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Cerul va fi variabil, cu unele înnorări. E cerută Casa Căsătoriilor
■ Clădirile mai multor 
instituții publice din 
județ ar putea fi retro
cedate.

Deva (M.S.) - Sediile mai 
multor instituții de interes 
public din județul Hunedoara 
ar putea fi retrocedate foștilor

proprietari, potrivit noilor re
glementări legale. între clădi
rile care fac obiectul restitu
irii în natură se numără gră
dinițe, școli sau pavilioane de 
spitale, potrivit unei situații 
întocmite de Prefectura Hune
doara.

în municipiul Deva, pe lista 
clădirilor revendicate se află

imobilele care găzduiesc Casa 
Căsătoriilor, Serviciul Public 
de Impozite și Taxe, Centrul 
de Plasament al Minorilor, 
pavilioane din Spitalul 
Județean.

Primarul Mircia Muntean 
afirmă că autoritățile au la 
dispoziție mai multe spații 
achiziționate, de-a lungul a-

nilor, la prețuri convenabile 
pentru actualul curs al pieței 
imobiliare.

„Noua lege este binevenită. 
Au trecut 15 ani de demo
crație și ar trebui să înche
iem odată capitolul retroce
dărilor. Oamenii trebuie să 
fie puși în drepturi”, este de 
părere primarul, /p.3

vechi de locuințe din Baris, ocupat de imi
granți africani, s-a soldat, in noaptea de 
joi spre vineri, cu 17 marți și 30 de răniți, 
dintre care doi sunt in stai» gravi, au 
anunțat pompierii. 7p.l2 (Foto: epa»
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t Special, kuni, 29 atyust 2005, guvânțul 
Uter ofera, Imr-S spetiâlă, irif&rmaflt
legate de pregătirea în familie pentru 
începerea noului arvșcolar, 2005 - 2006. 
Veți putea afla noile prețuri la rechizite, 
uniforme și alte accesorii necesare unui elev 
pentru a se prezența așa cum trebuie la 
școală.(S.B.)

4; Pentru casa ta!
Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMO

BILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lan
sează un produs special creat pentru agenția 
TA imobiliară! Grăbește-te să faci cunoscută 
oferta ta, tuturor! Spațiul publicitar ți-1 pune 
la dispoziție Cuvântul liber! /p*
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Cornetiudi (Poienița 
Voinii)Jpădurenii, im- ■ 
brăcați Iii minunatele lor 
costume,- vor fi prezenți ■ 
cu mic Su mare la săr- J 
bătoareâ lor anuală

3 șipnâine, pe Dealul IM

Drumuri modernizate in județ

investitori străini în România în 2005
în primele cinci luni ale acestui an, în România au fost înscrise 

4.625 societăți comerciale® participare străină la capital, 
valoarea capi talului subscris fiind de 19 769,8 liarde le.

■ CJ a aprobat studiile 
de fezabilitate pentru 
asfaltarea a două dru
muri județene.

Daniei. I. Iancu_______________
danM.iMKU<hrfoniim«dU.rD

Deva - Consiliul Județean 
a adoptat două proiecte de ho
tărâre privind aprobarea unor

studii de fezabilitate pentru 
modernizarea a două drumuri 
județene: DJ 762 (Baia de Criș- 
Bulzeștii de Sus - limita cu ju
dețul Alba) și DJ 668 (Covra- 
giu - Gînțaga - Bretea Româ
nă). Valoarea totală a primei 
investiți, ce va lega valea Cri- 
șului Alb cu cea a^fieșului, 
se ridică la aproximativ 52 mi
lioane de lei noi, lungimea 
reală a porțiunii reabilitate

fiind de 12,8 km. Vor fi exe
cutate și lucrări de apărare de 
mal și consolidări ale terasa- 
nientelor cu ziduri de sprijin 
din piatră.

Cea de-a doua investiție, de 
3,6 milioane de lei noi, este 
necesară și pentru a se asigu
ra o nouă legătură între intra
rea în orașul Hațeg (de la Sân- 
tămăria Orlea) și municipiul 
Orăștie.

Restricții
Deva (M.S.) - Șoseaua 

care face legătura între 
Târgu Jiu și Petroșani va 
fi închisă circulației, cu 
începere de la 30 august, 
în zilele de marți și joi, 
între orele 10-18, din ca
uza unor lucrări de ame
najare hidrotehnică a Ji
ului. Circulația se va des
fășura pe rute ocolitoare.

China

Germania 

Ungaria 
Turcia 
Franța 
SUA 

Austria

Avarie la Mittal Steel
avariei, mai multe tone de oțel

oțel incandescent s-au 
scurs dintr-o oală de 
turnare.

