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Vremea se menține deosebit de caldă, 
cerul va fi mai mult senin.

Deva (M.T.) - în urmă cu patru zile, Maria Trifan, din Călan, anunțase că nepoata sa, Roxana Valeria T., de 13

Criminal la doar 15 ani
dimineața
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■ Un tânăr a ucis-o cu 
bestialitate pe Roxana 
pentru că îi furase din 
ciupercile culese.

124 de cupluri s-au căsătorit ieri la Aman 
(Iordania) în cadrul unei ceremonii în masă, 
conform tradiției islamice. (Foto: epaj
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Pentru sănătatea ta!Ai dureri de cap, vrei să-ți faci analizele sau trebuie să-ți cumperi medicamente? Soluțja ta este^ “(^^totul Libe^ DE CE? sănătatea ta!” Suntem ghidul tău în domeniul SĂNĂTATE fi îți oferim soluția pentru problemele tale medicale! în fiecare sâmbătă alege SÂNĂ'BA.TEA din pagina 9!

eram i ca utilitară ; Obârșa este la loc de cinste în cadrul Târgului meșterilor populari.schis aseară la Deva. Zp.5 (Foto: Traian Mânu)

■ Două dintre obiec
tivele din județ au 
primit fonduri pentru a 
fi continuate lucrările.

x

Deva (D.I.) - Prefectul Cristian Vladu a declarat că atât barajul de la Mihăileni, cât și DN 66A, de la Câmpul lui Nteag spre Herculane, au fost incluse în programul de fi-
Suplimentarea subvențieiVeniturile pensionarilor

Conform Institutului de Statistică, un pensionar care lo

cuiește în mediul urban are nevoie în acest moment de 

un venit în valoare de 5,5 milioane de lei lunar.

■p Număr total pensionari
■I Pensie până la 3 milioane lei
OPensie intre 3 șl 4 milioane I

■

Grafica: Cuvântul liber, sursa: LN. Statistica
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Deva (L.L.) - Numărul mare de cereri care au fost depuse la DADR, privind acordarea subvenției de 60% pentru achiziționarea de utilaje agricole de către agricultorii din zona montană, a determinat conducerea DADR să solicite o suplimentare de fonduri. „Suma acordată inițial județului Hunedoara era de 20 miliarde lei vechi, dar avem la Direcție cereri depuse pentru încă 5 miliarde lei. Am solicitat suplimentarea fondurilor și am primit asigurări că în cel mai scurt timp vom 

ani, a dispărut, în dimineața aceleiași zile, în timp ce se aflau împreună la cules de ciuperci, într-o pădure din apropierea satului Grid. Cadavrul fetiței, dezbrăcat de la brâu în sus și cu urme de violență, a fost găsit miercuri. Polițiștii și procurorul criminalist au stabilit că minora a 

nanțare guvernamentală, fondurile fiind deja aprobate. în cazul barajului de la Mihăileni, început în 1986, au fost alocate 10 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor, care ar rezolva într-un fel și problema inundațiilor din bazinul superior al Crișului Alb, în ceea ce privește cel de-al doilea caz, drumul spre Băile Herculane a fost început în 
primi banii necesari”, afirmă directorul DADR, Ion Sîmion. De acest tip de subvenție beneficiază țăranii care au minimum 2 ha de pământ, 10 oi sau 2 vaci cu lapte. Subvenția poate fi folosită de țăranii-pro- ducători individuali - pentru procurarea de motocositoare și greble mecanice pentru fânețe, mori cu ciocănele și, pentru cei care au vite, aparate de muls. Țăranii care s- au constituit în asociații beneficiază de subvenționarea achiziționării tancurilor pentru răcirea laptelui. 

fost sugrumată, iar în gură i- au fost înfipte 3 bucăți de lemn. în urma cercetărilor s- a stabilit că autorul omorului este Daniel Alexandru Ș., de 15 ani, din Călan, elev la un colegiu din Deva. El susține că a ucis-o pe fată pentru că furase din bureții culeși de el. Există însă suspiciuni că mo-

perioada când actualul președinte Traian Băsescu era ministrul transporturilor, în prezent DN 66A beneficiind de o finanțare de 60 de milioane de euro. „Lucrările vor fi reluate la mijlocul lunii august, când sperăm ca în Valea Jiului să fie prezent și președintele Băsescu, pentru că e unul dintre obiectivele la care a ținut foarte mult”, a spus prefectul. 

Canicula din ultimele zfle a creat mari greutăți atât oamenilor, cât și animalelor. în încercarea de a scăpa de căldură aceștia si-ae refugiat în parc. (Foto: Traian Mânu)

bilul omorului pste *de natură sexuală. Tribunalul Hune-' doara a emis un mandat de arestare preventivă pe 15 zile, pentru omor deosebit de grav și riscă minifrium 7,5 ani de închisoare. Dacă se va stabili că tânărul nu are discernământ, va fi trimis într-un centru de reeducare.

Se ia apa caldă \ Deva (W-)$- Devenii nu vor avea apă caldă timp de două săptămâni. „Furnizarea se va întrerupe din 1 august, de la ora 0. Până în 14 august se va face revizia anuală la instalația de termofi. care”, a declarat Francisc Egyed, director tehnic Termocentrala Mintia.
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• Neutîlați. Militarii americani au folosit forță letală excesivă și neautorizată în Irak, pentru a asigura securitatea convoaielor cu provizii, din cauză că nu dispuneau de armamentul necesar, de precizie, conform unui raport al armatei americane.• Răpit. Un colonel al serviciilor de informații palestiniene a fost răpit, joi, de persoane înarmate, într-o tabără de refugiați din Fâșia Gaza. Colonelul Jihad Abed a fost răpit din tabăra de la Bureij de mai mulți indivizi care l-au forțat să urce într-o mașină.

Operațiune in vestul Londrei

Posibil complot
Kiev (MF) - Serviciile de securitate ucrainene analizează informațiile comunicate de ambasadele occidentale privind un posibil complot în vederea asasinării premierului Ucrainei, Iulia Timoșenko, a anunțat purtătorul de cuvânt al agenției. „Am primit recent informații din partea mai multor ambasade occidentale cu privire la un posibil complot”, a declarat Marina Ostapenko. Timoșenko, care a devenit premier în februarie, în urma revoluției portocalii, este o personalitate controversată. Ea a promis să pună capăt corupției și să reexamineze condițiile îndoielnice în care au avut loc privatizările realizate în epoca fostului președinte Leonid Kucima.

Hosni Mubarak
(Foto: EPA)

Și-a lansat 
candidatura
Cairo (MF) - Preșe
dintele egiptean, 
Hosni Mubarak, și-a 
anunțat, joi, candi
datura pentru al cin
cilea mandat consec
utiv la conducerea 
țării, alegerile ur
mând să aibă loc la 
7 septembrie. „Sunt 
decis să-i cer poporu
lui egiptean să-mi 
acorde încredere 
pentru un nou man
dat', a declarat Mu
barak (77 ani), aflat 
la putere de 24 de 
ani. Președintele 
egiptean a cerut or
ganizarea unui sum
mit extraordinar al 
Ligii Arabe, la 3 au
gust, în stațiunea 
egipteană Sharm el- 
Sheikh, unde au avut 
loc atacurile din 23 
iulie.

■ Operațiunea, care are 
legătură cu atentatele e- 
șuate din 21 iulie, se des
fășoară în Notting Hill.

Londra (MF) - Poliția metropolitană a declanșat, ieri după-amiază, o operațiune an- titeroristă în vestul orașului Londra, au anunțat surse oficiale, citate de Sky News.Operațiunea, care are legătură cu atentatele eșuate din 21 iulie, se desfășoară în cartierul Notting Hill.Mai multe explozii s-au auzit în acest cartier.Potrivit martorilor, polițiștii care au intervenit poartă măști de gaze și au blocat zona Tavistock Road.Martorii au declarat că au auzit trei focuri de armări o explozie, în timp ce polițiști

Zona rezidențială din cartierul londonez Notting Hill a fost eva
cuată (Foto: EPA)purtând măști de gaze încercau să pătrundă în casele vizate.Populația a fost evacuată din zona Basing Street, situată în cartierul Notting Hill, care a fost izolat. Agenții de poliție au strigat, la un mo

ment dat, la o persoană aflată într-una din clădiri să părăsească locuința, adresându-se acestuia pe numele Muhammad.Un martor a observat cum un suspect a fost reținut și urcat într-o mașină a poliției.

Altă persoană a observat cum alți trei suspecți erau urcați într-un vehicul al forțelor de ordine.Pe de altă parte, trei dintre suspecții arestați joi di
mineață în sudul Londrei în cadrul anchetei asupra atentatelor de la 21 iulie sunt de naționalitate turcă, a declarat Ahmet Aii, proprietarul restaurantului la .care aceștia fuseseră angajați.El a adăugat că suspecții locuiau într-un apartament situat la etaj, deasupra restaurantului.Un vecin, patron al unei băcănii alăturate, a declarat că în jurul orei cinci dimineața, 20-25 de polițiști înarmați au intrat în restaurant și după puțin timp au ieșit însoțiți de trei persoane.

Criză politică majoră în Bulgaria
M Refuzul Parlamentului 
de-a vota învestirea gu
vernului, poate înde
părta aderarea la UE.

Sofia (MF) - Bulgaria a intrat, joi, într-o criză politică majoră, după ce Parlamentul a refuzat să voteze învestirea unui guvern de coaliție de centru-dreapta, determinând îndepărtarea perspectivei de aderare a țării la UE în 2007.Deși a fost învestit în funcția de premier, liderul Partidului Socialist, Serghei Sta- nișev, a recunoscut că nu a obținut acordul Parlamentului pentru un guvern minoritar format cu partidul turco-

fon Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (MDL), iar forțele de centru - aflate la guvernare înainte de alegeri - vor obține mandatul de formare a noului Guvern. Două dintre cele trei partide bulgare de dreapta și- au anunțat acordul pentru crearea, împreună cu Ataka, a unui guvern de tehnocrați, cu condiția ca premierul în exercițiu, fostul rege Simeon al II-lea, să nu fie reconfirmat în funcție.Mișcarea Națională Simeon al II-lea (MNS II) a anunțat că va încerca să coordoneze o coaliție largă de guvernare, însă Partidul Socialist și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți i-au reamintit că for

marea unei majorități este imposibilă în absența lor.La alegerile din 25 iunie, în urma cărora socialiștii s-au clasat pe primul loc, partidul xenofob Ataka a reușit să obțină 21 de mandate parlamentare.în cazul în care nici Mișcarea Națională Simeon al II- lea nu va reuși să formeze un guvern, președintele Ghiorghi Părvanov va trebui să desemneze un al treilea partid pentru formarea guvernului. în cazul unui nou eșec, șeful statului are obligația de a numi un guvern interimar, care să asigure administrarea curentă a țării și să convoace noi alegeri.

Atac sinucigaș 
în Irak

Mosul (MF) - Cel puțin 25 de recruți ai armatei irakiene au fost uciși iar alți 35 au fost răniți într- un atac sinucigaș comis la un centru de recrutare în apropiere de Mosul, în nordul Irakului.„Potrivit unui prim bilanț, s-au înregistrat 25 de morți și 35 de răniți din rândurile recruților”, în localitatea Ra- biaa, situată la 120 de kilometri nord-vest de Mosul, a declarat generalul Said al-Juburi, responsabil în cadrul .-poliției din provincia Ninive.

Rugat de soție să se predea
Banja Luka (MF) - într-un gest fără precedent, soția lui Radovan Karadzici - liderul sârbilor din Bosnia căutat de zece ani - l-a rugat din tot sufletul pe soțul său să se predea Tribunalului Penal Internațional (TPI), într-un interviu difuzat de televiziunea de la Banja Luka.Este primul apel de acest gen pe care Ljiljana Karadzici îl adresează soțului ei.Radovan Karadzici, în vârstă de 60 de ani, se ascunde de când Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugolsavie l-a inculpat pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității pentru rolul său în războiul din Bosnia (1992-1995).NATO, cafe a întreprins fără succes mai multe operațiuni destinate arestării lui Radovan Karadzici, a percheziționat de mai multe ori domiciliile membrilor familiei de la Pale, în apropiere de Sarajevo. Pale a fost cartierul general al sârbilor bosniaci în timpul războiului interetnic din Bosnia.

Radovan Karadzici și, în pian îndepărtat, soția 
sa, Ljiljana (Foto: epa)

Alertă cu bombă
Ottawa (MF) - Mai multe stații de metrou din Toronto, cel mai mare oraș al Canadei, au fost închise joi dimineață, pentru scurt timp, în urma unei alerte cu bombă, au a- nunțat, într-un comunicat, autoritățile însărcinate cu administrarea rețelei.La cererea poliției din Toronto, administrația metroului a închis porțiuni ale rețelei, timp de 53 de minute, din cauza unei amenințări nespecificate, precizează textul.Un număr de 18 de stații au fost închise pe durata operațiunilor de căutare a eventualilor explozibili.Rețeaua de metrou din Londra a fost vizată de două serii de atacuri teroriste, la 7 iulie și la 21 iulie.

Explozie la
SUA (MF) - O nouă explozie care a avut loc joi seară, la o rafinărie din Texas, în sudul Statelor Unite, a declanșat un incendiu puternic, stins în cursul nopții, nefiind înregistrată nici o victimă, a anunțat, ieri, compania petrolieră BP.Explozia a avut loc în jurul orei 23.00 GMT (ieri, 02.00, ora României), într-o unitate de hidrotratare a rafinăriei, care transformă țițeiul în produse rafinate. Incendiul a fost stins în jurul orei locale 02.30 (10.30, ora României).

Protestatare irakiene strigând lozinci anti guvernamentale în timpul unei demonstrații ce a avut loc ieri, la Bagdad. Ele au cerut guvernului irakian și forțelor coaliției eliberarea imediată a tuturor prizonierilor irakieni. (Foto: epa)
o rafinărie din TexasRafinăria, cea mai importantă a grupului BP din Statele Unite, continuă să funcționeze, cu excepția unității afectate de incendiu.Unitatea de hidrotratare are o capacitate de 60.000 de barili pe zi, capacitatea totală a rafinăriei fiind de 470.000 de barili pe zi. O explozie care a avut loc în aceeași rafinărie la 23 martie s-a soldat cu 15 morți și 170 de răniți. Compania BP a acordat 700 de milioane de dolari pentru indemnizațiile cuvenite victimelor și familiilor acestora. Compania din Texas a mai fost 

afectată de o explozie (Foto: epa)

Reținut în Zambia
Washington (MF) - Un cetățean britanic de origine indiană a fost reținut în Zambia de autoritățile americane, fiind suspectat de implicare în atentatele teroriste de la 7 iulie și de organizarea, în 1999, în Statele Unite, a unei tabere de antrenament jihadiste.Haroon Rashid Aswat, de 30 de ani, de origine /’. indiană, se află, în pre- v zent, în Zambia, în custodia autorităților americane.
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 158 de amenzi la legea circulației, din care nouă la regimul de viteză și au ridicat patru permise de condu-i cere, din care 3 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 14.240 lei (grei). (M.T.)k • Pirații șoselelor. Cornel R., de 28 de ani, Zfe din Deva, și Sorin A., de 35 de ani, dinHunedoara, au fost prinși de polițiști în timp ce transportau cu autoturismele personale persoane pe ruta Hunedoara-Deva, fără a poseda licență de transport. (M.T.)
• Vânzătoare de plăceri. Mioara M., de 30 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost prinsă în repetate rânduri, de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale Orăștie, întreținând relații sexuale cu diferiți bărbați, contra unor sume de bani. Femeia este cercetată pentru prostituție. (M.T.)

Bătălie pe complexul Romos

t BALCANISM
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■ Premiul: terenul 
complexului, pe aici va 
trece autostrada 
Nădlac-Constanța.

