
LECTURA

Actualitate
Armata va lupta 
„în deplasare“

/p. 6

Social - Economic
Accidente mai 
puține

Zp. 5

Sport
Roșu și Eremia au 
fost excluse din lot

/p. 7

Actualitate
29 de miliarde de 
lei credite

/p. 3

faliei
JURNAL

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 4052

Marți
23 august 2005

12 pagini

50 bani (5.000 lei vechi)

Județul cu trei miniștri
Băsescu nu are probe

București (D.I.) - Traian Băsescu a pre
cizat că ziaristul care l-a sunat și l-a amenin
țat a fost Sorin Roșea Stănescu. Președinte
le a afirmat, la începutul lunii august, într- 
un interviu, că un ziarist care „avea acces” 
la el, de multă vreme, și-a „permis”, să sune 
și să amenințe. Stănescu a declarat, ieri că 
analizează posibilitatea de a-1 da în judecată 
pe șeful statului, după ce acesta l-a nomina
lizat ca fiind jurnalistul care l-a amenințat, 
dar nu a dat dovezi. Stănescu a spus că l-a 
rugat pe președintele țării să facă plângere 
penală „să atenționeze Parchetul că, în cazul 
în care președintele României a fost amenin
țat, atunci este vorba de atentat la siguranța 
națională”, însă șeful statului a spus că nu 
o va face, adăugând că nu are probe în acest 
sens. Jurnalistul afirmă că se va consulta cu 
avocații grupului său de presă dacă îl acțio
nează sau nu în judecată pe președinte, /p.2

O
■ Președintele PD 
Hunedoara a fost 
desemnat ca membru 
al Guvernului.

Deva (M.S.) - Președintele 
filialei județene Hunedoara a 
Partidului Democrat, Gheor- 
ghe Pogea, a fost propus de

colegii de partid pentru func-
ția de vicepremier al Guver
nului, pentru coordonarea ac
tivităților din domeniul eco
nomic. El a declarat ieri că u- 
nul dintre obiectivele sale este 
creșterea standardului de via
ță al populației.

Cunoscut ca un om care 
încurajează munca de echipă,

Gheorghe Pogea a apreciat că 
speră că va face „treabă bună” 
împreună cu ceilalți colegi din 
Executiv. „Sunt bucuros că PD 
a avut încredere în mine. Ro
mânia are de străbătut un par
curs dificil, în perspectiva in
tegrării europene și trebuie să 
fim pregătiți pentru aceasta”, 
a spus vicepremierul desem

A
nat. El a adăugat că va avea 
în atenție și situația sinis- 
traților în urma inundațiilor.

Alți doi hunedoreni ocupă 
funcții în Guvernul României: 
ministrul muncii, Gheorghă 
Barbu, membru al PD, și mi
nistrul delegat pentru comerț, 
Iuliu Winkler, din partea 
UDMR. /p.C

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

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

tru a fi rezolvate cât mai re
pede cu putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității
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Mizeria și mirosurile 
greu de suportat din - 
piața Mihai Viteazul din 
Deva este rezultatul * 
„muncii” celor care au | 
vândut pepeni. 
Bineînțeles că niciunul 
nu s-a sinchisit să-și ’ 
facă curățenie la locul | 
de muncă. Au plecat 
spre Oltenia, lăsând | 
sarcina de a curăța, 
celor care vin după ei.

(Foto: Traian Mânui
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Abandon școlar în
■ Sărăcia, nu lucrul 
părinților în străinătate 
îi face pe elevii hune
doreni să abandoneze.

Sanda Bocaniciu________________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva ■ Faptul este unul 
real la nivelul întregii țări,

O
abandonul școlar bazându-se 
pe diverse motive. în județ cel 
mai întâlnit este abandonul 
școlar cauzat de sărăcie și 
este specific Văii Jiului unde 
anual zeci de familii renunță 
să-și mai dea copiii la școală. 
Un alt fenomen: plecarea copi
ilor în străinătate cu părinții 
lor. „Din fericire în județ nu 
s-au semnalat astfel de cazuri

așa cum se întâmplă în alte 
județe, unde fenomenul e- 
xistă”, spune, insp. șc. adj. Si- 
mion Molnar.

Hunedoreni plecați la mun
că peste hotare sunt foarte 
mulți. O parte dintre ei și-au 
lăsat copiii pe mâini bune, 
însă mulți dintre aceștia au 
fost depistați ca fiind cazuri 
speciale în societate.

Funeralii
Taize (I.J.) - Președin

tele Germaniei, Horst 
Koehler, ministrul fran
cez de Interne, Nicolas 
Sarkozy, și reprezentanți 
ai mai multor culte vor 
lua parte, mâine, la ora 
locală 14.00 la funeraliile 
Fratelui Roger, fondato
rul comunității ecume
nice de la Taize.

Traversarea a fost ilegală
■ Brudina de la Turdaș 
peste râul Mureș nu 
avea autorizație de 
funcționare.

Mihaeia Tămaș_________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - „Bibarț i-a dus pe 
tineri la o plimbare care a 
fost fatală. Tânărul nu era 
autorizat să transporte per
soane și nici brudina nu avea 
autorizație de funcționare, 
dar o mai folosea și veteri
narul, pentru că era mai

primarul comunei Turdaș, 
Aurel Lup.

După cum am publicat în 
ziarul de ieri, doi gemeni din 
Ruda - Brad s-au înecat în 
timp ce încercau să traverseze 
Mureșul, cu o brudină, din
spre Turdaș spre Foit, dumi
nică seara.

Cei doi nu au reușit să ajun
gă pe celălalt mal al Mure
șului. Cablul brudinei s-a rupt 
din cauza curenților. Brudina 
s-a răsturnat, iar cei doi frați 
s-au înecat, pentru că nu știau 
să înoate.

Mai multe echipe de salvare
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• Asasinat. Comandantul serviciului de 
combatere a terorismului din Kirkuk a fost
ucis ieri dimineață de către un grup de 
bărbați înarmați. Acesta este cel de-al cin
cilea comandant al serviciilor antiteroriste 
ucis de grupările armate din oraș.

• Arestați. Doi suspecți căutați pentru im
plicare în atacurile cu rachetă de la Aqaba 
au fost arestați duminică seara, după ce au
toritățile de la Amman mai reținuseră și un 
irakian și precizaseră că în atacuri au fost 
implicați patru suspecți, irakieni și egipteni.

Pregătit să. 
se sacrifice

Dubai (MF) - Fostul 
președinte irakian, Sad
dam Hussein, a declarat 
că este pregătit să se sa
crifice pentru cauza ara
bă și le-a cerut și altor 
arabi să îi urmeze exem
plul, informează CNN, 
citând o scrisoare a fos
tului dictator. „Sufletul 
meu și tot ceea ce sunt 
va fi sacrificat pentru 
gloriosul nostru popor”, 
afirmă Saddam. Două 
ziare iordaniene au pu
blicat duminică frag
mente ale scrisorii, tri
misă de fostul dictator 
unui prieten din Iorda
nia, a precizat Comitetul 
Internațional al Crucii 
Roșii, care a asigurat ex
pedierea scrisorii și a 
garantat autenticitatea 
acesteia. Scrisoarea, de 
o singură pagină, neda
tată, a fost expediată la 
16 august, iar textul a 
fost parțial cenzurat de 
armată.

Patru miniștri vor fi remaniați

Wojciech Jaruzel
ski (Foto: EPA) .

își cere 
scuze

■ Premierul Călin Popes
cu Tăriceanu: La baza 
remanierii au stat criteri
ile de performanță.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a a- 
nunțat ieri înlocuirea a patru 
miniștri, doi de la PNL, doi 
de la PD, la care se va adăuga 
și numirea lui Adrian Iorgu- 
lescu la Ministerul Culturii.

Dintre miniștrii liberali, 
vor fi înlocuiți Mircea Cinte
ză cu Eugen Nicolăescu la Mi
nisterul Sănătății și Ionuț Po
pescu cu Sebastian Vlădescu 
la Ministerul Finanțelor.

PD îl va înlocui pe minis
trul Integrării Europene Ene 
Dinga cu Anca Boagiu și pe 
ministrul de stat Gheorghe

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: DAIS)

Seculici cu Gheorghe Pogea.
Premierul a declarat că la 

baza remanierii au stat crite
riile de performanță, argu
mentând că în această etapă 
de guvernare este nevoie de 
miniștri care să performeze

foarte bine, și nu bine sau 
mulțumitor.

„Eforturile miniștrilor au 
fost, la unii, reușite, la alții, 
mai puțin reușite. în actuala 
etapă de guvernare, avem ne
voie de miniștri care să per
formeze foarte bine și nu bine 
sau mulțumitor. Aceasta a 
fost baza pentru care s-a decis 
remanierea”, a mai spus Tări
ceanu. El a specificat că, o- 
dată cu aceste schimbări, va 
fi făcută și numirea lui Adri
an Iorgulescu în postul rămas 
liber la Ministerul Culturii.
S-au consultat

Președintele PNL Călin Po
pescu Tăriceanu urma să-i 
înainteze președintelui Tra
ian Băsescu propunerile pen
tru numirea noilor miniștri.

El a precizat că a avut o con
sultare în ceea ce privește»lre- 
manierea cu președintele! și 
a menționat că Traian Băses- 
cu este la curent cu noile pro
puneri. •

Totodată, Tăriceanu a ^reY- 
cizat că nu este luată Îhî tal
cul o eventuală restructurare 
a Guvernului. >

El a arătat, de asemenea, că 
în momentul de față nu trebu
ie făcute alte „conexiuni” pri
vind și alte schimbări, consi
derând că acestâa nu sunt ne
cesare. Tăriceanu a mai spus 
că, în ceea ce privește rema
nierea, nu s-a făcut o analiză 
pe partidele componente ale 
coaliției guvernamentale și a 
arătat că problema remanierii 
a fost discutată în cadrul coa
liției.

Ziaristul era Roșea Stănescu
Praga (MF) - Fostul, 
lider al Poloniei co
muniste Wojdech 
Jaruzelski le-a cerut 
scuze cehilor și slo
vacilor pentru impli
carea sa în operațiu
nea de invadare a 
Cehoslovadei de că
tre trupele din anei 
țări ale Pactului de la 
Varșovia, în august 
1968. Circa o sută 
de cetățeni cehoslo
vaci au fost uciși nu
mai în primele zile 
ale invaziei. Jaruzels
ki, care era, în 1968, 
ministrul polonez al 
Apărării, a organizat, 
în decembrie 1981, 
o mișcare de forță 
împotriva sindicatului 
independent Soldar- 
nosc.

■ Băsescu l-a nominali
zat pe Roșea Stănescu 
ca fiind cel care l-a ame
nințat, dar nu are probe.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a pre
cizat, ieri, după întâlnirea cu 
conducerea CRP, că ziaristul 
care l-a sunat și l-a amenințat 
a fost Sorin Roșea Stănescu.

„Ziaristul care m-a sunat a 
fost Sorin Roșea Stănescu”, a 
spus șeful statului, fără a da 
alte explicații și fără a face o 
declarație de presă, așa cum 
.anunțase CRP.

. Ulterior, președintele CRP 
Cristian Tudor Popescu a pre

cizat că în timpul ședinței l-a 
întrebat pe Băsescu dacă are 
probe în sprijinul acestei afir
mații, însă șeful stâtulUi a 
răspuns negativ.
Fără probe

Mai mult decât atât, Cristi
an Tudor Popescu a precizat 
că- Băsescu ar fi trebuit să 
spună la ieșirea din întâlnire, 
nu numai numele ziaristului, 
ci și faptul că nu deține pro
be.

Președintele a afirmat, la 
începutul lunii august, în- 
■tr-un interviu acordat RRA, 
că un ziarist care „avea ac
ces” la el, de multă vreme, 
șjhs ,permis”, în ziua în care

Parchetul ancheta „un oareca
re personaj”, să sune și să a- 
menințe. „Deci, s-a ajuns pâ
nă acolo încât un ziarist își 
permite să sune la președin
tele României și ăsta e siste
mul mafiot care reacționează, 
și șă amenințe: «în toate zia
rele pe care le controlez și o 
să vezi ce o să-ți fac, te ter
min...». Așa gândește un zia
rist, iar eu nu spun prostii”, 
a declarat șeful statului.

Ulterior, Traian Băsescu a 
afirmat, într-o conferință de 
presă, că îl roagă pe ziaristul 
care l-a amenințat să spună 
ce a discutat cu el, dacă are 
responsabilitatea a ceea ce a 
făcut.

Atentat dejucat
Londra (MF) - Scotland 

Yard credent a reușit să 
prevină un atentat cu gaz 
toxic al rețelei al-Qaida 
îndreptat împotriva mi
niștrilor și parlamenta
rilor britanici. Atentatul, 
pregătit anul trecut, a 
fost descoperit în urma 
descifrării unor mesaje e- 
mail codate descoperite ... 
pe calculatoare confisc^ufi! 
te de la presupuși tejrp-.nj 
riști din Marea Britaniflisi 
și Pakistan. Astfel, poli
ția și MI5 au identificat 
o celulă al-Qaida care a 
efectuat misiuni de recu- 
noștere pentru pregătirea • 
atentatelor.

Favorit pentru prezidențiale
Varșovia (MF) - Liberalul polonez Don

ald Tusk se bucură de intențiile de vot a 
29 la sută dintre alegători, cu șapte săptă

mâni înaintea alegerilor pre
zidențiale programate pentru 
data de 9 octombrie, conform 
unui sondaj de opinie.

Tusk, în vârstă de 48 de 
ani, vicepreședintele Dietei 
(Camera inferioară a Paria-. 
mentului) și liderul partidu
lui liberal Platforma Civică 
(PO), li devansează pe prima

rul conservator al Varșoviei, Lech Kaczyn
ski, și pe social-democratul Wlodzimierz 
Cimoszewicz, creditați fiecare cu câte 21 
la sută din intențiile de vot.

Dcnaîd Tusk

s-au strâns ieri, în centrul Londrei, pentru 
a trece prin cele patru zone în care au avut 
loc atentatele din 7 iulie, soldate cu moartea 
a 52 de oameni. (Foto: epaj

----- -- -----------—»■ ------

100 de rebeli uciși
Kabul (MF) - Forțele ameri

cane și trupele guvernamen
tale afgane au ucis cel puțin 
105 rebeli talibani în cursul o- 
perațiunilor care au avut loc 
în ultimele săptămâni în Afga
nistan, a anunțat armata SUA.

Operațiunile au avut drept 
obiectiv consolidarea securi
tății în perspectiva alegerilor 
legislative programate pentru 
data de 18 septembrie.

Circa 65 de rebeli au fost 
uciși în timpul luptelor de 
săptămâna trecută de la Deh 
Chopan, în provincia Zabul 
din sudul Afganistanului, un
de patru militari americani 
au murit, duminică, în urma 
exploziei unei bombe plasate 
pe marginea drumului.

Mai mult de 40 de rebeli au 
fost uciși în ultimele trei săp
tămâni în operațiunile împo
triva rebelilor din provincia 
Kunar, în estul Afganistanu
lui. în iunie, talibanii au do
borât un elicopter militar a- 
merican în Kunar, provocând 
moartea tuturor celor 16 mili
tari aflați la bord.

Au fost eliberați
Islamabad (MF) - Unspreze

ce pakistanezi, trei egipteni și 
doi indieni luați ostatici în I- 
rak, în lima august, au fost e- 
liberați, a anunțat ieri, Minis
terul pakistanez de Externe.

Cetățenii pakistanezi, anga
jați ai unei companii kuwaiti- 
ene, dispăruseră la 13 august, 
în timp ce se deplasau cu ma
șina din Basra, oraș situat în 
sudul Irakului, către Bagdad, 
a precizat un purtător de cu
vânt al Ministerului de Exter
ne pakistanez, Naeem Khan.

Polițiști palestinieni în vecinătatea coloniilor Ganim și Kadim, două dintre cele patru colonii izolate 
din Fâșia Gaza (Foto: epa)

începe evacuarea din Cisiordania
■ Peste 5.000 de soldați 
și polițiști participă, înce
pând de azi, la evacua
rea din Cisiordania.

Ierusalim (MF) - între 5.000 
și 6.000 de militari și polițiști 
israelieni vor participa, înce
pând de azi, la evacuarea ce
lor patru colonii israeliene 
din nordul Cisiordaniei, în 
condițiile în care sute de mîli- 
tanți radicali evrei s-au regru
pat în două dintre acestea.

„între 5.000 și 6.000 de mili
tari și polițiști vor lua parte 
la evacuarea coloniilor din 
nordul Cisiordaniei”, a decla
rat comandantul Avi Zelba,

purtător de cuvânt al poliției. 
„Militarii care vor partici

pa la această operațiune fac 
parte din Divizia 36, a genera
lului Gershon Hacohen, a- 
ceasta fiind una dintre cele 
trei divizii care au participat 
la acțiunea de evacuare din 
Fâșia Gaza”, au anunțat, pe 
de altă parte, surse din arma
ta israeliană.
Cu elicoptere

Potrivit acelorași surse, su
te de militari din cadrul aces
tei divizii au fost deja trans
portați cu elicopterul, dumini
că, din Fâșia Gaza spre nor
dul Cisiordaniei, unde urmea
ză să ia parte la evacuarea

celor patru colonii.
„Membrii celorlalte unități 

din cadrul acestei divizii au 
sosit ieri, cu autobuzul, în 
nordul Cisiordaniei”, au a- 
dăugat sursele militare israe
liene.

Locuitorii din Ganim și Ka
dim, două dintre cele patru 
colonii izolate din Fâșia gaza 
ce urmează să fie evacuare în 
cadrul planului israeliaf de 
retragere, au părăsit dejâ de 
bunăvoie aceste zone.