Hunedoara (M.S.) - Trei 
mașini ale pompierilor mili
tari au intervenit pentru pre
venirea unor evenimente ne
dorite la SC Mittal Steel Hu
nedoara, după ce, la o oală de 
turnare a oțelului s-a produs 
o defecțiune, a declarat co
mandantul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
„Iancu de Hunedoara”, colonel 
Petru Stăncoane. Din cauza

s-au scurs pe jos din oala de 
turnare, care avea o capacitate 
de 170 de tone. Șeful ISU Hu
nedoara a menționat că o par
te din oțelul lichid a fost pre
luată de o oală de rezervă, cu 
capacitatea de 100 de tone. 
Pompierii au acționat pentru 
răcirea oțelului scurs pe par
doseală, în vederea preîntâm
pinării unui, eventual incen
diu. Acțiunea pompierilor a 
fost apreciată ca fiind una de 
risc ridicat și a durat aproape 
două ore. La fața locului au 
mai acționat și pompierii de 
la Mittal Steel Hunedoara.

IMPfXut

JIUI Petroșani a pierdut la limită (0-1) meciul disputat 
aseară în deplasare, In fața formației FC Farul. Elevii 
lui Ionuț Chirilă au alternat perioadele mari în care 
au fost în corzi cu curajoase ieșiri pe contraatac. Pe larg 
despre meci în Pagina Sport de luni. (Foto: arhiva)
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• Senatul uzbec a votat ieri în favoarea 
evacuării bazei americane de la Karshi-Khan- 
abad, din sudul țării, confirmând astfel defi
nitiv o decizie a autorităților de la Tașkent 
anunțată la sfârșitul lunii iulie. Mai mulți se
natori au cerut SUA compensații financiare.

• Liderii a 12 foste republici sovietice, mem
bre ale Comunității Statelor Independente, 
urmau să discute ieri, la Kazan (Rusia), de
spre reforma organizației, în condițiile în ca
re Kremlinul a sugerat că dorește o schimba
re radicală a politicii sale în fosta URSS.

Au crescut șansele de aderare

S-a renunțat 
la reuniune

Viena (MF) - Statele 
Unite și cele trei țări 
europene care negociază 
cu Teheranul nu vor so
licita organizarea unei 
reuniuni extraordinare 
ă AIEA, chiar dacă 
Iranul nu va renunța, 
până la 3 septembrie, la 
activitățile sale nucleare 
sensibile. Din cauza opo
ziției Rusiei, reuniunea 
de urgență - dorită de a- 
mericani și care ar fi 
trebuit să fie convocată 
la. 6 septembrie - nu va 
avea loc. Consiliul gu
vernatorilor Agenției In
ternaționale pentru E- 
nergie Atomică (AIEA) 
se va reuni în ședință 
ordinară, la 19 septem
brie. Rusia a anunțat că 
refuză organizarea unei 
reuniuni speciale a 
AIEA înainte de sum- 
mitul ONU, programat 
pentru 14-16 septembrie, 
la care vor participa și 
președinții rus, Vladi
mir Putin, și iranian, 
Mahmoud Ahmadnejad.

Adrian Năstase
(Foto: arhivă)

Audiat
București (MF) - Pre
ședintele executiv al 
PSD, Adrian Năstase, 
a fost audiat ieri, 
timp de două ore și 
jumătate, în dosarul 
stenogramelor atri
buite Delegației Per
manente a PSD, el 
susținând că nu exis
tă astfel de înregis
trări, Năstase a de
clarat presei că ste
nogramele nu există 
șl că la ședințele par
tidului nu s-au făcut 
astfel de înregistrări. 
Procurorii au reîhce- 
put săptămâna tre
cută, audierile îh do
sarul stenogramelor 
atribuite Delegației 
Permanente a F5D, 
când la Parchetul 
înaltei Curți de Casa
ție și Justiție a venit 
Cozmin Gușă.

■ Scheele: In 2005 șan
sele de aderare ne-au 
crescut, dar mai trebuie 
progrese.

Cluj-Napoca (MF) - Șansele 
României de aderare la Uni
unea Europeană au crescut în 
2005 față de anul 2004, a apre
ciat, ieri, la Cluj-Napoca, șeful 
Delegației Comisiei Europene 
la București, Jonathan Sche
ele.

„Tratatul de aderare nu era 
semnat anul trecut, iar nego
cierile nu erau finalizate în 
noiembrie 2004. Acum avem 
un tratat semnat care prevede 
aderarea”, a explicat Scheele.

Potrivit oficialului euro
pean, România nu va fi pregă

tită de aderare până la 30 sep
tembrie 2005, data-limită pen
tru pregătirea raportului de 
țară din acest an, dar trebuie 
să fie pregătită pentru adera
re la 31 decembrie 2006.