Loredana Leah_______________
loredana.leahelnfomimGdla.ro

Romos - Cel mai mare complex de creștere de porci din Hunedoara, având 24 de hale întinse pe 20 de hectare, a intrat în atenția iubitorilor de profit imediat și nemuncit. La începutul anului 2003, doi „investitori” au primit „cadou” fermele Romos și Orăștie. Ele au intrat în folosința gratuită a unor srl-uri, atribuirea complexului făcându-se pe baza unor contracte prin care societățile care primeau fermele își luau angajamentul

că vor face investiții pentru reparații, modernizări, dotări cu utilaje și punerea în funcțiune a complexului. Reprezentanții DADR spun că investițiile nu s-au realizat și tot fierul existent în hale a fost valorificat. „Cei care 1- au avut nu au respectat planul de afaceri și am solicitat rezilierea și desfacerea contractului.
Avem investitori!Complexul este acum în lichidare, însă procesul s-a oprit la lichidatorul judiciar. Direcția Agricolă Hunedoara a găsit investitori serioși care pot dovedi cu acte că au o activitate comercială profitabilă și vor putea investi trei milioane euro în tehnologie. Asta pe lângă toate re

parațiile care vor trebui făcute pentru că, dacă se mai tergiversează mult cu rezolvarea cazului, construcțiile se vor prăbuși”, spune directorul DADR, Ion Simion. în această dispută a intervenit și Administrația Domeniilor Statului din București.
Terenul face toți baniiSocietățile aflate încă în posesia complexului au găsit o variantă „ingenioasă” pentru a scăpa de rezilierea contractului. Investitorii au anunțat că se vor asocia cu o persoană care va da bani în numele lor. Bătălia cea mare se dă pentru terenul aferent complexului, nu pentru complexul în sine. Dacă ar fi fost investitori serioși, ar fi făcut deja investițiile angajate, fapt

ce le-ar fi permis să devină proprietarii legali ai complexului. Prețul terenului va exploda peste câțiva ani, atunci când vor începe lucrările la autostrada Nădlac- Constanța fiindcă în proiect este prevăzut ca șoseaua să treacă prin zona complexului agricol.

Complexul e în lichidare

Brânzan a intrat 
în Războiul
Tiberiu Stroia_____________
tibcriu .strofa ținta muu ed ia .ro

Nu știu cine-și mai aduce aminte de fos
tul ministru al Sănătății, Ovidiu Brân
zan. Sau dacă cineva știe că respectivul este 

actualmente parlamentar PSD. E adevărat că 
tipu1 ăsta e plătit din banii publici, dar la câte 

L' persoane sunt plătite degeaba din buzunarul 
nostru, nu mai are importanță. Un amănunt 
important din viața fostului ministru este acela 

l că s-a căsătorit cu Dana Războiu, știrista de 
la TVR1.

Ei bine, nevasta lui Brânzan a dat buzna 
peste polițiști, la ora 12 noaptea, susținând că 
nenea ex-ministru i-a tras o bătută, de-aia ca 
pe la case de români săraci.

Și ca totul să fie ca la carte, deși Dana 
zice că a fost lovită cu pumnii și

> picioarele, fostul ministru al Sănătății susține 
că nici vorbă de bătaie. Și că, dacă ne uităm 
la știri pe TVR, nu se vede nici un semn de 
agresiune. Acuma sincer să fiu, eram șupărați 
dacă se vedea ceva. Pentru că nu se poate ca 
ditamai fost ministru al Sănătății să nu 
cunoască unde trebuie lovită victima pentru 
ca nimeni să nu-i vadă nimic.

Ceea ce e mai grav e faptul că, dacă Dana 
va avea vreun semn, vor râde de Brânzan toți 
agenții de poliție. Pentru că ăștia știu meserie, 
frate!

Trupele armatei și Jandarmeriei au defilat astăzi în mai multe orașe din județ cu ocazia sărbătoririi Zilei Imnului Național. La Deva manifestările s-au desfășurat în Piața Tricolorului, iar la Orăștie în Piața “Aurel Vlaicu”.
(Fo1o:traian Mânu)
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Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere 
rutiere de pe raza localităților, Hațeg, Petroșani, Orăștie, 
Brad și Eupeni.

Colecție restituită
Deva (R.I.) - Colecția „Dră- gâri”, care cuprinde peste 1.300 de piese din secolele XIX și XX, va fi restituită celor trei proprietari. Un procent de 35 la sută îi va reveni Alinei Luminița Drăgan, din municipiul Arad, și 65 la sută pentru Constantin Drăgan și Elvira-Elena Petre, din Ploiești. Inițial colecția a fost revendicată doar de ultimii doi; ulterior intervenind în proces și fiica proprietarului - Alina Drăgan. Colecția s-a aflat în custodia Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva începând din anii '70 până astăzi. Piesele din această colecție aparțin unor curente europene mai importante, din secolul al XlX-lea, mai rare în expozițiile din muzee.

Prea multe istorii ale Devei?
Deva (R.I.) - „Cine se încumetă să scrie o istorie a cetății Deva?” se întreabă colonelul (rez.) Dănilă Moldovan. în dorința dumnealui de a deveni „un ghid pe măsura adevărului istoric”, a descoperit că adevărurile sunt, de fapt, mai multe... în monografiile și ghidurile referitoare la Cetatea Deva care au apărut în ultimii ani se strecoară o serie de inadvertențe, nepotriviri care în loc să te lămurească îți stârnesc mai multă confuzie. Astfel că turiștii rătăciți pe aceste meleaguri trebuie să se mulțumească

cu legende (care diferă și ele în conținut). El consideră că „se impune apariția unei monografii scrisă după documentele din arhivele istorice”.Marcel Morar, directorul adjunct al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, spune că „avem în plan, dar trebuie susținută cu fonduri. în rest e problema autorilor - fiecare și- a exprimat părerea lui, dar nici una dintre aceste lucrări despre Deva nu e scrisă de un specialist, din perioada interbelică nu a mai fost reînnoită informația”.

Drum reparat 
la Vorța

Deva (C.P.) - Drumul Județean DJ 706A ce leagă localitățile hunedorene Vorța și Visca a fost reparat. „Pe acest drum s-au efectuat mai multe lucrări. Cea mai importantă este cea de pietruire. De asemenea, pe o porțiune am reușit lărgirea carosabilului, lucrare pe care am încercat de mai mult timp să o facem, iar acum s-a reușit finalizarea ei. Fondurile necesare investiției au venit de la Consiliul Județean Hunedoara. Din sumele alocate s-au mai pietruit și alte câteva drumuri comunale”, a declarat Virgil Miclăuș, secretarul Consiliului local al comunei Vorța.

TiQuKUL ... .
Caricatură de Liviu Stănilă

LUNISăptămâna începe cu o mare... țeapă. Fiica viceprimarului din Hațeg i-a „tras-o” elegant (că așa îi stă bine unei doamne) administratorului unei societăți din localitate. De vreo 200 de milioane de lei. Acum, omul s-a supărat și a anunțat Poliția. Culmea e că totul s-a blocat pe undeva pe la Parchet. Iar cazul nu vrea să mai înainteze nicicum. Singura bucurie a păgubitului este că nu trebuie să aștepte 50 de ani. Ci doar vreo patru. Până la următoarele alegeri.

MARȚIO echipă de arheologi hunedoreni a reușit să descopere mormântul unui războinic care bântuia prin regiune prin anul 1.000. Culmea e că arheologii nu se pot pronunța dacă scheletul a aparținut unui ungur sau unui peceneg. însă enigma s-ar putea să fie foarte ușor de dezlegat. Dacă îl găsesc și pe ăla care i-a furat calul, înseamnă că e ungur. Dacă nu înseamnă că e peceneg. Iar dacă are ceva euro la el, e un turist care s-a nimerit să fie la timpul nepotrivit în locul nepotrivit.

MIERCURIHunedorenii cu dor de ducă fac cale- ntoarsă. Speriați de atentatele din Egipt și Marea Britanie își îndreaptă privirile spre litoralul românesc. Spre bucuria autohtonilor, desigur. E adevărat că, dacă aici vor scăpa de atentate sinucigașe, vor avea în schimb de trecut prin alte probe la fel de dure. Mă refer aici la hoardele de cerșetori, prețurile care-ți explo- dează-n față, și riscul de a fi invadat de casele care au prins viitura de pe Șiret.

JOIîn timp ce „trecea o pată de ulei, pe râul Strei”, Primăria Sime- ria și reprezentanții Apelor Române se pregătesc de zor să intre-n week-end. Și totuși, tipii de la Mediu le-âu stricat planurile. Acum ar trebui să le dăm dreptate și celor care trebuiau să se ocupe de treaba asta. Păi, la câtă poluare e în județ, cine mai stă să se-mpiedice de o pată amărâtă care oricum ajungea în Mureș? Și de-acolo n- avea decât să ajungă în Oltenia. Să aibă și oltenii ceva de lucru.

VINERIDacă nu v-ați săturat de amenințările prefectului Vladu, iată că la sfârșit de săptămână, acesta a pregătit o nouă poezie. E adevărat că versurile se cam aseamănă, și eroii sunt primarii de prin județ. Pe care prefectul îi amenință cu o nouă serie de controale încheiate cu o nouă serie de nimicuri. Pentru că nimeni nu a văzut nici un primar care să fie pedepsit. Numai țărani umblând de dimineața până seara, căutându-și dreptatea prin tribunale.

La Hațeg se dă țeapă! O fi ungur...? A înviat turismul neaoș! Pe aici trecea un râu... Prefectul Vladu

loredana.leahelnfomimGdla.ro
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730 Ceasul deșteptător. 
Emisiune interactivă de 

divertisment ți 
informații

820 Teleshopping
830 Desene animate;

(3 Clubul Disney
930 Mk, da' voinic

10.-00 Ora poveștilor 

1130 Armonii ih natură 
1130 Miss World România 

1230 Marcă înregistrată 

12:50 Orizont 2007 
1345 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport
14:00 Formula 1: Calificări: 

Marele premiu al 
Ungariei. Comentator ți 
redactor Victor Boni- 
faciu. Transmisiune 
directă

1500 Odiiul magic 
1600 Buriadi 
1700 Campionatul Mondial 

de Natație. Rezumat 
1730 Spectacolul lumii 

...văzut de loan Grig- 

orescu
18.00 Tefeenddopedia 
1900 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

2tt00 Neveste disperate
0 (serial, SUA 2004). 

Cu: Teri Hatcher, 
Marcia Cross, 
James Denton, Eva 
Longoria, Felicity 
Huffrnan. Regia: John 

David Coles, Fred Ger
ber David 

2200 Profesioniștii In 

vacanță 
2300 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport
23:15 Johnny Răducanu 

și Concert Harry 
Tavitian. Concert de 
jazz susținut la 

Festivalul Minorităților, 
cu ocazia Zilei Europei. 
Realizator Stela Nacu. 
înregistrare de la 

Muzeul Țăranului 
Român

031 * Campionatul Mondial 
de Natație. Rezumat 

130 Campionatul Mondial 
de Natație (live) 

330 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport (reluare)

630 Pudul zero (reluare) 
830 Tazmania. Episodul 
0115

9:00 Desene animate: Poke- 
Elmon, episoadele 71, 72 

10:00 Jack, agent secret, 
0 episodul 15. Cu: Bruce 

Campbell, Angela Marie 

Dotchin, Stuart Devenie, 
Stephen Papps 

10:30 O familie trăsnită 
1100 Monștrii mid au prob- 

Sfeme mari (comedie, 

SUA, 1989). Cu: Fred 

Savage, Howie Mandel, 
Daniel Stem, Margaret 
Whitton

12:50 Știrile ProTv 
1330 Iubire Tn lumina reftec- 
0 toatelor. Cu: Teri Polo, 

David Sutcliffe 
1330 Născut DJ. Cu: Dan 

0Cortese, Bianca Kajlich, 

Carl Anthony Payne 
14:00 Ducele (aventuri, Cana-

13 da, 1999)
16:00 Spender, campionul

0 (aventuri, SUA, 2003) 

18:20 Te vezi la Știrile ProTv 

18:55 Știrile Sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport

2030 La un pas de dezastru
0 (acțiune, SUA, 2001). 

Cu trei săptămîni 
înainte de sărbătorile 
de 4 iulie, prăbușirile 

a trei avioane 
provoacă panică 
fo rândul cetățenilor 

americani.

2230 American Ninja
0 (acțiune, SUA, 1986). 

Cu: Michael Dudikoff, 
Steve James, Judie 

Aronson. Joe Arm
strong, un soldat 
american proaspăt 
sosit la noua lui bază 

din Filipine, suferă de 

amnezie de șase ani, 
este distant cu toți 
cei din unitate. 
Aflându-se la locul ți 
momentul potrivit 
Joe o salvează pe 

Patricia Hickoc, fata 
comandantului

030 La un pas de dezastru 
’(acțiune, SUA, 2001) 

(reluare)

6:00 Agenția de detectivi
0 (polițist SUA, 1984).

Cu: Loni Anderson, Lyn
da Carter, Eileen, 
Heckart Walter 

Olkewicz, Leo Rossi. 
Carole Stanwyck ți Syd
ney Kovyck nu au nimic 
în comun, sunt diferite 

precum ziua ți noaptea. 
Carol a făcut parte din 
cercurile de elite ale cla
sei sociale, ți-a pierdut 
averea ți acum îți 
câștigă existența

'730 Gillette World Sport 
830 Jetix. Jim Button 

1030 Casa de piatră 

1030 Roata de rezervă 
1130 Nava spațială Odyssey.
0 Cu: Peter Weller

1230 Explorări 
12:30 Comedia animalelor 

13:00 Știri
13:15 Dispariții (reluare) 
14:15 Un caz de milioane

13 (comedie, SUA, 2002) 

1630 Spencer (polițist SUA,
Q 1995)

18:30 Săptămâna financiară 

1930 Observator

2030 Pulsații mortale
0 (thriller, SUA, 2002). 

Cu: Penelope 
Ann Miller, 
Judge Reinhold. 
Locotenentul Tom

i 
t 
i

z
i

Toyko de la Brigada 
de geniști din Seattle 

ți Gillian Hayes

Tate, Timothy 
Olyphant, Jacqueline 

Obradors, Geno Silva.
au pornit impreună Regia: F. Gary Gray

o cursa contra 2230 Păcatele părintelui
cronometru pentru a 13 Amaro (dramă,
dezamorsa o bombă Mexic, 2002).
care poate face Cu: Gael Garda

multe victime Bernal, Sancho
2230 Lege ți ordine: Gracia, Angelica
0 Brigada specială Aragon, Ana Claudia

2330 Legea junglei Talancon, Ernesto
0 (acțiune, Canada, Gomez Cruz. Regia:

1995). Cu: Jeff Carlos Carrera
Wincott, Paco 0:50 Răsplata (dramă,
Christian Prieto, 0SUA 2002). Cu: Wood
Christina Cox. Hams, Kevin Carroll,

130 Cooes Mekhi Phifer, Esai
interactiv Morales, Chi McBride,

230 Observator Remo Green. Regia:
330 Roate de rezervă Charles Stone

(reluare) 230 Jackass: Filmul (docu-
4:00kExpforări 13 merrtar, SUA (2002)

6:00 Curierul (acțiune,
13 Franța, 2002). Cu: Jason 

Statham, Matt Schulze, 
Shu Qi

730 Pierdu# in America 
‘J (comedie, SUA, 1985). 

Cu: Albert Brooks, Julie 

Hagerty, Maggie 
Roswell, Michael 
Greene
Tom și Thomas (aven-

’aturi, Olanda, 2002). Cu: 
Aaron Johnson, Sean 

Bean, Inday Ba
10:50 Vacanță in Arizona
“(aventură, SUA, 2003). 

Cu: Lorenzo James Hen- 
rie, Gemini Barnett 

1230 Bedford Springs (come-
’’die, SUA, 2002). Cu: RJ. 

Reed, David Garver 
1430 Pop star - Lizzie

13 McGuire (comedie, SUA, 

2003). Cu: Adam Lam
berg, Hilary Duff 

15:35 Radio (dramă, SUA,
0 2003). Cu: Cuba Good

ing Jr., Ed Hams 
17:25 Curierul (acțiune,

0 Franța, 2002) 

1930 Stewardesa (comedie,
0 SUA, 2003)

2030 OCy. Episodul 24 - Joey 

0și mutarea
2130 Pe cont propriu

l i (acțiune, SUA, 2003). 
Cu: Vin Diesel, Larenz 

TVR 2 <
0730 Pescar hoinar (r) 0730 

Top sport. Culturism ți Fitness 
0830 Teleshopping 0830 Uni
versul cunoașterii 09:00 
Enigme în Carpați (r) 09:30 

Arca lui Noe 1030 Natură ți 
aventură 10:30 Oala sub pre
siune. Conflictul între generații 
mereu în actualitate 12:00 

Televiziunea, dragostea mea 
13:00 Agenția de plasare. 
Finala unui concurs de anga
jare între doi competitori 1430 
Aventuri secrete (s) 14:30 
Fascinația modei 1530 Centrul 
de frumusețe (serial) 16:45 

TVR 2 - Recrează lumea ta! 
1730 Via sacra 1830 Miracole 
(s) 1900 Europa pur ți simplu. 
Emisiune magazin dedicată 

integrării României în Uniunea 
Europeană 20:00 Miss Plaja 

2130 Jurnalul TVR. Știri, sport, 
meteo 2230 Angel Falls (ser
ial) 23:00 Inocenți cu mâini 
murdare (dramă, Franța-ltalia- 
Republica Federală Germană, 
1975) 00:50 Nemuritoarea.