Forțele israeliene se aștea^J 
tă însă la o rezistență dură în 
Homesh și Sanur, unde s-au 
infiltrat aproximativ 2.000 de 
militanți evrei radicali, potri
vit unei-surse militare.
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• Examene, sesiunea a doua a bacalaurea
tului 2005 continuă mâine cu proba orală la 
limba $i literatura română, după care în 
zilele de 24 șl 25 este programată tot oral 
testarea cunoștințelor la limba și literatura 
modernă. în județul Hunedoara acest exa
men este susținut de 280 de candidați. (S.B.)
I;

• Creanțe, potrivit datelor oficiale, la ora 
actuala creanțele Ligii Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului se cifrează la peste 13 miliarde 
de lei, suma rezultând din pagubele produse 
de greva din 1999, când s-a înregistrat și 
ultima mineriadă, și o altă parte o reprezintă 
sumele încasate necuvenit de liderii mine
rilor. (IJ.)

Lucrări la 
Geoagiu

Geoagiu (DX) - Auto
ritățile locale din orașul 
Geoagiu se declară mul
țumite de modul cum 
decurg lucrările cu
prinse in programul 
SAMTID, program ce 
are în vedere. înlocuirea 
rețelelor de apă potabilă 
și canalizare de pe raza 
localității. „în prezent 
acesta este obiectivul 
principal pe care îl 
avem în vedere și sunt 
foarte mulțumit de mo
dul în care construc
torul lucrează la cel de
al doilea bazin de acu
mulare a apei la Geoag
iu. în același timp sun
tem1 la un pas de a fina
liza clădirea unde va fi 
amplasată turbina mi- 
crohidrocentralei, alt 
obiectiv important pen
tru ' comunitatea din 
zonă, obiectiv care va 
asigura o-anumită inde- 

“a pendență energetică 
locuitorilor din zonă”, 
ne-a declarat ieri Si- 
mion Mariș, primarul 
orașului Geoagiu.

Vasile Iorgovan
(Foto: Traian Mânu)

29 de mi
liarde 
credite
Deva (IJ.) - AJOFM 
va stabili comisia care 
va acorda credite cu 
dobândă redusă din 
bugetul fondului 
asigurărilor pentru 
șomaj. Comisia va fi 
compusă din trei 
reprezentanți AJOFM 
Hunedoara și doi din 
BCR. „Suma totală 
de creditare primită 
de județul Hune
doara este de 29 
miliarde de lei și va fi 
împărțită în două 
tranșe: prima în 
semestrul III, de 15,5 
miliarde și a doua în 
trimestrul IV, de 13,5 
miliarde.", declară 
Vasile Iorgovan, 
directorul AJOFM. 
Dobânda la creditul 
acordat a fost sta
bilită la. 25% din 
dobânda de referință 
B,NR.

In județ
DW B Dbmb - Lejnic - Zam

QH 7 Simeria - Simeria Veche

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Str. Horea 

- Sfr. M. Eminescu - Calea Zarandului - lena Mintia

Radarele mat pot fl întâlnite și pe principalele artere 
rutiere de pe raza localităților Brad - Hațeg - ttăștie - 

Petroșani - Vulcan - Lupenl

Mafia piețelor ne face să plătim dublu legumele, fructele și lactatele (Foto: Traian Mânu)

■ Prețul legumelor din 
piețele hunedorene 
sunt „umflate" de veri
ga speculanților.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@mformmedia.ro

Deva - La ora 4:30 dimi
neața în Piața Mihai Viteazul 
din Deva, se fac primele tro
curi între așa-zișii legumicul
tori hunedoreni și adevărații 
proprietari ai mărfii.

Folosind „metode specifice” 
printre care și amenințarea 
cu bătaia, purtătorii de cer
tificate de producător din 
județ achiziționează legume 
la prețuri derizorii. Spre 
exemplu, ieri dimineață, kilo
gramul de cartofi s-a cumpă
rat en-gros la prețuri cu
prinse între 4.500 și 5.000 de 
lei kilogramul. Pentru ca apoi 
să fie vândut lâ tarabă cu 10 
sau 12.000 de lei. Același 
lucru se întâmplă și în cazul 
celorlalte legume.

Principiul după care acțio
nează speculanții este foarte

Piața imobiliară în recul
3

Deva (L.L.) - Numărul tran
zacțiilor imobiliare efectuate 
de agenții a scăzut în ultimele 
trei luni cu 30%. Agenții imo
biliari de pe piața Devei spun 
că acest lucru se datorează în 
primul rând condițiilor dras
tice impuse de bancă pentru 
obținerea unui credit ipote
car. Dacă până acum peste 
80% din contractele de vân
zare - cumpărare încheiate de 
agenții se derulau cu ajutorul 
împrumuturilor bancare, în 
ultimele luni numărul aces
tora a scăzut la mai puțin de 
jumătate.

După intrarea în vigoare a 
noilor condiții de acordarea a

Viol cu rateuri în serial
■ Un bărbat a încer
cat, fără succes, într-o 
singură noapte să vio
leze două tinere.

Hunedoara (M.T.) - Un 
bărbat din Hunedoara a 
încercat să violeze două 
tinere, dar s-a ales cu mai 
multe zgârieturi și mușcături, 
iar acum este cercetat pentru 
tentativă de viol. Leopold G., 
de 33 de ani, din Hunedoara, 
fără antecedente penale, 
sâmbătă spre duminică 
noaptea, în jurul orei 3:00, 
împreună cu victima N.K.I.

Un nou site
Deva (V.R.) - Asociația 

„Sprijiniți copiii” lansează 
site-ul www.asc.lx.ro. Pagina 
electronică prezintă infor
mații generale despre aso
ciație: structură organizatio
nal, obiective, lista institu
țiilor sale private de asistență 
socială, servicii furnizate, 
beneficiari, programe în deru
lare, activități tradiționale, 
resurse, buget, finanțatori, 
precum și date despre premi
ile de excelență obținute. Site- 
ul informează și despre cam
pania „Frate pentru frate” 
destinată copiilor din zonele 
sinistrate din județele Bacău, 
Brăila, Galați și Vrancea. 
Asociația „Sprijiniți copiii” 
poate fi găsită acum și pe 
internet de către cei care 
doresc să-i cunoască activi- 

simplu. La adăpostul unui 
certificat de producător, 
aceștia închiriază mesele în 
piață, după care vând marfa 
adusă de olteni. M.L., unul 
dintre speculanți a dezvăluit 
că zilnic câștigă aproximativ 
un milion de lei din această 
<afacere>. „Am un certificat 
de producător de la unchiul 

creditelor ipotecare mulți 
cumpărători au avut parte de 
surprize neplăcute din partea 
băncii, primind sume de bani 
mai mici decât li se promi
sese, termenii înțelegerii ne- 
maiputând fi respectați și 
tranzacția căzând.

Nu se vând case!

de 29 de ani, din Teliucu Infe
rior, au consumat băuturi 
alcoolice în mai multe 
localuri.

Odată ajunși pe strada Elis- 
abeta Mărgineanu, lângă 
malul Râului Cerna, bărbat
ul a încercat să o violeze. 
Polițiștii l-au prins, iar la 
secție au descoperit că infrac
torul era zgâriat în zona gâtu
lui și avea o mușcătură pe 
mâna dreaptă, leziuni care nu 
i-au fost provocate de N.K.I.
A încercat și la stadion

în urma cercetărilor, po
lițiștii au constatat că, tot în 
acea noapte, a mai fost de

expertul tău ■"

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00-14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066

meu. Cumpăr dimineața 200 
de kilograme de cartofi la 
5.000 de lei, pe care-1 vând în 
piață dublu”, a spus M.L.
Asta e!

Reprezentanții administra
țiilor piețelor ridică neputin
cioși din umeri. „Nu putem 
controla marfa care intră și

Asigurare de viață pentru 
animalele sălbatice

Deva (L.L.) - Gestionarii 
fondurilor de vânătoare vor 
fi obligați să încheie con
tracte de răspundere civilă. 
Contractele se vor încheia 
pe perioada de valabilitate 
a contractului de gestio
nare. Astfel, trebuie să 
răspundem în fața celor 
cărora le producem daune, 
fără intenție, dar din culpa 
noastră, și să reparăm aces
te prejudicii.

Dacă un animal sălbatic 
aflat pe proprietatea pe

pusă o reclamație de tentativă 
de viol de către S.N.N. de 29 
de ani, din municipiul Hune
doara.

Aceasta sesiza că, în timp 
ce se afla în zona Complexu
lui Sportiv Corvinul din local
itate, a fost acostată de un 
individ care prezenta aceleași 
semnalmente cu ale lui Leo
pold G., cu intenția vădită de 
a o viola.

Pe numele bărbatului, Par
chetul de pe lângă Jude
cătoria Hunedoara, a dispus 
cercetarea în stare de li
bertate pentru comiterea 
infracțiunii de tentativă de 
viol.

iese din piață. Nici nu putem 
impune un preț al produselor. 
Dacă ar fi un control riguros 
al recoltelor obținute de cei 
care au ceritficate de pro
ducător poate s-ar putea face 
ceva. Dar până atunci mai 
este”, a declarat unul dintre 
angajații administrației pieței 
din municipiul Deva.

care o gestionați produce 
vătămări corporale unei 
persoane sunteți direct 
răspunzători.

Nivelul primelor anuale 
de asigurare de răspundere 
civilă se stabilesc de asi- .■ 
gurator. Atribuirea dreptu
lui de gestionare a faunei 
cinegetice se realizează de 
administrator, direct sau 
prin licitație publică, în 
funcție de modul de consti
tuire a proprietății fondu
lui de vânătoare.

Flori distruse
Deva (V.R.) - Pe dru

mul spre Cozia, sunt 
multe grădini. Pământul 
rezultat din groapa unui 
stâlp de electricitate a 
fost valorificat de V.B., 
care are grădină pe Str. 
Roci. Mai exact a făcut 
din el straturi de cas
traveți și de flori. Dacă 
de primii s-a putut bucu
ra, florile plantate au fost 
distruse de cineva care 
nu iubește frumosul. Dna 
Viorica este mâhnită de 
cele întâmplate și îi 
numește barbari pe 
făptuitori.

4-^4^.^
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1752 - A incelat din viață Grlgore al ll-lea Ghica. domn 
al prii Moldovei (1726-1748) $1 al Târli Românești (1733- 

1735 și 174S 1752J

1906 - S-â născut psihologul Alexandru Roșea. membru 

al Academiei Române, autor a numeroase lucrări de psi
hologie generala (m. 17 februarie 1996).

1912 - S-a născut actorul,. regizorul și dansatorul Gene 
Kelly (Eugene Curran Kelly), cunoscut pentru rolul din fil
mul “Cântând ta ploaie* .

1948 - S-a născu! Andrei Pleșu. eseist, fost ministru al 
Culturii și al Afacerilor EMai.ne.

1985 - A încetai din viață actorul de teatru și Ulm Octa
vian Cotescu in. 14 februarie 1931).

Calendar religios
23 august - Sf. Mc. Lup; Sf. Sf. Mc. Irineu, 

episcopul Sirmiului.

Deva (S.B.) - Deva (S.B.) - Sfântul Sfințitu
lui Mucenic Irineu a trăit pe vremea 
împărăției lui Dioclețian, fiind episcop al 
Sirmiului. Fiind prins în Sirmiu a fost adus 
la Peonia, unde a stat înaintea guverna
torului Prov, mărturisind și propovăduind 
credința în Hristos. Deci a fost închis în 
temniță, apoi scoțându-1 a fost bătut, și după 
hotărârea de pierzare, tăindu-i-se capul a 
fost aruncat în râul Saon. Și așa și-a 
săvârșit mucenicia. Tot în această zi este 
pomenit Sfântul Sfințitului Mucenic Irineu, 
episcopul Lugdunului care a trăit pe vre
mea lui Marcu Antonii! împăratul. Era 
urmaș al fericiților Apostoli, fiind episcop 
al Lugdunului din Galia. El a lăsat multe 
cărți, adeverind credința noastră, din care 
au luat cei mai de pe urmă dovezi pentru 
tâlcuirea Scripturilor.

’ S- 1 i

IM
1 Cu sânge 

tncorp
►
£

SmMe! < Froa

Y Poate 
afya
F«"

► Y

ionatana

Se 
schimbă 
noaptea

Fruct

Y

rtutț ► ▼ ►
MW

Tipul de

Fruct

► !
Unul 

■unei

om cb 
ttftettâ ► Y

Fructe

T Moșul cu 
somnul ► In mapăl ► Y

Fruct

FraOe de
consum

Fruct

Y'

*■

▼ Gustul 
chllrei
Baca

►

Ot&s»

►
I

Se strâng 
ghem

►

magi*
Umplu
tură de

-

CununH

V 1

■
Crud

► 1Tâmâcop

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan ______________ _____________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. R, sc. E 
10.00-12.00 Str. M. Averescu, bl. 20, sc D

Apă____________________
Se întrerup furnizarea apei în Deva: 
08.00-12.00 Str.Oituz

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: C - BAR - S - BANI - 

PICI - RARA - ORA - LUNTRE - AS 

-SI - PRUNC - RE - CEAȘCA - 

LOB - TOI - SES - BAROU - E - 

CEA - IAN - ABITIR - BD - ALE - 

GREA - CLARA - AT - L - INIMA 

- SERI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz - 227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe________________ 112
Pompieri_______________ 981
Jandarmerie __________956
Poliție 955
O.J.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente lift 235090

TVR 1 PRO TV

21mart.-20 apr.__ - _ __ ;. ____
Beat» strică treaba. O decizie pripită vă poate afecta ne
gativ munca. Sfătuiți-vă cu colegii înainte de a acționa.

11 ■gr.-ȘB rhI
Vă pregătiți de evenimente de familie. Veștile vă ajută să 
ocoliți deciziile riscante. Anturajul vă susține în planuri 
generoase. .

21 mai-20 iun. , ___ ]___J

Sunteți un interlocutor plăcut și sfaturile dv sunt căutate. 
Nu e bine să plecați la drum lung. Fiți mai atent cu 
partenerul.

21 iun.-20 Iul.
Faceți multe drumuri scurte. E oosibil să aveți o discuție 
aprinsă cu partenerul de viață centru cheltuieli. Evitați cear
ta!

21 iul.-20 aug. ___ _  gȘS?________________
Riscați să cheftuiți mai mult decât ați planificat. Dar aces
te cumpărături spontane sunt foarte reușite și nu veți regre
ta.

21 aug.-20 sept.
Faceți o pauză de cafea cu colegii. într o atmosferă plăcută 
veți lămuri multe lucruri cu semne de întrebare pentru dv.

21 sept.-20 oct.
Aveți tendința să vă înconjurați de indivizi cu diverse 
interese. Vă deranjează falsa lor admirație. Celibatarilor le 
surâde iubirea.

21 oct.-20 nov.__
Nu țineți cont de interesele partenerului, provocând con
flicte. (lamentările dv pe această temă vă sporesc puterea 
de atracție.

21 nov.-20 dec '______________
Relațiile cu ceilalți sunt tensionate pentru că forțați nota 
și vreți să-i târâți pe toți în ceea ce faceți, fără argumentele 
necesare.

21 dec.-20 ian. ",. ' j:.. 1
Probabil șeful vă dă o sarcină mai specială, considerând că 
doar dv sunteți capabil s-o faceți. Vă flatează, dar vă și 
extenuează.

21 ian.-20 febr.
Primiți o lecție de autocontrol. Sunteți învinuiri de lipsă 
de respect de cei ce vă ajută și va trebui să vă descurcați 
singur o vreme.

21 febr.-20 mart.
Lucrurile nu depind de dv, așa că faceți-vă bine treburile. 
Fiți pregătit de inspecție. Persoanei iubite îi păreți prea 
autoritar.

PRIMA TV
06.30-07.00 Observator -7:00 Jurnal TVR

Sport Meteo
7:15 Orașele Italiei
8.00 Portul miracolelor
MX) Sănătate pentru toții 

(reluare)
930 Teleshopping 

1000 Justiție militară 
11 
1155 I otita t 
1200 Zestrea românilor

(reluare) ,
1300 Damon
1330 Desene

□ animate
14*00  Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping
1500 Orașele

E an [r)
1530 Pro Patria
16:00 Cronica

i Emisiune în limba 
maghiară

1655 Oameni 
depresă 
(reluare)

1730 Nocturne
1830 Damon (r) ;
IftOO Jurnal TVR

Sport Meteo

700 Știrile Pro TV 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Destine răscumpărate 
0 (reluare)

11:15 Tu ești, tu câștigil (r) 
12:15 Zâmbete htr-o pastilă 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 între adevăr și mind- 

5J înă (dramă, SUA 
1997) Cu: Melissa 
Gilbert Michael Reilly 
Burke, Ed Lauter, Bar
bara Babcock. Cei mai 
buni prieteni din frage
dă copilărie, Karen și 
Greg, devin, odată cu 
trecerea timpului, 
aproape nedespărțiți zi 
și noapte.