„Au foste elemente pozitive 
față de anul trecut, dar mai 
sunt probleme. Sarcina noas
tră este ca prin raportul de 
monitorizare să facem o pre
viziune dacă România va fi 
sau nu pregătită până la sfâr
șitul lui 2006. Nimeni nu se 
poate opune aderării dacă Ro
mânia își va îndeplini obliga
țiile”, a mai spus Scheele.

Șeful Delegației Comisiei 
Europene s-a aflat pentru 
două zile în județul Cluj, unde 
a vizitat mai multe proiecte 
care au beneficiat de finanța
re europeană.
S-a schimbat ceva

Șeful Delegației CE în Ro
mânia, Jonathan Scheele, con
sideră că „s-a schimbat ceva”

în țara noastră în ultima peri
oadă, privind lupta împotriva 
corupției, precizând că este 
vorba despre schimbarea șe
fului PNA și despre noul pa
chet de reformă al Justiției, 
dar trebuie progrese în con
tinuare.

El a adăugat că așteapt^. 
efecte în urma aplicării pre
vederilor pachetului de legi al 
reformei în Justiție, chiar da
că acest document nu a fost 
adoptat în forma dorită de 
ministrul Justiției.

în opinia lui Scheele, lupta 
împotriva corupției este o sar
cină de lungă durată. „Nici 
Roma nu a fost construită 
peste noapte, dar vrem să ve
dem progrese”, a spus oficia
lul european.

Al-Qaida pune de-un atentat
țări din această regiune, jîi■ Atacul ar viza un ma

re centru financiar din 
Asia, pentru a submina 
încrederea investitorilor.

Londra (MF) - Al-Qaida pre
gătește un atentat împotriva 
unui centru financiar impor
tant din Asia, pentru a submi
na încrederea investitorilor 
în această regiune, a declarat 
judecătorul francez antitero- 
rism Jean-Louis Bruguiere.

Judecătorul afirmă că une

le țări asiatice sunt mai puțin 
bine pregătite decât Statele 
Unite sau Europa pentru a fa
ce față unui astfel de atac.

„Am neglijat întrucâtva ca
pacitatea sau dorința organi
zației al-Qaida de a destabili
za regiunea de sud-est a Asi
ei”, a declarat oficialul fran
cez, ale cărui anchete au per
mis arestarea a șute de sus- 
pecți teroriști în ultimii 20 de 
ani.

„Avem unele informații ca
re ne fac să credem că unele

special Japonia, ar putea fi 
vizate” de atacuri din partea 
rețelei al-Qaida, a avertizat 
judecătorul francez, indicând 
ca posibile ținte Tokyo, Singa
pore și Sydney.

Un atac asupra unui centru 
financiar din Asia, precum 
Tokyo sau Sidney, ar fi im
portant, din punct de vedere 
simbolic, pentru al-Qaida și 
ar stopa recenta creștere eco
nomică accelerată înregis
trată în regiune.

Listă aprobată
Sofia (MF) - Parlamen

tul bulgar a aprobat, 
ieri, lista celor 18 depu- 
tațî care vor deveni ob
servatori în Parlamentul 
European.

în perspectiva integră
rii în Uniunea Europea
nă, Bulgaria trebuie să 
trimită 18 observatori în 
Parlamentul European, 
iar România 35 de repre
zentanți, care își vor în- | 
cepe activitatea în data 
de 26 septembrie.

fan erau ieri staționate .u ~~
fortăreața fostului lider spiritual taliban 
Mullah Omar. Ajutate de trupele afgane, 
forțele coaliției au ucis circa 16 rebeli în 
cadrul unei operațiuni desfășurate în sudul 
țării. (Foto: EPA)

CV Tudor acuză, 
Agathon neagă

București (MF) - Președin
tele PRM CV Tudor l-a acu
zat, ieri, într-o conferință de 
presă, pe Dan Matei Agathon 
că a făcut publice stenograme
le PSD, iar Agathon a califi
cat aceste afirmații drept „o 
prostie” și a precizat că la șe
dințele PSD „nu s-a stenogra
fiat nimic”.

Corneliu Vadim Tudor, a 
cerut audierea lui Dan Matei 
Agathon în cazul stenograme
lor PSD, susținând că acesta 
le-a făcut publice pentru a se 
răzbuna, întrucât fusese înde
părtat din toate funcțiile și nu 
avea șanse să intre nici în 
Parlament.

Contactat telefonic de Medi
afax, Dan Matei Agathon a 
respins acuzațiile lui CV Tu
dor, calificându-le drept „cea 
mai mare prostie auzită vreo
dată”.