1130 Descoperă România (r) 
11:55 Teleshopping 12:10 
Misterele planetei albastre (r) 
13:00 Teleshopping 13:15 
Surorile (dramă, SUA, 1991, r) 
1430 Babylon 51630 Cheers 

1730 Crimă cu oglinzi 1930 
Telefonul de la miezul nopții. 
2030 Ștefan cel Mare 2330 
Profiler: Psihologia crimei (s) 
00:00 Clanul Soprano (s) 
01:15 Cheers (s, r) 02:15 Pro
filer: Psihologia crimei

M1
1230 Ce, unde? 1330 Știri, 
meteo 13;10 A iubi e necesar 
(Ungaria) 14:00 AutoViziune 

(magazin) 1430 La dram (ma
gazin) 15:00 Secolul nostru 

1530 Telesport: CM de înot ți 
polo 1630 Leonardo 2 1725 
Secretul vilei singuratice (Fran
ța) 19:05 Cinecitta 11 20:00 
Luxor-show 20:30 Jurnal, 
sport, meteo 2135 Loto 21:15 
Telesport: CM de înot ți polo 

2225 Party-Tură 2320 Știrile 

serii 2335 Telesport: CM de 

înot ți polo

07:30 Teleshopping 08:00 

Sheena (s) 0930 Conan, aven
turierul (s) 1030 Desene ani
mate 10:30 Sport dietă ți o 
vedetă 11:00 Motor 11:30 

Viteză maximă 12:00 Sărit de 
pe fix 12:30 Ce vor fetele 
1430 O nouă primăvară (dra
mă, SUA, 2003) 16:00 Schimb 
de mame (r) 17:30 Viață de 

vedetă 1830 Focus 1930 Spe
cial, documentar 2030 Guin
ness - Lumea recordurilor 
2130 Poliția în acțiune 2230 
Grăsanul ți băiețelul (dramă, 
SUA, 1989). Cu: Paul Newma 
0030 Sfârșit de război în Me- 
diterană (comedie, Italia, 1991)

EUROSPORT
0630 Detectivi în paradis (s, 
r) 07:00 Teleshopping 07:45 

Știri N24 1030 Irisula copi
ilor 1030 Insula copiilor. Cu 

Eugen Cristea 1130 Raven (s) 
1230 Peripeții de vacanță (s) 
1330 Bătaie de Crăciun (co
medie, coproducție, 1994) 
1530 Crimă pe vapor (dramă, 
SUA, 1995). 17:00 Sare și 
piper cu Stela și Arșinel 1830 
24 de Ore Național TV 19:10 

Sport Național TV 1945 Țara 
Iu' Papură Vouă (emisiune de 
divertisment, 2004) 20:00 

Sean Dillon se întoarce 
(thriller, coproducție, 1995) 

00:00 Film erotic (r) 01:00 
Sean Dillon se întoarce.

TV SPORT
0730 Matineu TV2 11:30 

Lumea sălbatică (d) 1225 Sfat
ul casei 1330 TotalCar (maga
zin) 1335 Trăiește-# viața încă 

o dată! (s) 14:25 Pacific Pal
isades (s) 1525 Indrăgostiții din 

Malibu (s) 1625 Vrăjitoare fer
mecătoare (s) 1725 Stargate 

(s) 1825 Comisarul Rex (s) 
1930 Știri, meteo 2030 Mag
ellan. Călătorie științifică în 

jurul Pământului 2030 Activi
ty show, cu Szulăk Andrea 

21:10 Aladdin23:10 Cobra 

(acțiune, SUA, 1986). 0045 Tal
entatul Mr. Ripley (tfiriller, SUA 

1999). Cu: Matt Damon, 
Gwyneth Paltrow, Jude Law

05:00 îndoiala (s) 05:45 

Poveștiri adevărate (r) 06:15 
Luna (s, r) 0730 Jesus (s, r) 
08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Uzurpatoarea (s) 11:15 

Amazoana 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă. Cu: 
Natalia Streignard, Juan Pablo 
Raba 14:15 Fetele Gilmore (s) 
1530 Sărmana Maria (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 

18:05 Vremea de acasă 18:10 
Pariul iubirii 20:00 Numai 
iubirea - telenovela din spatele 

telenovelei 2130 Ciocolată cu 
piper 2330 Culoarea păcatu
lui (s) 0030 Fetele Gilmore (s, 
r) 0130 Poveștiri adevărate (r)

07:00 Aventurierii creației (d) 
0830 Calendar ecumenic 0830 
Teleshopping 0930 Marț forțat 
(r) 1030 La limită (2002) 1030 

Vis de vacanță (r) 11:00 Big 
House (s, r) 1130 Jet set - best 
of 12:00 Fan X 13:15 Fashion 
(r) 1345 Highlife (r) 1430 Pasul 
Fortunei (r) 1630 Secretul lui 
Nemesis (România, 1985, r) 
18:00 Briefing: Știrile săptă
mânii cu Adriana Muram 1930 

Știri 19:15 Vizuina leului (s) 
20:00 Eu, tu și Ovidiu (dramă, 
România, 1977) 22:00 Ion - 
Blestemul pământului, bles
temul iubirii 0030 Știri 00:15 

Dracula (d) 01:15 Ion - Bleste
mul pământului...

12:15 Călărețul fără cap (aven
turi,Canada, 1999) 1430 Prov
idence (s) 17:45 Teritoriul 
interzis - în căutarea dr. Liv
ingstone (acțiune, SUA 1997) 
19:15 Călărețul fără cap (aven
turi,Canada, 1999). Deși are 

numai patru ani, soarta a fost 
nedreaptă cu ea: tatăl ei a 

murit. Copilul nu-i acceptă 
deloc dispariția ți caută tot tim
pul un mod de a comunica cu 
el. 21:00 Mica sirenă (drmă, 
SUA, 2000) 2245 Lege ți 
ordine: Intenții criminale (s) 
2345 Secretul unei mame 
(dramăr Australia-Arrglia,- 
2001). Prima parte

REALITATEA
_______ _____________________________________
16:45 Filiere 17:00 Realitatea 

de la 17:00 17:15 Omul și 
cartea 18:00 Realitatea de la 

18:00 cu Sanda Nicola 1830 
No comment 18:45 Filiere 
1930 Realitatea de la 19:00 cu 
Sanda Nicola 1940 Realitatea 
Media (talk show, r) 20:0n 

Realitatea de la 20:00 cu I 
da Nicola 20:15 O tură de 
aventură (r) 2130 Realitatea de 
la 21:00 cu Sanda Nicola 2230 
Realitatea de la 22:00 cu San
da Nicola 22:15 Parfum de glo
rie 2330 Realitatea de la 23:00 

cu Sanda Nicola 23:15 Un m3 
de cultură 0030 Realitatea de 

la 00:00 cu Sanda Nicola

0930 Curse de mașini. CE de 
turisme, la Spa Francorchamps, 
Belgia. Sesiunea de încălzire 
(live) 1030 Volei pe plajă: Cir
cuitul Mondial, în Franța. 
Turneul feminin, semifinale 

1130 Natație 1230 Fotbal: CE 
de tineret U-19, în Irlanda de 

Nord. Finala (r) 1330 Curse de 

mașini 1530 Motoddism 16:15 
Volei MP Mondial, la Baku, 
Azerbaidjan 1830Natație: CM, 
la Montreal, Canada.înot, serii 

19:00 Volei pe plajă 20:00 

Natație: CM 21:00 Curse de 
mașini 2130 Natație: CM 

22:30 Curse de mașini 23:00 
Tenis: Circuitul feminin Sony 

Eriksson

05:30 Inaugurarea stadionului 
Allianz Arena: Bayem Munchen 

- Germania 0745 Fotbr 
Chelsea TV 1045 Teleshopping 

1130 Fotbal Divizia B: Pandurii 
Tg. Jiu - Juventus 13:00 Box 

profesionist 15:00 Fotbal Copa 

Libertadores: Santos
Paranaense 1630 Rodeo 1830 
Știrile TV Sport 1930 Rugby Tri 
Nations 2005: Africă de Sud - 
Australia 21:00 Jocuri de 

vacanță 23:00 Fiarele nopții: 
Finala K1 2003 0030 Știrile TV 
Sport 0030 Poker 01:30 Fot
bal: Real Madrid în Turneul Asi
atic: Real Madrid - Jubilo Iwa
ta. 0330 Fotbal

REALITATEA

7:00 Universul credinței 
830 Desene animate Clubul 
13 Disney

930 Cutia fantastică 

1030 Profesioniștii (r) 
1130 Stele... de dna stele (r)

Prezintă: Laura Mihăluț 

și Cosmin Cemat Regia 
Tudor Mărăscu. Realiza

tor loan Duma.
1230 Viața satului 
1330 Agenda politică

Comentator politic losif 
Boda

13:45 Jurnal TVR Sport

Meteo
1430 Dănutz s.r.l. Cu Dan

Bitman
1455 Formula 1: Marele Pre

miu al Ungariei. Cursa 

se desfășoară pe circuit
ul de la Hungaroring.

17:00 Natație: Campionatul
Mondial de la Montreal. 

Rezumat
1730 Tezaur

loiaonc
18:50 Tragerile loto 649 și

1930 Jurnalul TVR Sport

Meteo

T

2030 Neveste disperate ■
□ Povestea serialului 

.Neveste disperate". 
Serialul a început să fie 

difuzat în SUA în 

octombrie 2004 ți a 
avut un succes uriaș 
focă de la primele 

episoade, unii 
:onsidi ~'nd -I un 

urmașul lui .Totul 
Jt pre sex*. La 
Globurile de Aur din 

această primăvară, pro
ducția a primit două 

premii, pentru actriță în 
rol prindpal (Teri Hatch
er) ți pentru cel mai 
bun serial de coemdie.

2050 Fotbal: Steaua- 
Dinamo Ih Supercupa 
RcrvHel (live) 

230Q Jwnalul TVR Sport 
Meteo

23rt5 Garantat 100% 
(reluare) Invitat: 
Andrei Șerban 

0:15 Circul
Soarelui

3'

I

r

♦ 
1 
I

4

6:30 Monștrii ia au prob- 
0 feme mari (r) 

830 Desene animate: Taz- 
0 mania

9:00 Pokemon 
10:00 Ducele (aventuri, Cana

rii da, 1999, r) 
12:00 Parte de carte Realiza

tor Cristian Tabără 
12:50 Știrile PRO TV 
13:00 Bucătăria lui Radu

Emisune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 

descoperi 
turistice 

1330 5 frați Julea Emisiune 

de divertisment 
14:00 Născut DJ Cu: Dan 
0 Cortese, Bianca Kajlich,

Cari Anthony Payne, 
Tammy Townsend 

1430 Zâmbete îritr-o pastilă 
15:00 Căpitanul (aventuri, 
0 coprod., I960) Cu: Jean

Marais, Boutvil, Elsa 

Martinelli, Pierrette 
Bruno, Lise Delamare. 

1730 Vrei Teo, ai Teol 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile PRO TV

Vremea

7:00 Concuis 
interactiv 

8:00 Program 
de desene 

animate 
10:15 Un caz de milioane

S (aventuri, SUA 2002, r) 
12:00 Dispariții 
13:00 Știri 
13:15 Misiunea casa 
14:00 Norocul irlandezului

H (aventuri, SUA 2001) 
Cu: Ryan Merriman, 
Henry Gibson, Alexis 

Lopez, Glenndon Chat
man, Marita Geraghty. 
Kyle Johnson (Ryan 

Merriman) duce o viață 
ca-n povești. Se simte în 

formă acum când 
echipa lui de baschet 
intră în finale, fetele se 

țin scai de el și întot
deauna găsește bani din 

întâmplare.
1630 Duminica în familie Pri

ma parte
18:40 7 zile Cu: Vald Petre- 

anu
19:00 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

6:00 Poftiți la masă! (Corne
li die, Franța, 2003) Cu: 

Daniel Auteuil, Sandrine 
Kiberlain, Garance Clav- 
el, Andree Tainsy, Jean- 
Luc Abel

7:50 întoarcerea familiei

Q Seavers (Comedie, SUA 

2004) Cu: Alan Thicke, 
Joanna Kems, Kirk 
Cameron, Tracey Gold, 
Jeremy Miller

920 Joey Ep. 24 - Joey ți
0 mutarea

9:50 Câinele spațial (Come-
Ol die, SUA 2003) Cu: 

Matthew Broderick 
1120 Concert Phil Collins:

(3 The First Farewell Tour 

12:55 Zafir (Dramă, Danemar-
Bca, 2003)

14:10 Cinema, dnema, dne-
0 ma Episodul 31

14:40 Calmul dinaintea furtu-
H nii (Dramă, Marea Bri- 

tanie, 2002) 
16:15 Brown Sugar (Roman

ța tic, SUA, 2002) Cu: Taye 

Digg
18:05 Poftiți la masăl (Come

ts die, Franța, 2003)

20:15 Răzbunătorul
0 (acțiune, SUA 1989) 

22:15 Un om ți

0 trei fantome 
(comedie honor, 
coprod., 1996) Cu: 
Michael J. Fox, Trini 
Alvarado, Peter 
Dobson, John Astin, 
Jeffrey Combs, Dee 
Wallace-Stone. Frank 
Bannister (Michael J. 
Fox) e un medium 

escroc care ți-a 
găsit partenerii 
perfecți: lucrează 

pe-o nimica toată, 
sunt devotați ți... 
sunt morți.

045 Răzbunătorul
0 (acțiune, SUA 1989, 

reluare)

245 Un om țl trei 
0 fantome (comedie 

horror, coprod., 
1996, reluare)

530 Bucătăria
Iul Radu

r

2030 Sport Meteo
20:15 Duminica fo familie

Ultima parte 
22:30 Observator 

2330 Despărți# de ură 
0 (dramă, SUA 1997) 

Cu: Dylan Walsh, 
Andrea Roth, Jim 
Beaver, Tom Skenitt, 
Michael Ruud. Când 
Carol Gibbs se implică 

fo mișcarea religioasă 
a lui Steve Riordan, lid
erul unei mișcării anti
guvernamentale, 
ia copiii și-și părăsește 
bărbatul, pe Louis, 
însă Louiș, tânăr fermi

er, încearcă fără 

succes, prin toate 
mijloacele legale, 
să-ți recupeteze copiii. 
Ajuns la disperare, 
Louis angajează un 
detectiv particular, 
pe Danny Leland, să-i 
fare copiii.