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile Pro TV 
1745 Tu ești, til câștigil 
1855 Știrile sportive 
IMO Știrile Pro TV

Sport

6:10 în gura presei 
7:00 Observator 
8:00 în gura presei (r) 
9.00 Anastasia (r) 

10:00 Comedia animalelor 
1030 Concurs interactiv 
12:00 Dădaca 
1300 Observator Cu Simona 

Gherghe
13:45 Când pierzi controlul

12 (comedie, SUA 2001) 
Cu: Kathie Lee Gifford. 
Howie Mandel, Robin 
Givens, Tom Barnett, 
Gloria Slade. O foarte 
cunoscută actriță de 
televiziune încearcă din 
răsputeri să se lupte cu 
viața ei personală, dom
inată de consumul de 
droguri și de alcool. * 
Managerul ei vrea s-o 
scape din vizorul presei, 
lucru care se dovedește 
greu de realizat.

i 16:00 Observator 
16:45 Vivere-A trăi cu

B pasiune (soap, 1999, 
Italia) ,

> 1800 Anastasia 
f 1 MO Observator

6:00 Mafial (Comedie, SUA
13 1998) Cu: Lloyd Bridges, 

Billy Burke, Jay Mohr, 
Christina Applegate, 
Jason Fuchs, 
Joe Viterelli 

7:30 Duplet (Comedie, 
H SUA 2003) Cu: Eileen 

Essell, Ben Stiller, Drew 
Barrymore, Harvey Fier- 
sten

9.-00 Vila trandafirilor
H (Dramă, Belgia, 2002) 

Cu: Julie Delpy, Shirley 
Henderson, Harriet Wal
ter, Timothy West, Jan 
Declier

11:00 Staruri la Hollywood 
1130 Nătărăii (Comedie,

H Australia, 2005) 
13:05 Executorii (Comedie,

Q Franța, 2000)
14:40 Cursa de karting (Co
li medie, Canada, 2003) 

16:15 Adio, dar rămân cu tine
13 (Comedie, SUA 2004) 

18:00 Stewardesa (Comedie,
H SUA 2003)

1930 Duplex (Comedie, SUA
H 2003) Cu: Eileen Essell, 

Ben Stiller

07:00 Sărută-mă prostule! (s, r) 
08:00 Teleshopping 0835 Fiica 
oceanului (s, r) 09Ă) Rebelii (s, 

r)10dX) Tonomatul de vacanță 
1145 Pasiuni (s) 12:40 Verdict 
crimă! (s) 1330 Teleshopping 
14:00 Desene animate 14:30 
Fiica oceanului (s) 15:00 îm
preună în Europa. Emisiune în 
limba germană16:00 Cronici 
mediteraneene 1630 Sabrina 
(s) 17:00 Rebelii (s) 18X0 Lu
mea de aproape 1830 Mărturii 

! 19:00 Soția lui Lorenzo (s)

20:00 Dragul de Raymond (s) 
20:30 Verdict: crimă! (s) 2130 
Jurnalul TVR 22:00 Jurnalul Eu
ronews pentru România 22:15 
James Dean (biografic, SUA, 

1 2001) Cu: James Franco. Deși a
avut o carieră foarte scurtă, 
James Dean, a fost unul dintre 
idolii Americii 00:10 Stargate: 
SG-1 (s) 01:00 Auto Club (r)

0700 Teleshopping 0730 News 
Radio (s, r) 07:55 Sport cu Flo
rentina 0835 Sunset Beach (s, 
r) 0925 Dragoste și putere (s, 

, r) 1000 Kensky Show (r) 10:55
Clip Art (r) 11:00 Monica (r) 
1205 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 1330 Teleshopping 1400 
Sunset Beach (s) 1500 Dragos
te și putere (s) 1600 Mutant
X (s) 16:55 News Radio (s) 
1730 Cash Taxi (r) 1800 Focus 
19:00 Documentar 20:00 
închisoarea îngerilor (dramă, 
SUA, 1994) 22:00 Cash Taxi 
2230 Trăzniți în NATO 2300 
Focus Plus 2345 Mutant X

08:15 Culoarea păcatului (s, 
r) 09:15 Mama vitregă (s, r) 
10:10 Anita (s,r) 12:15 Ama
zoana (s) 13:15 Valentina, 

[ grăsuța mea frumoasă (s) 1415 
Legături de familie (s) 1530 

; Luna (s) Cu: Gaby Espino, Chris
tian Meier, Julio Cesar Luna, 

i Aura Cristina Geithner, Alejan- 
‘ dro de la Madrid 17:30 

Poveștiri adevărate 18.05 Vre
mea de Acasă 18:10 Pariul 
iubirii (s) 20:00 Mama vitregă 
(s) 2100 Culoarea păcatului (s) 
22:00 Anita (s) Cu: Ivonne 
Montero, Jorge Enrique Abello 
00:00 Legături de familie (s, r)

■5<
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infer- ” 
mative

NAȚIONAL

Oltiiriller,
IjS Cu: Lee Majors, Jen

nifer O'Neill, Adrian 
Paul Beverly Johnson, 
Vanessa Angel. Pentru 
că revista ‘Image*  
este într-o mare dificul
tate financiară, 
patronul acesteia, Rex 
Kingman, s-a gândit la 
o soluție pentru a ieși 
din impas 

ttISLi Bloc
13 (reluare)

23S0 Știrile PRO TV Sport
Vremea 

2M5 Vreau să fiu mare
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K30 Cei mai frumoși ani 
Emisiune de divertis
ment cu Crina Matei 

2230 Observator 

2330 Puterea dragostei 
13 (dramă, SUA 1995) Cu: 

Josie Bissett, Jason 
Gedrick, James Sikking. 
Ssica, fiica unui avocat 
bogat, pare a avea un 
viitor de aur, până când 
fratele ei Stephen 
moare într-un accident 
de mașină. Cu trecerea 
timpului, ea începe să-i 
audă vocea și să sufere 
de coșmaruri.

130 Concurs 
. hteractiv

230 Observator (r) 
330 Canada animalelor
□ (reluare) 

«00 Dădaca (r) 
530 Vivere - A trăi cu 
0 pasiune (r)

i

21:00 îngeri ta America -Ep.
03 -Solul

22:00 îngeri în America - Ep. 
0 4 ■ Visul

23:00 Prietenia (Dramă, SUA
E3 2002) Cu: Erika Chris

tensen, Busy Philipps, 
Victor Garber, Holland 
Taylor, Raphael Sbarge, 
Arthur Taxier. Elevii de 
la liceul din Valley 
încearcă să-și continue 
viețile după un traumat
ic schimb de focuri în 
școală, în urma căruia 
nouă studenți au fost. 
uciși.

1:1s Plăcerea e de partea
O mea (Comedie, Franța, 

2004) Cu: Marie Gillain, 
Garance Gavel, Julien 
Boisselier, Tsilla Chel- 
ton, Lionel Abelanski, 
Idit Cebula

2^40 Punct de origine
B (Thriller, SUA 2002) Cu: 

John Leguizamo

14:00 Batman (d.a.) 14:45 
Teleshopping 1500 Xena, 
prințesa războinică (s, r) 15:45 
Teleshopping 16:00 Xena, 
prințesa războinică (s) 17:00 
Millie cea modernă (II) (come- 

1 die, SUA 1967) 1900 Surorile
(s) 2000 Schimbul trei (s) 2100 
Cuceritorii (s) 2200 Băieții buni 
poartă negru (acțiune, SUA, 

. 1978)0000 Dolores Claiborne
(thriller, SUA 1995) Cu: Kathy 
Bates

0700 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționer 12:00 Teleshop
ping 13:00 Rebeca (s) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi în Paradis (s) 1530 Inspec
torul Fowler (r) 1630 Rebeca 
(s) 1730 Naționala de bere - 
Batalionul distracționar 1830 
24 de Ore Național TV 1920 
Sport la Național TV 1945 Țara 
Iu1 Papură Vouă 20X10 Taxi Dri- 

1 ver 21:00 Mr. Bean (s) 22:00
Comando pentru libertate (ac
țiune, SUA, 1998) 00:00 Na
ționalul la miezul nopții

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1000 Lumea cărților 
(d) 10.15 De ce are vulpea 
coadă? (comedie, România, 

j 1988, r) 12:00 Emisiune reli
gioasă 13:05 Un nou început 
(d) 1335 Fan X1435 Euroblitz: 
Cinema 1500 Teleshopping 

i 1535 Euroblitz: Arta 1600 Mis- 
; iune imposibilă (r) 16:30 Ne 
! privește. 1800 6! Vine presa!

2000 Colierul de turcoaze (a- 
venturi, România, 1985) 2200 
Secretul lui Nemesis (comedie, 
România, 1986) 0000 Știri 00:15 
6I Vine presa! (r) 02:15 Secre
tul lui Nemesis (comedie, r)

12.15. Lumina blândă a 
dimineții (dramă, 
SUA 2000)

1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1630 Aburii beției (dramă, 

SUA 1998)
18.15 Familia Florei (I) 

(dramă, SUA 1998) 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Temptations (dramă, 

SUA 1999). Ultima 
parte.

2245 Jordan (s)
23.45 Eroare fatală (thriller, 

Statele Unite, 1999)

DISCOVER^

1430 Unser Bildschimn (mag.) 
1500 Imagini de viață (s, Ung.) 
15:45 Vară aventuroasă (s, 
SUA) 163012+1700 Piaza (s, 

! lt.)1730Eusănuampatrie?l
17:50 Rămâi cu noii 18:00 

i Cronică catolică 1830 Știri
1835 Știri economice 18:45 

. Știri regionale 1M5 Povești
19:40 Hotelul inimilor (s. It.) 
2030 Știri, meteo, sport 2105 
La cererea Dvs.1 22:05 Miss
World Hungary 2005 23:00 

î Marți seara 2330 Casa culturii

0025 Știri, meteo

07:00 Sfatul casei (magazin) 
0725 Bună dimineața, Unga
ria I 07:55 Mokka (magazin) 
10XtO Sodă - joc telefonic 11 dX) 
Teleshop 1240 Salome (s, SUA) 
1340 Soiul rău nu piere (corn. 
SUA) 1530 Joc 1625 Cărările 
iubirii (s, Mex.) 1730 Vaporul 
dragostei (SUA) 1830 Anita (s, 
SUA) 1930 Știri, meteo 20:00 
La bine și la rău (s. Ung.) 2030 

i Activ (magazin) 21:15 Irigy
Hunaljmirfgy Show 2235 Pum
ni revoltați 4. (acțiune SUA 

' 1994) Cu: Russell Wong, Chi
Moui Lo, Tamlyn Tomita, Vivian 

’ Wu, Marcus Chong 0020 Fără
urmă (s, SUA

13:45 45 de ani de comunism 
14:00 Realitatea de la 1400 . 
14:50 Filiere 1500 Realitatea 
de la 15:00 15:15 Realitatea f 
medicală 1600 Realitatea de la 
16:001650 Filiere 1700 Real- < 
itatea de la 17:00 17:15 Arena 
Media 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Realitatea zilei 

; 19:00 Realitatea de la 1900
19:15 Omul și cartea (reluare) j 
20:00 Realitatea de la 20:00 ■ 
20:15 întrebările realității 2100 j 
Realitatea de la 2100 21:45

i Cifrele realității 22:00 Jurnal j 
’ 23:15 45 de ani de comunism 
î 0000 Realitatea de la 00:00

15j00 Campionatul mondial 
al constructorilor de 
motociclete

16.00 Construcții și fiare 
vechi, Lansatoarele de 
lenjerie

17.00 Motociclete ameri
cane, Motocicleta 
Leno1 A,

18.00 Aglomerație m aeri» 
Pericol la sol

19.00 Tehnologie extremă, 
Sky City - Tokio

20.00 Aventuri la pescuit cu' 
Rex Hunt, Golful 
Venus/Somonul

2030 John Wilson și un 
safari cu undița, 
Spania

21.00 Istoria marilor orașe, 
New York

22.00 Vânătorii de mituri, 
Scufundătoral/Hoții de 
mașini

I
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venit să-și vac- I 
cineze copiii 
împotriva
bolilor 
copilăriei.
Femeile spun 
că nu-și permit >' 
o clinică pri
vată care este ■ | 
foarte scumpă | 
și de aceea | 
sunt nevoite să I 
stea ore în șir | 
la coadă sâ le | 
vină rândul.
Populația fili- 
pineză are o j
rată de natali- jț
tate de 2,36 % |7 fa

Clinica de
sănătate din
Manila este 
asaltată de |
mame care au |

• Diminuare. Numărul minerilor din Valea 
Jiului s-a redus cu fix 32.137 de ortaci. La 
începutul lunii august a.c, numărul acestora 
a atins 13.000 în cadrul Companiei 
Naționale a Huilei SA Petroșani, pentru ca în 
17 august, numărul ortacilor să scadă până 
la 12.997. (I.J.)

• Despăgubiri. Veteranii de război care nu 
au putut fi împroprietăriți conform legii vor 
primi despăgubiri bănești, până la sfârșitul 
acestui an. Guverndl a alocat la ultima recti
ficare de buget 200 miliarde lei vechi pentru 
plata despăgubirilor în cazul în care, din lip
sa de terenuri, veteranii nu au putut fi 
împroprietăriți. (IJ.)

Ileana Bodea 
(Foto: Ina Jurcone) 17 copii sinistrati la Costesti

■ 5 A

Schimbări
Deva (I.J.) - Benefi

ciarii ajutorului social 
nu vor mai putea „fen
ta” orele de muncă în 
folosul comunității. Pri
marii vor fi obligați să 
întocmească un plan 
lunar de acțiuni sau 
lucrări de interes local 
și să țină o evidență a 
orelor de muncă efectu
ate, precum și regle
mentări privind defini
rea persoanelor apte de 
muncă și a excepțiilor 
de la îndeplinirea obli
gațiilor de a efectua ore
le de muncă. Ca urmare, 
va dispărea precizarea 
celor 72 de ore de 
muncă pentru cei care 
primesc venitul minim 
garantat, orele de 
muncă urmând a se cal
cula proporțional cu 
nivelul ajutorului social, 
cu un tarif orar core
spunzător salariului 
minim brut pe țară, fapt 
ce ar putea majora nu
mărul de ore de muncă.

Accidente 
mai 
puține 
Petroșani (IJ.) - De la 
începutul anului în 
Vale au fost comuni
cate 178 de acci
dente de muncă, 
dintre care 141 au 
fost înregistrate la 
ITM. 90% din acci
dente s-au produs în 
subteranele exploa
tărilor miniere. Patru 
accidente s-au soldat 
cu victime, doi mineri 
decedând la EM 
Petrila și ceilalți la 
Vulcan și Lonea. 
"Condițiile de muncă 
nu au fost îmbună
tățite însă se acțio
nează altfel începând 
cu șefii de schimb și 
terminând cu minerii 
care țin mai mult la 
sănăta-tea lor", 
spune Ileana Bodea, 
ITM Petroșani.

■ Copiii sunt din satul 
Tudor Vladimirescu, din 
județul Galați, și se află 
în tabără la Orăștie.

Ina Jurcone____________________
ina.jurcone@infomifnedia.ro

Orăștie - Cele trei 
săptămâni de tabără pregătite 
de Fundația „Sprijiniți copi
ii” în colaborare cu Asistența 
Socială de pe lângă Primăria 
Orăștie se încheie mâine. 
Copiii, s-au aflat cazați în 
municipiu și li s-a pregătit pe 
tot parcusul săptămânilor 
excursii în tot Ardealul.

Pentru ei, cea mai specta
culoasă experiență s-a dove
dit a fi la sfârșitul săptămânii 
trecute unde au participat la 
un concurs de inițiere în

Lichidatorii trag de timp

CC3 mai mare mașină de mare tonaj din 
lume se exploatează la capacitate maximă 
la minele de cupru din Asia Centrală. 
Capacitatea sa este de 110 to. (Foto: epa)

■ Ruine, locuri de 
muncă lipsă și investi
tori care așteaptă - to
tul din vina lichidato
rilor.

Loredana Leah 
loredana.leah@infarmmedia.ro

Deva - Spațiile zootehnice 
care au fost acordate în anii 
2002-2003 unor „investitori 
strategici” pentru dezvoltarea 
fermelor au ajuns ruină. 
Complexele zootehnice din 
Romos și Orăștie sunt în 
lichidare, însă procesul s-a 
oprit la lichidatorul judiciar 
și totul se desfășoară cu 
viteza pe care aceștia o vor: 
adică zero.
Investitori în așteptare

„Direcția Agricolă Hune
doara a găsit investitori se

Autorizații laTRANUCȚU BORSIERZ
„,t Societatea Preț Variație

IhcMere țlei/acț)(%)
1. SNPPETROM 0,4440 -0,22
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,5500 -2,52

-1,093. 1LV 0,9050
4. BRD 11,700 -0,85
S. IMPACT 0,4100 *3,3
6. AZOMUREȘ 0,1950 -1,52
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7650 -2,55
8. rompetrol 0,0954 -0,63

rafinare (rro
9. HABEk oprit
10. BCCARPATICA 0,5150 -0>6
ii. decebal O0Q99 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
ridul DetEhW, bt», paner 041-că QUAS< tel.: 221277.

Deva (I.J.) - Autorizația pen
tru taximetrie va costa între 
3.000 și 15.000 euro în urma 
unui proiect normativ care va 
intra în atenția Parlamentu
lui. Dacă va fi aprobat, vor 
urma modificări și la Legea 
privind transportul în regim 
de taxi și închiriere. Proiectul 
mai prevede că vor fi organi
zate noi licitații în urma 
cărora câștigătorii de auto
rizații vor fi proprietarii aces
tora pentru tot restul vieții. în 
prezent, atribuirea autoriza- 

domeniul sporturilor mon
tane.

Organizat de ATM Kogaion 
Orăștie împreună cu Admi
nistrația Parcului Național 
Grădiștea - Cioclovina cu 
prilejul Festivalului „Istorie, 
natură, cultură” de la Cos- 
tești, concursul, numit „Tro
feul cetăților dacice” le-a adus 
diplome de participare și pre
mii.
Traseu cu cetăți dacice

’’Copiii au vârste cuprinse 
între 10 și 16 ani. Traseul par
curs de ei a cuprins vizitarea 
cetății dacice Blidaru și un 
concurs de orientare turis
tică. Astfel au avut prilejul să 
cunoască geografia locului, să 
primească informații de isto
rie și arheologie, să com
pleteze teste teoretice și să 

rioși care pot dovedi cu acte, 
că au o activitate comercială 
profitabilă și vor putea 
investi peste patru milioane 
euro în tehnologie. Asta pe 
lângă toate reparațiile care 
vor trebui făcute pentru că 
dacă se mai tergiversează 
mult cu rezolvarea cazului, 
construcțiile se vor prăbuși”, 
spune directorul DADR, Ion 
Simion. Au fost depuse me
morii și la Administrația Do
meniilor Statului din Bucu
rești pentru a interveni, dar 
deocamdată totul stagnează.
Ferme date la fier vechi

Spațiile zootehnice au in
trat în folosința gratuită a 
unor srl-uri, atribuirea com
plexelor făcându-se pe baza 
unor contracte prin care soci
etățile care primeau fermele 
își luau angajamentul că vor 
face investiții pentru repa

preț euro
ani. Noul proiect îi nemulțu
mește pe taximetriști care con
sideră că suma este imposibil 
de plătit mai ales că, anual, 
deținătorul licenței va trebui 
s-o avizeze la primărie, iar în 
cazul în care vrea să renunțe 
la autorizație, aceasta va fi 
scoasă din nou la licitație, dar 
își va recupera o parte din 
bani. Culoarea galbenă nu va 
mai fi obligatorie, dar, pentru 
evitarea confuziilor, mașinile 
vor avea câte o bulină mare 
în mai multe culori, în funcție 

desfășoare activități practice. 
Le-a plăcut atât de mult încât 
au considerat concursul cea 
mai frumosă perioadă din

Festivitate de premiere (Foto: Ina Jurcone)

rații, modernizări, dotări cu 
utilaje și punerea în funcțiu
ne a complexului. Reprezen
tanții Direcției Agricole 
Hunedoara spun că investi
țiile nu s-au realizat și tot 
fierul existent în hale a fost 
valorificat.