Agathon a precizat că a fost 
deja audiat de PNA în dosarul 
stenogramelor atribuite PSD.

Susținătorii lui Saddam Hussein au manifestat față de proiectul Constituției irakiene (Foto: EPA)

Pro Saddam, contra Constituției
Baaquba (MF) - Sute de sus

ținători ai fostului regim ira
kian al lui Saddam Hussein 
au manifestat, ieri, la Baaqu
ba și Kirkuk, față de proiec
tul Constituției irakiene, al 
cărei text este în curs de

negociere. La Baaquba au de
filat manifestanți de toate 
vârstele, sosiți din diverse re
giuni ale provinciei Diyala, 
cu populație majoritar sun- 
nită, dar în cele din urmă au 
fost dispersați de poliție. For

țele de ordine au lansat focuri 
de armă în aer, fără să se 
înregistreze răniți.

La Kirkuk, sute de arabi 
sunniți au protestat față de 
Constituție și și-ați afirmat 
loialitatea față de Baas.

Se caută suspecți
Berlin (MF) - Mai mult de 1.000 de poli

țiști germani au căutat, joi seara, în mai 
multe cartiere din Hamburg, trei bărbați, 
bănuiți că ar fi făcut declarații cu caracter 
islamist, dar aceștia nu au fost capturați.

Autortitățile au fost alertate de un mar
tor, care a relatat că în cursul zilei de mier
curi a auzit trei bărbați discutând în arabă 
într-o stație de autobuz, ei folosind de mai 
multe ori cuvintele „eroismul în fața lui 
Allah”, a precizat poliția din Hamburg. 
Martorul a declarat că unul dintre cei băr
bați ar fi spus și „mâine, vom fi eroii lui 
Allah”.

Ancheta este coordonată de Serviciul 
pentru protecția statului din cadrul poliției 
din Hamburg, care a verificat credibilitatea 
martorului, iar ulterior i-a identificat pe 
cei trei necunoscuți cu ajutorul înreg
istrărilor surprinse de camerele video de 
supraveghere.

Entuziaști Forțele palestiniene de securitate încer
cau ieri să țină la distanță de colonia Netzarim mulțimea 
de palestinieni care celebrau retragerea israeliană din 
Gaza (Foto: epa)

Fuziunea cu PD 
văzută de liderii PNL

Mamaia (MF) - Miniștrii 
PNL Gheorghe Flutur, Cristi
an David și Eugen Nicolăes- 
cu, care sunt și membri ai 
conducerii partidului, au opi
nii diferite referitoare la fu
ziunea PNL-PD, ei abordând 
acest subiect, ieri, la Școala 
de vară a Tineretului Națio
nal Liberal.

Vicepreședintele partidului 
Gheorghe Flutur consideră că 
cele două partide trebuie să 
fuzioneze până la următoarele 
alegeri, altfel existând riscul 
ca PNL să ajungă din nou la 
o cotă de 7%.

El a precizat că, începând

de săptămâna viitoare, liderii 
PNL se yor deplasa în terito
riu pentru a-i ajuta pe repre
zentanții filialelor PNL să de
pășească fricțiunile cu PD.

Ministrul pentru implemen
tarea aquis-ului, Cristian Da
vid, consideră că perspectiva 
relației PNL-PD depinde de o 
viziune:' o Românie politică 
bipolară sau una cu mai mul
te partide. Ministrul Sănătății 
Eugen Nicolăescu, consideră 
că tema fuziunii PNL-PD este 
una internă a celor două pațț 
tide și că trebuie discutată w 
forurile celor două formațiuni 
politice.

Cotidian editat de SC Infqrm Media SRL 
Deva» Str. 22 Decembrie, nr 37 A

Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 
212157» fax 218061 /
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMA: Laura Contra - int.8805
DISTRIBUȚIE: Sorina Slrmai - int.8804
MICA PUBLICITATE: 212157

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, lua ^jrcone, Ciprian Marinul Clara Pâs,
Daniel I- lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Strata 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Cod rufa Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la-Cuvântuî liber costâ 59.000. <5,9 RON) Redamații
pentru o lună,3 69.000 lei (16,9 RON) pențțutrei luni, privind

319.000 lei (31,9 RON) pentru șase luni și 599.0QO lei (59,9 difuzarea 
RON) pentru un an la sediul redacției, la propriii distribuitori de ziarului 

presă și 56.000 lei (5,6 RON) plus taxele poștale la factorii telefonul
poștali și la oficiile poștale din teritoriu. 0801 °^0303



sâmbătă, 27 august 2005 CWAWH ACTUALITATE /3

• Incubator de afaceri. La Simeria va fi
înființat în perioada următoare un Incubator 
de Afaceri Zonal ce va cuprinde și un centru 
expozițional, obiectiv pentru care Consiliul 
Județean Hunedoara a abrobat în această 
săptămână 55.000 de lei RON în vederea 
realizării studiului de fezabilitate. (D.l.)

