 28 11 9 8 37-34 42
6. Armatura Zalău 28 10 11 7 44-32 41
7. U. Cluj 28 12 4 12 41-33 40
8 ISC Turzii 28 10 7 11 27-39 37
9. Tricotaje Ineu 28 10 5 13 42-53 35
10. U. Sînnicolau 28 9 7 12 32-41 34
11. UTA Arad 28 9 6 13 31-40 33
12. CS Deva 28 8 6 14 30-39 30
13. Unirea Dej 28 8 4 16 27-42 28
14. Oașul Neqrești 28 7 1 20 24-56 22
15. ACU Arad 28 1 10 17 16-47 13

■ Echipa din Valea Jiu
lui revine în primul eșa
lon fotbalistic, după o 
întrerupere de 7 ani.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Jiul Petroșani 
nu s-a ars și pentru a doua 
oară în ultima etapă. Minerii 
au învins, sâmbătă, în depla
sare, Unirea Dej, obținând pro
movarea în Divizia A, după ce 
anul trecut, în runda de final, 
s-au înecat la mal în fața for
mației Gaz Metan Mediaș, 
ratând revenirea 'pe prima 
scenă în dauna celor de la 
CFR Cluj. Astfel lacrimile de

Beregszaszy demisionează
Hunedoara (N.G. / C.M.) - Tentativa an

trenorului emerit Ștefan Beregszaszy de a 
salva secția de atletism a CS Siderurgica 
Hunedoara s-a soldat cu un eșec, motiv pen
tru care tehnicianul a anunțat că își va de
pune demisia din cadrul clubului hunedo- 
rean. Primarul Hunedoarei, Nicolae Schiau, 
oamenii de afaceri, conducătorii și reprezen
tanții sponsorului CS Siderurgica invitați, 
sâmbătă, de tehnician să găsească soluții de 
salvare a atletismului au fost sublimi în 
declarații, dar inexistenți când s-a pus pro
blema să ofere sprijin concret.

Argumente fără efect
Ștefan Beregszaszy și fosta campioană 

mondială Marieta Ucu Răileanu au prezen
tat numeroase argumente pentru ca autori
tățile și sponsorii să sprijine financiar atle
tismul. Din păcate, după mai multe ore de 
discuții s-a ajuns la concluzia că secția de 
atletism a CS Siderurgica va fi desființată, 
situație în care Maria Cioncan, medaliată 
cu bronz la JO de la Atena, singura sportivă 
legitimată la club în acest moment, nu va 
mai concura pentru clubul hunedorean.

UNIREA DEJ - JIUL 0*3
.•».if— — — vi— — -----------A . — — — .....v............... — — — ..

Au marcat: Movilă 58 și 84, Drida (69).____________________________________
Unirea: Bădan - Colar, Tuță /79 Bud), Pașcă, Kelemen, - Goga, Mif, Vereș, 
Tîrnovan - Bar, V. Pop (68 Gego). Antrenor - I. Tătâran.__________________
Jiul: Hotoboc - Bădoi, iriua, Luca, Panaitescu - Drida (75 Dumitra), Mihart, 
Pîdeșan, Fritea - Dulcea (Ș6 Movilă), Apetrei (80 Militaru). Antrenor - Marin 
Tudorache.

Atacantul Gabriel Apetri împrumutând toba unui suporter, pentru 
a-și manifesta bucuria promovării pe prima scenă fotbalistică Jucătorii Jiului au sărbătorit într-un separeu al hotelului

FC CIP în semifinalele CR

■Bill
I Antrenorul Ștefan Beregszaszy și-a moti

vat într-un mod destul de dur demisia de la 
CS Siderurgica. „Nu mai am motive să rămân 
antrenor la un club falimentar și îmi voi 
depune demisia de onoare”, a precizat 
Beregszaszy care ocupă și funcția de vice
președinte al FR Atletism. (Foto: Traian Mânu)

...

■ Vicecampioana a 
câștigat turneul de la 
Deva, dar s-a impus la 
diferențe minime.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@inforninied1a.ro

Deva - FC CIP și-a confir
mat statutul de favorită și a 
câștigat turneul contând pen
tru sferturile de finală ale 
Cupei României la futsal des
fășurat la finalul acestei săp
tămâni la Sala Sporturilor din 
Deva. Vicecampioana națio
nală a câștigat toate cele trei 
meciuri disputate, învingând 
pe Silvanus Reșița, Politehni
ca Timișoara (ambele Divizia 
A) și Clujana Cluj (Divizia B) 
și s-a calificat în semifinalele 
competiției. Dincolo de intra
rea în „careul de ași” al Cu
pei României, elevii lui Vir
gil Stoica nu au reușit să facă 
instrucție cu modestele adver
sare întâlnite, ci s-au impus 
la diferențe minime în toate 

necaz de anul trecut au fost 
înlocuite cu lacrimi de feri
cire, pentru revenirea pe pri
ma scenă fotbalistică după o 
întrerupere de șapte ani.

Forța banilor
Meciul a fost aprig doar în 

prima repriză, atunci când 
gazdele au încercat să pună 
mâna pe potul mai mare (cir
ca 60.000 de euro) oferit de 
contracandidata minerilor, 
Gaz Metan Mediaș. Norocuî 
Jiului s-a numit și de această 
dată Hotoboc, portarul echipei 
din Petroșani intervenind de 
2-3 ori miraculos la ocaziile 
gazdelor. După pauză, ambiția 
dejenilor s-a risipit odată cu 
primul gol al Jiului, reușit de 

cele trei meciuri. Dificultățile 
echipei devene au fost gene
rate de absentele lui Molom- 
fălean (suspendat), Stăncuța și 
Stancu (accidentați), de obo
seala acumulată în play-off și 
de ambiția adversarilor de a 
realiza surprize. Cea mai bună 
demonstrație în acest sens a 
fost partida, de ieri, cu divi
zionara B din Cluj, adevărata 

i,', rf-Sut-
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Al loanii (alb), cel mai bun jucător al turneului (Foto: Traian Mânu)

Movilă. Din acel moment Uni
rea a devenit subit o echipă 
aflată parcă în transă care a 
acceptat cu umilință domina
rea minerilor pentru a prinde 
măcar oferta Jiului, cifrată se 
pare la 30.000 de euro.

Sărbătoare pe străzi
Petroșani (C.M.) - Un 

grup de aproximativ 500 de 
jiuliști, format din fanii 
care au însoțit echipa în 
deplasarea de la Dej și dm 
suporterii care au întâm
pinat formația la venirea în 
Petroșani, au sărbătorit 
promovarea, împreună cu 
jucătorii, în fața Hotelului 
Petroșani. S-au încins hore 
ale bucuriei, s-a s băut 
șampanie, s-a scandat 
numele echipei, s-au acor
dat autografe, iar patronul 
Alin Simota a sărutat sim
bolic steagul clubului, pro
mițând că nu va vinde

finală a turneului. în acest joc, 
CIP a demarat greu fiind Întâi 
condusă (0-1), apoi egalată la 
doi și având avantaj minim (3- 
2) la pauză. în repriza se
cundă, CIP s-a desprins la 6-2, 
dar clujenii au revenit la 6-5, 
iar finalul a fost electrizant cu 
goluri la ambele porți, devenii 
câștigând grație plusului de 
experiență și luciditate.