Sunt așteptați investitori

Centrul de plante din Mongolia se află în prezent 
în construcție, instalația fiind realizată de ingineri 
israelieni. Aceasta este construită din oțel special a 
cărui cost este de 60.000 euro/to. (Foto: epa)

timpul taberei”, spunea 
Mihaela Ionescu, Parcul 
Național Grădiștea - Cioclo
vina.

Ajutor
Deva (I.J.) - Ajutorul 

care se acordă pentru 
încălzirea locuinței, în 
perioada 1 noiembrie 
2005 - 31 martie 2006, va 
fi cuprins între 32 lei noi 
și 223 lei noi/lună, în 
funcție de venituri. în 
cazul încălzirii locuinței 
cu energie termică, 
familiilor și-persoanelor 
singure al căror venit 
net mediu lunar pe mem
bru de familie, respectiv 
al persoanei singure, se 
situează până la 110 lei 
(RON) li se acordă lunar 
o sumă de 223 lei pe o 
perioadă de cinci luni, în 
cazul în care ajutorul se 
acordă numai în perioa
da sezonului rece, sau de 
92 lei în situația în care 
ajutorul se acordă pe o 
perioadă de 12 luni.

mailto:ina.jurcone@infomifnedia.ro
mailto:loredana.leah@infarmmedia.ro
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• Reparații. CL Deva a aprobat repararea 
hidroizolației la atelierele școală ale Colegiu
lui Tehnic Dragomir Hurmuzescu. Lucrările 
vor fi extinse și la parterul internatului liceu
lui, cu scopul ca acesta să devină funcțional 
și să poată găzdui elevi. Lucrările sunt esti
mate la 2,51 miliarde lei. (M.S.)

Pe cuvânt de 
președinte
Tiberiu Stroia________
1lberlii.strciaQlnformifledla.ro

După aproape două săptămâni în care 
țara a continuat să se scufunde și 
miniștrii să se bronzeze pe Litoral, președin

tele Băsescu a dat publicității numele ziaristu
lui care a avut tupeul să-l amenințe. Confir
mând, ceea ce presa a dezvăluit aproape ime
diat după declarațiile președintelui, numele 
ziaristului cu tupeu de mafiot s-a dovedit a fi 
Sorin Roșea Stănescu.

Ceea ce a lipsit însă din toată teravura 
iscată de președinte au fost dovezile. 
Iar, prin lipsa unor dovezi, putem presupune 

că oricine poate să-l sune pe președinte, să-i 
zică ceva de mamă și să-i închidă telefonul în 
nas. Astfel, după ce ani de-a rândul, tătuca 
Iliescu ne-a zăpăcit de cap plimbându-ne prin 
meandrele concretului, Băsescu reușește, fără 
nici un efort, să ne lase gură cască plonjând 
ridicol. Asta 4 făcut și ieri când, decât să țină 
o țară-ntreagă în suspans putea foarte bine să 
tacă din gură. Sau să încerce, împreună cu 
atât de mult lăudatele servicii secrete, să 
organizeze un flagrant. Și să-l prezinte pe 
mafiot în fața națiunii cu cătușele la mână. 
De ce nu a făcut-o vom afla probabil peste 
50 de ani.

Teodor Atanasiu: Nu cred că

Ministrul Apărării invită tinerii să devină profesioniști în Armata Română

Armata va 
lupta „în 
deplasare"

Gheorghe Pogea

■ Ministrul Apărării 
Naționale, vorbește 
despre perspectivele 
armatei române.

Adrian SAlAgean________________
Adrlan.salageanQinfonniMdiB.ro

Pentru a deveni interope- 
rabilă cu armatele NATO, 
armata română cheltuie în 
acest an un buget de 710 mi
lioane dolari. Pentru anul 
2007 bugetul planificat este de 
1190 milioane dolari. Toți 
acești bani vor face obiectul 
unor credite internaționale pe 
care România le va contracta 
în următorii ani.

CUVÂNTUL LIBER: Pentru multi 
dintre români garanția unei 
securități naționale 
redutabile sub umbrela 
NATO ar fi prezența unor 
baze americane in România, 
după modelul țărilor din 
vestul Europei. își va Ace 
armata americană baze pe 
teritoriul românesc?

Teodor Atanasiu: în urma 
negocierilor care se poartă 
vom ajunge la o soluție dife
rită de cele de până acum. în 
România vor exista baze 
mixte româno-americane care 
vor fi folosite pe rând atât de 
armata română cât și de 
armata americană.

C.L.: Există in strategia exis
tentă, înființarea unei astfel 
de baze militare mixte in 
partea da vest a țării, in 
Transilvania?

vor exista baze militare ame
ricane în afara Dobrogei. Ge 
îi interesează pe americani 
este să aibă baze de dizlocare 
pe diferitele teatre de 
operații, adică vor o infra
structură specifică: port, aero
port și cale ferată.

C.L.: Se știe că noua 
strategie de apărare a țării 
se bazează pe o formă 
activă de prevenire a 
actelor ostile țării noastre. 
Cât de mult va crește 
ralul armatei române ca 
prezență pe fironturi 
străine în baza acestei 
noi tactici de apărare 
națională?

Teodor Atanasiu: 
Strategia „proaC- 
tivă”, pe care a 
adoptat-o NATO și 
care a fost adoptată 

. și de armata ro
mână, presupune ca 
tot mai multe forțe 
trebuie să fie dislo- 
cabile rapid pe tea
trele de operații de pe tot 
mapamondul.

De aceea România are în 
plan ca până în anul 2015 
majoritatea forțelor armatei 
române să poată fi * trimise 
operativ în orice parte a glo
bului unde există conflict.

Asta înseamnă că dacă azi 
avem în Irak circa 850 de sol
dați, în 2015 România ar 
putea exporta stabilitate, la 
nevoie, prin dislocarea a zeci 
de mii de soldați.

C.L.: După model occidental, 
și în armata română există . 
acum o deschidere în a pri
mi sub arme femei.
Nu riscăm o oaste de 
„fustițe”?

Teodor Atanasiu: Este vorba 
de a acorda șanse egale pen
tru bărbați și femei de a ocu
pa posturi, inclusiv posturi de 
comandă, în cadrul armatei. 
E o strategie adoptată de mult 
timp de statele membre 
NATO care s-a dovedit foarte 
utilă.

în general, prezența femi-

ta timp război s-a consumat 
prea multă muniție. La noi 
un fhilitar incorporabil ne 
costă 2200 de dolari în fiecare 
an numai pentru a-1 învăța să 1 
tragă cu pușca. Un profesio-> 
nist are un contract pe mi
nim cinci ani de zile, deci el 
consumă acești bani o sin
gură dată, el doarme acasă, 
mănâncă acasă. De aceea 
luându-le pe ciclu de wnci 
ani, costurile unui mmtar 
profesionist nu simt cu mult 
mai mari decât la un militar*  
incorporabil.

Vîcepremier hunedorean
Deva (D.I.) - Vicepremierul desemnat Ghe- 

orghe Pogea, este președintele filialei jude
țene Hunedoara a Partidului Democrat și 

consilier județean. De 
profesie inginer, doctor 
în știința și ingineria 
materialelor, Gheorghe 
Pogea a absolvit Institu
tul Politehnic București. 
A urmat mai multe spe
cializări postuniversita
re în țară și străinătate. 
Deține experiență și 
cunoștințe aprofundate

în domeniul micro și macroeconomic, 
cunoștințe și experiență managerială apli
cată. A publicat mai multe articole cu ca
racter științific în reviste de specialitate și 
este autorul a peste 7 studii și proiecte în 
domeniul siderurgiei, 7 brevete de inovații 
și o invenție. în plan politic, a fost mem
bru al echipei care a conceput Programul 
de Guvernare al Alianței D.A. între 2000 și 
2005, perioada în care deține funcția de 
președinte al BPJ al PD - filiala Hunedoara, 
Partidul Democrat a obținut în plan local 
cele mai bune rezultate din anii 1992-2004.

Teodor Atanasiu

Bata nașterii: 23 septembrie 1962, 

Sttre cMtă: căsătorit, 1 copil

Studii: 1982 - 1987, Institutul Politehnic 
din Cluj Napoca, Facultate de Mecanica, 

* 1999, The Open University Business 
Scholl, Management financiar, Manage
ment competitiv

Carieră politică: Februarie 1990 - mem
bra PNL* 1993 - prezent, Președinte al 
Filialei PNL Alba * 1996 - prezent, Con
silier, Consiliul Judejean Alba

nină în armatele statelor occi
dentale este de 15-20 la sută. 
La noi deocamdată este până 
în șase la sută. Deci mai este 
loc...

C.L.: Se tot vorbește de o 
armată română formată din 
profesioniști. O sAtistică 
din Serbia arată că pe an 
costurile cu un astfel de 
ostaș sunt intre 24.000 și 
41.000 de euro. Ne permitem 
o astfel de armată?

Teodor Atanasiu: (zâmbind): 
Probabil că la sârbi fiind atâ-

C.L.: Câți profesioniști va 
avea armata română?

Teodor Atanasiu: Circa 90.000 
de oameni până în 2007. Din 
care 15.000 civili și 75.000 mi
litari.

C.L.: Deci, profesioniștii vor 
înlocui militarii în termen 
până în 2007?

Teodor Atanasiu: Episodul 
cu militarii în termen 
chemați sub arme în armata 
română se va termina în 
trimestrul patru din 2007.

Un om normal nu 
ar fi putut face așa 

ceva. Această crimă 
nu va rămâne fără 
urmări pentru noi, 
românii. Este încă 
un episod din serialul 
în care anumiți 
români ne fac de 
rușine peste hotare 
și cei care au de 
suferit sunt oamenii 
cinstiți.
Gheorghe Rogociu,

Este deplorabil ceea 
ce s-a întâmplat și 

va avea urmări 
asupra tuturor 
românilor. Nimeni nu 
are dreptul să ia viața 
unei alte persoane și 
nimic nu justifică 
această crimă. Cred 
că avea probleme psi
hice, pentru că un om 
normal nu ar fi făcut 
așa ceva.
Mhjodora Rogociu,
Deva

Crima este crimă 
indiferent asupra 

cui este comisă, dar 
să omori chiar pe con
fidentul Papei este de- 
a dreptul oribil. Cu 
siguranță avea 
dezechilibre psihice 
dar fapta acestei 
românce s-ar putea să 
aibă urmări neplăcute 
pentru românii care 
călătoresc în Italia. 
Alin Nuț,
Deva

Este revoltător. în 
primul rând este o 

nouă pată neagră pe 
emblema țării noastre 
și dacă România nu 
știe să-și promoveze 
valorile și oamenii 
care ne reprezintă cu 
cinste oriunde, 
Europa ne va 
cunoaște doar datorită 
cerșetorilor și infrac
torilor.
Georgeta Popescu, 
Deva

Este un act dement.
Numai o pesoană 

anormală putea să j 
facă așa ceva, altfel 
eu nu pot să-mi explic 
acest gest. Nu cred că 
fapta acestei românce 
va avea urmări 
asupra românilor cin
stiți pentru că 
românii sunt de două 
feluri: oameni foarte 
de treabă și secături. 
Mircea Iue,
Deva

1lberlii.strciaQlnformifledla.ro
Adrlan.salageanQinfonniMdiB.ro


• Steaua atacă Liga. Campioana Româ
niei, Steaua, susține, azi de la ora 21.45, pe

1 stadionul Lerkendal din Trondheim, manșa 
secundă a partidei cu Rosemborg din cadrul 
turului trei preliminar al Ligii Campionilor. 
După 1-1 în meciul tur trupa lui Protasov e 
obligată să înscrie măcar un gol pentru a se 
califica. Partida va fi transmisă în direct de 
TVR1. (C.M.)

• Schumi la Mdaren? Cotidianul german 
Bild Surie că pilotul german Michael Schu
macher ar putea părăsi scuderia Ferrari, 
urmând să semneze un contract cu McLaren 
Mercedes, însă campionul mondial nu a 
dorit să facă nici un comentariu. "Mariajul 
cu italienii este în criză, Schumi discută cu 
Mercedes", scrie Bild. (C.M.)

A*.  •> ’•' > •• •

Roșu și Eremia au fost 
excluse din lot

București (C.M.) - Gimnastele Monica 
Roșu și Alexandra Eremia au fost excluse, 
temporar, din lotul olimpic, până își vor 

rezolva problemele de greu
tate și pe cele medicale, a 
decis, luni, Comitetul Exe
cutiv al Federației Române 
die Gimnastică. Monica Roșu 
are interdicție de a se antre
na timp de o lună, din cauza 
ușor probleme la spate, iar 
Eremia se reface după o

operație de apendicită. Potrivit antrenoru
lui Octaviân Belu, cele două gimnaste se pot 
întoarce oricând la lot, dacă vor fi pregătite 

^fizic și vor demonstra că doresc să facă per
formanță. După excluderea din lot, Roșu și 
Eremia se vor întoarce la cluburile la care 
6unt igitimate, SC Bacău, respectiv Steaua 
București.

fîT "
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Aproape de ținta la CE de tir

Andreea Urițescu

■ Arcașele hunedore- 
ne au realizat o perfor
manță superioară celei 
cerute de F.R. de Tir.
ClPRIAN MARINUȚ 

clprian.marinuteinfornimedja.ro

Aninoasa - Cei patru 
sportivi de la Minerul Ani- 
noasaj componenți ai 
loturilor României, au avut 
o comportare bună la Campi
onatele Europene de Tir cu 
Arcul, rezervate juniorilor și 
cadeților, desfășurate în 
perioada 15-21 august în 
Danemarca. Cea mai bună 
performanță au realizat-o 
componentele echipei de 
junioare, Andreea Urițescu, 
Luminița Sîrbu (ambele 
Minerul Aninoasa) și Corina 
Curelar (CSS Rădăuți), care s- 
au clasat pe locul VII. 
Următorul rezultat ca valoare 
a fost obținut de Andreea 
Urițescu, câștigătoarea Miss 
Sport Cuvântul liber, care a 
ocupat locul IX în concursul 
individual al junioarelor.

Performanțele României sunt 
mai bune decât baremul soli
citat de Federația Română de 
Tir care a cerut să avem 
echipa între primele opt și o 
sportivă între primele 20.
Sponsorizare de la COR

“După această performanță 
F.R. Tir va solicita Comite
tului Olimpic Român apro
barea unui buget pentru 
pregătirea acestor sportive în 
vederea participării la JO din 
2008 de la Beijing”, afirma 
Viorel Hăbian, antrenorul 
lotului național al României 
și al CS Minerul Aninoasa. 
„Noi am avut o tehnică la fel 
de bună ca și adversarele. Nu 
am realizat însă aceleași 
rezultate pentru că nu am 
avut arcuri și săgeți la fel de 
performante și din cauza con
dițiilor meteo dificile, cu vânt 
puternic”, afirma Andreea 
Urițescu. Cei doi cădeți de la 
Minerul Aninoasa prezenți la 
turneu, Răzvan Marcu și 
Ștefan Ristei, au avut evoluții 
bune, dar n-au reușit să se 
claseze între primii 20. Luminița Sîrbu

. ..După medalii, nu în 
excursie la CM

J București (C.M.) - Antrenorul coordona
tor al lotului olimpic feminin de gimnas
tică, Octavian Belu, a declarat, ieri, după 

excluderea din lot a 
sportivelor Monica Roșu 
și Alexandra Eremia, că 
la Campionatele Mondi
ale de la Melbourne vor 
participa doar gimnastele 
cu șanse de a obține o 
medalie. “Nici un mo
ment nu s-a pus proble
ma neparticipării la CM,

nici nu s-a discutat acest aspect în cadrul 
Comitetului Executiv. Vom participa cu 
câte gimnaste sunt capabile să lupte pentru 
medalii. Obiectivul la CM rămâne același, 
cucerirea unei medalii. Europenele au fost 
o lecție. Am mers cu trei fete, când ne 
puteam duce cu una singură pe o medalie 
și procentajul participare - rezultate era de 
sută la sută”, a precizat Belu.

Octavian Belu

Alina Pogăcean și antrenorul Cosmin Văcărașu

■ Alina Pogăcean a 
obținut a treia medalie 
consecutivă la senioare, 
deși e încă junioară.

ClPRIAN MARIHUȚ______________________

cipriarUnarinut@mfarmraedia.ro

Deva - Cea mai valoaroasă 
sportivă a secției de lupte de 
la CSS Deva, junioara Alina 
Pogăcean a obținut medalia 
de bronz în cadrul Campi
onatelor Naționale de Senioa
re, desfășurate Ia finalul 
săptămânii la Târgu Mureș. 
Sportiva antrenată de Cosmin 
Văcărașu, n-a avut nici un fel 
de complexe în fața experi
mentatelor sale adversare și 
a reușit să obțină a treia 
medalie la senioare din cafi- 
era sa, deși are doar 18 ani. 
în sferturile de finală

Păgăcean (categoria 51 kg) a 
eliminat-o pe reprezentanta 
CSS Motru. în semifinale Ali
na a luptat împotriva favori
tei turneului, o sportivă de la 
Steaua, medaliată și la CE din 
acest an și a fost învinsă. în 
meciul pentru bronz, sportiva 
deveancă a dispus clar cu 9-0 
de reprezentanta Rapidului și 
a reușit să urce pe treapta a 
treia a podiumului. „Pentru

că a rămas fără medalie la 
Internaționalele României, 
din cauza unei accidentări, 
Alina a vrut să se revanșeze 
și a muncit enorm la antre
namente, obținând această 
valoroasă medalie. E un 
rezultat important pentru ea, 
mai ales că în aceast an a fost 
ocupată și cu pregătirea ba
cului, la care a obținut nota 
9,05”, preciza Văcărașu.