1:15 Evadarea (dramă, 
“coprod., 2001)

5
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20:00 Misterele fluviului
0 (Dramă, 2003) 

Cu: Sean Penn, Tim 
Robbins, Kevin Bacon, 
Laurence Fishbume, 
Marcia Gay Harden. 
Când erau copii ți 
creșteau împreună 
fotr-o parte rău-famată 
din Boston, Jimmy 
Markum 

2220 Băieți răi 2 (Acțiune, 
0SUA 2003) Cu: Will 

Smith, Martin 
Lawrence, Jordi Molia, 
Gabrielle Union, 
Peter Stormare, 
Theresa Randle 

045 Carnivale Ep. 23 -
0 Lângă Noul Canaan 

140 Nimeni nu poate opri 
O crimele (Comedie, Aus

tralia, 2003) Cu: Richard 

Carter, Anthony Mir, 
Gary Eck, Akmal Saleh, 
Kirstie Hutton, Robert 
Carlton

3:20 800 de gloanțe (Come-
”dle, Spania, 2002)

0730 Miracole (s, r) 0830 

Medalion folcloric 0930 Fer
ma 10:00 Pescar hoinar 1030 
împreună pentru natură 1130 

H... ora Prichindeilor 1230 

Două ro# 12:30 Magazin, IT 
1330 Atenție, se cântă! 1430 
Casa mea 1425 Poftă bună! 
(d) 15:00 Secrete regale (d) 
15:30 Lois ți Clark - noile 

aventuri ale lui Superman (s) 
1630 Români în Tenerife (d) 
1730 Amy (s) 1830 Farmece 
(s) 1930 Dosarele secrete ale 

KGB (d) 20:00 Atlas 2030 

COOLmea distracției 21:30 
Jurnalul TVR Sport Meteo 

2230 Lege ți ordine (s) 23:00 
Marele Gatsby (dramă, co
prod., 2001) Cu: Robert Red
ford, Mia Farrow, Bruce Dem, 
Karen Black, Scott Wilson. 
Long Island, 1922: miliardarul 
Gatsby, îmbogățit brusc ți 
dubios după război, nu-ți 
poate înfrânge pasiunea 00:50 

Agenția de plasare (r)01:45 
Dosarele secrete ale KGB (r)

10:00 Crima cu oglinzi (r) 
11:55 Teleshopping 12:10 

Lumea Pro Cinema 13:00 
Teleshopping 13:15 Ștefan ce 

Mare (istoric, România, 1974) 
1630 Verdict: Crimă (s) 1730 

Nell cea sălbatică (dramă, 
SUA 1994) 1930 Telefonul de 

la miezul nopții (s) 2030 Bat
man Forever (aventuri, SAU, 
1995) 22:45 Profiler: Psiholo
gia crimei (thriller, SUA 1996) 
23:45 Clanul Soprano (s)

I
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11:00 Emisiuni pentru copii 

11:45 Mesajul Bibliei 1230 
Telesport: Moto GP 13:20 

Știri, meteo 1325 Piața cen
trală 1420 Dincolo de hotare 

15:10 Dispăruți de-acasă 
16:30 Emisiune religioasă 
reformată 16:05 Telesport: 
CM de înot ți polo 1720 lis- 

us din Nazaret 3 (SUA) 1930 
Cinecitta 12 2030 Știri, 
meteo, sport 2025 A călca pe 

iarbă e permis! (SUA) 22:10 
Friderikusz - Libertatea cuvân
tului 23:15 Știrile serii 2325 
Telesport: CM de înot

1130 Casa noastră 1130 Te
leshopping 1230 Sărit de pe fix 

(s) 1230 Academia mămicilor 
1330 Pet Show 1330 Levintza 

prezintă 1430 Vino, mamă să 
mă vezi! 15:00 Totul pentru 
tine (r) 1700 The Flavours - 3 
bucătari 1730 Viață de vedetă 
(d) 1830 Focus Primele știri ale 

serii! 18:30 Capital TV 19:00 
Documentar 2030 Guinness - 
Lumea recordurilor 2130 Euro- 
tombola 2330 între frați 

(comedie romantică, SUA, 
1999) Cu: Derick Martini, Amy 

Hathaway0130 Documenatar 

0230 Guinness - Lumea recor
durilor (r)

07:00 Rețeta de Acasă 07:30 
Club 700 Teleshopping 08:15 

Culoarea păcatului (s, r) 
09:15Uzurpatoarea (s) 11:15 
Amazoana (s) 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 1415 
s Fetele Gilmore (r) 15:15 Muz
ica de Acasă 15:30 Sărmana 
Maria (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:05 Vremea de 
Acasă 18:10 Pariul iubirii (s) 
2030 Numai iubirea Telenov
ela din spatele telenovelei 2130 

Patru nunți și o înmormântare 
23:00 Culoare păcatului (s) 
0030 Fetele Gilmore (s) 0130 

Poveștiri adevărate (r) 01:30 
Numai iubirea

15:30 Expat în România cu 
Melania Medeleanu 16:00 
Realitatea de la 16:00 16:45 

No Comment, Filiere 17:0" 

Realitatea de la 17:00 c. 
Simona Bălănescu 17:15 Unu 
la unu cu Sorin loniță ți Victor 
Nițelea 18:00 Realitatea de la 

18:00 cu Simona Bălănescu 
1845 No Comment 18:50 Fil
iere 19:00 Realitatea de la 

19:00 Cu Sanda Nicola 1945 

No Comment, Oamenii 
realității 20:00 Realitatea de la 

20:00 20:15 Retrospectiva 
sportivă 21:00 Realitatea de la 

21:00 2145 No Comment, 
Filiere 2230

national
0745 Programul de știri N24 
09:00 Teleshopping 10:00 

Desene animate 1030 Insula 
copiilor (f) 1130 Agenția de 

turism 1230 Autoshow 1230 

Sare și piper cu Stela ți Arșinel 
1430 Albumul național 1630 

Asul din mânecă 1830 Acad
emia Vouă 18:30 24 de ore 
Național TV 1920 Sport la 
National TV 2030 Amor cu 

fantome (comedie romantică, 
SUA 1999) 2230 Luptătoarea 

(acțiune, SUA, 2001) 00:00 
Crimă pe vapor (f, r) 01:45 
Luptătoarea (acțiune, SUA 

2001, r) Cu: Marc Sandler, tin
da Amendola, Michael Den
ney, Edwin W. Thurston

TV2
07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 0745 Matineu TV2 1130 
Pas cu pas (s) 1130 Colegi de 
cameră zăpăciți (s) 12:00 
Bucătăria lui Stahl 12:35 
Conan (s) 1325 Knight Rider 
Team (s) 14:25 Sliders (s) 
15:25 Noile aventuri ale lui 
Flipper (s) 1630 Pacific Blue 
(s) 17:30 Walker (s) 18:30 
JAG. (s) 1930 Știri 2030 Jur
nal 21:00 Ca țl camforul 
(acțiune, SUA 1998). Cu: 
George Clooney2320 Flash- 
dance (muzical, SUA 1983). 
Cu: Jennifer Beals, Michael 
Nouri, Lilia Skala, Belinda 
Bauer, Malcolm Danare 0135 
Război și pace (SUA

0930 La limită (2002, reluare) 
1030 Trenul vieții 1130 Fan X. 
Videoclipuri 1130 Jet Set 12:00 
Top Fan X 13:00 Un nou 
început 13:30 Emisiune reli
gioasă 14:00 Fan X (r) 15:00 
Briefing (d, r) 1630 Lumea în 

10.000 de minute. Cu Simona 
Vărzaru 17:00 Eu, tu și Ovid
iu (comedie. România, 1977, r) 
19:00 Știrile Naționale 19:15 

Cascada fermecată (s) 20:00 

Economia în 60 de minute 
21:00 Fashion. Emisiune de 
modă 2130 High Life. Emisi
une de divertisment Cu: Mon
ica Sta 22:15 înapoi în Kansas 

(s) 22:45 Vizuina leului (s, r) 
23:45 Știri 0030 Ghika.

-r-——7--------- ■—

HALLMARK
10:30 Canionul blestemat 
(aventuri, coprod., 1998) 
12:15 O nouă viață (dramă, 
SUA 2001) 1430 Providence 
(s) Trei episoade 1645 Alice 
în Țara Minunilor (aventuri, 
SUA 1991) 19:15 O nouă 
viață (dramă, SUA 2001, r) 
2130 Lecții de viață (dramă, 
SUA 2004) 22:45 Lege ți 
ordine: Intenții criminale (s) 
23:45 Secretul unei mame 
(dramă, coprod., 2001) 0130 
Lege ți ordine: Intenții crimi
nale (s) 03:15 Secretul unei 
mame (II) (dramă, coprod., 
2001, r) Cu: Kate Ashfield, 
Tom Long, Hugo Speer, 
William Mdnnes, P. Palmer

EUROSPORT
1045 Motocidism: Sesiunea de 
încălzire a clasei 250 cmc (live)* 

11:15 Motocidism: Avancronica 
(live) 1145 Motocidism: Cursa 
clasei 125 cmc (live) 13:00 

Motoddism: Cursa clasei Moto 

GP (live) 14:30 Motocidism: 
Cursa clasei 250 cmc (live), 
1630 Curse de mașini: Campi
onatul FIA GT, la Spa Francor
champs, Belgia (live) 1700 Volei: 
MP Mondial, la Baku, meciul* 

pentru locul trei (live) 18:00 

Natație 1930 Fotbal: CE de fot
bal feminin U-19, în Ungaria 
Finala (live) 2130 Sporturi cu 

motor Weekendul sporturilor cu 

motor 22:00 Tenis: Circuitul, 
feminin Sony Eriksson

TV SPORT
0830 Fotbal Manchester TV 
11:00 Handbal UCL: Kypo - 
Kometal 1230 CM de fotbal 
pe paljă 1430 CM de fatbal 
pe plajă: „Copacabana a Ro
mâniei* 1430 Fitness 15:0L- 
Rally Magazin 1530 Formula 
3 16:30 Rugbi Totali 17:00 
Nebunii sportului 1730 Ret
rospectiva săptămânii 18:30 
Știrile TV Sport 19:00 TV Sport 
Special. Super Cupa României. 
Steaua - Dinamo îți vor dis-* 
pută anul acesta Super Cupa 
României. 20:00 Box profe
sionist 23:00 Motoare,. 
Motoarel 0030 Fierele nopții: 
Mussashi vs. Ray Sefo 0130 

Retrospectiva
I
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• Calculatoare subvenționate. Elevii și studenții care beneficiază de subvenția statului pentru achiziționarea de calculatoare le vor putea cumpăra până la 5 septembrie. Guvernul a decis să prelungească termenul de cumpărare care expira la sfârșitul acestei 
luni. (C.P.)

• Cerere. Pensionarii solicită ca valoarea punctului de pensie să ajungă la 3,3 milioane de lei. Jumătate din cei 4,6 milioane de pensionari români primesc pensii de până la trei milioane de lei. (C.P.)
Cuvântul Libar vă recomandă

Set gel de duș și lapte de corp 4,49 tei (Artima)

Spray Fa 5,69 tei (Artima)

Vopsea de păr Wellaton 12,99 tei (Artima)

Vopsea de păr Londacolor 5,96 tel (Biila)

Spray Nivea 6,59 tei (Billa)

Stick Dove 7,99 tei (Billa)

Dero surf 7,99 lei/1,5 kq (Artima)

tenor concentrat 9,69 lei/1,5 I (Artima)

Calqon 21,09 lei/1 kg (Billa)

Balsam Coccolino 4,17 lei/SOD ml (Billa)

Saci menajeri Clever 0,99 lei/20 buc. (Billa)
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Se vor da bani pentru căldură

Japonezii au posibilitatea începând de ieri să scoată bani din bancomate fără a utiliza cârduri... ci telefonul mobil. (Foto: epa)

■ Iarna viitoare guver
nul va acorda subvenții 
la plata facturii de 
energie termică.

Clara Râs___________________
dara.pas@lnfonnmedla.ro

Deva ■ Nivelul veniturilor pe baza cărora persoanele singure sau familiile cu posibilități materiale reduse bene

ficiază de ajutorul statului, în iarna 2005-2006, pentru încălzirea locuinței a fost modificat printr-o hotărâre aprobată de Guvern, concomitent cu actualizarea ajutoarelor lunare acordate. în cazul locuințelor racordate la sistemul centralizat de energie termică, ajutoarele se vor da începând de la cei care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la

110 lei noi. Ajutorul financiar în acest caz va fi de 223 lei noi, dacă banii se plătesc timp de cinci luni, pe perioada sezonului rece, sau de 92 lei noi, dacă se acordă pe o perioadă de un an.
Alți combustibiliîn cazul locuințelor încălzite cu ajutorul gazelor naturale, valoarea ajutoarelor este diferită. Pe perioada lunilor

noiembrie și decembrie 2005 suma lunară alocată este mai mică, în comparație cu cea care se va plăti anul viitor în perioadă ianuarie-martie. Pentru locuințele încălzite cu ajutorul lemnelor, cărbunilor și combustibililor petrolieri ajutorul lunar acordat în perioada 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006 persoanelor sau familiilor care au dreptul la ajutor social va fi de 48 lei noi.
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Venit mediu net lunar 

până la 

Intre 

între 

între 

între 

între’ '

110 lei noi
110 lei și 150 lei

150 lei și 190 lei
190 lei și 225 lei
225 lei și 260 lei 
260 lei și 310 lei

Valoare ajutor (5 luni)

223 lei

145 lei
97 lei

65 lei
49 lei
32 tei

Valoare ajutor <1 an)

92 lei
60 lei

40 lei

27 lei
20 lei
141ei

EH TA CONTEAZĂ: Este hz»

Venit mediu net lunar Ajutor XI-XII 2005 Ajutor l-lll 2006
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de până la 110 lei 160 lei
98 lei

178 tei
108 leiîntre 110 lei și 150 lei

între 150 lei și 190 tei 71 lei 79 tei
între 190 lei și 225 lei 51 lei 56 lei

între 225 lei și 260 lei 41 lei 45 lei

între 260 lei șr 310 lei 20 lei 22 tei

Ouă 4000 lei/bucata

Prețuri medii in piețe

Banane 33000 lei/kq

Portocale 4000t> lei/kq

Struguri 49000 lei/kg

Lămâi 45000 lei/kg

Piersici 23000 lei/kg

Nectarine 40000 lei/kq

Lubeniță 4000-10000 lei/kq

Pepene qalben 20000 lei/kq

Caise 32000 lei/kg

Lapte 25000 lei/2 litri

Brânză dulce 30000 lei/bucata

Smântână 25000 lei/borcan

Telemea 100000 lei/kg

TBMZACTBW
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Cursul valutar BNR

1 dolar 2.91640 lei

1 euro 3.52370 lei

1 liră 5.11240 lei

1 gram aur 40.0360 lei

Societatea

Foarte important.Mă bucur să văd acum tot mai multă lume achiziționând obiecte tradiționale, iar oalele din lut pentru sarmale și fripturi sunt nemaipomenite. Am redescoperit tradiția și valoarea obiectelor pe care străbunii noștri le confecționau.
Rita, 
Deva

Este foarte important și cred că a- ceste târguri ale meșterilor populari ar trebui organizate mult mai des. Tradițiile simt cele care ne individualizează, iar poporul român nu duce lipsă de așa ceva. Trebuie să învățăm să păstrăm și să prețuim valorile tradiționale. 
Cristina Chiș,
Deva

Tradițiile trebuie păstrate și meșterii populari nu ar trebui ignorați de autorități și de cei de la putere. Mulți adoptă în arhitectura caselor elemente tradiționale. Turismul românesc poate fi relansat tocmai având la bază aceste minimate lucruri tradiționale. 
lOAN,
Deva

Târgul meșterilor populari

Variație 
(lei/acț)(%) 

+1,08

Preț 
îndiidece

0,4700
15,400
0,8650

4-7,14

5. IMPACT 0,4350 4-3,57
6. AZOMURES 0,2000 -2.91
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,1350 4-1,38
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,0956 *0,30

9. HABER 0,3410 0,00
10. BCCARPATICA 0,4950 -1,98
11. DEOEBA1 0,0117 *1,74
12. ARGUS CONSTANȚA 3,5000 -0,28

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA 
b-dul Dcaebal. H. R, parter Șângâ țQBKSKQ, ML: 221277.

Deva (V.R.) - Aseară, pe platoul din fața Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva, s-a deschis Târgul meșterilor populari. Față de anul trecut, când au venit meșteri din 13 județe, la ediția a XXXV-a participă creatori populari din 21 de județe, pe lângă cei hunedoreni.
Abundentă și varietateAltă noutate, impusă de caniculă, a fost renuhțarea la discursuri oficiale. Reprezentanții autorităților județene și municipale i-au salutat pe meșteri trecând pe la standurile acestora.Prof. Marcel Lapteș, etnograf, ne spunea că au venit

aproape 70 de meșteri expozanți. Unii au fost anterior la festivalul hațegan, le-a plăcut județul și au revenit.O prezență numeroasă presupune și o abundență de articole și implicit varietate. Devenii pot alege între obiecte utilitare (vase de pământ, articole de lemn, coșuri și alte împletituri, cojoace, ii, pălării ș.a.), lucruri decorative și podoabe (artizanat, icoane, pietre semiprețioase, ouă încondeiate), jucării sau obiecte de recuzită și ritual.Duminică, în ultima sa zi, târgul se va desfășura la O- bârșa, comună cunoscută mai ales prin olarii săi dar și prin alte meșteșuguri.

Cred că tradițiile sunt foarte importante, iar meșterilor populari trebuie să li se acorde mai multă atenție și mai mult sprijin. Toate lucrurile tradiționale au o mai mare valoare decât ceeâ ce se face în ziua de astăzi și nimeni nu poate contesta acest lucru.
Aurora, 
Deva

Da. Meșterii populari sunt adevă- rații profesioniști ai lutului, țesăturilor, lemnului. Din păcate, poporul român și mai ales autoritățile nu-i sprijină suficient și multe tradiții se pierd odată cu trecerea timpului. Ar fi foarte bine dacă am învăța să ne prețuim valorile. 
Anelise,
Deva

TOt mai mulți hunedoreni îțin în ultima perioadă 
motoscutere sau motociclete. în municipiul Deva există 
deja două magazine specializate în comercializarea
acestora. (Foto: Traian Mânu)
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Cititorii Cuvântul liber
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

AGENȚIA IMOBILIARĂ

AICI POATE
FI RECLAMA

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

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

nr. vtafvis
Tel. 0254/7188»; 07- 

0745/08307^0745, 
emaik partener

a agenție moșim
? vânzări cumpărărimchirieri’imoMe, twwri fCASÂDEAMANR+ AWTOF ÂfUONSIGWS

a»3, «wms r w- 
ă* 4-v* JtfU4i tewri ți 21440!