Și pentru că meciul și în
treg campionatul s-au învâr
tit în jurul banilor, dezvăluim 
că prima promisă de patronul 
Jiului, Alin Simota, pentru 
acest meci a fost de 3.000 de 
euro pentru fiecare jucător.

locul în Divizia A nici unei 
alte echipe. Dincolo de car
navalul de pe străzi, 
jucătorii au închinat o 
cupă de șampanie și au 
dansat într-un separeu al 
hotelului, după care au ple
cat acasă, întrucât marele 
chef al promovării este pro
gramat marți. Bucuria 
minerilor n-a putut fi 
^șainuată.nici măcar de 
acuzațiile grave ale lui 
Ovidiu Sabău, antrenorul 
de la Gaz Metan, care a 
spus că „promovarea s-a 
cumpărat, nu s-a decis în 
teren”.

Clasamant final

Rezultatele turneului
Vineri, 10 iunie
FC CIP Deva - Poli Timiș. 5-4
Silvanus Reșița - Clujana
Sâmbătă, 11 iunie

1-3

Poli Timișoara - Clujana Cluj 4-6
FC CIP - Silvanus Reșița
Duminică, 12 iunie

6-4

Silvanus Reșița - Poli Timiș. 5-3
Clujana Cluj - FC CIP Deva 8-6

Clasamentul
1.FCCIP 3 19-14 9P
2. Clujana 3 15-13 6p
3. Silvanus 3 10-12 3P
4. Poli Tm. 3 11-16 0p

Pentru semifinalele competiției s- 
au mai calificat campioana Ro
mâniei, AS Odorheiu Secuiesc, 
MGA Domnești, iar cea de a 
patra echipă va fi stabilită, azi, 
dintre Futsal Municipal Con
stanța, Energoconstrucția Craio
va, Informatica Timișoara și Auto 
Total București.
Tragerea la sorți a penultimului 
act al competiției va avea loc 
marți, la sediul Federației Române 
de Fotbal, iar meciurile, care se 
vor disputa în sistem tur - retur 
sunt programate joi, 16 iunie și 
duminică, 19 iunie.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@inforninied1a.ro
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PE SCURT

• Succes. Naționala de handbal masculin a 
României a învins, ieri, la București, cu 26 - 25, 
echipa similară a Serbiei-Muntenegru, în 
meciul tur a barajului de calificare la Cam
pionatul European. Returul va avea loc pe 
18 iunie, la Lazarevac.(MF)

• Victorie. Echipa feminină de handbal a 
României a învins, ieri, în deplasare, cu sco
rul de 37 - 29 echipa similară a Cehiei, în 
primul meci al barajului de calificare la CM. 
Returul are loc, sâmbătă, la Sighișoara.(MF)

Mike

Zarandona (s) și Oliveira au sărutat trofeul.

Betis a luat Cupa Spaniei
Sevilla (MF) - Echipa de fotbal Betis Sevil

la a câștigat, sâmbătă, Cupa Spaniei, pen
tru a doua oară în istoria clubului, după 
ce a învins, cu scorul de 2 - 1, în prelun
giri, formația Osasuna Pamplona, într-un 
meci disputat pe stadionul Vicente Calderon 
din Madrid. La finalul celor 90 de minute 
de joc, scorul era egal, 1 - 1. Pentru Betis 
au marcat Oliveira '75 și Dani '115, în timp 
ce golul echipei Osasuna Pamplona a fost 
înscris de Aloisi '83. Antrenorul echipei 
Betis Sevilla, Lorenzo Serra Ferrer, a trimis 
în teren jucătorii: Doblas - Melli, Juanito, 
Rivas (Lembo '79), Luis Fernandez - Joaquin, 
Assunțao, Edu (Dani ’90), Arz (Varela ’69), 
Fernando - Oliveira.

■ Fostul campion mon
dial de box la categoria 
grea a declarat că nu 
mai poate lupta.

Wanshington (MF) - Pugi- 
liștul american Mike Tyson, 
fost campion mondial la cate
goria grea, a anunțat, sâmbă
tă, la finalul meciului pierdut 
în fața irlandezului Kevin Mc
Bride, că aceasta a fost ulti
ma sa luptă. „Nu mai pot con
tinua și nici nu mai pot să 
mă mint. Nu voi mai practi
ca acest sport. Acesta este pur 
și simplu sfârșitul, s-a termi
nat. NU mai am pentru ce să 
lupt”, a afirmat Tyson, în vâr
stă de 38 de ani, în cadrul 
conferinței de presă de la fi
nalul meciului disputat la Wa
shington. Arbitrul Joe Cortez a 
fost nevoit să întrerupă meciul 
dintre Mike Tyson și Kevin 
McBride înainte de runda a 
șaptea, după ce pugilistul ame
rican a refuzat să reia lupta, 
fără a fi totuși accidentat. 
Astfel, Tyson a înregistrat a 
șasea înfrângere din întreaga 
sa carieră, de-a lungul căreia 
a obținut 50 de victorii (44 
înainte de limită). După acest

Pilot decedat în cursă
Suzuka (MF) - Pilotul japonez de motoci- 

clism Keisuke Sato a decedat, ieri, într-un 
accident produs în timpul calificărilor pen
tru cursa de 200 de kilometri de la Suzuka, 
au anunțat organizatorii competiției. Pilo
tul în vârstă de 24 de ani a pierdut controlul 
asupra motocicletei sale încercând să evite 
o pată de combustibil rămasă pe pistă în ur
ma unei coliziuni între alți doi concurenți. 
Keisuke Sato a ieșit de pe pistă și s-a cioc
nit de o barieră, suferind leziuni grave la 
cutia toracică, în urma cărora a decedat.

Yuji, absent
Yokohama (MF) - Fun

dașul echipei Yokohama 
Marinos, Yuji Nakazawa, 
desemnat cel mai bun ju
cător din campionatul Ja
poniei în sezonul trecut, 
este indisponibil pentru 
Cupa Confederațiilor, com
petiție ce se desfășura, 
începând de miercuri, în 
Germania, din cauza unei 
accidentări mai vechi la 
genunchi. Nakazawa, în 
vârstă de 27 de ani, făcea 
parte din lotul convocat 
de selecționerul Zico pen
tru Cupa Confederațiilor, 
însă a anunțat că nu va 
putea juca și nu a făcut 
deplasarea în Germania.