Taifun la CM 
de canotaj

Tokio (C.M.) - Un tai
fun este anunțat pentru 
joi, la Gifu, oraș din 
Japonia care va găzdui, 
în perioada 28 august - 4 
septembrie, CM de cano
taj, a anunțat Federația 
Internațională de Cano
taj (FISA). La Gifu sunt, 
în prezent, vânturi și 
ploi puternice. Taifunul 
ar putea afecta zona 18 
ore iar în locurile unde 
se pregătesc sportivii 
prezenți deja la Gifu au 
fost luate măsuri pentru 
ca antrenamentele să se 
desfășoare în bune con
diții. La CM de la Gifu 
România va fi reprezen
tată de un lot format din 
26 de sportivi

FC CIP a câștigat la Reșița
Deva (C.M.) - Echipa antre

nată de Marius Rupacici. și-a 
confirmat statutul de invitat 
vedetă al turneului desfășurat 
duminică la Reșița și a 
câștigat trofeul pus în joc. în 
semifinale FC CIP a învins cu 
4-2 formația Poli Gomonth 
Timișoara (Divizia A), prin 
golurile marcate de Matei (2), 
Șotîrcă și Moț, iar în finală 
devenii au dispus cu 3-1 de 
clubul, gazdă, Silvanus Reșița, 
grație reușitelor semnate de 
Matei (2) și Vișan. Echipa 
deveană a participat la 
turneul de la Reșița la finalul 
stagiului de pregătire pe care 
l-a efectuat pe parcursul

săptămânii trecute la Poiana 
Mărului. Antrenorul Marius 
Rupacici s-a declarat mulțu
mit, atât de pregătirea rea
lizată în cantonament, cât și 
de prestația elevilor -săi în 
meciurile de verificare. „Can- 
tonamentul a decurs foarte 
bine. Dincolo de pregătire, 
marele câștig a fost buna 
integrare a celor cinci noi 
achiziții în cadrul lotului de 
jucători. Pe parcursul meci
urilor jucătorii au respectat 
exact sarcinile ce le revin. Au 
fost și semne că încep să se 
contureze relațiile de joc, dar 
mai e încă mult de muncă”, 
preciza tehnicianul devean. Antrenament al FC CIP Deva condus de Marius Rupacici

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 banirr

CUM TE ABONEZI?
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(2.269 iei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

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

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
pănă sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.
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Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trîmite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
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6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei veehi) 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)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Strada

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

clprian.marinuteinfornimedja.ro
mailto:cipriarUnarinut@mfarmraedia.ro
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• Adversar. Tenismanul Vic
tor Hănescu (foto) îl va întâl
ni pe jucătorul peruan Luis 
Horna în runda inaugurală a 
turneului de la New Haven. 
Dacă va trece de Horna,

Hănescu va juca în faza următoare a com
petiției cu britanicul Greg Rusedski, cap de 
serie numărul 9.(MF)

• Absență. Mijlocașul echipei Liverpool, 
Steven Gerrard, accidentat la gambă, este 
indisponibil pentru meciul cu ȚSKA Sofia, ca
re se va disputa astăzi în manșa secundă a 
turului trei preliminar al Ligii Campionilor.(MF)

Dino Radja refuză Realul
Zagreb (MF) - Baschetbalistul croat Dino 

Radja, fost jucător'în NBA, a refuzat un con
tract pentru două sezoane propus de gru
parea Real Madrid, campioana Spaniei în 
sezonul 2004/2005. Potrivit presei croate, 
inițial clubul spaniol i-a propus un contract 
de trei milioane de euro lui Radja, care de 
doi ani s-a retras din activitate și este pre
ședinte al clubului din Split.

Radja, în vârstă de 38 de ani, a solicitat 
un răgaz de câteva zile pentru a lua o de
cizie, însă clubul din Madrid a diminuat va
loarea ofertei. „Banii nu reprezintă o prio
ritate. îmi doreșm să joc la Real Madrid și 
să demonstrez că sunt încă în stare să fac 
acest lucru. M-am pregătit 20 de zile pen
tru a începe la Real Madrid, iar după ce 
am decis să semnez, am aflat că au scăzut 
valoarea ofertei. Din acest motiv am refu
zat”, a spus Radja, pentru cotidianul Slobod- 
na Dalmacija. După ce a câștigat campio
natul Croației cu Split în 2003, Dino Radja 
s-a retras din activitate pentru a deveni pre
ședintele clubului.

Radja a trecut și pe la Panathinaikos.

CFR Cluj trebuie să înscrie
■ Victoria cu FC Vaslui 
i-a motivat pe jucătorii 
antrenați de Dorinei 
Munteanu.

Paria (MF) ■ Cotidianul L'E- 
quipe a anunțat ieri că ata
cantul ivorian Aruna Dinda- 
ne urmează să fie titular la 
echipa RC Lens, în meciul cu 
CFR Cluj, contând pentru 
manșa secundă a finalei Cu
pei UEFA-Intertoto. Dindane 
nu a fost folosit în meciul de 
sâmbătă, din etapa a patra a 
campionatului Franței, câști
gat de RC Lens, cu scorul de 
7 - 0, în fața formației AJ Au

Button a răspuns criticilor săi

Pancu este pe 
făraș

Istanbul (MF) - Con
ducerea clubului Beșik
taș vrea să rezilieze con
tractul jucătorului Dani
el Pancu, pentru a-1 a- 
chiziționa, în perioada 
de transferuri din iarnă, 
pe fundașul echipei Cel
tic Glasgow, Dianbobo 
Balde. Potrivit cotidia
nului Akșam, Beșiktaș a 
ajuns deja la un acord 
cu Balde, care urmează 
să semneze un contract, 
cu gruparea din Istan
bul In ianuarie 2006.

Beșiktaș va plăti pen
tru achiziționarea lui 
Balde suma de 4 milioa
ne de euro. „în cazul în 
care Pancu va pleca, Be
șiktaș va începe demer
surile pentru achizițio
narea unui libero foarte 
bun. însă deocamdată a- 
cest plan este ținut se
cret de conducerea clu

M. Navratilova

Legendă
Toronto (MF) - 
Jucătoarea ameri
cană de tenis, Marti-' 
na Navratilova, a 
câștigat, duminică, al 
35l4ea titlu din cari
eră, după ce s-a 
impus în proba de 
dublu a turneului de 
la Toronto. Navratilo
va, în vârstă de 48 
de ani, â câștigat 
primul său turneu în 
anul 1974, cu 11 ani 
înainte ca partenera 
sa de dublu, Anna- 
Lena Groenefeld, să 
se fi născut. în total, 
Navratilova a câștigat 
167 de turnee de 
simplu, dintre care 
18 de Grand Slam, 
175 la dublu și nouă 
la dublu mixt. La 
Toronto, Navratilova 
și Groenefeld âu 
învins îh finală, cu 
scbrul de 5 - 7, 6 - 
3, 6 - 4, cuplul spa
niol Conchita Mar- 
tinezA/irginia Ruano

■ Pilotul echipei BAR- 
Honda spune că trebuie 
să se și distreze, altfel 
muncește degeaba.

Istanbul (MF) - Jenson But
ton a declarat că piloții de 
Formula 1 trebuie să se mâi 
și distreze, pentru că altfel 
muncesc degeaba, răspunzând 
astfel la criticile fostului cam
pion mondial Jackie Stewart, 
care a spus despre el că exa
gerează în privința distracții
lor nocturne, informează coti
dianul The Sun. „Mă deran
jează atunci când oameni care 
nu știu nimic despre viața 
mea privată își spun părerea 
despre ea, mai ales în situația 
în care prestația mea în curse 
este constantă. Dacă oamenii 
ar vedea cât de mult ne antre
năm, chiar și ațunci când 
suntem în vacanță, âr înțe
lege. Trebuie să ne mai și dis
trăm, altfel nu arfe nici un 
sens să muncim”, a spus pilo
tul echipei BAR-Honda. But
ton a relatat cum și-a petre

bului, pentru
eventuali
tatea în 
care Da
niel Pancu 
ar rămâne 
la Beșik
taș”., no
tează coti
dianul 
Sa- /

Prioritate
Roma (MF) - Patronul 

echipei AC Milan, Silvio 
Berlusconi, dorește să-l 
transfere de la AS Roma 
pe fundașul Cristian Chi- 
vu, a anunțat, luni, agen
ția Calciomercato. Ber
lusconi urma să aibă ieri 
o întâlnire cu antrenorul 
milanezilor, Carlo Ance
lotti, pentru a stabili pri
oritățile viitorului sezon. 
Potrivit sursei citate, u- 
na dintre aceste priori
tăți ar fi aducerea inter
naționalului român de la 
AS Roma, pentru care 
Berlusconi este dispus 
să-l cedeze pe fundașul 
brazilian Cicinho, jucă
tor la Sao Paulo. 

xerre. „RC Lens are puține 
șanse să reediteze, în meciul 
cu CFR, festivalul său ofensiv 
din partida cu Auxerre. în 
primul rând pentru că este

.............................................
Rezultatul obținut la Vaslui no dă 
speranțe și pentru meciul cu Laos, 

din returul finalei Cupei UEFA

Dorinel Munteanu

.......... •...............n 
rar să se _ wițină acest, joc 
bun două meciuri la rând. 
Apoi, pentru că Lens va fi pti- 
vată de căpitanul Jeroîne Le
roy, suspendat pentru trei 
meciuri din cupele europene, 

cut ultimele trei săptămâni. 
„Mai întâi am fost la Shang
hai, pentru o acțiune de pro
movare, iar apoi am stat la 
Ibiza cu cinci dintre prietenii 

• mei și a fost grozav.”, a preci
zat revelația sezonului trecut.
Speriat de trafic

Button a precizat că sin
gurele țări în care nu a con
dus în timpul plimbărilor în 
oraș sunt Turcia și China. 
„Oamenii conduc nebunește 
aici, în Turcia. Probabil că 
vor considera această declara
ție a mea un compliment. Nu 
ani condus aici, am un șofer. 
China este altă țară în care 
nu am condus. Uitasem cât de 
înfricoșător era în China, în
să mi-am amintit acum apro
ximativ două săptămâni, când 
am revenit acolo”, a. explicat 
pilotul. Button s-a clasat al 
cincilea în Marele Premiu de 
FI al Turciei, care a avut loc, 
duminică, pe circuitul de lân
gă-Istanbul, ocupând în pre
zent locul 11 în clasamentul 
piloților, cu 23 de puncte.

Cheltuieli record pentru JO
■ Securitatea la 
Olimpiada din 2012 ar 
putea costa un miliard 
de lire sterline.

Londra (MF) - Costurile 
pentru asigurarea securității 
la Jocurile Olimpice din 2012, 
de la Londra, ar putea ajunge 
la suma de un miliard de lire 
sterline, susține un fost ofițer 
din cadrul Scotland Yard, ci
tat de publicația The People. 
Majoritatea acestei sume va fi 
cheltuită pe tehnologie, dome
niu în care costurile sunt ade
sea subestimate. The People 
notează că organizatorii JO- 
2012 au decis să sporească 
măsurile de securitate și să 

după eliminarea din partida 
din România”, scrie L'Equipe. 
Potrivit sursei citate, antreno
rul francezilor, Francis Gillot, 
a declarat că. prioritatea sa 
este să îi facă pe jucători să 
uite partida din campionat pen
tru a evita „euforia” exage
rată la ora meciului cu CFR. 
L'Equipe mai notează că echi
pa franceză are o medie de 2,2 
goluri înscrise pe meci în 
competițiile la care a partici
pat ia începutul acestui sezon.
Optimism

Antrenorul-jucător Dorinei 
Munteanu a declarat că victo
ria obținută de CFR Cluj în 

Jenson Button are parte de un sezon mai modest. *

cea de 225 de milioane de lire 
sterline, stabilită inițial în 
acest scop, ca urmare a ata
curilor teroriste din luna iu
lie, de la Londra. „Măsurile 
de securitate vor fi atât de 
stricte încât va fi mai ușor 
pentru teroriști să pătrundă 
în sediul MI5 decât în satul 
olimpic. Am fi norocoși dacă 
securitatea ne va costa mai 
puțin de un miliard de lire 
sterline”, a declarat o sursă 
din cadrul organizatorilor 
competiției din 2012.
Scut aerian

Astfel, organizatorii au so
licitat ca avioane ale Royal 
Air Force (aviația militară 
britanică) și elicoptere să pa- 

'Trvrtoi îr» nnro 

meciul cu FC Vaslui, scor 3 ■ 
0, în etapa a III-A a Diviziei 
A, este benefică în vederea 
partidei de astăzi. „înaintea 
acestui joc am fost sub pre
siune, deoarece obținusem 
doar două egaluri în primele 
două etape. A fost o dăruire 
exemplară și am abținut acest 
succes care, prin prisma jocu
lui, este echitabil. Acest rezul
tat ne dă speranța și pentru 
meciul om Lens, din returul 
finalei CupeiiSFA. Chiar da
că nu voi jucat eu, am un lot 
valoros pe care mă pot baza”, 
a spus Munteanu. Partida RC 
•Lens ■ CFR Cluj va fi arbi
trată de o brigadă israeliană?

se situează locațiile olimpice, 
pe o arie de cinci kilometri. 
De asemenea, trupe SASfcse 
vor afla în permanențâslîn 
alertă, iar scafandri d intr-un 
escadron special vor asigura 
securitatea pe apă. Satul 
olimpic se va afla sub moni
torizare permanentă pentru^ 
prevenirea unor tentative cT 
sabotaj. Toate aeroporturile; 
gările, porturile și stațiile de 
autobuz vbr fi supravegheate 
de polițiști. în toate avioanele 
se vor afla polițiști înarmați. 
Publicul care va fi prezent la 
competițiile din cadrul JO va 
trece, la intrare, printr-un 
control cu detectoare de me
tale și un control al genților, 
în satul olimpic vor fi insta- 
1c+a nnmoro do cnnrnvoc/hArP
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Citește C.L. in continuare!

Cuvântul Liber a pregătit pentru tine un concurs ce va schimba look-ul 
casei tale. Folosește șansa de a avea termopane de la C.L. pentru casa ta
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Vând ap. 1 camera (01)
•«■Mrt ctati In Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupatoflă Imediat, preț 180 milioane lei. 
TeL 0720/062014 (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)
• vM ta 2 cam. decomandate, 2 balcoane, 
apometre, parchet, L Manlu, et Intermediar, 
preț. 1,25 mid, tei. TeL 0745/367893.
» rtM MartMMat 2 camere decomandate, 
contorizărl zona Udo, 2 balcoane, 1 închis, 
vedere interior, usdttorie. boxă bed. neaodabil. 
TeL 0723/683812,218392.
• vM aMrtMMit 2 camere decomandate, 
■vmg. oaicon incnis, partner laminat, gresie, 
faianță, modem, 56 mp, zona Liliacului, Deva, 
preț 1 M. lei negociabil. Tel. 0745/266071.
• «M apartMMKl 2 camere decomandate, 
zonă centrala, et 1 partner in camere, oucatane 
si hol laminat, uși lemn masiv, balcon închis, 
faianță gresie, lavabll preț 120.000 RON. Tel. 
223541.0726/703314.
• vWaMrtreare*  2 camere semldecomndate, 
contorizări, firi îmbunătățiri, et 1, zona Piața 
Centrală, Deva, preț 75.000 RON. TeL 224296, 
0788/361782.
• vM apreteM*  2 camere, 1 miliard, et 2, 
cartier Dada, Deva TeL 243327,0742/542452

• vând casă în sat Betelin, nr. 30, corn Vețel, 
gradină mare, curte, fântână în curte, locuibilă 
preț negociabil. Telefoane 0254/237877, 
0721/343549.