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

imobiliară
• apartamente

• case 
e terenuri 

e spații comerciale

în această perioadă de tranziție spre economia de piață, domeniul 
IMOBILIAR, ca toate celelalte, încearcă să se adapteze cât mai rapid la economia 
de piață și la mecanismele economiei de piață. în orice etapă actuală sau 

viitoare, în care se va găsi România, proprietățile imobiliare, INVESTIȚIILE în 
imobile vor fi din ce în ce mai PROFITABILE, de aceea acest domeniu este unul 
foarte IMPORTANT pentru cei care dețin bani pentru a INVESTI.

AG. IMOBILIARĂ PR1MA4NVEST Deva, bd. I. Maniu, bl. CI, TEL. 
215212, este LIDER în domeniu pentru jud. Hunedoara, are cea mai perfor
mantă ofertă imobiliară din județ lâ cel mai bun raport preț-calitate. De 

asemenea AG. IMOBRIARĂ HUMA-KVEST are cea mai tare publicitate 

dintre toate agențiile, în 7 ziare, radio, Internet, pliante, afișe și alte mijloace de 
informare.

Modul de acțiune, stilul de lucru, priceperea, baza de date, PROFESIONA- 
USMUL agențihr imobiliari sunt câteva lucruri care mulțumesc orice client care 
ne vizitează. Clientul primește pe loc toate informațiile de care are nevoie pentru 
a fi capabil să ia decizia cea mai bună pentru el în acel moment.

AG. IMOBRIARĂ PRIMA-INVEST stă la dispoziția clienților și vă 
așteaptă să apelați cu încredere la serviciile noastre.

Agenție româno-canadiană^^* 

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(27165)

AGENȚIA IMOBILIARA
MIMASON

vă așteaptă în Deva la 
adresele: Aleea

Salcâmilor, bl. 31, ap.
31, parter, tel. 230324 

și b-dul I. Maniu, bl. Wv y

L2, parter, tel. 206003. '** *

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

<4 223400 

4 0723/020207 
4 0740/914688

Casa Betania 
www.casabetania.rdsllnk.ro 
“... aproape de tine...” |
e-mail: casabetania6rdslink.ro "

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp! m

Agenția imobiliară

AGENȚIA 
IMOBILIARĂ

S.C. IMOB INVESTMENTS S.R.L.
DEVA. CLĂDIREA IPH - PARTER, CAMERA S 

tel. 229977; 0722/229977. 

Numărul face totul!

NORA

DEVA, bdul Decebal. bl. 22. parter. <
Tel. 0720/396.072. j

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

efectuează tranzacții imobiliare de om e lei 
l" VÂNZĂRI • GARSOMERl'

v , APARTAMIVII
CUMPĂRĂRI • < \si

• TERENURI
1 ÎNCHIRIERI • SP'TIl COMERCIALE

"PARTENERUL TAU DE ÎNCREDERE" îți oferă: publicitate gratuită 
consultanță imobiliară gratuită, comision negociabil la vânzare, 
comision 0 la cumpărare, confidențialitate, seriozitate și opera 
tivitate în finalizarea fiecărei tranzacții.

Stimate client,
* .............. Chiar dacă alte agenții folosesc sloganul nostru, noi
suntem cu adevărat
"PARTENERUL TĂU DE ÎNCREDERE" și îți oferim o gamă diversi
ficată de servicii, adaptate la situația socio-economică a județului 
Hunedoara.
Consultanții agenției, coordonați de directorul losif-Emil DANCI, 
cunoscând foarte bine piața imobiliară, se bucură de încredere și 
apreciere datorită competenței și profesionalismului lor.

Afb Garant Consulting
11 ani de experiență

«ww.cir-’nLroMulti'!'

Agenția1

http://www.casabetania.rdsllnk.ro
casabetania6rdslink.ro


•Transfer cu dichis. Visul lui lonuț Chirilă, antrenorul Jiului, ca mijlocașul Iulian Talpeș A să ajungă la Jiul Petroșani se pare că se va •T. împlini. Chestiunea este că fostul dinamovist este încă legat de echipa rusă Alania Vladis- cavkaz. El riscă să fie suspendant dacă pleacă fără acordul acestora. (V.N.)
• Favoriți. Este greu de spus, dar arcașii de la Aninoasa se consideră favoriții Cupei Minerului și Cupei României la tir cu arcul, competiții care au început ieri la Aninoasa. Probele în care ei se consideră favoriți sunt: juniori, junioare și senioare. Reamintim că la întrecere participă peste 60 de sportivi din țară și străinătate. (V.N.)
• Liga Campionilor. „Este cea mai accesibilă echipă dintre capii de serie. Vă spun că vom juca în Liga Campionilor, dacă am picat cu Rosemborg. Pe irlandezii de la Schel- bourne îi vom spulbera la București". Acestea sunt declarațiile lui Gigi Becali, patronul Stelei, după ultimele rezultate din competiție. (V.N.)

i

I

I
I

I

AIM Kogaion Orăștie participă, ta aceste zile, la competiția intitu- . lată „Cupa Trască )05”, o întrecere de turism sportiv organizată de Asociația de Turism și Ecologie Trascău Corp Zlatna. Concursul, ajuns ta a- cest an la a treia ediție, se desfășoară ta zona Rezervației Naturale Cheile Cibului, din Munții Metaliferi. areal protejat aflat în custodia clubului de turism din orașul Zlatna.
(Foto: Daniel I. lancu)

Brazilianul Rubens Barrichello re
semnat lângă bolidul său Ferrari, după 
ce a ieșit în decor ieri în Marele Premiu 
al Ungariei, fomula 1. (FotoEPA)

■ Ofsaidul are o nouă 
definiție pentru arbi- 
tri:„mai aproape de 
linia porții adverse".

Valentin Neagu
valentin.neaguginformmedia. ro

Deva - Recenta discuție cu Grigore Macavei, președintele Comisiei Județene de Arbitri, a adus în atenție câteva modificări foarte importante privind desfășurarea meciurilor de fotbal. Dialogul s-a purtat pe margigea ultimelor schimbări făcute de IFAB și transmise de FIFA.Astăzi o să începem cu Legea nr.ll - afară din joc (ofsaid). Mai exact este vorba de părți ale corpului care pot
Becali reclamă la UEFA

» Marele Premiu al Ungariei
București (V.N.) - Austriacul Alexander Wurz, pe al treilea monopost McLaren-Mer- cedes, a reușit cel mai bun timp în prima ședință de încercări libere, desfășurată vineri dimineață la Hungaroring, în apropiere de Budapesta, în vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Ungariei. Acoperind cel mai rapid tur de pistă în 1 min 21sec 411/1000 /medie orară 193,728/1000, Wurz l-a devansat cu 1 sec 423/1000 pe brazilianul Rubens Bar- richello/Ferrari. Al treilea timp - 1 min 23 sec 028/1000 a fost realizat de britanicul Jenson Button/Bar-Honda, iar al patrulea de finlandezul Kimi Raikkonen/McLaren-Mer- cedes - lmin23secl59/1000. Campionul mondial, germanul Michael Schumacher/Ferrari a înregistrat la 5-lea timp al ședinței de dimineață - 1 min 23 sec 234/1000.

București (V.N.) - Patronul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat că va reclama gruparea FC Rapid la UEFA, pentru scandările triviale ale suporterilor giuleșteni la adresa sa din timpul meciului cu UE Sant Julia din Andorra, scor 5-0, disputat, joi, în manșa secundă a turului întâi preliminar al Cupei UEFA. „Ce să fac, să mă bat cu ei? Mă duc la Giulești, să vedem dacă mai strigă ei în fața mea. Sigur, mă duc și eu cu 20-30 de inși. Marea galerie a Rapidului...Ce legătură am eu cu ei? Niște golani, niște vagabonzi. Să se implice și Poliția. Aș putea să-i bat eu, niște papagali, dar mă pun la mintea 

fi folosite în judecarea poziției de ofsaid. Noua decizie spune așa: în definiția poziției de ofsaid, „mai a- proape de linia porții adverse” înseamnă că orice parte a capului, corpului sau picioarele sale se află mai aproape de linia porții adverse decât mingea, cât și penultimul adversar.Brațele nu sunt incluse în această definiție.Iată cum motivează mai-marii fotbalului aceste modificări: fatbalul se joacă cu picioarele, corpul și capul. Dacă aceste părți sunt mai aproape de linia porții adverse, există un potențial avantaj.Nu există nici un avantaj câștigat dacă brațele sunt mai avansate decât jucătorul ad
lor? Nu, fac acum memoriu la UEFA, să-i suspende din cupele europene.Suspendat Rapidul din competiție. Și-așa nu se duc ei prea departe, mai joacă un meci și ies”, a spus, vineri, Becali.Spre finalul primei reprize a meciului Rapid - Sant Julia, galeria giuleșteană a scandat împotriva patronului clubului Steaua, Gigi Becali: „La pușcărie, Becali la pușcărie”, „Gigi cât aș vrea să te văd la Rahova”, „Ciobane, ciobane, la pușcărie”. Președintele clubului rapidist, Dinu Gheor- ghe, a coborât de la tribuna oficială și le-a cerut suporterilor să nu mai scandeze împotriva lui Becali. 

vers. Discuția cu președintele Comisiei Județene de Arbitri a atins și alte aspecte legate de ceea ce înseamnă prestația unui joc de fotbal civilizat.

Grigore Macavei, președintele Comisiei Județene de arbitri

Liga Campionilor turul III
București (V.N.) - Ieri a avut loc, la sediul UEFA de la Nyon-Elveția, tragerea la sorți a meciurilor din turul 3 preliminar al Ligii Cam- pipnilor la Fotbal. Steaua București, va avea ca adversară, dacă reușește să treacă de irlandezii de la Sherboume, formația norvegiană Rosenborg Trondheim. Șahtior Donețk, va întâlni, Intemazionale Milano, tragerea la sorți programând și alte dueluri interesante: Everton - Villareal, Sporting Lisabgna - Udi- nese, Betis Sevilla - 4s Monaco. Echipa românilor N. Mitea și B. Lobonț, Ajax 

Desigur, aceste legi, cum se numesc ele cam pretențios, sunt într-o permanentă perfecționare, iar despre altele vom mai vorbi.

Amsterdam, va avea ca adversară câștigătoarea duelului dintre Dinamo Tbilis- si Georgia și* campioana Danemarcei, Broendby. Meciurile din turul 3 preliminar se vor disputa pe 9/10 august - turul și 23/24 august - returul. înaintea acestor jocuri este programată manșa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor* pe 3 august.Cele 16 câștigătoare ale turului 3 preliminar se vor alătura celorlalte 16 echipe calificate în mod automat în grupele Ligii* Campionilor, ale căror partide vor debuta în luna septembrie.

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi) &■

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

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

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

<r-

■3"

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
Abonamente

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni’ 59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

LocalitateaTelefon (opțional)

NumelePrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

4



sâmbătă, 30 iulie 2005
Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere, In comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
025V282375dupăoral7.
• era f balcon închis, apometre, repar
titoare, etaj 2, zonă centrală, preț 30.000 euro, 
negociabil. Tel. 213119.
• decomandate, bloc cărămidă, etaj 3, parchet 
stejar, totul contorizat, 63 mp, boxă, uscătorie, 
Interfon, balcon închis. Deva, Titu Maiorescu, 
preț 130.000 ran. Tel. 0741/210056.
• decomandate, modMcări, modernizări, 
parchet laminat, gresie, faianță, complet conto
rizat 56 mp, Deva, zona Liliacului, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0745/266071.
• decomandatei parchet gresie, fatanții, 
centrală termică, boxă subsol, preț 1350 mid, lei, 
negociabil, Deva, Decebal. Tel. 0721/521378
• Dm, 1 Decembrie, etaj 4 din 4, fără probleme 
la izolație, preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/521378
• Dm, Băfceecu, etaj 5 din 10, semidecoman- 
date, contorizări, fără îmbunătățiri, ocupabll 
imediat preț 82.000 ron. Tel. 224296,0720/747359, 
0788061782.
• Dm, Mă Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 8 
lângă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413 sau 229783.
• Deve, Dotau, parter, decomandate, preț 78000 
ron, negociabil si teren Intravilan Deva, 900 mp. 
Tel. 0720/437889,0740/850728
• om, centrară, parcnet standard, preț 
98000 ron, negociabil șl garsonieră. Deva, 
amenajată complet preț 52.000 ron. Tel. 
0720/437889.
• etaj 1 plus 2 uscătorii • parter, deasupra Maga
zinului Tineretului Deva Tel. 0723/514133,235570.
• MțfeSfr. Mureșului,etaj 4. Tel. 0721/203778
• itancantial, parter, singur pe nivel, bloc din 
cărămidă boxă, curte interioară stare foarte 
bună Deva Tel. 218660.Vând ap. 3 camere (05)
• decomandata contertaari, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, vedere în 2 părți, zonă centrală preț nego
ciabil. Tel. 228618
• decomandata hol central, îmbunătățiri, modi
ficat contorizări, eventual mobilat, preț 15 mid. 
lei. Tel. 0741/154394,213244.
• Deva, zona Progresului. Tel. 0724/106138 
230557,217469, după ora 12.
• superamenajat, parchet laminat faianță 
gresie, termopan, ușă metalică uși interioare 
noi, instalații electrice șl sanitare noi, bdul Dada, 
Hunedoara, preț 1,45 mid. lei. Tel. 0743/599460.Vând case, vile (13)
• 3 camere, bale, bucătărie, anexe, teren 760 
mp, preț 43 mid. lei, negociabil, Deva, Ovid 
Densusianu. Tel. 0721/521378
• 3 camere, bucătărie, 2 băi, 2 garaje, livadă 
grădină fiori,, legume, luciu apă filigorie, 
barbeque, sc 230 mp, st 25 ha, totul la standarde 
occidentale, la 5 km de Deva, preț 130.000 euro. 
Tel. 0745/888619.
• 4 camere, 2 băi, bucătărie faianțată complet 
renovată termopan, acces auto, centrală 
termică Deva. Tel. 0726/972968
• casă notă 2002, 2 camere decomandate, 
bucătărie, cămară centrală termică baie 
amenajată, sc 170 mp, preț 15 mid. lei Tel. 
0745/367893.
• Deva, Bala Sărată 2 corpuri, amenajări inte
rioare, centrală termică garaj, anexe, curte șl 
grădină St 750 mp. Tel. 0254/228448 0722/347521.
• Deva, Sir. Grivrței, nr. 31, cu 2 curți, acareturi și 
grădină preț 13 mid. lei, șl Renault 11. af. 1984. 
Tel. 236510.
• Deva, VBe Noi, Str. Stejarului, nr. 11,3 camere, 
bucătărie vară anexe, baie, încălzire centrală 
gaz, garaj. Tel. 219753.
• Deva, ană centrală 2 corpuri, pivniță st 1000 
mp, preț 300.000 ron. Tel. 224296,0720/747359, 
0788/361782.
• vând casă în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214448 Exclus intermediari.
• vănd, la casă o cameră bucătărie, baie cu 
cabină de duș, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel. 0726/972968Cumpăr case la țară (18)
• 2 - 3 camere locuibile, în împrejurimile Devei, 
ofer maximum 750 milioane lei. Tel. 0720/501984.Vând case la țară (17)
• 3 camere, bucătărie, cămară anexe, grădină 
curte mare, zonă centrală în Rapoltu Mare, nr. 
150. Tel. 264295, după ora 17.
• 3 camere, cămară beci, curte mare, 
dependințe, preț negociabil, comuna Dobra, 
satul Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 
0724/523823,0724/065448, fax 0254/282375, după 
ora 17.
• 4 camere, anexe gospodărești, 50 ari grădină 
comuna Dobra, satul Abucea, nr. 7, preț 900 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/885562.
• casă to comuna Băcia, 1700 mp teren plus 
grădină proiect casă nouă Tel. 0724/368331,
• casă P+M, nouă Șoimuș, apă gaz, 4 camere, 
bucătărie mare, 2 bai, 2 beciuri, terasă living cu 
scară interioară garaj, anexe, grădină preț 
negociabil. Tel. 225046,0723/413086.
• Sântantata, toate condițiile. Tel. 0724/106138 
230557,217469, după ora 12.Vând garsoniere (19)
• 2 camere, baie, contorizări, preț 550 milioane 
lei. Tel. 0723/419974.
• Deva, cartier Dacia, o cameră Relații la tel. 
0258/755785, fără intermediari.
• Deva, Dada, parter, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, preț 420 
milioane lei, negociabil. Nu sunt agent Tel. 
0724/779543.219792, după ora 19.
• Deva, Gojdu, etaj 1, gresie, faianță parchet, 
centrală termică preț 810 milioane lei. Tel. 
0254/234398 0726/213625.
• etaj Intermediar, contorizări, balcon închis, 
Deva, Al. Crișului, bl. 52, preț 550 milioane lei, 
negociabil. Tel. 216903.
• irgeni, mărită 36 mp, Deva, bdul Decebal, 
amenajat preț 720 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/367893.Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații la tel. 211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement case de vacanță). Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CE. Tel. 212272,0723/732560.