Rocada mare
Munchen (MF) - Fun

dașul francez al echipei 
Werder Bremen, Vale- 
rien Ismael (foto), va 
evolua la Bayern Mun
chen din sezonul viitor, 
în timp ce internaționa
lul formației Bayern 
Munchen, Torsten Frings, 
revine la Werder Bre
men. Ismael, în vârstă 
de 29 de ani, și Frings, 
in vârstă de 28 de ani, 
au semnat fiecare câte 
un contract pentru trei 
sezoane. Valerien Ismael, 
al cărui contract cu Wer
der Bremen expira în 
iunie 2007, și-a exprimat 
în repetate rânduri do
rința de a evolua la Ba
yern Munchen. El s-a 
transferat la Bremen în 
2003, de la Strasbourg, 
pentru suma de 600.000 
de euro. Salariul său 
anual la Werder era 
estimat la 700.000 de eu
ro. Bayern Munchen 
căuta un înlocuitor pen
tru croatul Robert Ko
vac, care va pleca la Ju
ventus Torino: Mijloca
șul echipei Bayern Mun
chen, Torsten 
Frings, a ., 
ajuns la 
această for-1 
mație în 2004 V 
și avea con
tract până în 2007. —

T. Sheringham

Jucător la 
40 de ani
West Ham (MF) - Fos
tul internațional en
glez Teddy Sherin
gham, în vârstă de 
40 de ani, și-a pre
lungit contractul cu 
gruparea West Ham 
United, formație pro
movată în Premier 
League. Fostul jucă
tor al echipelor Man
chester United și Tot
tenham a marcat 20 
de goluri pentru West 
Ham în acest sezon, 
unde s-a transferat 
anul trecut de la Port
smouth. Sheringham, 
câștigător al Ligii Cam
pionilor cu Manches
ter United în 1999, 
devine unul dintre cei 
mai în vârstă jucători 
care au evoluat în Pre
mier League. Recordul 
aparține portarului John 
Burridge, care la 43 
de ani și cinci luni a 
jucat pentru Man
chester City în meciul 
cu Queens Park 
Rangers în mai 1995.

Maradona a fost în vizită la AS Roma
■ Celebrul fotbalist s-a 
deplasat în Italia în 
scopul unei campanii 
de strângeri de fonduri.

Roma (MF) - Fostul interna
țional argentinian Diego Ar
mando Maradona a fost pre
zent, sâmbătă dimineață, la 
Trigoria, baza de pregătire a 
echipei AS Roma, la care evo
luează fundașul Cristian Chi- 
vu. Argentinianul Diego Ar
mando Maradona a întrerupt

ă prosopul

Mike Tyson (d) a abandonat lupta în meciul cu McBride.
meci, McBride are în palma
res'cea de-a 33-a victorie (28 
înainte de limită), patru în
frângeri și o remiză.

Mereu în scădere
Tyson a menționat că activi

tatea sa a intrat pe o pantă 
descendentă după prima în
frângere suferită, în 1990, în 
fața compatriotului său Ja
mes Buster Douglas, când a 
pierdut titlul mondial la cate

Vor să revigoreze echipa
■ Gruparea Real Ma
drid îi dorește pe mijlo
cașii Cristiano Ronaldo 
și Michael Ballack.

Madrid (MF) - Clubul Real 
Madrid intenționează să îi 
transfere la alte grupări pe 
jucătorii Michael Owen, Wal
ter Samuel și Santiago Solari 
ca să strângă aproximativ 35 
de milioane de lire sterline 
pentru a-i achiziționa pe mij
locașii Cristiano Ronaldo de 
la Manchester United și Mi
chael Ballack de la Bayern 
Munchen. Potrivit cotidianu
lui Daily Mirror, clubul spa
niol de fotbal Real Madrid a

conferința de presă susținută 
de tehnicianul Bruno Conti și

îi mulțumesc lui
Bruno, care a 
fost un protago
nist minunat al 
Campionatului 
Mondial de fotbal 
din anul 1982.

Diego Maradona
...... W

a fost prezentat de antrenor 
reprezentanților mass-media 

goria grea. Consilierul pugi- 
listului american, Shelly Fin
kel, a explicat, la finalul lup
tei de la Wanshington, că Ty
son, care a ajuns „foarte ner
vos” la sală, a cedat psihic du
pă o carieră de 20 de ani. Cam
pion mondial în anii 1987 și 
1990, Mike Tyson a avut o ca
rieră marcată de incidente pre
cum acuzații de viol și condam
nări, dar și de un comporta
ment agresiv în ring, așa cum 

început negocierile cu gru
parea Bayern Munchen, că
reia i-a oferit suma de aproxi
mativ 18 milioane de lire ster
line pentru achiziționarea 
mijlocașului Michael Ballack.

Speranțe
Conducerea echipei spanio

le Real Madrid crede că gru
parea engleză Manchester 
United ar accepta să îl trans
fere pe mijlocașul Cristiano 
Ronaldo în schimbul unei su
me similare cu cea oferită de 
clubul madrilen pentru ger
manul Ballack. „însă Alex Fer
guson (n.r. - tehnicianul for
mației Manchester United) 
vrea să își formeze echipa în 

ca fiind „o nouă achiziție”. 
„Acum du-te să te schimbi ca 
să te antrenezi cu noi. Dreap
ta lui Maradona este bună, în
să trebuie să își îmbunătă
țească jocul cu piciorul stâng”, 
a spus, în glumă, antrenorul 
Bruno Conti, precizând că 
este foarte fericit să îl vadă 
pe fostul fotbalist. „îi mulțu
mesc lui Bruno, care a fost un 
protagonist minunat al Cupei 
Mondiale din anul 1982 și ne-a 
oferit mereu un fotbal foarte 
frumos. Sunt bucuros să îl re

(Foto: EPA)

s-a întâmplat în iunie 1997, 
când în timpul unui meci și-a 
mușcat adversarul, Evander 
Holyfield, de o ureche. După 
înfrângerea suferită în fața 
britanicului Lennox Lewis, în 
2002, Mike Tyson a disputat 
câte un meci pe an, ultima sa 
victorie fiind obținută în fe
bruarie 2003, când l-a învins 
prin KO, după numai 49 de 
secunde de luptă, pe compa
triotul său, Clifford Etienne.

Michael Ballack

jurul lui Ronaldo și Wayne 
Rooney”, scrie cotidianul bri
tanic Daily Mirror.

Jucătoarea 
cehă Simona 
Roubinkova (dreap
ta) a încercat să 
stopeze elanul 
handbalsitei ro
mânce Aurelia
Bradenau, în meci
ul desfășurat ieri la 
Brno (Cehia). 
Selecționata țării 
noastre a câștigat 
meciul cu Cehia la 
o diferență de opt 

•i, luând o 
serioasă 

pentru returul bara
jului de calificare 
la Campionatul 
Mondial de handbal 
feminin care se va 
juca sâmbătă, la 
Sighișoara.(D.Ș.)

(Foto: EPA)

văd și le mulțumesc lui Cu- 
fre, Totti și Cassano pentru 
tot ce au făcut ca să îi ajute 
pe copiii cu probleme”, a afir
mat, la rândul său, Maradona.