• Achiziții. Primăria Orăștie a achiziționat 
patru lăptop-uri și tot atâtea videoproiec- 
toare necesare desfășurării activității în prin
cipalele unități de învățământ din oraș, res
pectiv la cele două școli generale, „Dominic 
Stanca" și „Dr. Aurel Vlad", și la cele două 
licee: Colegiul Național „Aurel Vlaicu" și 
Grupul Școlar „Nicolaus Olahus". (D.l.)

Spații publice revendicate

BAC-ul 
continuă

Deva (S.B.) - Rezul
tatele sesiunii din sep
tembrie 2005 la exame
nul de bacalaureat vor fi 
afișate în 5 septembrie, 
cel târziu la ora 16.00. în 
aceeași zi, până la ora 
20.00, trebuie să fie 
depuse contestațiile. 
Rezultatele finale ale 
contestațiilor vor fi afi
șate pe 8 septembrie.

- începută ieri dar și pe 
parcursul zilei de astăzi, 
acolo unde este cazul, se 
derulează proba orală de 
limba și literatura ma
ternă, iar pe 29 august 

J|a avea loc proba scrisă 
*ae limba și literatura 
română. Proba scrisă de 
limba și literatura ma
ternă va fi susținută pe 
30 august. în 31 are loc 
proba obligatorie a pro
filului - probă scrisă. 1 
septembrie este ziua re
zervată probei la alegere 
din aria curriculară co
respunzătoare speciali
zării - probă scrisă sau 
practică. în data de 2 

ț septembrie se va susține 
proba la alegere dintre 
disciplinele din celelalte 
arii curriculare, scris și 
practic.

Ion Simion
(Foto: Traian Mânu)

Asociațiile 
la ora 
adevărului

■ Primăria Brad și 
sediul Jandarmeriei de 
la Mintia se află pe 
listă.

Deva (M.S.) - Pe lista celor 
30 de clădiri care au fost 
revendicate de foștii propri
etari, în baza Legii 10 / 2001, 
se află sediul Primăriei Brad 
și cel al Detașamentului mo
bil de jandarmi de la Mintia. 
La acestea se mai adaugă sta
dionul Dacia din Orăștie, 
școala și căminul cultural din 
General Berthelot, spațiul 
administrației Spitalului din 
Hațeg, se arată într-o situație 
statistică a Prefecturii Hune
doara. Secretarul Prefecturii, 
Attila Deszi, menționa că în 
cazurile în care investițiile 
făcute în imobile depășesc 
jumătate din valoarea acesto
ra, foștii proprietari vor fi 
despăgubiți în acțiuni.
în negocieri

Revendicat de foștii pro
prietari, sediul Primăriei 
municipiului Brad a fost con

Sediul subunității de jandarmi din Mintia este revendicat

struit, inițial, cu o altă desti
nație.

„Din informațiile pe care le 
deținem, construcția era 
prevăzută să funcționeze da 
hotel, iar la preluarea ei de 
către stat nu era finalizată. 
Deocamdată suntem în 
negocieri cu proprietarii, pen
tru a mai putea funcționa, în 
următorii 3 ani, în actualul 
sediu al primăriei”, a afirmat

primarul municipiului Brad. 
Administrația locală va solici
ta însă o expertiză tehnică 
asupra clădirii, pentru a se 
aprecia valoarea investițiilor 
realizate în imobil, după pre
luarea lui de către comuniști.

Sediul din Mintia în care 
funcționează acum Detașa
mentul mobil de jandarmi a 
fost atribuit unității militare 
în anul 2000, prin Hotărâre de

Guvern. Revendicarea clădirii 
și a terenului aferent acesteia 
de către fostul proprietar, în 
baza Legii 10, a dus la un pro
ces între cele două părți.

Jandarmeria a câștigat pro
cesul la Tribunalul Hune
doara, dar a pierdut la Curtea 
de Apel Alba Iulia.

Acum, cauza se află pe 
rolul înaltei Curți de Casație 
și Justiție.