• vtnd 2 canwr». GoWu. deco*
mandat parter, preț 77.000 RON Tel. 0720/ 
437889.
• vând apartMMHt 2 camere, In circuit Dada 
vizavi de școală, et 3, contorizări, liber, preț 
84.000 RON/negodabIL Tel. 0745/511776.
• vând apartremirt 2 camere, parter, toate 
uiiiitănie, centrală termica, posibilități de extin
dere Tn față, pentru sediu firme, cabinete 
medicale sau locuințe, Hațeg. TeL 770735,770367, 
0722/876141.
• vM vartMMHt 2 camere, ultracentral, zona 
Pieței Centrale, decomandate, preț 1.100.000.000 
lei, nu sunt agent Tel. 0724/528853.
• vândapretenaHl 2 camere, zona Dada, et 1, 
circuit balcon închis, ușă metalică, parchet 
stejar, gresie, faianță, vedere tn față, preț 80.000 
RON. TeL 0788/165702.
• vând apartMMi*  2 camere, zona Dada, et 1, 
contorizan, parcnet laminat gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, preț 65.000 RON. Tel. 
0745/302200.
• vând regard apartament 2 camere, 40 mp, 
decomandate, parter, contorizărl, Ideal pt priva
tizare. Preț fix 700 mii. Exclus Intermediari. Inf. la 
tel. 229034 sau 0724/ 355166.
• vând regent pe motiv de emigrare, 3 aparta
mente a cate 2 camere. Dada, etaje 1-2-3, ocupa- 
bile imediat prețuri 17.500.18500,19500 euro. 
Sunați acum. Tel. 0721/815781.
• vănd apartament confort 1, contorizărl, preț 
un miliard lei. Tel. 223336.
• re a, ST-56 mp, etaj inter i-
diar, b-dul I. Maniu, contorizărl, centrală termică 
nouă. Preț 970 milioane, negodabll. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• regmăS apartamente, zona Dada et 1,2 3, 
amenajate recent contorizări, ocupablle 
imediat, prețuri 19300-17500 euro/aparta- 
mentuL Rog a ofer seriozitate. Tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• regent cantortdri, et 1, zonă bună Preț. 920 
milioane. Tel 0740/26029. (Prima-lnvest)
• w *,  Dada, et 2, balcon închis, parchet 
contorizărl apă, gaz 2 focuri, preț 720 mil, neg., 
tel. 0745/640725,206001 (Mimason)
• In Were 15, în turnuri, dec, parchet laminat, 
gresie, faianță, balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mit, tel. 
0740/173101206001 (Mimason)
• zona AL Jiului, drcult parchet, faianță, stare 
bună, cărămidă, 700 mii., neg., tel. 
206001(Mimason)
• AL Mrrtlor, sdec, 2 holuri, baie amenajată, 
contorizări, etl, 620 mii, tel. 164631 215113. 
(Mimason)
• zana u, circuit et 1 liber, preț 950
mii, tel. 0745/159608,215111 (Mimason)
• zona Md iDecembrie, et 3, contorizărl, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• ana Bălcmos etaj Intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parcnet rara modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498, 232808,0788 
165702 (Fiesta Nora)
• zona Em li, etaj intermediar, decoman
date, oucatane moomeata, parcnet gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat preț 67 000 RON, tel. 0788 
165701232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zona L Corvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200,232808,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Can0ak bloc de cărămidă 50 mp, etaj 
2 decomandat balcon, apometre, gaz 2 rocuri, 
parchet preț 110.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (fiesta Nora)
•zona Hon 15, etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14500 euro, 
tel. 0723/251498, 232808, 0788/165702 (Fiesta 
Nora)
• zona Dada, circuit balcon închis, parchet 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
78.000 RON, tei. 0723/251498,232808,0788/165702. 
(Fiesta Nora)

•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comanda, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
cnet gresie, faianță apartament toarte ingnjit 
585 mii, neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cotniăîmpăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
■ocazia, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Tel 23520B. 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Wcra 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zonă contată I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• amenajat, tatanță gresie, balcon, ocupabil 
imediat bd-ul Dacia, preț 76.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• wgrert, zona Dada, amenajat modem, 
contorizări, et intermediar, preț 60.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona I et intermediar, balcon, st 48 
mp, contorizări, preț 70.000 ran, tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)

• zi K, dec., 2 balcoane, modificări, hol 
central, contorizărl, apometre, gaz, 2 focuri 
repartitoare, amenajări modeme, mobilă de 
bucătărie nouă preț 110.000 ron, tel. 0740/ 
013571. (Garant Consulting)
• Deck, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578 (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• ZamUrMos decomandata, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomamMii et bun, parchet gresie, 
faianță lavabll, contorizări. Preț 38000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)

iha , ivita, bucătărie, superame- 
eto pfețU^^Mdle|^ nt» m'X/^IS. 

(Agenția Imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crinului, semldec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•eă ă dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
AL Neptun, ultracentral. Preț 120.000 lei. Tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betanla) 
•k i circuit parcnet oaicon, contonzân, Dine 
întreținut Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0720/169303,0740/914688  (Casa Betani a) 
•eăkiten r, dec., centrală termică proprie, 
gresie, faianță parchet recent renovat 
Bălcescu. Preț 88000 lei neg. TeL 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betanla)
• ei ă bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă Al. Muncii. 
Preț 30.000 euro neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betanla)
• ei ă ocupabil Imediat proaspăt renovat,
contorizan, Daicon mare, parcnet Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0 V9146 (Casa Betanla)
• parter, Nm întreținut, parchet, gresie șl fa
ianță modeme, cor Izărt, Al. Teilor. Preț 59.000 
lei neg. Tel. 223400,0743/103622, 0742/005228 
(Casa Betanla)

m L Manlu, 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. (Evrlka) 
•zona Zandkeecu. decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrlka)
• decomandata, cMnkUl, gresie, faianță par
chet lavabll, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrlka) 

•zona bU Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil Imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrlka)
• zona Micro, semldec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hldrolzolație italiană preț 520 mil. tel. 
235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semldec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Manlu, etaj Intermediar, amenajat, 
contorizărl, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1200. mid. neg. Tel. 0745/666447. 
0254234401. (Rubin's Home)
• zona lălceocu, etal Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447, 0254.234401. 
(RuDtn's Home)
• zona Dada, termopan. centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. TeL 
0745/666447,0254234401. (Rubin’S Home)
• zona URacuU, dec. amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat Preț 1,030 
mid. TeL 0745/666447, 0254.23440L (Rubin’s 
Home)
•zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabll, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mil. neg. TeL 
0745/666447,0254234401.  (Rubin'S Home)
• zona KogăHcoanu, in circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (Rubin'S Home)
• zonă contratt, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin'S Home)
•zonă ultacrertrală vedere Ja cetate, modificat 
St 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin 'S Home)
• zona Zanflrascu, etaj intermediar, dec., bine 
întreținut merită văzut Preț 1 mid. TeL 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)

• zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet, merită văzut preț neg. 
TeL 0741/301548,0254234401. (Rubin 's Home)
• zona Udo, dec, et 6, amenajat contorizărl, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc, Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona kxL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
rauper ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona AL Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•ratadecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizărl 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)
•agent, Htmedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. TeL 0720/062014. (Casa Grande)
• regent ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat, centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
•ugent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000 
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• agent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat
25500 euro. TeL 218693, 0745/398767,
wn/tem. (Alfa)
• zona M3-Hunedoara, sdec., parchet, gresie, 
faianță et intermediar, preț 530 mii, neg., tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
•zona MB, parter, preț 160 mii, tel. 0721/839624 
(Partener-Hunedoara)
• zona Ccnrin, Hunedoara, dec, 800 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• ogari. In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima-lnvest)

• ogari, zona Aleea Armatei, Gojdu, Scărișoara, 
la prețul pieței și cu plata imediată tel. 
0788/165702.232808,0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• vănd apartament 3 camere dec., 80 mp, boxă 
str. Carpațl, 44000 euro. Tel. 0745/253413.
• vănd apartament 3 camere îmbunătățit 
centrală termică beci, boxă în pod, ne(mobllat), 
zona OM Hd. Tel, 0720/921266, Hunedoara.
• vănd apartament 3 camere, amenajat ultra
modern, unicat, preț 225.000 RON Tel. 0720/ 
437889
• vând apartament 3 camere, bloc cărămidă 
etal Intermediar, CT, parchet în camere, ocu 
Imediat Deva Tel. 0721/744514
• vănd apartament 3 camere, decomandate, 
contorizărl, vedere în două părți, 2 balcoane, S 
98 mp, etaj I, zonă centrală Preț 1330 mid. lei 
negociabil. Tel. 228615.
• vi apartament 3 camere, zona Dacia, et 2, 
contorizărl, parchet, gresie, faianță vedere la 
bulevard, preț 74000 RON, Tel. 0788/165702.
• vănd apartament 3 camere, zona Dacia, etaj 
Intermediar, 650 mil. Tel. 0745/253413.
• vănd apartament 3 camere, zona Decebal, etaj 
Intermediar, decomandat 3 balcoane, parchet 
apometre. gaz 2 focuri, preț 47.000 euro. TeL 
0723/251498.
• vănd apartament 3 camere, zona l Creangă 
decomandat, balcon, parchet fără modificări, 
apometre, gaz 2 focuri preț 145.000 RON. TeL 
0723/251498.
• vănd agent apartament 3 camere decoman
date, hol central, eventual mobilat îmbunătățiri, 
modificat contorizat Al Păcii, et. 2, preț 41.000 
euro negodabll. Tel. 0741/154394 sau 213244
• vănd regrert apartament 3 camere decoman
date. hol central, ocupabil Imediat contorizări, 
modificări, îmbunătățiri, Gojdu, et. 2, eventual 
mobilat preț 40.000 euro negociabil. TeL 213244 
0741/154394
• zona L Manlu, în L-url, et. Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdul N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrlka)
• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Prograud, et. 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(EvritaD
• 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, telefoane 0745/253662. (Evrika)

• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona O. Ei, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare, parchet stejar, gresie, faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498, 
232809,0788165702 (Fiesta Nora)
• zona Carpațl decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet, fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745 302200,232808,0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Mineralul etaj intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică parchet, 
gresie, faianță preț 94.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788 165703,232808,0745302200.  
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu. parter, decomandate, centrală 
termică modificări interioare, parchet stare 
bună vedere în două părți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zonă cantată l- Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• sdec. bucătăria, baie, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 32.500 euro, neg, 
tel. 0741/154.401, 227.542 seara (Garant 
Consulting)
• zona Progresul dec., hol central, balcon, 
amenajări modeme, modificări, c.t, preț 41.000 
euro, tel. 0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona Mârăsti, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, ct 
preț 42.000 'euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et 2, balcon, amenajări, 
contorizări, preț 32.000 euro, tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, ap. modest Mihai Viteazul, preț 
37.000 euro neg. Tel. 223400. 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• dec, geamoi termopan, centrală termică
proprie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. 
deosebit Al. Păcii, preț 36.000 euro neg., tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa
Betania)
• et ț dec, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie și faianță modeme, ușă metalică 
beci, Mărăști, preț 43.500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387896. (Casa Betania)
• et ă dec., vedere în 2 părți, balcon mare, 2 băi, 
contorizări, I. Creangă preț 43.000 euro neg, tel. 
223400,0742/005228,0720/387896. (Casa Betania) 
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona 1 Decembrie, modificat, termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 
40000 euro. TeL 0745/666447, 0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zonă ultracentrală, parchetat gresie și faianță 
bine întreținut contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548,0745/666447, 
0254234401. (Rubin's Home)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. TeL 
0741/301548,0254.234401. (Rubin’s Home)
• dec termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548, 
0254234401. (Rubin's Home)

LICITAȚIE
PRIMĂRIA COMUNEI PEȘTIȘU MIC
jud. Hunedoara, concesionează prin licitație publică 3 parcele de 
teren situate în extravilanul satului Dumbrava, zona de agrement 
Valea Roatei.
Relații suplimentare precum și caietul de sarcini pot fi obținute 
de la sediul Primăriei corn. Peștișu Mic, tel./fax 0254/735.735. 
Licitația oublică va avea loc în data de 12 sept. 2005, ora 10.OO, 
la sediul Primăriei Peștișu Mic. (28842)

• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona l , decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, 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, ocupabil 
imediat preț 860 mid. lei, negodabll. TeL 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zonal Corvln, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. TeL 235019,0724/506610. (Casa de Vis) 
•zonă cantradă comandate, 2 băl, gresie șl 
faianță tn bucătărie șl bale, laminat centrală 
termică, balcon închis, ST 87 mp, preț 1J80 mil. 
lei neg. Tel 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• uratul 8T=90 mp, et A 2 băl, 3 balcoane, cen
trala termică confort sporit amenajat 220000 
RON,Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• umnt at A1 bale, balcon, gresie, faianță 
parcnet, 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/887467. (Alfa)
• agent et 1,2 băl, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg, TeL 218693,0745/396767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 bale, termopan, centrală 
termică 160000 RON. TeL 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• agent hal central, balcon închis cu termopan, 
contorizărl, mobilă dormitor nouă ocupabil 
Imediat; preț 1,03 miliarde, Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent Deva, zonă bună etajul 2, centrală 
termică balcon închis, Instalații sanitare noi. 
Preț 880 mil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• agent decomandată centrală termică 
parchet gresie șl faianță 2 băl, balcon închis, 
termopan, ST-90 mp, et 3, zona Bălcescu, preț 
35.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• urgent Deva, et 2, decomandate, renovat, ușă 
metalică lavabll, totul nou, 880 milioane. TeL 
0722/564004 (Prima-lnvest)
• regent somldecomandi ST-58 mp, amena
jat recent termopan, gresie șl faianță modeme, 
parchet laminat, uși schimbate, ocupabil 
imediat, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• regen i Strada Minerului, et 2, centrală 
termică Instalații noi, balcon închis, preț 860 
milioane. Tel. 072&710903. (Prima-lnvest)
• Huntdoara, el intermediar, centrală dec., 
vedere la bulevard, preț 950 mii., neg., tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)
•zoniuitacentn -Hunedoara, et Intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg., tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• ogant Dada, sdec., et3, contorizări, preț 680 
mit, neg., tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdec., et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mil, neg, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona B-dul Dacia, sdec., parchet contorizări, 
preț 800 mil, tel. 0745/159573. (Mimason)
• L wgont zona Carpațl, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44000 euro, tel. 0745/266071, (Mimason)
• Dorobanți doc, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizărl, preț 15 mld„ neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Malorescu, dec., amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer 
condiționat, preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•In zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrlka)
• zona Dorobanți Mărăștiul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței și cu plata imediat tel. 0745 302200, 
232808,0788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• vând apartament 4 camere, Deva, zona Poliția 
Județ decomandate, etaj intermediar, amenajări 
interioare, CT, preț 185.000 RON. Tel. 0720/ 
437889.
• vind urgent apartament 3 camere, Minerului, 
etaj intermediar, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță preț 95.000 RON. Tel. 
0745/302200.
• zona Ufacutul dec., modificat living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)
• agent zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
ct, preț 140.000 ron, tel, 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• urgent decomandate, hol pătrat Deva, et 3, 
zonă centrală ST-90 mp, complet contorizat, 
parchet, preț 1,4 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona M3, Hunedoara, centrală 2 băi, preț 820 
mii, neg, tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• zona pieței centrale, zonă liniștită, loc de 
parcare, balcon de 7,5 m închis, 2 băi, centrală 

termică aer condiționat, parchet, preț 142 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• urgent ST=75 mp, et. 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=65 mp, et 6,2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 5T=80 mp, et 2,2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa) 
•etădec., 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului, preț 
140.000 lei neg. TeL 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• dec, 2 băi. 2 balcoane, modificări interioare, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet posibilități mansardare, Dorobanți. Preț 
160.000 lei neg. Tel. 223400. 0724/169303, 
0743/103622. (Casa Betania)
• dec, vedere în două părți, balcon, parchet 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)

•Zona Mul Decebal, et.4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. neg. TeL 0745/666447, 0740/232043, 
0254/234401. (Rubin's Home).
• Zona Bălceecu colț cu Emlnescu, 110 mp, 
amenaistPreț 35000 Eur. neg. Tel, 0745/666447, 
0254/234401. (Rubin's Home).

Cumjhir ap. 4 camere (08)
• cumpftr ipMtMMfil 4 camere, Deva, central, 
etaj l-ll, ofer 145 mid. lei. TeL 0720/437889.

Vând case, vile (13)
• una comori, bale, bucătărie, uitraamenalate, 
centrală termică termopan, bale cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966.
• vănd cm* 4 camere+50 ari, grădină la șosea 
TeL 0744/899541
• vănd cm* în Deva str. Horla 2 corpuri, 
centrală termică garaj, ST. 750 mp, Tel. 
0722/347512,0722/790008,228448.
• rind cm* tn Deva zona centrală centrală 
termică, st 700 mp, P+l, 8 camere, 2 băl, 2 
bucătării, gresie, faianță parchet preț 200.000 
euro, negociabil. Tel. 224296,0788/361782,
• rind cMă 2 camere, bucătărie, anexe, gaz, 
apă grădini 500 mp In Slmerla Str. Hunedoarei, 
nr. a Tel. 0265/264979,0744/778823.
• rind CMă 6 camere, 2 băl, 2 bucătării, 
centrală termici preț 2,5 mid. negociabil, tel. 
719728
•Mr. Horei, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253661 (Evrika)
• Zona uita centrala 2 cam, bucătărie, bal e, hol, 
cămări, locuibilă apă gaz, curent toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST.500 MP. 
FS30 M. PR--T .75,000 EUR,NEG, TEL0745666447, 
0254.234401 (Rubin'S Home).
•ran*  cental*,  2 camere, bucătărie, bale, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 
miliarde lei, telefon 0788/497.615. (Agenția 
Imobiliară Nr. 1)
•Dova, parter+eta], 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0786/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
•zona CUurirari, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr, 1) 
•Dwa. 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrali st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., telefon 
0788/497.616 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004 partert mansardă 4 camere, 2 băl, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrali 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• unștri, Din, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 
700 mp teren, apă gaz metan, canalizare, 85.000 
euro. TeL 0722/564004 (Prima-lnvest)
• wgcnl 1 cameră bucătărie, bale, garaj, SC-72 
mp, ST-106 mp, toate utilitățile, Deva, preț 1,8 
miliarde, negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• 3 camere, bucătărie, bale, gaz metan, apă
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva, preț 400.000 lei neg. Tel. 
223400, 0724/169303, 0740/914688. (Casa
Betanla)
• p+l, 4 camere, 2 băi. garaj, bucătărie, curte+ 
gradină st 1200 mp, centrală termică proprie, 
Deva, preț 120.000 euro neg. Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betanla) 
•zona Harta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-UO mp, preț 800 
mil„ telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• la 22 km d*  Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, In Deva, tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro. neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Deva, ultracentral, 4 camere, 2 bucătării, 
bale, hol central, garaj, curte, grădină, st450 mp, 
preț 100.000 euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)

Cumpăr case vile (14)
•to Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat tel. 211587, 0745/253662, 
(Evrika)
• urgent Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002, în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• vănd casă (vilă) P+M nouă Șoimuș, 
apă+gaze, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 beciuri, 
living mare (scări int) terasă garaj, anexe, 
grădină Preț negociabil. Inf. tel. 225046 sau 0727/ 
934959
• vând regent casă de vacanță în Boholt, 
grădină+livadă 2300 mp, apă gaz, preț 25.000 
euro negociabil. Tel. 0742/019418

Vând case la țară (17)
• Breton kâreețMă nr. 40, 3 camere, hol, 
cămară baie cu gresie, faianță hidrofor, fosă 
septică bucătărie, anexe, pivniță fântână viță 
de vie, pomi fructiferi, sobe teracotă noi, cablu 
tv, RC în 2004, st 36 ari, sc 280 mp, 1,150 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0720/243253.
• vând casă în Băcia cu anexe și gradină 23 ari, 
gaz 2 focuri, fântână apă-canaJizare la poartă 
preț negociabil. Tel. 216231,0741/196582.