Scop caritabil
Fostul fotbalist s-a deplasat 

la Roma în scopul unei strân
geri de fonduri inițiate de 
gruparea italiană pentru aju
torarea unui copil bolnav. 
Banii obținuți în urma strân
gerii de fonduri îi vor fi în
mânați lui Maradona.
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Vând ap. 1 cameră (01)
camera cămin, suprafață mare, perchet, posi

bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)

• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă in cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• cameră cămin, in Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona Dada, ocupabilă imediat. Preț 480 mii., 
neg., tel. 219470. (Multiprima)

• zona LManiu, gresie, faianță, parchet, balcon 
închis. Preț 650 mii. neg., 219470. (Multiprima)

• dec, conțplet mobilată, geam temopan 
Gealan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, 
totul nou, et. 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 
preț 21.000 euro, tel. 0745.411.449. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• bd, Decebal etaj 7, semidecomandate, con
torizări, balcon mare, repartitoare, preț 870 
milioane lei. Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)

• zona Eminescu, cu balcon, gresie, faianță, 
parchet nou, contorizări, ușă nouă metalică, preț 
630 mii. lei negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, contorizări, parchet, dublă, etaj 
intermediar, fără amenajări, preț 550 mii. lei 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Decebal, piață decomandată, 
contorizări apă, gaz 2 focuri, repartitoare 
căldură, parchet, balcon, ocupabilă imediat, 
preț 670 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, etaj 1, contorizări, 40 mp, 
gresie, faianță parchet, forme rigips, spoturi, 
lavabil preț negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, dec, mobilată balcon închis, et.
1,700 milioane lei. 235208,0721/744514. (Rocan 
3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• dec. gresie, faianță zona Dacia, preț 450 
milioane kei, neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• neamenajată zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande)
• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870, mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• zone diferite și prețuri diferite. Informații: 
Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Kogăliticeanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587, 0723/660160. 
(Ag. Evrica)

• decomandată parchet, balcon mare, scară cu 
interfon, locuință bine întreținută Decebal, preț
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele com
plexului Romartaîn bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. ROL/78000 RON. Tel. 230221,0740-914688 
0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandată, balcon închis, conto
rizări, bine întreținută. Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL/49.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj L decomandată centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet. Dorobanți. Preț 
950 mil. ROLZ95.000 RON. Tel. 223400,0741 -084668, 
0720-370753. (Casa Betania)

PRGHSIIRE ÎN Brigadă 1 Mai - 30 Iunie

Detalii la distribuitorii STIHL

^vremea pentru lucrul 
cu motocoasele STIHLI

Tour Impex SRL, Bd. Decebal BL I parter, Deva 
Tour Impex SRL, Bd. luliu Maniu BL J parter, Deva
Tour Impex SRL, Bd. Corvin Nr. 9 , Hunedoara 
Tour Impex SRL, Aleea Poporului Nr. 3, Petroșani
Tour Impex SRL, Str. Avram lancu Nr. 43 , Brad
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• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă 
imediat zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
imob. Ella)

• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Progresul, decomandată contorizări, 
etaj intermediar, 32 mp, preț 700 mii., tel. 
0742/290024. (Prlma-lnvest)
• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, zonă centrală et. 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mil. lei, nego
ciabil. Tel. 747798 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• zona Union, et. 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona Flacăra, et. 9, convector + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• In Hunadoară zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mil. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)

• In Hunedoara, zona Parâng, convector, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379.377. (Profil Expert Hunedoara)

• etajă zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 

211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• se cumpără urgent garsoniere în zonele Dacia, 
Decebal, Progresul, Mărăștiul Nou, Micro 15, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Bălcescu, amenajat, centrală termică 
preț 740 mii. neg., tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• zona Gojdu, semidec., balcon închis, con
torizări, preț 920 mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima- 
Invest)
• zona Minerului, contorizări, balcon închis, et. 1, 
bloc de cărămidă preț 800 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec, contorizări, amenajat 
frumos, ocupabil imediat, et. 3, preț 820 mii., 
neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• urgenți Dec, zona Zamfirescu, et. 1, balcon 
mare închis, parchet, 50 mp, complet contorizat, 
preț 860 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Lie. Auto, et. 3, vedere la bulevard, 
contorizări, amenajat modem, ușă metalică, 
preț 620 mii. neg., tel. 0721/815781. (Prima 
-Invest)

• zona 22 Decembrie, et. Intermediar, decoman
date, 2 balcoane, gresie, faianță Preț 1.250 mid. 
neg., tel. 219470. (Multiprima)

• zona centrală balcon închis, termopane, 
centrală termică climă, modificări interioare. 
Preț 40.000 euro neg., tel. 219470. (Multiprima)

• zona Dada, et. 3, 2 holuri, gresie, parchet 
laminat, liber, 640 mii. lei, tel. 206003. (Mimason)

• zona Poliția municipiului, et. 2, sdec., neame
najat, preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/159608 206003. (Mimason)
• zona bdul 1 Decembrie, cu vedere în spate, 
liber, fără îmbunătățiri, preț 990 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Billa, dec., et. 2, 52 mp, stare bună, 
contorizări, beci, preț 1,3 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)

• zona Astoria, sdec., parter, neamenajat, preț 
650 mii. lei, negociabil, tel. 0740/173103,230324. 
(Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•'zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, 

parchet, gresie, faianță, apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0721/744514. 
(Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256, (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă, et. 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Scărișoare, semidec., contorizări, balcon, 
preț 700 mii., tel. 224296, 0788/361782. (Garant 
Consulting)

• urgent, semidec, Bejan amenajat, balcon 
închis, centrală termică, preț 660 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant Con
sulting)
• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet, 
contorizări, centrală termică balcon închis, preț 
875 mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)

• bă Decebal et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 1,3 mid. 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bă Bălcescu, et. intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 820 milioane 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)

■ AL Armatei parter, contorizări, mobilat, 
parchet. Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet, faianță, ușă nouă preț 
570.000.000 lei, negociabil, tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• Zamflrescu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandate, IMng, bucătărie, superame
najat, parchet, gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, negociabil. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• Alee: Inșui, semidec., et. bun, foarte 
frumos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• etaj Intermediar, circuit, gresie, faianță 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 
Preț 950 milioane ROL/95.000 RON negociabil. 
Tel. 223400, 0743-103622, 0720-387896. (Casa 
Betania)
• etaj 1, decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mil. ROL/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 1, gresie, faianță, parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 223400,0742- 
005228 0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 milioane ROL/90.000 RON. Tele
foane 223400, 0741-084668, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandat, contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mii Rol 48.000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228,0720-387896. (Casa 
Betania)
• arcuit, etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753. (Casa 
Betania)

• zona Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă, termopan, ușă nouă parchet, gresie, 
faianță, recent amenajat, ocupabil imediat, preț 
1600 mii., lei negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat, apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil imediat, preț 700 mii. lei negociabil, tel. 
0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora)
• Zona Dorobanți decomandate, etaj 2, cen
trală termică, aer condiționat, termopan, toate 
ușile noi, parchet laminat, gresie, faianță se dă 
și mobilat, bine întreținut, preț 1600 mii., lei 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta 
Nora)