Deva (L.L.) - Pentru 
că orice ajutor de la 
stat, de genul celui 
acordat până acum - 
cupoane pentru se
mințe, motorină, 
îngrășăminte chimi
ce, erbicide etc. - va 
dispărea, asociațiile 
de producători din 
județ s-au reunit la 

. DADR pentru a sta
bili care sunt căile de 
urmat pentru perioa
da următoare. Direc
torul DADR Hune
doara, Ion Simion a 
subliniat încă o dată 
importanța asocia
țiilor agricole și a pre
cizat că deși aceste 
subvenții vor dispă
rea, vor exista în 
continuare meca
nisme de subvențio
nare acordate pe cri
terii de piață, la care 
nu va mai avea acces 
decât producătorul 
care face parte dintr- . 
o organizație de tip 
patronal și care pro
duce ce, cum și când 
trebuie.

h» județ
BN I Deva - lila - Zam

■

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 

dului - B-dul Decebal - Str. Horea - Zona Sântuhalm

Caricatură de Liviu Stănilă

Cereți primăriei târgurile!
■ Redeschiderea târgu
rilor de animale de
pinde de asigurarea 
condițiilor cerute.

Loredana Leah
loredana. leahul nionnmedia.ro

Deva - Ca o măsură de pro
tecție instituită ca urmare a 
avalanșei de focare de pestă 
porcină apărute îi; județul 
Hunedoara, târgurile de ani
male din județ au fost închise 
pe perioadă nedeterminată. 
Intr-un interval scurt de timp

au fost înregistrate peste 19 
cazuri de pestă porcină. La 
această dată, doar târgurile 
de animale din Brad, Zam și 
Balșa au dotările necesare și 
au primit autorizație de 
funcționare.
Implicarea autorităților

Deschiderea târgurilor nu 
depinde doar de eliminarea 
tuturor cauzelor și condițiilor 
care au dus la apariția 
focarelor de pestă, ci este 
nevoie ca autoritățile locale 
să asigure anumite condiții 
pentru ca activitatea să se

'desfășoare în condiții nor
male. „Direcția Sanitar-Vete- 
rinară a trimis adrese către 
toate primăriile pe raza 
cărora funcționează târguri și 
la ora acesta sunt închise. 
Târgul trebuie să se des
fășoare într-un spațiu împrej
muit unde să se asigure sepa
rarea pe specii și să aibă ame
najată o platformă pentru 
gunoi și o cabină pentru 
întocmirea actelor. La pre
tenții de municipii, târgurile 
de animale nu pot fi lăsate la 
voia întâmplării” spun re
prezentanții Direcției .

Accident la 
stadion

Călan (T.S) - Vineri 
seara, pe raza localității 
Călan, Iuliu F., în vârstă 
de 42 de ani, conducă
torul unui microbuz a 
intrat în depășirea unui 
autotractor cu remorcă, 
acroșându-i cabina. în 
urma impactului, micro
buzul a fost proiectat în . 
gardul stadionului. Acei- , 
dentul s-a soldat cu răni- ' 
rea ușoară a Măriei I. de 
77 de ani și a Marianei 
N. de 20 de ani ambele 
din Călan.

Delegație de copii-artiști 
din Orăștie la Helmstedt

Orăștie (D.l.) - în perioada 
3-11 septembrie a.c., o dele
gație de copii din municipiul 
Orăștie se va deplasa la 
Helmstedt, în Germania, una 
dintre localitățile cu care este 
înfrățită.

Acțiunea se derulează în 
cadrul unui program comun 
inițiat de primăriile din 
Orăștie și Helmstedt, ce are 
în vedere schimbul de expe
riență între tinerii și elevii 
din cele două orașe și va

cuprinde, în principal, o 
expoziție a patru elevi, mem
brii ai Cercului de Pictură 
din cadrul Colegiului Națio
nal „Aurel Vlaicu” din 
Orăștie. în paralel, vor avea 
loc și reprezentații cu piesa 
literar-coregrafică 
„Luceafărul”, interpretată de 
elevi de la aceeași instituție 
de învățământ, piesă care a 
fost premiată anul trecut cu 
locul trei în cadrul unui con
curs național.

NU ne place! Munți de moloz și mizerie zac de mai mult 
timp în fața unei clădiri situate pe strada Kogălniceanu 
din Deva. (Foto: Traian Mânu)

uren

LUNI
început de săptămâ

nă mortal pentru câinii 
vagabonzi din Deva. Zo
nele verzi au fost otră
vite cu o substanță care 
a provocat peste 150 de 
decese în comunitatea 
Lăbușilor din oraș. Luat 
la întrebări, primarul 
Mircia habar n-are de 
asta și aruncă pisica 
sau câinele mort în cur
tea altora. Ne așteptăm 
ca în cadrul programu
lui “Să eradicăm sără
cia”, Deva să fie îm
pânzită cu monede de 
5.000 de lei otrăvite. ,

MARȚI
Plecând de la ideea 

lui Bebe Sexologu' care 
spune că, atunci când o 
femeie spune “Nu” în
seamnă “Da” un hune- 
dorean a plecat la vio
lat. Culmea e că băiat
ul nostru n-a reușit să 
transforme acțiunea sa, 
într-un viol reușit. Așa 
că a fost ridicat de 
polițiști doar pentru 
tentativă de viol. Ar fi 
bine ca, în pușcărie, 
violatorul să aibă grijă 
când se apleacă după 
săpun. Că băieții ăia 
sigur nu greșesc!