• vând casă In com. Pul nr. 13, compusă 
dto 3 canwre, bucătărie, bale, apă curentă 
dto bazin propriu TeL 779151,0740/481030, 
preț negodab*
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• vând CMă nouă Băcia, nr. 31, gaz 2 focuri, 
fântână apă-canailzare la poartă plus materiale 
de construcții. Inf. 212631,0741/196582,
• vând regent casă în construcție cu autorizație 
valabilă D+P, executată din beton și BCA st 1700 
mp, gradină toate utilitățile, la 3 km de Deva, 
zonă pitorească preț foarte bun. TeL 
0720/354453.
•zona lâniiMin, 2 corpuri de casă o cameră 
bale, 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 Bâratos 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântâni In curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de VifijL 
•zona Lașnlc, 3 camere, bucătărie, terenZ^ț 

650 mii. lei, negociabil, telefoane 23SJ&, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
oentru o altă casă preț 550 mil. lei, negociabil, 
tel. 235019,0724/508610 (Casa de VIȘ)

•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis; 
anexe, curte, grădină 20 aif, prat 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/mA. (Casa de Vis) 

•to W km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă ap*  curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil, telefon 0786/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•to lohott, construcție nouă living de 34 mp. 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/23662. (Evrika)

• regată 1 camere, bucătărie, bale, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=72Q mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgrert, 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent > camere, bucătărie, bale, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgrert, 4 camere, bucătărie, bale, SC=15S mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând garsoniere (19)
• vând de urgență garsonieră 2 camere, et 1, bl. 
A Dacia, multiple îmbunătățiri, preț 600 mil. 
negociabil. Tel. 228109, după ora 16.00.
• vând garsonieră confort I dec ocupabilă 
imediat bd. Decebal, Tel. 0741/154401.
• vând garoonlâri confort l, decomandate, 
ocupabilă Imediat bd. Decebal. Tel 0741/154401.
• vând garsonieră zona Emlnescu, Poliția județ, 
et. 3, decomandată 40 mp, apometre, gaz 2 
focuri, parchet balcon închis, preț 95.000 RON. 
TeL 0788/165703.
• vând garsonieră zona Favorit etaj interme
diar, 42 mp, balcon mare, modificată convertor, 
preț 850 milioane negociabil. Tel. 0722/714887. 
•zona HgrHul dec, et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrlka)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupablle Imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrlka)
• d«c, crenpM mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Gojdu, garsonieră dublă semidecoman
date, parchet gresie, faianță contorizărl, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498.232809,0788-165702 
(Fiesta Nora) j
• zonă ntr , parter, bun pentru spafitl'. 
comercial sau birouri, semidecomandate,' 
contorizărl, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• garsonieră In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788 165702. (Fiesta Nora)
• zona Emlnescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4,
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță bucătărie mare, preț 95 000 RON 
tel. 0745 302200, 232808, 0788 165703. (Fiesta___ 
Nora) <

• regent, zona Miorița, dec., bucătărie tip baR 
parter, preț 600 mii, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Gojdu, dec., amenajată la cheie, contor- 
izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona PoMa Jud., 42 mp, dec, et 3, preț 870 mii, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona ALCrișului, sdec., et. 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608. (Mimason)
• conf, ă dec, suprafața peste 35 mp, et inter
mediar, ocupabilă imediat bl. 15, zona Artima, 
tel. 0741/154.401, 227.542 seara (Garant 
Consulting)
• urgent zona Decebal, dec, et. intermediar, 
dec, balcon, amenajări, contorizări (apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare), preț 80.000 ron, tel. 
0740.013.971. (Garant Consulting)
• zona Plata Centrală dec, balcon, et interme
diar, preț 68.000 ron, tel. 0740.013.971. (Garant 
Consulting)
• suprafață prate 35 mp, ocupabilă imediat 
zona Bdu-I Decebal, tel. 0741/154401, 227.542 
seara. (Garant Consulting)
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1. ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000) ’.
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărâsti, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă excep ra>>âl 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, cartier Dacia, preț 310 milioane tei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
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•decomandate, am Dorobanți, st. 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• de nandt st 40 mp., centrali termici 
proprie, parchet, gresie, faianță, geamuri 
termopan, balcon. Dorobanți. Preț82.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa 
Betanla)
• etaj 3, contorizări, balcon, bine întreținuți. 
Calea Zarandului. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betanla)
• etaj 3, cu 2 camere mari, baie cu geam, gresie, 
faianța, parchet, contoriziri, meriți văzută 
Albea Romanilor. Preț 55.000 lei neg. Tel. 223400,

^0740/914688, 0720/169303. (Casa Betanla) 
^■*2  camere, semidec., parchet, baie cu 

■gresle+faianță bloc de cărămidă totul contor-

• SC DANIS COM EXPROD SRL angajează șoferi 
distribuitori, muncitori necalificați în panificație 
și brutari. Tel. 237577.

Izat, zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235206; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificați, (cameri 
♦living), repartitoare, parchet, gresie, faianța, 
contoriziri, etaj 1, preț 850 mil, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanț, dec, modificați, gresie, faian
ța, termopan, ușă metalici parchet, contoriziri, 
preț” 680 mil, tel. 235208; 0724420358. (Rocan 

30CQ)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificați modem, 
complet contorizati gresie, faianță parchet, 
tavane false șl spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contoriziri, balcon 
închis, zoni liniștită firi îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• urgent, 51=52 mp, parter, f balcon, gresie,

a
 parchet 82000 RON. Tel. 218693, 0745-

.0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=35 mp, parter, bale, bucitirle, 
balcon închis, centrali termică faianță gresie, 
parchet 23.500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• regent, ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contoriziri, st. 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home) 
•zonă bună Hunedoara, et 1, preț 199mii., neg., 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
•In Deva, zoni bună cu sau firi îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrlka) 
• urgent zona Miriștlul Nou, Progresul, la 
prețul pieței și cu plata imediată tel. 
0788/165703,232808,0745/ 302200. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124

. •17» mp teren, între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502.

■ loc de casă 3516 mp, fa 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
• vând 1000 mp teren zona Deva Tel. 
0726/158688

Ju • vând 2300 mp teren intravilan, Deva Str. 
Alunului (zoni agrement) case vacanță Tel. 
227242
• vând 24700 mp, teren pentru agricultură și 
6.000 mp, teren pentru construcții sau agricul
tură ambele în localitatea Totești-Hațeg, lingi 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 212272
-• vâna 7» mp, teren intravilan Deva Str. Olar
ilor, nr. 19, preț 28500 RON, preț negociabil. Tel. 
0721/223476.
• vând loc de casă intravilan în Hărău. Telefon. 
221811.
• vândteran intravilan acces la toate facilitățile, 
pentru casă sau cabană suprafață 510 mp, fa 12 
m, preț 95 milioane negociabil, inf. Leșnic, nr. 122

f-Iei. 0744/568995.
• vând teren intravilan cu pomi în com. Berth
elot, se poate parcela-87 ari, lângă primărie, 5 
km de Hațeg la asfalt Tel. 770687.

| • vând teren intravilan în Deva, suprafață totală 
de 11.000 mp, front stradal 50 m, preț negociabil. 
Tel. 0721/679186.
• vând teren intravilan, central, în Hărău. Tel. 
221811.
• vând teren Intravilan, Deva, 22 Decembrie, st 
460 mp, apă gaz, curent pe teren, preț 84.000 
RON. Tel. 224296.
• vând teren intravilan, la DN 7, în Vețel, 
suprafață 17,5 ari, fa 15 m, posibilități gaz, apă 
telefon, preț negociere. Tei. 0254/237877, 
0721/343549.
• vând teren intravilanjivadă de pruni, Cinciș, 
500 m de la motel, ST 1500mp FS. 20 m, curent 
electric, la șosea, peste drum de lac, preț 7,5 
euro/mp sau schimb cu auto fabricat după 2002. 
Fără intermediari. Tel. 0720/ 437889.
• vând teren intravilan, prelungirea Vulcan, 
suprafața totală 1200 mp, curent electric, acces 
auto, preț 6,5 euro mp. Tel. 0720/437889.
• vând teren, Deva, extravilan, lângă depozitul 
Peco, st 4200 mp,preț4euromp negociabil. T el. 
0720/437889.
• în Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Mravuan, Skneria, 450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 milioane, negociabil, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• intravilan, Vulcan (mai jos de Viacons), S1200 
mp, fa 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• intravilan, Zăvoi, plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent, apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bârcea Mică 3600 mp, fa 66 mp, gaz, 
curent, plan, eventual parcelat, preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• toc Tbnpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
njp, fa 25 m, apă gaz, canalizare, cu rent, preț 900 
miL lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo- 
bijiarâ Nr. 1)

• parcele de teren, cu st 500 mp, fa 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0/88/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•Deva, 2J mp, fa 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fa 40 m, apă gaz, 

«canalizare. preț 12 euro/mp, telefon
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fa 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zonaCinciș,cuieșirelaapășilașosea,979mp, < 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
•ktlravllan, zonă DN7, st3300 fsSO mp. Apă gaz, 
curent, toate facilitățile preț24 eur neg.. 
mob.0745666447,0254.234401 (Rubin’s Home).
• Intravian zonă prelungirea Vulcan, stS,200 
mp.fa.140 mp. se parcelează preț 8 eur mp.. 
tel.0745666447,0254234401. (Rubin’S Home).
• Intravian zona Sântuhalm st42Q0 mp. Fs. 32m.
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• ■•vi, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Intravian, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravian, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•Intravian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravian, it 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• urgent, 3672 mp din care 1060 mp intravilan și - 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467.(Alfa)
• iagant, krtravlan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467, (Alfa)
• un t, Intravian, ST-3 ha, FS 315 m, toate 
utilitățile, zonă Industrială Deva, poate fi 
parcelat, preț 35 euro/mp. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent, ST-2000 mp, posibilități curent, gaz, 
apă pe teren, Ideal casă vacanță la 10 km de 
Deva, preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• regent, itravlan. ST-2300 mp, parcelabU, loc 
drept, apă gaz, curent electric, zona Zăvoi, preț 
negociabil. ParcelabU 500 mp, preț 21.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• wgent, Mravlan, ST-2000 mp, posibilități gaz, 
curent, fântână Boholt preț 5 euro/mp. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Ceangăi, Intravilan, facilități, canalizare, 
gaz, apă st. 715 mp, fs. 9,5 m, preț 35.000 euro, 
tel. 0740/013.971, (Garant Consulting)
• zona Sântuhabn, Ieșire la DN, st 3600 mp, fs. 
104 mp, preț 57.600 euro, (15 euro/mp), tel. 
0740/018971. (Garant Consulting)

Cumpăr terenuri (22)
• cumpăr teren intravilan, zona Șolmuș, Boholt 
Bălata, Bărsău, eventual cu construcție sau 
fundație, obligatoriu, acces auto, preferabil 
curent electric aproape, fără intermediari. Tel. 
0720/437889,0720/348089.
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrlka)
• zone Cristur-Sântuhalm, minim 5000 mp, 
intravilan și extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073, (Partener-Hunedoara)
• zona Câlan-Hațeg, arabil 10-15 ha, ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)

Vând spații comerciale (25)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27,000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• central, amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• zonă centrală casă cu 2 camere, baie, 
bucătărie, garaj, centrală termică ST= 75 mp, 
preț 185 000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0745/30220. (Fiesta Nora)

Alte imobile (27)
•temă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• 2 camera, intrări separate, contorizări, curent 
trifazic, ideal pentru sediu firmă Deva, zona 
Kogălnlceanu, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• tochktez ap. 2 cam., I Maniu, decomandate, 2 
balcoane, apometre, nemobilat ,100 euro/lună 
avans 2 luni. Tel. 0745/367893.
• închiriez gi eră 2 cam. plus bucătărie, 
zonă centrala, 100 euro, tel. 215487.
• ofer la chirie casă ultracentrală zona liniștită 
centrală termică, grădină mobilată 300 
euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizat, mobilat, 100 euro 
negociabil, Deva Tel. 0721/744514.
• ofer pt închiriere sp. comercial în Deva zonă 
ultracentrală vad f. bun, st. 40 mp și respectiv 
50 mp.Tel. 0721/744514.
• ofer spre închirirere, în Deva spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• primesc 2 eleve în gazdă Deva zonă ultra
centrală la bloc, tel. 219662.
• primesc to gazdă 2 eleve de la țară anul școlar 
2005-2006, apartament în apropierea liceelor 
Traian, Energetic și Grigore Moisil, condiții f. 
bune, centrală termică cameră spațioasă acces 
la baie. Tel. 229897.
• caut fatăfetovâ) ofer gazdă condiții bune. Tel. 
221899
• Mdriez vlâ mobilată garaj, piscină 100 euro. 
Tel. 215487.
• ofer cameră fără chirie, numai cu plata chel
tuielilor de întreținere, unei d-ne sau d-șoare 
singure cu serviciu. Tel. 0254/210919.
• ofer la chirie 2 apartamente decomandate, 
mobilate, zona Piața Centrală et. 1. Tel. 
0745/253413.
• primesc elevă în gazdă Aleea Patriei, bl. El, 
sc. 2, et 3, ap. 31, Deva.
• primesc eleve în gazdă zona Piața Mare Azur. 
Tel. 213081, Deva
• primesc In cazdă o elevă de liceu, zonă 
centrală condiții f. bune. Tel. 0741/554479.
• primesc to gazdă 2 fete, aparatament conto
rizat apă gaz. curent repartitoare, preț avan
tajos. Tel. 0740/469228
• primesc In gazdă o elevă condiții bune, 
telefon 212338 Deva adresa str. Aleea Viitorului, 
bl. E6, sc. 2, et. 2, ap 23, familia Lazăr.
•caut gz sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele- 
■F/xonnlo -ncn/W A7O1 / OQC1CC (T7 11 /lAAKIA

Decese (75)

Soția Corina, fiul Alexandru, nora Veronica, nepoata 
Ramona, aduc multe mulțumiri tuturor celor care prin 
prezență cu coroane, flori, au condus pe ultimul drum, pe 
cel care a fost:

dr.ing. NICOLAE CÂNDEA (LAE)
un bun pomicultor, fotbalist, veteran de război, coleg și 
prieten „Să-i fie țărâna ușoară”

• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată Duiliu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• contrai, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• r ațfl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabl le 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• urgent apartament mobilat, ocupabll, mobilă 
nouă aranjat, frigider, TV color, mașină spălat, 
cuptor microunde, 300 euro/lună Tel 
0722/564004 (Prima-lnvest)
• garsoniera dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(Casa Betanla)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betanla)
• Caut spațiu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447, 0254234401 
(Rubin's Home).
• garsoniera, mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• urgent, soBdt chirie în Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat, pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788 165703,232809,0745 30220. (Fiesta Nora)
• mobttată zona b-dul Decebal, preț 110 euro, 
tel. 0741/154.401, 227542 seara. (Garant 
Consulting)
•apartament 3 camere, amenajat stil occidental 
+centrală zonă bună preț 300 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• ap, 3 caro, dec., mobilat garaj, zona Oituz, preț 
discutabil, tel. 0741/154.401, 227.542 seara. 
(Garant Consulting)

imobile schimb (30)
• schimb cabană cu mansardă și teren 1000 mp. 
Costești nr. 25 A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferență în Deva Tel. 
0723/288282.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel, 0740/025053.
• vând Dada papuc, an fabricație, 1997, preț 
negociabil, Orăștie. Tel. 0721/655779, după ora 
20.00.
• vând wgent Dacia Nova gri metalizat AF 1997, 
14 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută, unic proprietar, preț negociabil, 9.000 
RON. Tel. 0254/232442.
• vând urgent Oltcit Club cu nr. vechi, pentru 
dezmembrare sau înscriere, caroserie perfectă 
motorul necesită reparație. Tel. 0722/453165.

Auto străine (37)
• vând Flat Fiorino autoutilitară sarcină utilă 
600 kg, an fabricație 1994, Diesel, persoană fizică 
preț 3200 euro neg. Tel. 0722/659807, 
0744/191156,232565.
• vând Golf 1 Diesel avariat, fără acte, la 2 i, 
motor 1,6 Passat stare perfectă Preț 500 euro, 
neg., 2 planetare Opel Kadet perfect lmil. buc. 
Tel. 213900 sau 210919.
• vând Opel Astra 1,7 DTI break, 2002, culoare 
roșie, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/087811.

Microbuze. Dube (38)
• vând didiiță Iveco 500 B Turbo Daily a.f. 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radiocasetofon, alarmă închidere centralizată 
Preț negociabil. Tel. 0722/314123.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând mașină scos cartofi, semănătoare Hasia
17 rânduri, tractor 36 cp, mașini de erbicidat 600 
I, 300 l/recent aduse din Germania Tel. 
0723/237400,0723/378752.
• vând semănătoare păioase 29 rânduri, cadru 
disc, teren arabil 15 hectare compact, toate în 
perfectă stare de funcționare, Tel. 264161.
• vând wgent tractor 45 CP și Tîco af 1999, cu 
mici defecțiuni, și Ford Tranzit defect, prețuri 
negociabile. T el. 0726/743274.

Moto-velo (41)
• vând motoretă Mobră turist, preț 100 euro. 
Tel. 0745/260135.

Piese, accesorii (42)
• confecționez huse pentru Logan, Solenza 
Cielo, Opel Astra 17DTI, Peugeot 307, Renault, 
Megan, Clio, Scenic, Twingo, Golf 4, BMW Deva 
Micul Dalas, str. Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

• vând bloc motor Vibrochen ax came pentru 
Lada și diferite piese noi originale, aripi față uși, 
parbrize noi. Tel. 770687.
• vând catalog piese de schimb cu coduri pt. 
Renault Trafic, toate tipurile, anii 1981-1989, șl 
capeți bară originală de Renault Trafic șl capeți. 
Tel. 0745/260135.
• vând centuri siguranță brațe spate, mânere 
uși, Interior, vas cu pompă, ștergător parbriz Da
cia, faruri CN foarte noi, preț bun. Tel. 
0745/260135.