• zona Bejan, decomandate, etaj 2, cu modi
ficări la bucătărie și hol, balcon, preț 550 mii. lei 
negociabil, tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zona împăratul Traian, decomandate, cen
trală termică termopan, modificat stil occiden
tal, deosebit, parchet, gresie, faianță preț 40.000 
euro negociabil, tel. 0723/251498.0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona AL Teilor, parter, bun pentru spațiu 
comercial, centrală termică, parchet stejar, 
gresie, faianță pereți izolați termic, 2 boxe, preț 
700 mii. lei negociabil', tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, etaj interme
diar, modificări stil occidental, apometre, 
parchet laminat, gresie, faianță, toate ușile noi, 
preț 1500 mii. lei, negociabil,' tel. 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15. etaj intermediar, contorizări. 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Astoria, contorizări apă și gaz. ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță, parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 228540,0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• parchet, balcon, oloc de cărămidă contorizări. 
faianță zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938.0721-2686681  
(Ag. Imob. Ella)
■ semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat in 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. Iei, 
negociabil. Tel. 0722-566938, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• in Hunedoara, semidecomandate. gresie, 
faianță, contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• in Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat șl utilat de ultimă oră, preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent etaj 2, zona Liliacului, grasie+falanță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona Gojdu, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent zonă bună, dec, et. 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (T emporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis) .

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică, gresie, faianță parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, negociabil, Tel. 0745-666447. 
(Rubin's Home)

• Calea Zarandulul et. 6/7, decomandate, 
superamenajat, terasă mare+balcon, totul 
termopan. Preț 1,350 mid. lei, negociabil. Tel. 
0740-232043. (Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, decomandate, contorizări, nu 
este amenajat. Preț 550 milioane lei. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)

• semidecomandate, Micro 6, etai 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mil. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mil. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438. (Profil Expert Hunedoara)

• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)

• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)

• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488, (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

MELINDA IMgJE^

i n s t a I I
S.C. Melinda Impex S.R.L. Filiala In stal comercializează următoarele produse:

• fitinguri negre și zincate, elemente sudabile
• racord de îmbinare rapidă GEBO

• robineți cu bilă pt. apă și gaz

accesorii cu flanșă

• țeava multistrat și fitinguri aferente

• țeava din cupru Feinrohren și fitinguri aferente

• țevi și fitinguri PPRC pt. instalații sanitare

și încălzire

• radiatoare DUNAFERR

• pompe GRUNDFOS

• vase de expansiune

• armături și accesorii sanitare SANiT. SCHELL

• sifoane HL
• sisteme de canalizare PVC

• produse pt. izolarea țevilor
• baterii amestecătoare MOFEM, HANSA

• cazane pt. combustibil solid

CELSIUS, DEMRAD

• conducte de PE pt. apă potabilă

și fitinguri aferente

• zona gării confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 

747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță, instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Telefoane 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)

• zona Bucegl etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Bucegl fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliara Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală, 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Micro 5/1, et. 1, centrală amenajat, 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• zona Artima, et. 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• do preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)

• zona Gojdu, centru, Progresul, Inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• zonă liniștită, plata imediat, tei. 215212. (Prima 
-Invest)

• se cumpără urgent apartamente 2 camere în 
zonele Micro 15, Dacia, Mărăștiul Nou, Gojdu, 
Avram lancu, luliu Maniu tel, 0788/165702, 
0788/165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgenl dea, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624 (Temporis)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenajat contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)

TR,F0 MAIUAN MIRCEA, dumlcilial în Alba - 
_____ ’ talia, Sir. Energiei, nr. 3, anunță elaborarea

S* primei versiuni a planului „Blau Urbanistic
Zonal - Zonă Rezidențială, str. 1. Vulcan - carieră” gi 

declanșarea etapei ie încadrare pentru obținerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la agenția de 
Protecție a Mediului din localitatea Deva, zilnic, între orele 10 -14. 
Comentarii-*- si sugestiile se vor transmite ta scris la sediul ARPM 
Timișoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 32, ta termen de 18 zile calen
daristice de la data prezentului anunț. (238381

• zona Zamflrescu, decomandate, parter, 
deosebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță, 
parchet, modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, tel. 0745/302200, 0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona luliu Maniu cu Decebal, decomandate, 
etaj intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică, preț 47.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți parter, ST 100 mp, centrală 
termică, transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță, parchet nou, usă 
metalică, baie mare cu cadă pe colț. Preț 48.000 
euro negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona Piață decomandate, parter înalț balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet stejar, preț 1280 mii. lei nego

ciabil, urgent! Tel. 0745/302200, 0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• urgenl et 2, ocupabil imediat, apometre, gaz 
2 focuri, parchet nou, preț 720 mil. fix, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță modern, preț 26.000 
euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dea, balcon închis cu termopan, contorizări, 
ușă metalică, mobilă dormitor nouă, et. 2, 
ocupabil Imediat, preț 1,030 mid., tel. 
0740/210780. (Prima- Invest)
• zona piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă, parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Tel. 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat Preț 1,45 miliarde, lei, neg. Telefoane 
211587,0723/660160,0745/253662. (Ag.Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de 4 nivele, con
torizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 1J mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMIȘOARA.
Str.jpn leneșei: 
de fa Brad nr. 29.
Tei: 0256-400774
Fax: 0256-400777
e-mail: iristalfm@mehncfei.ro .

mailto:iristalfm@mehncfei.ro
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• decomandate, zonă centrală, modificat, con- 
torizâri, parchet, gresie, faianță, termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-26866& (Ag. 
Imob. Ella)
• zona Creangă, 2 băi, balcon, gresie, faianță, 
parchet, interiori, preț 45.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et. intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet, faianță, reparti
toare. Preț 155 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(Garant Consulting)
• zona T. Maiorescu, decomandate, utilat 
complet, centrală termică, climă. Preț 48.000 
euro neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zona bd. Decebal, decomandate, gresie» 
faianță, parchet, centrală termică. Preț 1,500 
mid. lei neg., tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală, et. 3, contorizări, gresie+ 
faianță, centrală termică, balcon. Preț 40000 
euro. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• zona Dada, semidecomandate, gresie + 
faianță, contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 
milioane lei, negociabil. Informații: Deva, Aleea 
Romanilor, bloc 6/1, telefon 235019. (Casa de 
Vis)
• apartament In vilă, 2 bucătării, 2 băi, 3 
balcoane, parchet, centrală termică, st 100 mp, 
zonă liniștită. Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 223400,0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betanla)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 
ROL/170.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj intermediar, decomandate, gresie, 
faianță, balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro negociabil. Relații la 
tel. 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță, ușă metalică Preț 820 
mii. lei, negociabil. Tel.0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• zonă centrală, dec., et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 1,4 mid. lei, tel. 206003, 
0745/159573. (Mimason)
• zona Zamflrescu, dec., parter, pretabil birouri, 
sediu firmă cabinet, preț 38.000 euro, nego
ciabil., tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, sdec., et. 1, bucătărie modificată 
parchet laminat, contorizări, preț 1,3 mid. lei, 
negociabil, telefoane 0745/159608, 215113. 