MIERCURI
Dacă un hunedorean 

normal, plătit cu sala
riul mediu, visează să 
eșueze pe o insulă pus
tie cu Andreea Marin, 
Mircea Moloț, președin
tele CJ, are alte vise. Se 
gândește să unească Si
meria, Deva și Hune
doara într-un singur 
oraș. Astfel, Mircia va 
deveni etern de 3 x pri
mar, iar nea Mircea va 
atrage la greu fonduri 
europene. Centrul noii 
metropole cade pe Bîr- 
cea. Eu parcă n-aș mai 
vrea să stau în centru?

JOI
Superman avea un 

cal. Și calul n-a avut 
nimic... mai bun de 
făcut decât s-o taie pe 
DN7. Și oricât jăratec ar 
fi servit la viața lui, 
calul lui Superman n-a 
putut rezista impactului 
cu o neaoșă și subali- 
mentată Dacie. Și 
muri... Așa se face că 
Supermanul nostru de 
lângă Deva a rămas 
până la urmă mai sărac 
ca originalul american 
care, de bine de rău, tot 
primise un pietroi de la 
bătrânii lui

VINERI
Dacă Năstase adoră 

să vâneze urși, repre
zentanții PPCD (fost 
PNȚCD), sunt înnebu
niți să înceapă vână
toarea de PCR-iști. într- 
un comunicat, care se 
vrea incendiar, Emil 
Danci, președintele 
PPCD filiala Hunedoara 
lansează binecunocutul 
slogan, ușor modificat 
“Proletari din toate 
țările... cărați-vă!” Pro
blema e că nu știu dacă 
toți membrii PPCD au 
apucat să-și ardă car
netele de membru PCR!

Bă, care dați cu otravă! Băiete, numai dacă poți! Vreau centru la Bîrcea! Ce caută caii pe DN7? uite cine dă cu piatra! '

nionnmedia.ro
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REALITATEA
730 Ceasul deșteptător 

Emisiune interactivă de 

divertisment și 
r informații 
. 820 Telshotanq 

> 830 Desene animate:
j] Clubul Disney

* 930 Mic, da* volnic 

1030 Ora
poveștilor 

11.-00 Primele zile 
1130 Miss World 

tomânte
1230 Marcă 

ia î yistn (r) 
12:50 Orizont 2007 
4430 Jurnalul TVR. Meteo.

Spoit 
14'15 Parteneri 

de weekend 

15 DO Anchetă TV
(reluare) 

15:55 Burlacii

B (reluare) 
16:55 Oameni de presă 

(reluare) 
4730 Spectacolul lumii 
1 (reluare) 

1830 Telenddopedia 
,1930 Jurnalul TVR Meteo 

- Sport

2M0 Neveste (fcperate 
•» EJ (Statele Unite ale 
£ Americii, 2004) Cu: Teri 

Hatcher, Marda Cross, 
’• James Denton, Eva Lon

goria, Felicity Huffman 
7130 Festivalul International 
■, de muzică ari 

Mamaia 2005 Secțiunea 
», șlagăre (live) 
2330 Jurnalul TVR Meteo
* Sport

2320 Festivalul National de
* muzică ușoară, 

Mamaia 20d5 Recital 

ProConsul

>. 020 Intact (thriller, 
I Spania, 2001) Cu: 

„ Leonardo Sbaraglia,
»' Max von Sydow, Euse

bio Poncela, Mdnica 
Lopez, Antonio

i Dechent Tomas e sin- 
< gurul supraviețuitor dln-
-• fr-un accident aviatic.
£ Peste 250 de oameni au
>4 murit în jurul lui. Când

frică nu s-a dezmeticit

* bine

730 Un altfel de detectiv
□ (acțiune, SUA 1992, r) 

830 Tazmania Episodul 6 
930 Baby Looney Tunes 
930 Toonsylvania (d.a.)

1030 Jack, agent secret 
H.Cu: Bruce Campbell, 

Angela Marie Dotchin, 
Stuart Devenie, Stephen 

Papps
1030 Oecpatia 2525 

1130 kstrimtM (r) 
1230 Promoter 
12:50 Jtirile ProTv 
1300 lifoire fri lumina reflec-