• 6 ha teren arabil, lângă șosea, asfalt, zona 
Berthelot 4 km de Hațeg, acte în regulă Tel. 
770687.
• Deva, Ungă calea ferată loturi 1700 mp, 5800 
mp, preț 15 euro mp, zona depozite/vinalcool. 
Tel. 0745/253413.
• «vl 13600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 eura/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• rtrevian Deva, Prelungirea Vulcan, 2200 mp. 
Relații tei. 211621,213148
• IMravRan, 5100 mp, zona 700 Deva, preț nego
ciabil. TeL 222305,226813.
• IntravRan, central Deva, st 320 mp. Tel. 
0723/419974
• htavfian, pentru construcție casă în Șoimuș 
la asfălt 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Relații zilnic la tel. 220269,0746/029058
• Intravlan SIntantata 3 parcele a 1.600 mo.
7.200 mp șl 2200 mp, apă asfalt curent Tel. 
236838
• toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită. Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel 0723/006657.

• Mu Atare Retezat pe drum lateral, zonă vile, 
curent electric, apă prin cădere, preț 16 euro mp, 
negociabil. Tel. 0720/437889.
• teren ram Bejan, 2000 mp, preț 13 euro mp. 
Tel. 0746/253413
• terenuri, tfeumul spre Cozia, 2800 mp, 4 euro 
mp șl 6 euro mp. Tel. 0745/253413.

Imobile chirii (29)
• tocNriez tastez 3 camere, central, mobilat 
dotat ultramodern, preț 300 euro/lună nego
ciabil. Tel. 0721/521378

• IncNriem Iu comercial (magazin, 
cofetane și laborator cofetare; cu ootăme 
necesare. Informații la tel. 282881 sau 
282508 Hla.

• todtatai girumbrii mobilată zonă centrală 2 
camere, bucătărie, preț 100 euro. Tel. 215487.
• tochbtaz tocukțl cu încălzire centrală telefon, 
curte și garaj Iri corpul locuinței, cu forme legale, 
pe termen lung, preț negociabil, în Deva. Tel. 
230964 0727/397115 0721/080350.
• Închiriez RHilii pentru magazin alimentar, cu 
frigidere. Tel. 0721/521378
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
semldecomandate, mobilat utilat, Deva, Al. 
Moților, parter, preț 3 milioane lei. Tel, 
0745/159608 215113.Imobile schimb (30)
8 ttNmb apartament 3 camere decomandate, 
etaj 1, zonă centrală cu apartament 2 camere, 
zonă bună plus diferență Tel. 228615.Auto românești (36)
• vănd Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/585516
• vănd Dada 1310 TLX. de pe export A.F. 1992, 
stare foarte bună Preț 52 miL lei, negociabil. Tel. 
231268
• vând Dada break, af 1997, vopsea metalizată 
nu necesită reparării, acte 122005, VT 2007, capi
tonată mochetă 85.000 km. TeL 0726/080402.
• vând Dada Nova alb 2817.000 km rulați, preț 
1000 euro, stare foarte bună TeL 213943.
■ vând Dacta Nova, preț 3500 euro, state foarte 
bună Tel. 0723/S9362.Auto străine (37)
• vând Daewoo Matiz SE, af 2000, vopsea orig
inala metalizat extrase, incniaere centralizata, 
alarmă muzică climă geamuri electrice, servo 
total. Tel. 0723/270348
• vând Opd Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă preț negocaibil. Tel. 0722/376825.Microbuze, Dube (38)
• vând microbuz 12+1 VW LT 28 model 1987, 
lung și înalt stare foarte bună motor 2400 
Diesel, cârlig pentru remorcă Tel.0722/161661.Camioane, remorci (39)
• vând remorcă 2 axe, model furgon, închisă 
pentru microbuz, stare foarte bună preț nego
ciabil, preț 9300 ron. Tel. 0722/161661.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând foarte avantajos semănătoare de grâu, 
porumb, nouă Tel. 0258/760308
• vând mașină de tuns iarbă manuală Husq
varna, aproape nouă preț negociabil. Tel. 
213962, după ora 20.
• vând pretai de balotat cositoare rotativă 
greblă fân, semănătoare porumb. Tel. 
m/mxi.
• vând semănătoare păioase 29 rânduri, 
semănătoare prășltoare 6 rânduri, săpătoare 6 
rânduri, mașină erbicidat cadru disc în tiranți, 
toate în perfectă stare de funcționare. Tel. 
264161.
• vând rthnritor electric 23 tone, stare foarte 
bună preț negociabil. Tel. 0722/314123.
• vând tractoare în 2,3,4 pistoane, cu dublă și 
simplă tracțiune,combine, buldoexcavatoare la 
cele mai mici prețuri de piață utilaje, pluguri, cu 
2,3 și 4 brăzdare, mașini de semănat păioase, 
mașini de plantat și scos cartofi, cositori pe 
discuri etc. Tel. 0722/218747.
• vând tractor 45 CP, motor defect sau cumpăr 
motor tractor Hanomag, nemțesc. Tel. 683091. 
•vând tractor U 650,2 remorci RM2 bascula- 
bile, disc mare, plug (puțin folosite), preț 400 
milioane lei, negociabil. TeL 0743/693527, 
0742/966323.Mofo-velo (41)
• vând 2 biciclete First Bike, jenți duble, 18 
viteze, cu și fără suspensii, prețuri negociabile. 
Tel. 213244,227610.Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18 cutie de viteze 4 
trepte și un electromotor, ambele de Dacia Tel. 
221431, seara.
• vând c xr r nou motocicletă MZ 250 cmc. 
Tel. 0722/441425.
• vând dfferite piese Lada, noi, originale, 
vibrochen, bloc motor, ax came, aripi față 
parbrize noi. Tel. 770687.Mobilier și interioare (47)

• vând cadă baie din fontă chiuvetă bucătărie 
șl baie, calorifere fontă Tel. 0745/202164
• vând 2 geamuri duble în 3 canate (cercevele 
plus sticle), fără tocuri, de 135/165 cm, și un 
geam dublu, în 2 canate, de 135/84 cm, toate în 
stare foarte bună, preț negociabil. Tel. 
0254/215326.
• vând mobSâ sufragerie, vitrină servantă 
scaune, recamier, dormeze, masă tv, dulap 
haine, aragazuri 2 și 3 ochiuri, mașină Alba Lux, 
preț negociabil, frigider Arctic (necesită 
reparații). Tel. 216537.Televizoare (48)
• vând tv color marca Telefunken cu teleco
mandă stare perfectă de funcționare, preț 
3.000.000 lei negociabil și masă rotundă de lemn 
masiv, preț 1800.000 lei, negociabil. Tel. 213785.Audio-video, antene și instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
lateât dtytale începând cu 660 lei noi, un 
an gararțle, recepționează programe 
românești și tartine, cu abonament (MAX 
TV) șl fără abonament, montarea el 
deplasarea Induse In preț. Relații la tel. 
0722/481776 sau 074SW4T4

Aparate foto si telefonice (50)
• vând Sony Ericsson K 500 I, nou, o lună 
vechime, toate accesoriile. Tel. 0726/080402.Calculatoare si accesorii (51)
• vând mortitor color „Sampo" de 15 inch, preț
100 ron, Deva. Tel. 0722/629058îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând centrat militară veche cu o stemă pe 
pafta. 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata Tel. 0723/005657.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.Materiale de construcții (53)

• dstribuitond Macon SA vinde BCA, preț 
238 ran/mc sau 2388000 lei v 
transport jpatult la dornidui dtontuluL TeL 
0254/2? >204,0744/524456,0744/561574

• mobilier din pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.

• vând BCA la pnț de producător. ReMi la 
tel 0723/584469.

• vând parchet stejar, uscat, 60 mp, stanță 
- presă germană, mașini de cusut Relații la 

tel. 212457,0726/760382.

• vând gard de beton, asigur transport și 
montaj. Tel. 0723/659753.Electrocasnice (56)
• vând candelabra cristal, perfectă stare, cu 3 
becuri, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând convenaM congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9. Tel. 221431, seara.
• vând instant Bosch W 275 cu tiraj forțat și 
convector FK 25 pe gaze naturale, ideal pentru 
încălzire, stare perfectă prețuri negociabile.Tel. 
0254/215326.
• vând mașini de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând mașină de cusut Singer, stare perfectă 
de funcționare. Tel. 213908Plante și animale, agroalimentare (57)
• vând 2 vaci cu lapte, 2 viței, porci mari și mici, 
în Orăștioara de Jos, nr. 95. Tel. 246191.
• vând o iapă de 5 ani, preț negociabil. 
Informații la tel. 0254/225437,0727/702793.
• vând vata 4 ani și vițel de 5 luni, preț nego
ciabil. Relații la tel. 212344,227149.Medicamente, instrumente medicale (58)
• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431,.Altele (61)
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro. negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând pungi din material plastic, tip maieu, 
colorate și de 2 kg, din folie. Tel. 226909.Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Boca Diana Elena. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Filimon Liliana Maria Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
OpreanDomnica Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vidican Daniela Elena Se declară nul.
• pierdut legitimație de călătorie CFR pe numele 
Schmak Iris Georgia Se declară nulăApeluri (65)

• caut urgent persoană (femeie) pentru 
îngrijit femeie bolnavă la domiciliul aces
teia permanent. Deva tel. 219934.

Umanitare (66)
• mutțumun personalului și conducerii 
complexului comercial „Billa”-dln Deva pentru 
corectitudinea și omenia de care au dat dovadă 
înapoindu-mi o geantă uitată în preșjma 
complexului. O familie din Hațeg.
• rog, dne poate și dorește să mă ajute pentru 
medicația unul copil bolnav, eu fiind unică 
întreținatoare cu un venit foarte mic, Banc Post, 
cont R055BPOS22006062594 ROL 01, Toma 
Paraschiva.Matrimoniale (69)
• domn 43 de ani doresc cunoștință 
doamnă pentru căsătorie. TeL 0721/17024

• efectuez transport marfă, local șl interurban, 
cu camion acoperit de 321 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240, Tel. 229611, 
0740/953297.
• huse pentru Logan, Solenza, Super Nova, Opel 
Astra, Peugeot 307, Clelo, Renault Clio, Scenic, 
Megan, Twlngo, Deva, Micul Dalas, Str. Florilor, 
nr.l. Tel. 0727/756681.
• tramport marfă cu Ford Transit 12 tone și 10 
mc. Tel. 0722/328820.Solicitări locuri de muncă (73)
• tânăr, 19 ani, studii 12 dase, șofer profesionist, 
cat. B un an vechime, C, E 3 luni, solicit loc de 
muncă Tel. 0722/814225.
• asistentă merfcală, pensionară 56 de ani, 
doresc angajare în domeniul sanitar cu normă 
întreagă sau plata cu ora Tel. 0723/178911.Oferte locuri de muncă (74)
• caut urgent muncitori necalificați. Tel. 
0726/076258

• Curau Inspector resurse umane, SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF șl MECT, organlzeara 
cursuri de specializare pentru Inspectori 
resurse unane. Informați la tel 
0722/534697,0744/631302,07M/207872.

• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândunică nr. 6, angajează persoane 
pentru munca la domiciliu, în vederea 
realizării produselor tricotate și croșetate. 
Relații latei. 206094, int. 25.

I

• SC FBadedla Ram SRL, cu sudul In orașul 
Hațeg, str. A. vtalcu, nr. 2, angajează 
perse I calificat In meseriile de brutar, 
modelator, cocător. In vitali la sediul 
socwaa teL 770182 0722/435609.

• societate comerd angajează lucratori 
zone verzi Inform» ' teL 0744707994, 
074&/625759.

• societate românogermană angajează 
director vânzări repartiție, studii supe
rioare, salariu . rimet conduceri 
operare PC ițiți de comunicare. Tel 
220410,0745/348570.

• societate comercială angajează conducător 
auto, posesor autoturism proprietate personală 
Tel. 0740/420521.

• fest Hag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și informații suplimentare 
în perioada 25 iulie - 25 august, lasediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. TeL 
0254/212070, fax 0254/218111.

Cu inimile zdrobite de durere, cu sufletele adânc îndurerate și îndoliate, părinții Simion și Rodica . anunță încetarea fulgerătoare din viată a celui care a fost bunul, dragul și iubitul fiu
mr.(r) BUGĂ SIMIONîn vârstă de 41 de ani. Nu te vom uita cât vom trăi și te vom plânge a toată viața, păstrându-ți vie amintirea, pentru tot ce-ai făcut pe pământ și pentru sufletul tău nobil, iubitor de părinți, frate și neamuri. Dumnezeu să te așeze în locul celor drepți și să te odihnească în pace. înmormântarea are loc astăzi 30 iulie, ora 12, la Arad, cu plecare din str. Miron Costin, bl. 2, ap. 12.

Fratele Aurelian cu soția Simona și fiul Andrei Simion, cu mare durere în inimi și suflete, anunță încetarea din viată a celui care le-a fost un foarte bun, iubitor și atașat frate, cumnat și unchi,
mr. (r) BUGĂ SIMIONîn vârstă de 41 de ani. îți vom păstra vii amintirile din viată și nu te vom uita niciodată.

Dumnezeu să te așeze în locul celor drepți 
și să te odihnească în pace.

Familia anunță încetarea din viață a dragului soț, tată și bunic
GROZA TEODORînmormântarea astăzi 30 iulie, ora £3, la Cimitirul Bejan Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Comemorări (76)

La 4 august se împlinește un an de când ne-a părăsit pentru totdeauna scumpa noastră mamă, bunică și cuscră, cea care a fost
MARIA CORNELIA MUNTEANsuflet nobil, o mamă desăvârșită, o bunică deosebită. Comemorarea are loc astăzi 30 iulie, ora 11, în Cimitirul din str. Călugăreni Deva. Dumnezeu să o odihnească. Lacrimile și durerea nu vor dispărea niciodată din sufletele noastre.

Familia

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile speciale 
instalate in următoarele 
puncte din Deva: i x

1. Comtlm;
2. Stațiawde autobuz » 
Orizont-^Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfîrescu - B-dul 
Decebal.

i

JV

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

A
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„CASA 

MAJESTIC" 
CHEIA 
SPRE 
CASA

TA I

.CAM MAJESTIC
„Casa Majestic" cu sediul în Deva, b-dul 
luliu Maniu, bl. I, parter, tel. 213.050 sau 
0746/225.726, vizavi de Mc'Donalds, 
are plăcerea de a vă anunța că, 
începând cu data de 01.08.2005, vă sta 
la dispoziție oferindu-vă o gamă com
pletă de servicii de la:

Consultantă și intermediere
• imobiliară (vânzare-cumpărare 
terenuri, case, apartamente, spatii com
erciale)
• juridică și legislativă
• financiară
până la: • proiectare și execuție (con
strucții), instalații și amenajări interioare 
și exterioare Sr r- >

prin

EUROSTIL PROIECT DEVA și ALAN PROCONSTRUCT DEVA

Or. Z. Schmidt<WW9)

rețete în regim

Anca Mihaicea

ceaiuri

(27101:

DACIAPHARM

•ecocardiografie (DOPPLER) -EKG 
-oscilometrie -probe funcționale respiratorii 
-oneumotahometrie

Relații la 
telefonul 
241505.

ă pe b-dul Dacia, bl 28, pol 
I toată gama de medicamente. 
se tetmicomedlcale «produse coși 

tfce eproduse pentru copii 
Bată gama de vitamine «ceaiuri 
eS rețete în regim gratuit și coruperi 

Luni-Vineri: 08.00-20.00 
Sâmbătă: 08.00-15.00’ 

itițitelnlcă:. 09.Q0-13.00 2 ft® 
■ telefonul: 230135

Situată în complexul comercial Ovidiu,
Str. Pricazului, nr.4, Orăștie, tel. 247.923

• suplimente 
nutritive

• tehnico- 
medicale

• produse 
cosmetice

• cosmetice și 
accesorii pentru 

copii

11 Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu
riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.