N limason)
I / o Spitalul județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• vând apartament 3 camere, zona Al. Neptun, 
parter, decomandate, amenajat, centrală 
termică, parchet, două băi, boxă, bucătărie 
modificată Preț 1,430 miliarde lei, negociabil. 
Telefoane 0254-234401, 0740-232043. (Rubin’s 
Home)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro 6, modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabridi de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3,2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
funedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mihai Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică, preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță gresie, preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT. 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert Hune
doara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
A care deține poziția de lider in publicarea de ziare

* și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

curier
Condiții:

• cunoașterea foarte bună a orașului Deva;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu atractiv în funcție de realizări.
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• program lejer.

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

• In Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• zona Progresul, decomandate, centrală 
termică balcon închis, 2 băi, hol central, gresie, 
faianță, parchet stejar, preț 1500 mii. lei neg., tel. 
0745/302200 0723/251498 (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp, etaj 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie faianță bucătărie 
modificată vedere în 2 părți, zonă liniștită preț: 
52.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Ion Creangă decomandate etaj 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental, ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 

modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut, 
preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona M. Eminescu, 112 mp, decomandate, 
gresie, faianță parchet, centrală termică. Preț 
55.000 euro neg., tel. 219470. (Multiprima)

• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 3000)

• zonă cantrală I. Creangă superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandată modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Udă dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi, 
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 215212. (Prima- 
Invest)

• zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică, gresie, 
faianță, parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, neg. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235589, 0723/419974. (Casa 
Grande)

• zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 1.900 mid. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• zona DecebaL 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat modem, centrală termică preț 46.000 
euro. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)

• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane, amenajări 
modeme, centrală termică 110 mp, preț 46.000 
euro, tel. 231212,0740/013971. (Garant Cnsulting)

• zona L Corvin, decomandate, gresie+faianță 2 
băi, bucătărie, 2 balcoane, contorizări. Preț 1,6 
mid. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Uiacului, et. 3, decomandate, greși e + fa
ianță modificări interioare. Preț 15 mid. nego
ciabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika) .
• blocurile Mintiei, et. 3, decomandate, 2 băi, 
contorizări. Preț 45000 euro, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zonaImpăratulTraian, dec., cu garaj sub bloc, 
preț 1,9 mid. lei, neg. tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona împăratul Traian, et. 1, dec., 100 mp, 
termopan peste tot inclusiv balcon, mansardă 
preț 56.000 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona unitatea militară dec., et. 1, bloc 
cărămidă 95 mp, stare bună 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, preț 51.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 2 băi. 2 balcoane, preț 850 mii. lei, 
neg. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hune
doara)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• str. Aurel Vlaicu, 3 camere, bucătărie, baie, st 
1000 mp. Preț 15 mid. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401. (Rubin’s Home)
• zona Pietroasa, 4 camere, terasă. 60 m. 
suprafața construcției 150 mp, suprafața 
terenului 600 mp, garaj centrală termică. Preț 
118000 euro neg., tel. 219470. (Multiprima)

• zona M. Klain, 3 camere, 90 mp suprafața 
construcției, 400 mp suprafața terenului, utilată 
complet, garaj, centrală termică Preț 57.000 euro 
heg, tel. 219470. (Multiprima)

• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală, preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

• Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, preț 110.000 
euro, negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

• zona CălugărenL 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală, st 400 mp, preț 68000 euro, negociabil, 
tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Deva, 2004, parter-r mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, negociabil, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr, 1)

o In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 miliarde lei. Tele
foane 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella) 

e P+l, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

e zona Chizfd, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).

• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• casă Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 

Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

• urgent, cu plata Imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)
• casă In Leșnic, cărămidă 4 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

• foarte ugent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită, apă curentă, 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă, gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)

• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz, apă, fosă septică, curte 
betonată grădină, st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină, 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• 2 case, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară grădină 12 
ari, preț 400 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Bârsău, 1 cameră+bucătărie, din cără
midă curent electric, fântână grădină 1000 mp. 
Preț 350 mii. lei. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vâna teren (21)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)

EVIDENTIAZĂ-TE!
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Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
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LOCAȚH CUTH POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Camtlm;
• chioșcul do «iare din stația 
de autobuz Orlsont Micro 15;
• chioșcul de «laws de lângă
Galeriile de Aiiă Forma:
• chioșcul d<- ziare de iâjigâ
Alimentara Dacia:
• chioșcul de share intersecția 
Zamfirescu ~ B dul Decebal

CUVÂtlB Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

I • 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, 
front stradal 24,5 m, curent, gaz, preț 16 

, euro/mp, tel. 0745.411.449. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, negociabil, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• loc Tîmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț900 
mii. lei, negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2300 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• ultracentral, pt sediu firmă. Preț 30000 euro, 
negociabil. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)

• zona Liceul de Construcții, st 1500 mp. Preț 20 
euro/mp, neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)

• intravilan, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs 
50 m, acces tir, toate facilitățile, bun pentru orice 
activitate. Preț 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)

• zona Uceelor, parcelat 600 mp, parcelă 
intrată în planul de urbanizare zonală Preț 21 
euro mp, tel. 219470. (Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• la intrarea in Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)

• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită, 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp. în zonă rezidențială, toate facilită
țile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. neg. 
223400, 0740-914688,0724-169303. (Casa Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp. 
Front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7. în 
spatele noii fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. 
Tel. 230221, 0740-914688, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
223400,0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• intravilan st 5700 mp, la D.N. 7 situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 1500 mp. Front stradal 25 metri, 
apă gaz, curent electric, ideal pt hală producție, 
desfacere. Depozitelor. Preț 40 euro/mp. neg. 
Telefoane: 223400, 0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania)
• intravilan, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400,0724-169303,0742-005228. 
(Casa Betania)
• Intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea în Deva dinspre Simeria. Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 ml, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă. Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• intravilan, 3000 mp, toate utilitățile, apă gaz, 
curent, zonă superbă și selectă împrejurimi, 
preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• intravilan, foc de casă în Simeria, 1500 mp, fs 
20 m, apă gaz, curent, canal, preț 12 euro/mp, 
neg., tel. 0742/019418. (Prima- Invest)
• intravilan, zona Simeria, 500 mp, facilități apă, 
gaz, curent, ideal pentru casă, preț 350 mii. neg., 
tel. 0742/290024. (Prima- Invest)
• zona Cindș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,’0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă, ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)
• st -100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)
• st - 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande) .

TEXT PRIMA APARIȚIE....../.....