Garaje (43)
• caut garai de închiriat zonă centrală (str. Imp 
Traian, cartier Oituz). Tel. 225002 (după ora 
17.00), 0727/520409,
• ofer spre închiriere garaj, pe termen lung, 
situat în zona centrală între orele 18-21. Tel. 
0254/215202.

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă 1.50/035, cu deschi
dere 2 m, culoare bleumarin, șl un cuier de hol 
pentru haine șl 2 compartimente pentru papuci 
m stare foarte bună Preț 5 milioane lei, fix, 
ambele.
• vând geamuri și uși în stare foarte bună Tel. 
0726/158688
• vând moblă de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 
combină frigorifică mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând mobBă stil, masi vă lemn, deosebită uși 
bufet din crlstal+planlnă lemn masiv, foarte 
valoroasă fabricată în anii 1920, prețuri avanta
joase. Tel. 0724/528853.
• vând urgent din același mobilier, canapea 
extensibilă 2 fotolii și o măsuță preț 7 mii. lei, 
bonus cuvertură și huse. Tel. 212242 seara.
• vânzare dulap 2 uși cu anexă cu vitrină 2 
mese, mobilă de bucătărie, 1 dormeză copii. Tel. 
213894.

Televizoare (48)
• vând TV Panasonic, amplificator Grundig. Tel. 
0745/253413.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Alcatel OT 320, foarte puțin 
folosit, cu încărcător, preț foarte bun. Tel. 
0745/260135.
• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț 
negociabil. Tel. 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium Mrx, 200 mh, 2,1 Gb, 
memorie 64 Mb RAM, monitor, mouse, tastatură 
win 98, intel, acces, imprimantă Canon BJC 1000, 
toate 100 euro. Tel. 0745/260135.
• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam - minicameră Web cu cablu des
cărcare poze + CD instalare calculator Pentium 
I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, garanție 
6 luni Tel. 0740/025053.

Materiale de construcții (53)
• vând 2 geamuri duble în 3 canate de 135x165 
cm și un geam dublu în 2 canate de 135x84 cm în 
stare bună preț negociabil. Tel, 0254/215326.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• pentru colecționari vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 15 mii. Tel. 
0254/211441.

Electrocasnice (56)
• vând congelau*  4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând congelator 5 sertare, 3 milioane vechi, 
negociabil. Tel. 229017.
• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Telefoane 770367, 
770735.
• vând convenabil frigider Zill, stare bună Tel. 
0254/229439
• vând frigider Arctic cu congelator și aragaz cu 
4 ochiuri. Tel. 210900,0744/611145.
• vând frigider Zill, stare bună preț 2500.000 lei. 
Tel. 0742/414020.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• cățeluș metiș foxterrier de 15 luni foarte 
drăguț și jucăuș, maro cu alb își caută stăpân și 
prieten cu suflet bun. Tel. 0720/049799.
• oferim gratuit un pisoi, adult negru educat și 
curat unor iubitori de animale. Tel. 222441 și 
0723/973283.
• vândă vaci, adresa: satTâmava, corn. Brăniș- 
ca, nr. 45, numele Rai Partenie, preț negociabil.
• vând castraveți, preț 7.000 lei/kg. Telefon 
262069.
• vând pord 160-180 Kg și purcei 3 luni. Tel. 
210900,0744/611145.
• vând vițel de 4 luni, în Deva str. Sântuhalm, nr. 
69B. Tel. 210850.

Comemorări (76)

Altele (61)
• cumpăr tel, fag, pe picior, condiții de 
exploatare, sau buștean, zona Hunedoara, Arad, 
Timiș, Caraș Severin. Tel. 0720/437889.
• vând desene șabloane de lucru mână Kellm, 
radio partizan 1950, partituri muzică ușoară 1930 
pentru colecționarii, bancnote, brichete taba
chere magnetofon Grundig Unitra, Deva. Tel. 
214818
• tablouri plcturt în ulei, xerox, perfectă stare, 
covor persan nou. Tel. 0721/490949.
• vând acte Audi 100 CC, an fabricație 1986 - 700
E negociabil Tel. 0745-533-675.
• vând bateri*  piramidală creștere găini ouă- 
toare. Tel. 0256/210977.
• vând candelabru de cristal de boemia, per
fectă stare cu trei becuri, preț negociabil. Tel. 
212272.
• vând cântar platformă fabricat de balanța Si
biu, cântărește până la 110 kg, stare irepro
șabilă preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cavou cimitir Bejan, preț negociabil. Tel. 
213833.
• vând cherestea de rășlnoase, calitate foarte 
bună cu acte în regulă preț en-gros 420 RON. 
Tel. 0722/566048
• vând copiator Canon MP 1550 în stare perfectă 
de funcționare la preț avantajos, Tel. 
0722/314123.
• vând foarfecă profesională-45,00 RON.cande- I
labra 2 brațe ■ 35,00 RON, fustă piele nr. 50, 
neagră-100,00 RON, vestă piele nr. 50, bărbațl-70 
RON. Tel. 234076. -
• vând batant Bosch w275 și convector FK25 pe 
gaze, tiraj natural, stare perfectă prețuri nego
ciabile. Tel. 0254/215326
• vând nașku de cusut germană Konler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272.
• vând pianină marca Kaps Berlineză coarde 
bronz, stare foarte bună preț negociabil. Tel. 
213081-Deva.
• vând rucsac cu ramă aluminiu mov, nou, preț 
execelent. Tel. 0745/260135.

Pierderi (62)
• pierdut c<unet asigurat pe numele Brudan 
Virgil Comei. Se declară nul.
• ptordut camei de asigurat pe numele Mihu 
Petra. Se declară nul.
• ptordut carnet de asigurat pe numele Rujoi 
David. Se declară nul.
• pierdut legitimație handicap pe numele 
Cioran Eugenia Se declară nulă

Apeluri (65)
• ki data de 21.102004, în localitatea Hunedoara, 
la intersecția B-dul Decebal cu strada Chizid, a 
avut loc in jurai orei 13.00 un grav accident de 
circulație. Rog eventualii martori să mă 
contacteze la numărul de telefon 0721/463311.

Matrimoniale (69)
• domn 43 de ani 170/70 doresc să cunosc o 
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.
• tânăr 28 ani doresc cunoștință în vederea 
prieteniei, cu tânără între 20-35 ani. Aștept sms. 
Rog seriozitate. Claudiu, Hunedoara Tel. 
0724/697167.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă local și interur
ban, cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, 
dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

Au trecut 6 luni de durere și 
tristețe de la trecerea în neființă a 
dragei mele mame

ROZALIA BĂDOIU
dragostea și recunoștința mea să-i 
fie mângâiere în lumea de dincolo. 
Te voi păstra mereu în sufletul 
meu.

Fiul Bădolu Nicolae

• ofer sorvld vornic pentru nunți la un preț buni 
Tel. 0723/933333.

• Test Hag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri șl informații suplimentare 
în perioada 25 Iulie ■ 25 august, la sediul din 
Oeva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromln), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

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

• efectuez masaj reflexoterapie pentru diferite 
afecțiuni, reumatismale, circulația sangvină, 
stress, tiroidă digestie, insomnii, cocsatroză, 
ginecologic, etc. Tel. 0724/635032.
• efectuez refiexoteraple la domiciliul clientului 
pentru diferite afecțiuni, preț atractiv. Tel. 
0254/211948,0746/209137.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• asistentă medicală, angajată la CMI, caut al II- 
lea loc de muncă de preferință în domeniu. Tel. 
0721/223476.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm Inginer absolvent calculatoare, 
pentru întreținere șl cș ații ret ah xi 
> toare șl Imprimante, dornicii stabil In 
Deva șl experiență în domeniu. Informați la 
teL 214T77 sau 0727/199822.

• Cooperativa Astra angajează urgent 
tipograf OFFSET sau țineri domld de a se 
caHca In meseria de tipograf. CV-urile șl 
Informații la teL/fax 0254/230267 sau 
0721/328835.

• dacă dorești să câștigi mal mult, Insti
tutul Metn Media Tr; ini: din Cluj 
Napoca angajează pe o perioadă de 2 ani, 
operatori de Interviu pentru un sondai de 
opinie In munidpBle Deva, Hunedoara, 

meni, Petrtă Vulcan. Pentru înscriere șl 
Informații sunați la 0788/636706 sau 
0264/444777.

• Importator produs, a net. șl de 
unică folosință din Germania caut colabo
rator firmă în vederea distribuției 
produselor noastre In ludețul Hunedoara. 
Tei. 0746/161636.

• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândudcl, re. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu, In vederea realizării 
produselor tricotate și croșetate. TeL 
0254/206094, Int 25.

■ angajez șofer cu domiciliu în Deva. Tel. 
0740/420521.

• SC Optimedla angajează personal pentru , 
tâmplărie pvc, termopan. TeL 0254/232969, 
0723/025015.
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•Soluție. Orașul austriac Fucking a găsit o so
luție pentru a preveni furtul indicatoarelor de 
către turiști, îngropându-le în blocuri de ciment.

•Concluzie. Avionul Boeing 737, 
aparținând companiei cipriote Helios, s-a 
prăbușit din cauza unei probleme apărute la 
sistemul de presurizare și a lipsei de carbu
rant, a afirmat, ieri, șeful comisiei de 
anchetă, Akrivos Tsolakis.

În nisip. Un sculptor 
în nisip își demonstrează 
talentul pe o plajă din 
Durban, în Africa de Sud.

(Foto: EPA)

Ar putea primi interdicție
New York (MF) - Actorul neo-zeelandez 

Russel Crowe ar putea primi interdicție în 
Statele Unite în urma unui incident din 
iunie, chiar dacă victima agresiunii sale își 
retrage plângerea. Avocatii actorului 
încearcă să-l convingă pe Nestor Estrada, 
portar la un hotel din New York, agresat de 
Crowe, să-și retragă plângerea în schimbul 
a cinci milioane de dolari. Chiar și așa însă, 
necazurile lui Crowe nu se rezolvă, pentru 
că există dovada infracțiunii comise de el 
și pentru că nu este cetățean american.

Interdicția ar putea fi catastrofală pen
tru cariera lui Crowe, care joacă în princi
pal în producții hollywoodiene.

între timp, actorul în vârstă de 41 ani ar 
fi început un program de consiliere la ce
rerea soției sale.

Rolling Stones în turneu

Doi morți
Paris (MF) - O femeie 

și o copilă au murit în 
noaptea de duminică 
spre luni, după ce au 
fost lovite de o mașină 
pe terasa unei cafenele 
din Paris, incidentul fi
ind soldat și cu doi ră
niți, a informat politia.

Cele două persoane 
decedate sunt o femeie 
originară din Sri Lanka, 
în vârstă de 40 de ani, și 
fetita ei de doi ani. O 
rudă a celor două și șo
ferul mașinii au fost ră
niți. Șoferul este un chi
rurg de circa 40 de ani, 
care a ratat o curbă, iar 
vehiculul a urcat pe tro
tuar și a intrat pe terasa 
cafenelei, situată într-o 
intersecție.

Viteză 
limitată
Londra (MF) - Guver
nul britanic examinea
ză rezultatele cercetă
rilor unui program 
care utilizează „tehno
logia inteligentă de 
adaptare a vitezei", 
având în vedere con
trolarea centralizată 
pe viitor a vitezei de 
deplasare a mașinilor.

donatele
Washbgton (MF) -
Trei pisici sălbatice 
africane donate în 
Statele Unite au adus 
pe lume două rân
duri de pui în stare 
de sănătate exce
lentă, ceea ce 
demonstrează că ani
malele donate se pot 
reproduce în sigu
ranță. Cei opt pisoi 
cu blana de culoare 
maro deschis și ochi 
verzi au fost con- 
cepuți în cadrul unui 
menage a trois felin.

■ Trupa și-a început cel 
de-al 31-lea turneu 
mondial cu un concert 
la Boston.

Boston (MF) - Formația Rol
ling Stones și-a început noul 
turneu mondial duminică, în 
fața a 36.000 de spectatori adu
nați pe scena Fenway Park 
din Boston. în puțin peste 
două ore de spectacol, grupul 
britanic condus de Mick Jag
ger și Keith Richards a inter
pretat mai mult de douăzeci 
de cântece.

Ei nu au interpretat „Sweet 
Neo Con”, o piesă nouă, în 
care îi critică pe neo-conser- 
vatorii americani din jurul 
președintelui George W.

Luptă împotriva incendiilor
■ Portugalia propune 
acțiuni comune în 
Europa pentru stingerea 
incendiilor.

Bobby, de câte ori găsește baticul stăpânei, 
și-l însușește jueându-se cu el. (Foto: fan)

Paris (MF) - Ministrul por
tughez de Interne, Antonio 
Costa, a reluat ieri o propune
re a omologului său francez, 
privind organizarea de ac
țiuni comune ale serviciilor 
europene de luptă împotriva 
incendiilor, în special în ță
rile mediteraneene.

într-un interviu acordat 
postului de radio francez Eu
rope 1, Costa s-a pronunțat 
pentru o serie de măsuri co
mune, inclusiv pentru con
struirea unui avion european 
pentru stingerea incendiilor, 
„construit de Europa pentru 
Europa”.

Preferatele deputațîlor
Londra (MF) - „Codul lui Da Vinci” și al 

șaselea volum din seria „Harry Potter” se 
numără printre cărțile preferate ale depu- 
taților britanici aflați în vacanță, potrivit 
unui studiu al unei firme de comunicații.

O carte mai serioasă, biografia fostului 
premier conservator William Pitt „cel 
Tânăr”, scrisă de fostul lider conservator 
William Hague, a reușit să se strecoare pe 
locul al doilea în topul preferințelor mem
brilor Camerei Comunelor, între „Codul lui 
Da Vinci” și „Harry Potter”. Pe a patra 
poziție se află o biografie a lui Mao, citită 
mai ales de laburiști.

O japoneza atacata de lei a murit
■ Femeia, în vârstă de 
50 de ani, era membru 
al personalului Amba
sadei Japoniei la Harare.

Harare (MF) - O japoneză 
atacată de lei în timpul unei 
vizite într-un parc din Zim
babwe a murit la spitalul din 
Harare, a anunțat poliția. Fe
meia a intrat, joi, într-un loc

Demisie. Papa Bene
dict XVI a acceptat 
misia episcopului argen
tinian Juan Carlos

T

Inundații în Austria
Viena (MF) - O persoană a 

murit și o alta a fost grav 
rănită în urma viiturilor pro
duse de ploile abundente în
registrate la sfârșitul săptă
mânii trecute în sudul Austri
ei, au anunțat, ieri dimineață, 
serviciile de pompieri.

O femeie în vârstă de 50 de 
ani a murit îngropată sub 
dărâmăturile casei sale din 
satul Gasen, prăbușită din 
cauza unei alunecări de teren, 
au precizat serviciile de inter
venție. O altă femeie, aflată în 
aceeași locuință, a fost trans
portată la spital în stare 
gravă. Localitatea Gasen ră
măsese, ieri dimineață, com
plet izolată. Orașul Graz, ca
pitala provinciei Styria, este 
parțial inundat, iar situația 
era considerată încă îngri
jorătoare ieri, când serviciile 
meteorologice anunțaseră noi 
precipitații.

Bush. Acest titlu, care a dat 
deja naștere la polemici, figu
rează pe noul lor album, „A 
Bigger Bang”, a cărui lansare 
e prevăzută la 6 septembrie.

Principala noutate a turne
ului mondial este o scenă in
spirată de Teatrul Globe din 
Londra, unde se jucau piese
le lui Shakespeare. Patru sute 
de spectatori au luat loc pe 
cele cinci rânduri din dreap
ta și stânga scenei. în centrul 
scenei a fost montat un ecran 
mare pe care rulau imagini de 
la concert, dar și imagini mai 
vechi ale grupului. Dispozi
tivul scenic a avut o suprafață 
de o sută de metri pătrați, 27 
metri înălțime și o greutate de 
300 de tone și a fost instalat 
de 265 de muncitori.

(Foto: EPA)Incendiile devastează Portugalia

„Mijloacele de acțiune tre
buie folosite în comun”, a 
adăugat el, subliniind că acest 
lucru ar reduce și costurile, 
care „simt foarte mari pentru 

împrejmuit din parcul „Leul 
și ghepardul”, însoțită de un 
ghid și de un alt turist.

„Unul dintre lei a atacat-o 
pe femeie când se pregătea să 
plece din locul respectiv, iar 
alți lei, al căror număr nu 
este cunoscut, s-au alăturat 
atacului împotriva femeii fără 
apărare”, a povestit un pur
tător de cuvânt al poliției, 
Wayne Bvudzijena.

fiecare țară”. Costa a declarat 
că Franța și Portugalia vor 
semna „un acord cu privire 
la ajutorul reciproc în ceea ce 
privește protecția civilă”, dar

„Ghidul și membri ai 
ambasadei nipone au reușit 
în cele din urmă să o salveze, 
după ce au aruncat cu pietre 
în animale”, a adăugat el. 
„Femeia a fost grav rănită”, 
a declarat purtătorul de 
cuvânt, adăugând că ea a fost 
transportată la spital, unde a 
decedat vineri.

Autoritățile au demarat o 
anchetă. 

nu a furnizat detalii desprS 
prevederile acestuia.

Omologul său francez; 
Nicolas Sarkozy, a pledat pen
tru o „reciprocitate” în ceea 
ce privește utilizarea forțelor 
europene, pentru a favoriza 
întrajutorarea între „țările 
limitrofe” în cazul unei serii 
de incendii.
Ajutoare

Costa a salutat „răspun
surile pozitive” oferite de mai 
multe state europene în urma 
cererii de asistență lansată de 
Lisabona pentru stingerea 
incendiilor care devastează 
țara. Franța, Spania și Ger
mania au fost primele țări 
care au răspuns apelului.

Portugalia trece prin cea 
mai gravă perioadă de secetă 
din ultimii 60 de ani.