Oran Luni-Vineri: 08.00-21.00 
Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 f
Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

Eliberează 
compensat și gratuit! 
Orar: Lunl-Vlnari 04-21

S.mbiti 09-14 
Duminică 09-1S

CASA NAȚIO
ASIGURĂRI DE

Vă așteaptă cu cele mai mici prețuri la 
• medicamente

| Chirurgie elastică și reparator® 0t. Paula Lucutescu

A FARMACIA AGORA
kl Orăștie, Str.Pricazului nr.4■ Personal calificat și profesionistOS’ • Onorăm rețete compensate și gratuite• Medicamente preparate în farmacie• Gamă completă de medicamente, produse farmaceutice și cosmetice

Tel.0254-247923 xlCl’-
ORAR: Luni-Vineri 8-20 țȚtjM-M 

Sâmbătă 8-14

J" (^HHEEfe
Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă produse specifice farmaciilor umane, precum și: - ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse pentru copii.Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și compensat. Programul “inimi pentru inimi6

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00 
Duminică 09.00-12.00

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

PI

•ecocardiografie (DOPPLER) -EKG 
-oscilometrie -probe funcționale respiratorii 
■pneumotahometrie

«O! SUNTEM SOLUȚIA «MJMrâi» iS® »«s».*ă!
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Vând ap. 1 camera (01)
• CMmrt dta*i In Simeria, zona parc, st 3Q mp, 
parchet, ocupabllâ imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

• dec, ztaâ centrală ofer plata imediat tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent zona Dada, Gojdu, Progresul, Avram 
lancu, la prețul pieței și cu plata imediat tel. 
0788/165703,232808,0745/302200.  (Fiesta Nora)Vând garsoniere (19) Vând ap. 2 camere (03)

•zona Programă, dec., et. 2, balcon, bloc cără
mida, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 si 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• atmHao, parchet, jaluzele exterioare, 
contorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 
RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona MM Hunedoara, gresie, faianță, 
convector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• agent, eantaU balcon, parchet, 34 mp, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dac, compM mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1. Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• zona DaoabaL semidec-, ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet, 
faianță, contorizări, ocupabilă Imediat, preț 
69.000 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona nu cu, etaj 2, semidec., contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702 (Fiesta Nora)
• idbacantnl, Dwa, dec, balcon închis, 
termopan, parchet de stelar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet gresie, faianță, bucătărie modificată 
ușă lemn, preț 69.000 RON, tel. 0745002200, 
232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• agent, ki zona Decebal, etaj intermediar, 
decomandată st 38 mp, balcon, contorizări 
(apometre, gaz-2 focuri, repartitoare). Preț 830 
mii. lei, (83.000 RON). Tel. 0254/231.212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• agent, In zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tel. 
0254/231212 0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Gojdu, decomandată balcon. 
Preț 600 mii. lei. Tel. 0254/231212, 0740/013971 
(Garant Consulting)
• agent to zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, baie, balcon închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
•zona Zandkwscu, dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 milJei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona U. Eminescu, dec, amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208. 
0721/985256. (Rocan 3000)
•una Dada, bloc cărămidă et 1, dec. contori
zări, preț. 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•aia MMA dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Uirtrt vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•otott wrwipțlonalM Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
•Deva, caria Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•i ian rai Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dec, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră hot baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg, tel. 223400,0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, aginMă mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• gareodert 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii lei, 0743/103622,0724/16B3O3. (Casa Betania) 
■decomandată <2 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. 
0726/326624. (Temporis)
•dec, 2 camere+baie, parchet gresie, faianță 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/566938. (Ella)
•semidec zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat, apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•semidec zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
Imediat preț 550 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•dec zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan. ocupabilă Ime
diat 690 mii. neg, tel. 228540,0722/566938 (Ella)

• zum Dada, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• dec zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere in 
față Preț. 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
•ana Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobuslness)
• zonă bună Hunedoara, semidec., parchet, 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț540 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• ugent, zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256 (Rocan 3000)
• zona Dorobarți, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dee, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu et t st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Zamftrezcu balcon închis, et. 1, 
contorizări, parchet interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)
• zona Gojdu contorizări, balcon închis, et. 1, 
preț 850 miî, neg, tel.0740/210780, (Prima- 
lnvest)
• zona L Maniu, et 3, dec, contorizări, parchet, 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț 950 mil, 
tel. 0742/019416 (Prima-lnvest)
• zona Dada, ușă metalică parchet modern, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 17.300 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima -Invest)
• Huwdom US/1, dec, 53 mp, preț 53.000 RON, 
neg., tel. 718833,0745/093073. Partener)
• Hunedoara, zona M4, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON, 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• zona Aztoria, decomandate, cu centrală 
termică balcon închis, parchet, faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț 87.000 RON, 
tel, 0788-165702,232809. (Fiesta Nora)
•zona Gojdu ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet, balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut, preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
23280& 0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona BZIcoku etaj 2, decomandate, st 54 mp, 
bloc de cărămidă termopan, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, preț 
115.000 RON, tel. 0788-165703, 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Emineicu, la stradă lângă ANL, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la bale, ocupabil în 24 ore, preț 65500 RON, tel. 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona DtcabaL decomandate, termopan, 
parchet, gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232806 0788-165702. (Fiesta Nora)
• zonă omMă dec., et. 2, contorizări, parchet, 
56 mp, balcon, interfon, preț 1,1 mid. lei, neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
•zona Dorobarți, contorizări, dec„ balcon mare, 
et. intermediar, preț 28500 euro, neg., tel. 
0742/290024 (Prima-lnvest)
• zonă L Maniu et 3, dec., contorizări, parchet, 
54 mp, balcon închis, gresie, faianță preț850 mil. 
lei, tel. 0742/019416 (Prima-lnvest)
• zona Dada, sdec., et intermediar, ușă 
metalică parchet gresie și faianță modeme, 
ocupabil imediat tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
•zona piață et 2, dec., apometre, gaz 2 focuri, 
parchet, bloc cărămidă preț 110.000 RON, tel. 
0721/055313. (Prima-lnvest)
•agent! Zona Micro 15, etaj intermediar, deco
mandate, balcon închis, parchet laminat, gresie, 
faianță ușă metalică centrală termică preț 
50.000 RON, tel. 0745/302200,232806 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• urgent! Zona L Corvin, decomandate, 
contorizări, parchet, gresie, faianță deosebit 
amenajat și modificat preț 109500 RON, tel. 
0723/251496 232806 0788/165702. (Fiesta Nora) 
•zona pieței, bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dada, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Polția Municipiului Deva, et 2, semide
comandate, neamenajat, stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona pieței, decomandate, et. 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159606 215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 3, bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet palu- 
xat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona centrală semidecomandate, et 3. neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235206 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. 235206 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrată, împăratu Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235206 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat, preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Mcro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235206 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona H. 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 neg. Tel. 235206 
0724/620358. (Rocan 3000)
• urgent In zona I. Creangă etaj intermediar, st 
56 mp, balcon, apometre, gaz contorizat-2 focuri. 
Preț 1,130 miliarde lei (113000 RON). Tel. 
0254/231212,0740013921. (Garant Consulting)
• urgent în zona M. Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tei. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent to zonă ultracentrală amenajat ultra
modern, (centrală termică uși interioare noi, 
parchet lamelar, gresie, faianță, instalații 
sanitare și electrice noi, etc) mobilă de baie și 
bucătărie. Tel. 0254/231212,0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent în zona-Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț 80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• dec bucătărie, baie, balcon, et intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• urgent In zona Al. Moților, et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)

• agent ta zona bd. I. Maniu, etaj Intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent ta zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
• Dedă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570,000.000 lei, neg., tel. 0745/786576 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zan» decomandată et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, lecomandat et. bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0/88/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•decomandată fivtoo, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
•Aleea Cripdut semidec., et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/487.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•etaj 6 circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut, Zamflrescu, preț 980 
mil. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 

decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•atol 6 balcon închis, contorizări, gresie, faianță, 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mil. tel, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896 (CasaBetania)
•semidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mil, 
neg., tel. 226540,0745/653331. (Ella)
•dec, zona Bejan, et. Intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 226540, 
0745/653331. (Ella)
«zonal okuet2, apometre, gazcontorizat2 
focuri, faianță balcon mare închis, parchet, 
zugrăvit proaspăt ocupabil Imediat preț 800 mil, 
neg., tel. 226540,0745/653331. (Ella) 
•semidec, zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mi I, neg, tel. 226540,0745/653331. (Ella) 
•ta cfrcuft, zona b-dul Dacia gaz contorizat, 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă, preț 850 mii, neg, tel. 228340, 
0745/653331. (Ella)

•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamflroscu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870.mll, lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160.(Evrika)
• urgent, zori bună dec, et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624 (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453 (Temporis)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235206’ 0724-620356 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, 
apometre, 2 balcoane, bine întreținut, fără 
îmbunătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235206 
0724-620356 (Rocan 3000)
•zona L Creangăet 1, modificat gresie, faianță 
parchet, termopan, centrală termică parțial 
mobilat preț 44000 euro neg., tel. 235208; 0724- 
620356 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț. 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
• zona Băjceza etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rupin'sHome)
• zona URacuM, dec., amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 
103,000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă idtracentraț vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp., 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. neg. 
0745/666447/0727744923. (Rubin'S Home)
• zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RON/680 mil.(Rubin’s Home)

• ImM Dada, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultra-modern. Preț 
77.ooo.RON/no mii. 0740/232043. (Rubin's Home)

emjdecomandi zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, LiH; gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusiness) 
•super ofertăJ Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918. (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Huiedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833.0740/130413. (Partener) ’

• Hunedoara, ta circuit, balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)

• Huiedoara,zemldea, jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000,718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, za* ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86,000 RON, tel. 
718833,0745/093073.(Partener)Cumpâr ap. 2 camere (04)
• zori bute în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, zori bună plata Imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• urgent, zori bună plata Imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• zona Dorobaițl, Progresul, Gojdu, Dacia, 
împăratul Traian, centrul vechi, la prețul pieței 
șl cu plata Imediat tel. 00788/165702,232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)Vând ap. 3 camere (05)
•zonâl. Maniu, în L-url, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660160, (Evrika)
e zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ora, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Dorotorțl, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 

•zona Progri ț et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona a Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, * diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Progroaul, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 bale, bloc 
de cărămidă, et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona OL Enascu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 bale, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă cadrată Mțeg, dec., 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413, (Partener)
•utgan xn zona pieței, parter, vad 
comercial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 
45,000 euro neg., tel. 0726/826624 (Temporis)
• ana L Maniu, dec, parchet contorizări, bloc 
de cărămidă et 1, preț 1,2 mid. lei, neg., tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• doc, contorizări, beci, balcon închis, central, 
preț 1,2 mid. lei, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Băkezoi, termopan, gresie, faianță 
moderne, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat preț 31.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgenți Zona Gojdu, bloc de cărămidă deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 125.000 RON, 
tel. 0788/165703, 232809, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

• zona Mcmcu, etaj intermediar, semideco
mandate, bloc de cărămidă balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă parter, deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150000 RON, 
tel. 0788-165703,232809. (Fiesta Nora)
• agent, doc, parchet contorizări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et 1, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima- Invest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil ime
diat 103.000 RON, 0740/210780.(Prima-lnvest)
• zonă contrată I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•doc zona Mărăști, 2 bă', 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică, vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• ogont, ta zona Gojdu, decomandate, balcon, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
gresie, faianță parchet Preț 37000 euro. Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• ogont, n zona Scărișoara, etaj intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000 euro. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• agent In zona Bălcescu, dec., etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, ta zona Gojdu, parter, dec., centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
tel 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting) 
•decomandate bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dada, decomandate et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Eminescu, decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1,450mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608. (Mimason)
•zona Zamfirezcu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet preț 38.000 
euro, tel 0745/640725. (Mimason)
■zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucătărie 
modificată parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608. (Mimason)
•zona SpMakă Județean, 2 băi, 3 balcoane, iară 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona L Creangă decomandate, et 3, 2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona liceul de Muzică dec., parter înalt cu 
balcon închis, contorizări, gresie, faianță garaj, 
preț 1,6 mid. lei. Tel. 0745/640725. (Mimason)

Cumpâr garsoniere (20)
• ki Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

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

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

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

Cerințe:• program de lucru intre orele 6,00 - 10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comuhicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

2. Nume oraș, virgulă

ACUM POȚI TRIMITE 
ANUNȚURI ȘI PRIN SMS! 
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif normal)

1. Cod, două puncte 3. Text anunț

4. Pref, două puncte, 
mima (milinana = mii 
Iar mil = M)

01 ■ Vtad ap. 1 cameră 

M ■ Cumpăr ap 1 cameră 

03 ■ Vând ap. 2 carnea 

04 ■ Cumpăr ap. 2 camere 

06 - Vtad ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 

07 ■ Vtad ap. 4 camere 

00 - Cumpăr ap. 4 camere 

09 - Vtad ap. 6,6 camere

10 ■ Cumpăr ap. 5,6 

camere

11 - Vtad ap. la casă

12 - Cumpăr ap. la caaă

13 - Vtad case, vile

14 ■ Cumpăr caro

16 - Vtad case de vacantă

10 - Cumpăr caro de vacantă

17 ■ Vtad caro la tari'

18 ■ Cumpăr caro la tari

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 ■ Vând terenuri

22 - Cumpăr terenuri

23 - Vtad locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de ved

25 - Vând spatii comerciale

26 - Cumpăr spatii comerciale

27 - Vând alte imobile

S. Tel., două puncte 6. Prefix pi număr 
de telefon

FABRICA DE CHERESTEA
F.- ■ ’ . r

S.CL'BSOKDEVHOPHG 2000 SUI, cu sediul in Onești, jud. Boemi, 
o deschis punct de lucru în Borceo Mare, jud. Hunedoara.

ESTE INTERESATĂ SĂ ACHIZIȚIONEZE

___________ BUȘTENI DE FAG______________
Relații la telefoanele: 0254/236896 fax: 0254/236897 j

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central ,

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalSsmart.ro 
Mobilier de apartament, 
■■ ■■ Mobilier de birou,
uși PORTA ------------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24969)

28 ■ Cumpăr alte imobile

29 ■ Imobile chirii

30 - Imobile schimb

31-Vtad finanțe

32 ■ Cumpâr finanțe

38-Asocieri

34 • Oferte Împrumuturi

35 - Solldtări Împrumuturi

36 - Auto românești -

Vânzări

37 - Auto străine - Vânzări

38 ■ Microbuze, dube

39 - Caminana, remarci

40 - Utilaje, unelte, industriale 

și agricole

41 -Moto-valo

42 ■ Piese, accesorii

43-Garaje

44 - Auto - Cumpărări

46 - Auto ■ Chirii

46 - Auto - Schimb

47 - Mobilier și interioare

48 - Televizoare

49 - Audio-video, antene și

instalații satelit

50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii
52 ■ îmbrăcăminte, tncâlțfi

minte, articole sport

58 ■ Materiale da 

construcții

M -Bijuterii

56 - Arte antichități, cărți, 

reviste

56 ■ Eiectrocasnlce

57 - Plante șl animale, 

agroaUmentare

58-Medicamente, 

instrumente medicale

50 - Articole pentru copil

60 - hutrumflntB muzicale

61 - Altele

62-Pierderi

63 Citeții

64- Lkitatil

65- Apeluri
fifi - TTmanltarn

67-Felicitări

68 - Mulțumiri

69 - Matrimoniale

70-Absolviri

71 - Solicitări savidi

72 - Prestări servicii

73 ■ Solicitări locuri de

muncă

74 - Oferte tocuri de muncă

Primăria, Consiliul Local 
împreună cu Consiliile Paro
hiale de pe raza orașului 
Geoagiu mulțumesc tuturor 

cetățenilor din Geoagiu, Geoagiu-Băi și din satele: 
Aurel Vlaicu, Băcâia, Bozeș, Cigmău, Gelmar, 
Homorod, Mermezeu, Renghet, Văleni, pentru 
sprijinul acordat cetățenilor sinistrați din județul 
Vrancea.
în cursul zilei de 29.07.2005, un tir de 25 tone va 
pleca din Geoagiu spre comuna Biliești, jud. 
Vrancea, cu aceste ajutoare.
Vă mulțumim.