Alte imobile (27)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• urgent cabană Deva, zona Căprioara, complet 
utilată grădină 700 mp, zonă deosebit de 
frumoasă, panoramă superbă preț 26.000 euro, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208,0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe ter
men lung, pentru străini. Ofer prețul la vedere. 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)

• ofer apartament 3 camere zona Eminescu, 2 
băi, 2 balcoane, mobilat și utilat ultramodern, 
centrală termică Preț 350 euro/lună. Tel. 231212, 
O74OO13971.(Garant Consulting)

• ofer apartament 2 camere, Kogălniceanu, 100 
euro/lună contorizări. Preț 100 euro/lună. Tel. 
231212,0740013971. (Garant Consulting)

• ofer ap, 2 camere ultracentral, renovat recent, 
mobilat și utilat modern, 150 euro/lună, tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, renovat și 
utilat, 150 euro/lună, tel. 231212, 0740/013971, 
(Garant Consulting)

• ofer ap. 2 camere zona Dacia, et. intermediar, 
mobilat, 70 euro/lună tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
70 euro/lună. Tel. 253588, 0722/624091. (Casa 
Grande)

• ofer casă 3 camere, zona Ceangăi, hol, baie, 
bucătărie, contorizări, mobilier nou, 2 garaje, 
curte, preț 400 euro/lună, tel. 0745/253413, 
206003. (Mimason)

• ofer ap. 2 camere, zona bdul Decebal, dec,, 
mobilat, contorizări, utilat, ocupabil din 20 iunie, 
preț 170 euro/lună tel. 0740/173163, 230324. 
(Mimason)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
A care deține poziția de lider in publicarea de ziare
~ $i servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul

Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program prelungit;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix, bonuri de masă și venituri în 
funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, așteptăm CV-urile 
dumneavoastră până la data de 17 iunie 2005, ora 12.00.

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275, fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• ofer ap. 2 camere, sdec., et 2, complet mobil 
contorizări, zonaîmpâratul Traian, ocupabil < 
28 iunie, preț 4 mii. lei/lună + garanție, 1 
0740/173103,230324. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, dec., 2 băi, 2 bafcoai 
contorizări, parter, zona Mărăști, mobilat 
utilat, preț 200 euro/lună + garanție, t 
0745/266071. (Mimason)
• ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dac 
mobilată contorizări, preț 90 euro/lună uț 
negociabil, tel. 0740/173103,206003. (Mimasoi
• ofer ap. 2 camere, dec., amenajat rece 
mobilat, utilat, totul nou, contorizări, climă zo 
centrală, preț 300 euro/lună tel. 2060 
(Mimason)
• ofer garsonieră zona Bil la, pt persoane foai 
serioase, mobilată utilată totul nou, contorize 
termopan, 150 euro/lună tel. 0745/2534: 
(Mimason)
• ofer ap. 3 camere, dec., cu garaj sub bk 
mobilat utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 3 
euro/lună tel. 0745/253413,206003. (Mimason

• caut urgent de închiriat garsonieră st 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un apart 
ment în Deva, complet mobilate și utilate. T< 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, m 
bilat și utilat contorizări. Preț 100 euro/lună Tr 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, * garaj, Micul Dalia 
mobilat occidental, aragaz, frigider, tv color, pri 
350 euro/lună taxe incluse, tel. 0722/56401 
(Prima- Invest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet preț IC 
euro/lună tel. 215212 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baii 
zona Piață, parter, 150 euro/lună te 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dului. Decebi 
sau 1 Decembrie, St=50 mp minim, pentru mz 
gazin electrocasnice, amenajat sau neamenaja 
pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 1 
euro/mp/lună. Telefon 0254/234401. (Rubin’: 
Home)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălziri 
centrală podele laminate, gresie, faianță 
termopan, lavaDil, confort garaj 2 mașini, pre 
500 euro/lună, tel. 0788/497.615. (Agenții 
imobiliară Nr. 1)

• garsonieră mobilată zona Ștrand, tel 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat preț 1,7 mid. 
lei. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
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• Gheorghe Zamfir la 
Efes. Maestrul Gheorghe 
Zamfir și Corul Madrigal 
condus de Marin Constantin 
vor susține, în 16 iunie, un 
concert extraordinar la Efes,

în Turcia. Artiștii români vor evolua pe sce
na Marelui Teatru Antic din Efes. (ME)

„Modigliani" în România
București (MF) - „Modigliani” - o croni

că filmată în România a poveștii de dragoste 
dintre artistul italian și soția sa, dar și a 
rivalității cu Picasso - va avea în 17 iunie 
premiera la București, la CinemaPRO. Fil
mul este regizat și scris de Mick Davis, care 
va fi prezent în 16 iunie la vizionarea de 
presă a producției. Filmul este o co-pro- 
ducție internațională, SUA/Franța/Germa- 
nia/Italia/România/Marea Britanie. Pre
miera americană a avut loc în aprilie, după 
ce filmul avusese parte de o proiecție la Fes
tivalul de la Cannes în 2004.

face parte din arta tradițio
nală Thai, este împărtășită | 
și tinerilor. Fructele și ve
getalele sunt transformate I 
în forme complicate de 
flori și animale. (Foto: epa) j

Aer de vedetă 
la licitație

Los Angeles (MF) - 
Un borcan cu aer respi
rat în timpul premierei 
la Los Angeles a filmului 
„Mr and Mrs Smith”, în 
care joacă Brad Pitt și 
Angelina Jolie, și scos la 
licitație pe Internet, a 
ajuns, vineri, la prețul 
de 15.000 de dolari, lici
tația nefiind încă termi
nată, transmite AFP.

„Fiți primii care să 
dețină acest borcan, care 
poate conține molecule 
de aer intrate în contact 
direct cu Angelina Jolie 
și Brad Pitt!”, precizează 
anunțul vânzătorului, ca
re arată apoi fotografii 
făcute în momentul „re
coltării” aerului din 
apropierea vedetelor.

Pus în vânzare pe 
eBay inițial la prețul de 
9,99 de dolari, obiectul 
va fi disponibil până pe 
19 iunie. El atrăsese deja 
54 de persoane până 
vineri după-amiază. Pre
țul cel mai mare oferit 
până acum a fost de 
15.099 de dolari.

Dosarul
w ■ ■ ■

răpirii 
București (MF) - Sorin 
Mișcoci a început de
mersurile pentru a se 
constitui parte civilă 
în dosarul de tero
rism în care sunt 
cercetați Omar 
Hayssam și Moha
mmad Munaf. Actele 
urmează să fie 
încheiate săptămâna 
viitoare și tot atunci, 
Sorin Mișcoci va sta
bili și care este suma 
pe care o va cere în 
instanță, drept 
daune. Și Marie 
Jeanne Ion are în 
vedere posibilitatea 
de a se constitui 
parte civilă în acest 
dosar, dar nu a în
ceput demersurile în 
acest sens. întrebat 
dacă se va constitui 
parte civilă în proce
sul răpirii sale și dacă 
- așa cum prevăd 
procedurile - va cere 
daune eventualilor 
vinovați, Ovidiu 
Ohanesian preciza că 
încă nu a apucat să 
analizeze atent 
această problemă.

Paparazzii pot fi amendați
Los Angeles (MF) - Par

chetul din Los Angeles in
tenționează să introducă sanc
țiuni penale mai stricte, pen
tru paparazzii care pun în 
pericol vedetele în timp ce în
cearcă să le fotografieze, au 
informat surse din cadrul po
liției, citate de AFP.

Procurorii analizează a- 
ceastă posibilitate după mai 
multe incidente de dată re
centă, inclusiv cel în care a 
fost implicată actrița Lindsay 
Lohan, care a suferit o co- 
moție în urma unui accident 
rutier pe care l-a avut în timp 
ce era urmărită de un 
fotograf.

„Există o preocupare reală 
în legătură cu această atitu
dine a fotografilor, care repre

Egreta așteaptă să prindă ceva, în timp ce 
rinocerul pe care se odihnește își răcorește cor
pul într-o zi fierbinte de vară, în nordul Indiei.

(Foto: EPA)

începe
■ Bienala de artă con
temporană de la Veneția 
este organizată între 12 
iunie și 6 noiembrie.

Veneția (MF) - Ea constă, 
la cea de a 51-a ediție, în două 
mari expoziții și 70 de pavi
lioane naționale. Creată în 
1893 de Primăria Veneției, 
Bienala se împarte în prezent 
în șase secțiuni: film 
(Mostra), arhitectură, muzică, 
teatru, dans și artă contem
porană. Pentru prima dată în 
istoria sa, Bienala de artă 
contemporană va fi condusă 
de două femei, spaniolele 
Maria de Corral și Rosa Mar
tinez, fiecare dintre ele con
ducând câte o expoziție.

La câteva sute de metri de 
celebra Piață San Marco, în

Fond pentru restaurare 2005
Carte despre Regele Mihai

București (MF) - Editurile ALL vor lansa 
în noiembrie traducerea cărții lui Ivor Po- 
ter „Michael of Romania, The King and The 
Country” (Mihai I, regele și țara), recent 
publicată în Marea Britanie. Cartea este o 
prezentare a figurii Regelui Mihai și a isto
riei României la mijlocul secolului XX. Ea 
se bazează pe documente despre familia 
regală, memoriile nepublicate ale Reginei 
Elena și interviuri cu Mihai I, Regina Ana 
și Principesa Margareta. Ivor Poter este un 
personaj celebru, care a cunoscut cele mai 
importante figuri politice ale României din 
anii celui de-al doilea război mondial, și evi
dent, pe Rege. Noua sa carte este un 
amestec de istorie documentară și de 
amintiri personale și constituie una dintre 
cele mai interesante lucrări care s-au scris 
despre suveranul român, potrivit editorilor.

■ Europa Nostra lansea
ză Concursul pentru fi
nanțarea restaurării unor 
clădiri sau situri istorice.

București (MF) - în com
petiție se pot înscrie proiecte 
de restaurare a unor clădiri 
sau situri, care trebuie să fie 
în proprietate privată (inclu
siv în proprietatea unor aso

Bănci care cântă
Cambridge (MF) - Coșuri 

de gunoi care se deplasează 
singure și bănci care se apro
pie unele de celelalte și cântă 
la apariția soarelui, au fost in
stalate în orașul britanic Cam
bridge. Cele șase coșuri de 
gunoi și șase bănci alimentate 
cu energie solară au fost cre
ate de o asociație de artiști 
londonezi, pentru a interacțio- 
na cu publicul și sunt expuse 
în fața galeriei de artă The 
Junction. „La prima vedere, 
poate să vi se pară că strada 
este aceeași, dar fiecare bancă 
și coș de gunoi are o persona
litate unică”, a spus Andrew 
Shoben, unul dintre artiști. Se 
poate ca o bancă să fie atrasă 
de un anume coș de gunoi. în 
acest caz vor chicoti și vor e- 
mite sunete nepoliticoase. 
„Sunt grozave pentru că sunt 
nostime. Arta ar trebui să fie 
nostimă”, a spus Paul Bogen, 
directorul artistic al galeriei.

zintă un pericol pentru 
celebrități, dar și pentru alte 
persoane”, a declarat William 
Hodgman, șeful secției penale 
a Parchetului din Los Ange
les.

„Știm că mașinile sunt 
folosite frecvent de fotografi 
în vederea hărțuirii cele
brităților. Suntem la curent 
cu mai multe incidente în 
timpul cărora au fost puse în 
pericol vedete care erau 
însoțite de copiii lor”, a de
clarat el.

în consecință, persoanele 
suspectate că s-ar afla la ori
ginea acestor incidente ar pu
tea fi urmărite pentru comi
terea de infracțiuni și nu 
pentru contravenții, așa cum 
se întâmpla până acum.

Bienala de la Veneția

Davide Croff, Maria de Coral, Barbara Kruger, câștigătoare a 
unui premiu pentru carieră și Rosa Martinez (Foto: epa)

imobilul Arsenale, se află 
proiectul Rosei Martinez 
„întotdeauna puțin mai 
departe”, care găzduiește pe 
un spațiu de nouă mii de 

ciații sau fundații). „Premiul 
poate ajunge la maximum 
20.000 euro. Acești bani tre
buie să fie un stimulent pen
tru inițierea restaurării și să 
producă efecte de multiplicare 
sau să ajute la colectarea 
celorlalte fonduri necesare de 
la surse private sau alți spon
sori. Față de suma totală nece
sară implementării proiectu
lui, fondul oferit de Europa

Laura - Născută 
în zodia Săgetător, 
îi plac fitnessul, 
sporturile extreme 
și modellingul.

(Foto: Traian Mânu)

metri pătrați, operele a 49 de 
artiști. După câțiva pași, 
printre exponatele selectate 
de Rosa Martinez, afișele 
„pop-art” ale Guerrillia Girls

Nostra trebuie să reprezinte 
o contribuție semnificativă”, 
se arată în comunicatul citat. 
Pentru a se înscrie în concurs, 
organizațiile care propun pro
iecte pentru un obiectiv de pa
trimoniu în pericol trebuie să 
prezinte scrisori de intenție de 
la unul sau mai mulți spon
sori, care să ofere o sumă cel 
puțin egală cu cea oferită de 
Europa Nostra.

5
amintesc că „mai puțin de 3°/J 
dintre creatorii de Artă Mo
dernă sunt femei, dar 83% 
dintre nuduri sunt feminine”' 
Candelabrul făcut în între
gime din tampoane igienice 
de Joana Vasconcelos, artistă 
născută la Paris în 1971, dar 
care locuiește la Lisabona, dă 
de asemenea un caracter fe
minin, dacă nu chiar feminist 
expoziției.

Artist national
Manifestarea este de aseme

nea ocazia pentru numeroase 
țări de a prezenta un artist 
într-un pavilion național. 
Anul acesta participă 70 de 
țări. România este reprezen
tată de Daniel Knorr, a cărui 
lucrare constă într-o etichetă 
lipită pe un perete al unui 
pavilion gol și nerenovat.

Senegalul este una 
dintre cele 18 națiuni care 
va beneficia de ștergerea 
datoriilor, hotărâre luată 
la întâlnirea miniștrilor de 
finanțe din cele 7 țări in
dustrializate și Rusia. Din
tre acestea 14 sunt în Afri
ca și 4 în America Latină.

(Foto: EPA)