ANUNȚ

RECLAME

mailto:sorina.sarmal@informmedia.ro
slmalSsmart.ro
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•zona Miorița, semidecomandate, parchet 
peste tot, gresie, faianță, contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică, aer 
condiționat, et. 4, cu țiglă, preț 15 mid. lei, tei. 
0740/173103. (Mimason)
• Sir. 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță, balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zona Scărifonțetai intermediar, amenajat, 
termopan, gresie, faianță, centrală termică, 
parchet lamelar, merită văzut Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă etaj 3, centrală termică,
parchet gresie, faianță. Preț 135.000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home) 
•dscoiMMtal* ultracentral, împăratul Tralan,

Si. etaj 1. preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833,
V 0741/709939. (Eurobusiness)

■dmandate, ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță, termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
nona Mheruhă, decomandate, gresie, faianță, 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizărl, 
parchet, gresie în bale, bucătărie, ocupabll 
Imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•ana L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță, 
spoturi, boxă, acoperit cu tablă, preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă «ML decomandate, 2 băl, gresie și 
faianță în bucătărie și bale, laminat, centrală 
termică, balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• zonă mMI Hunedoara, semldec, centrală 
termică, odeon tncnis, gresie, faianța, parenet 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener)

•3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină, st 500 mp, 
apă, curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
•cază p+1,4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228 0720/387898 (Casa Betania)
• casă p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă, garai, 
construcție nouă, zonă rezidențială, Deva, preț 
130.000 euro, neg, tel. 0742/006228 0720/387898 
(Casa Betania)
• to Dav* * camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă, gaz, canalizare, preț88000 euro, neg, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)

• wgankCMiaigriM.în Deva sau Simerla, 
plata Imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• la 22 km da Dav* 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire Pe lemne, anexe, fântână, curte -1000 
mp, grtamă - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 

schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tel. 
235208 0724-620358 (Rocan 3000)
•ma Hori* 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, tel. 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• Hunadoai*4camere, sobe teracotă, boiler pe 
gaz, bale, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
71883 ,074S 99073 (Partener)Cumpâr case vile (14)
•ta Deva sau împrelurlml, cu grădină șl curte, o- 
fer plata Imediat, Telefoane 211587,0745/253662; 
(Evrika)
• urgant, cu plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Slmeri* tel. 215212. fPrima-invest)Vând case de vacanțâ (15)Cumpăr ap. 3 camere (06)

•ai an nuna, oe preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• zona Dada, Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
împăratul Traian, la prețul pieței și cu plata 
imediat tel. 0745/ 302200,232908,0788/165703. 
(Fiesta Nora)

•to Otmlnde* st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, tel. 
228540,0722/568938 (Ella)Vând case la țara (17)

Vând ap. 4 camere (07)
• tagont zonă centrală, contorizărl, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj
20 mp, boxă, foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Uhcuhil, dec., modificat living, 2 băi, 2

b. balcoane, termopan, totul contorizat ușă
| metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et. 2,

preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gofdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Hacului, 2 băi, 2 balcoane, contorizărl, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet melaminat, bucătărie mare, camere cu 
parchet preț 190.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782. (Garant Consulting) 
•decomandat* zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică, suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona LL Cuante* parchet 2 băi, 2 balcoane, 
et 3, st 96 mp, contorizări, preț 1,4 mid. lei, neg., 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Progresul, parchet 2 băi, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 1,4 
mid. neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrală 
termică, faianță, gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, centrală termică, bucătărie modi-

> ficată, se vinde la preț avantajos, tel. 0788- 
I 165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)Vând case, vile (13)

•sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț U 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• to Deva, zonă centrală, 2 cam., bucătărie, baie, 
cămară, curte, grădină, st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000'euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• to Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă, teren 1,200 mp. Poziție frumoasă. Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin's Home)
•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 lauhaii, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală, st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Cătogăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală, st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală, st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală, 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Hunedoara ■ zona Chizid, 4 camere, gresie, 
faianță, termopan, centrală termică, garaj, 
terasă, curte betonată, sc 200 mp, preț 240.000 
RON, tel. 718833,0745/093073. (Partener)
• zona Horea, 2 corpuri, 1-3 camere bucătărie, 
baie, bucătărie, 2-2 camere baie, bucătărie, 
pivniță, garaj, st 1000 mp, preț 300.000 RON, tel. 
224296; 0788361.782. (Garant Consulting)
• zonaCătagăreni, p+1, garaj, pivniță, spălătorie, 
parter cu baie+bucătărie+2 cam., et 1 cu 3 
camere, baie, terasă, sc 100 mp, st 400 mp, preț 
540.000 RON, tel. 224.296; 0788361.782. (Garant 
Consulting)
•Stanri* 2 camere, bucătărie de vară, curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică, grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă, preț 1 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653.531. (Ella)
•Deva, p+1, p - garaj, 1 cameră, baie, bucătărie, 
cămară, pivniță, 2 băi cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă, garaj dublu, intrare separată la mansardă, 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă, preț 118000 euro, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Zăvoi, 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară, centrală termică, canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță, st 150 mp, preț 
1,850 mid., tel. 228540,0722/566338 (Ella)
• 4 earner* bucătărie, baie, gaz, apă, canalizare, 
garaj, curte, grădină, 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

«tom Săiduhitai, 2 corpuri de casă, o cameră, 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară, sere, 2 
ari,-gaz, apă curent preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona Bâraâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•Ml «f*,3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, goclabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
•Mia Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•Mia BăK* 2 camere, cămară hol închis, anexe, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•ta 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004 2 camere, finisată exterior, curte, liva
dă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624 (Temporis) 
•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)
•ta 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie cu 
duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624 (Temporis)
■8 km de la Slmeri* casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent, camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mii, tel. 228540,0722/566538 (Ella) 
•zona Dobra, 3 camere, baie, hol; bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228540, 
0745/653531. (EJIa)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântânăîn curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1,350 
mid, neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•la 5 km de Deva, 2camere+2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st. 
1600 mp, preț 850 mid. neg, tel 228540, 
0722/568938 (Ella)
• Luncolu de Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
•ta 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)
•In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
n74<;/253662. (Evrika)

• Intravlan, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Cristur, ideal pt construcție casă sau hală 
Industrială, preț 8 euro/mp, neg, tel. 718833. 
(Partener)
• IntravOin, zona DN 7, st. 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• intravilan, zona prelungirea Vulcan, st. 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin’s Home)
• Intravilan, zona Zăvoi st. 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
•zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
•tabwtai la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska Tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (Casa Betania) 
•kitravka* pucote cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)

•teren mm 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, 
230221,0740/914688,0720/370753. (Casa Betania) 
•Intravlan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania) 
•Intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Stntandrel și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•totravtan, st 500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric șl canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
•totnwlM, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcei* zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•tatravRa* st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Dev* 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•Intravlan,pretaM construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725 (Mimason) 
•totravla* zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason) 
•tatravflan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră, 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason) 
,• Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, cana
lizare, zona 700, îs 40 m, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/164633. (Mimason)
• Intravlan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, tel. 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp,
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, tel. 0724-620358 (Rocan 3000) 
•Intravlan, zona ZM, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, tel. 072*620358. (Rocan 
3900) .............................-
• Intravlan, zona Dav* st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, tel. 0724-620358 
(Rocan 3000)
• Intravlan, at 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 eura/mp, tel. 
0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• central Dev* st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., 718833,0745/093073. (Partener)
• urgent, Intravlan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus. Tel. 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zonă uHracentrală - Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele int, preț 33.000 euro, neg., tel. 
718833,0721/839624. (Partener)Alte imobile (27)
•fante 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)
•zonă tetoHcăHmdoara, PENSIUNE: p+2+M,4 
dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băl, 2 
terase, mansardă pivniță sc ■ 124 mp pe nivel, st 
- 9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
euro, neg., tel. 718833. (Partener) 
•Mâpraducțl* 220 mp, Dev* cu platformă be
tonată, 150 mp, curent trifazic, toate facilitățile, 
preț 95.000 euro, tei 0722/564004 (Prima-lnvest)Chirii imobile (29)
•oter spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg. Tel. 
0726/523833,0741/070108 (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit restaurant preț 1800 euro, negociabil. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• ofer ta regim hotelor cameră mobilată în 
Dev* preț 700.000 lei/zl, tel. 0722/564004 (Prima- 
lnvest)
• olar spaȘIu comercial 22 mp, cameră+bale, 
parter, zona piață Dev* amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oier garsonieră complet moblat* aragaz, 

frigider, contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 
euro/lună tel. 0742/290024 (Prima-lnvest) 
•ofer pentni închiriere garsonieră dec., complet 
mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)
•se caute urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208 072V 985256, 
0721/744514,0724/620358. (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, neg. 
Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)
•oter pnotM 2 camere, et 2, Daci* mobilată 
contorizări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
•ofer garai, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mimason) 
•caut gaisoiM sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)
•ta Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
245 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449.-(Agenția imobiliară Nr. 1)
•loc Timp* intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
•parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2500 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. "0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Son < a DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. lj

•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.l)
■ intravilan, 2156 mp, fs 22 m, acces din 2 părți la 
DN7, în Vețel, preț 9 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• Intravlan, st 3750 mp, fc 80 m, acces din 2 părți, 
împrejmuit cu gard de plasă satul Plopi, preț 3 
euro/mp, neg, urgent, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• teren Intravilan, 1000 mp, zona Cetate - Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg, tel. 
718833,0745/093073. (Partf ir)

ANGAJĂM 
ZIDARI

CU SALARIZARE 
MAXIMĂ. Informații la 
tel. 0722/319.442 sau la 

sediul societății, str.
Eminescu, nr.82.

<27751)

DECLAMA

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

• iigent 5 hectar* intravilan, la șose* Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)Vând spații comerciale (25)
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
ci* hală comercială deosebită, preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)
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Intrare liberă la muzeu 
pentru... dezbrăcați• O vestă a lui Lennon, vândută la licitație. O versiune a melodiei „AII You NeedIs Love" scrisă de John Lennon s-a vândut.joi seară, la Londra, la licitație pentru suma de 870.000 de euro, în timp ce o vestă purtată de el a atins prețul de 145.000 de euro.

Un dinozaur robot face atmosferă

■ Un muzeu austriac 
oferă intrare gratuită 
oricărei persoane com
plet dezbrăcată.

Viena (MF) - Muzeul Leopold consideră că această campanie a sa vine exact la momentul potrivit, deoarece la Viena temperaturile ajung în aceste zile până la 36 de grade Celsius.„Oferim intrare gratuită oricui se prezintă așa cum a venit pp lume, pentru a ne promova cea mai recentă expo
Mașina în care a murit Diana 
a fost dusă în Marea Britanie
■ Resturile mașinii în 
care și-a pierdut viața 
Diana au fost aduse în 
Marea Britanie.

pentru cei care sunt în pauza de masă în- tr-o clădire de birouri din Tokyo. Dinozaurul are 4 metri înălțime și 7 lungime și mimica întocmai cu a unui animal. (Foto: fan)

Londra (MF) - La aproape opt ani de la accident, mașina a fost transportată sub escortă de la Paris pentru a fi examinată de polițiștii britanici.Pe 31 august 1997, limuzina Mercedes în valoare de
Discovery a 
ajuns la ISS

Houston (MF) - Naveta spațială americană Discovery a arimat la Stația Spațială Internațională (ISS), joi, la ora 11.18 GMT (14.18 ora României), așa cum era prevăzut, după ce s-a deplasat pe orbită timp de 48 de ore. Ultimele manevre de navigare în vederea arimării, desfășurate deasupra statului Chile, au fost filmate de NASA și difuzate în direct pe rețeaua sa TV. Imaginile filmate de camere instalate pe navetă și pe ISS sunt spectaculoase.Astronauții de pe ISS au fotografiat baza navetei, pentru a vedea dacă scutul termic al acesteia este intact sau a fost fisurat în timpul lansării și ascensiunii, marți. Astronauții au acordat o a- tenție deosebită botului navetei, în apropierea trenului de aterizare, de unde s-a detașat uri fragment la ascensiune.

Mostra 
a anunțat 
selecția 
Roma (MF) - Marco 
Muller, directorul 
Mostrei de la Vene
ția, a dat publicității 
lista celor 54 de filme 
ce vor participa la 
cele patru secțiuni 
ale festivalului, o 
prezență remarcabilă 
fiind cea a lui George 
Clooney în calitate 
de regizor. Plasat sub 
semnul Asiei, festiva
lul se va deschide pe 
31 august cu „Seven 
Swords", un film al 
regizorului Hong 
Kong Hark Tsui din 
Hong Kong, prezen- 
tatîn afara compe
tiției, și se va încheia 
pe 10 septembrie cu 
„Perharps Love" de 
Peter Ho-Sun Chan. 
Ediția de anul acesta 
își propune să con
tribuie la „inversarea 
tendinței" de golire a 
sălilor de cinema, 
promovând „noi 
autori, noi talente, 
noi tendințe, capabile 
să captiveze curiozi
tatea spectatorilor", a 
subliniat președintele 
Bienalei, Davide 
Croff. Studiourile 
americane trimit la 
cel mai vechi festival 
european de film un 
contingent de peli
cule în premieră.

Diana (Foto: FAN)

Ediție completă Soljenițîn
■ Ediția completă a 
operelor lui Soljenițîn 
va fi publicată 
în 30 de volume.

Moscova (MF) - Ea va fi publicată pentru prima oară în Rusia începând din luna februarie anul viitor, a anunțat, joi, editorul acestuia.„Rusia traversează în prezent un moment decisiv din istoria sa și cei care au nevoie de repere le caută în opera lui Soljenițîn”, a afirmat Boris Pasternak, directorul editurii Vremia.„Prevăzusem inițial un tiraj de trei mii de exemplare, gândindu-ne în principal să completăm colecțiile bibliotecilor, dar am constatat un mare interes al oamenilor pentru acest proiect și vom
Cercetătorii produc neuroni din celule-sușă

Fetița urmărește o focă la Grădina Zoo
logică din Moscova. Instituția a fost înfi
ințată în anul 1864 și găzduiește 6094 spec
imene din 1001 specii. (Foto: fan)

■ Cercetătorii suedezi 
au reușit, pornind 
de la celule-sușă, 
să creeze neuroni.

Stockholm (MF) - De la celulele cerebrale prelevate de la adulți în viață au creat neuroni care s-au maturizat și au devenit funcționali, ceea ce dă speranțe specialiștilor 

ziție, «The Naked Truth»”, a spus purtătoarea de cuvânt a instituției, Verena Dahlitz.„înțelegem că unii oameni simt timizi, așa că probabil că o să-i lăsăm să intre gratis și dacă vin în costum de baie, dar sperăm ca după ce intră să-și dea seama ce sentiment de eliberare ai când privești operele de artă dezbrăcat”, a adăugat aceasta.Expoziția prezintă lucrări create de trei dintre cei mai - mari artiști ai Austriei, Gustav Klimt, Egon Schiele și Oskar Kokoschka.

60.000 de lire sterline, condusă de șoferul belgian Henri Paul, a intrat în coliziune cu unul din pilonii de susținere ai pasajului Alma din Paris.Mașina a fost dusă la un laborator din Rosny-sous-Bois pentru teste, iar din martie 2003 se afla într-un hangar din apropiere. A fost tăiată în două secțiuni în timpul testelor, iar specialiștii au stabilit că funcționa normal.Anchetatorii francezi au concluzionat că vina pentru producerea accidentului a aparținut șoferului limuzinei, după ce analizele medico-le- gale au stabilit că acesta consumase droguri și alcool. Au rămas însă numeroase semne de întrebare, iar poliția britanică crede că este posibil ca investigațiile de la locul accidentului să fi fost superficiale.

El s-a arătat foarte critic în ce privește evoluția post-sovieticămări probabil tirajul”, adapgă acesta.în luna februarie va apărea primul din cele zece volume ale romanului documentar 
pentru crearea unor tratamente pentru maladii ca Parkinson și Alzheimer.Celulele au fost prelevate prin biopsie în cursul unor intervenții chirurgicale de rutină destinate evacuării apei din creier la pacienții cu hi- drocefalie, a explicat un cercetător de la Institutul Ka- rolinska de la Stockholm. Celulele au fost apoi tratate cu

„Roata roșie” sau „R-17”, în care este vorba despre răscoala rusă din primăvara â- nului 1917, care a precedat revoluția bolșevică din luna 
un agent capabil să declanșeze diviziunea lor, iar la capătul procesului au rezultat neuroni noi, pe-Tect funcționali.Prin adăugarea de glutamat în cadrul sistemului nervos central, noile celule au fost determinate să înceapă să comunice între ele. Celulele- sușă sunt celule foarte tinere care se pot transforma în aproape orice tip de țesut. 

octombrie. „Alexandr Isaievi- ci (Soljenițîn) încă mai face revizuiri asupra textului «Roții roșii», pe care o consideră opera sa capitală”, a subliniat editorul.Cel de-al 11-lea volum publicat va fi „Jurnalul pentru romanul R-17”, note inedite ale scriitorului în timpul procesului de redactare a „Roții roșii”. Acfist roman, dar și „Arhipelagul Gulag” și „Vițelul și stejarul” vor fi însoțite de fotografii de arhivă.„Sperănf să ne încheiem lucrul până la 11 decembrie 2008, pentru a celebra cea de a 90-a aniversare a lui Soljenițîn”, a subl at editorul.Alexandr Soljenițîn a fost expulzat din URSS în anul 1974 și i s-a ridicat cetățenia sovietică:
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