□ toatelor Cu: Teri Polo, 
David Sutcliffe, Rhea 

Seehom, Danny Com- 
den

1330 Născut DJ. Cu: Dan

B Cortese, Bianca Kajlich, 
Carl Anthony Payne 

1400 Povestea tânărului Her
ts cule (aventuri, SUA, 

1998)
1600 Zâmbete frifr-o pastilă 
1630 Rwanșa (România, 

131978) Cu: Mircea 
Albulescu, Ion Besoiu

18:55 Știrile Sportive 
1900 Știrile PRO TV Sport

2030 Culmile groazei
O (acțiune, coprod., 

2004) Cu: Nicole 

Eggert, Marc Singer, 
Mike Dopud, Joe 
MacLeod. Diana Pen
nington, un ghid mon
tan al cărei soț a 
dispărut în trecătoarea 

Snowman, primește cu 
bucurie oferta marelui 
industriaș Curt Seaver 
de a-l căuta pe Brian 

Pennington cu ajutorul 
unor tehnologii speciale 
produse de fabricile 
sale.

2230 Polițist

£J cibernetic II (acțiune, 
Statele Unite ale 

Americii, 1994) 
045 Culmile
O groazei (acțiune, 

coprod., 2004, 
reluare)

230 Pofrțist 
gdbemetic II (acțiune, 

Statele Unite ale 

Americii, 1994)

6.-00 Agenția de detectivi 
□(polițist SUA, 1984).

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

Olkewicz, Leo Rossi 
730 GMette World Sport 
830 Jim Button 
930 Prințesa Sissi

(d.a.)
1030 Casa de piatră 

1030 Roata de rezervă 
1130 Nava spațială

□Odyssey Cu: Peter 
Weller, Sebastian 

Roche, Christopher 
Gorham, Leslie Silva, 
Tamara Craig Thomas.

12.30 îngerul păzitor 

1230 Comedia animalelor 

1330 Știri 
13:15 întâmplăiri hazlii 
1430 Imperiul Regelui

^Maimuță (aventură fan

tastică, coprod., 2001) 
16:00 Născută ieri (comedie, 

□SUA 1993)

1820 Săptămâna financiară 
18:50 Sport 
1930 Observator Sport 

Meteo

20-30 Furie
«dezlănțuită II (acțiune, 

SUA, 1993)
2230 Lege și ordine: Brigada 

Hyedală
2330 Nebuni și frumoși 

□(dramă romantică, 
Statele Unite ale 

Americii, 2001) Cu: 
Kirsten Dunst, Jay Her
nandez, Bruce Davison, 
Herman Osorio, 
Lucinda Jenney. 0 
poveste de dragoste 
dintre doi adolescenți: o 

tânără dintr-o familie 
bogată din renumitul 
Cartier de Vest 
din LA. și un 

tânăr de origine mexi
cană dintr-o familie 
modestă. Nicole (Kirsten 

Dunst) are bani cât 
cuprinde și face tot ce-i 
frece prin cap.

130 Cocurs interactiv
230 Observator 
330 Roata de 

rezervă (r)

630 Nătărăii (Comedie, 
O Australia, 2005) Cu: 

Nathan Philips
735 Brown Sugar (Roman- 
jș tic, SUA, 2002) Cu: Taye 

Diggs
920 Zafir (Dramă, Dane 
B marca, 2003) Cu: Rose
" Marie Hermannsen

‘ 1035 Evelyn (Dramă, Irlanda,
□ 2002) Cu: Pierce Bros

nan, Aidan Quinn
12:10 Adio, dar rămân cu tine

□ (Comedie, SUA, 2004) 
Cu: Jeff Daniels

13:50 Doi bărbați au plecat la
□ război (Comedie, Marea 

Britanie, 2002) Cu: Ken
neth Cranham, Derek 
Jacobi, James Fleet, 
Phyllida Law, Leo Bill, 
Julian Glover

15:40 Drum fri zăpadă (Aven- 
Ci tură, Canada, 2003) Cu: 

Barry Pepper
1730 Duplex (Comedie, SUA, 

132003)
1930 Looney Tunes: Noi 

B aventuri (Animație, 
SUA 2003) Cu: Brendan 

Fraser

2030 Brown Sugar (Roman- 
13 tic, Statele Unite ale A- 

mericii, 2002) Cu: Taye 

Diggs, Sanaa Lathan, 
Queen Latifah, Mos Def, 
Nicole Ari Parker. Sid
ney e o jurnalistă care a 

părăsit L.A Times, pen
tru care făcea recenzii 
de concerte pop-rock, 
pentru a edita o revistă 
new yorkeză de hip hop 

intitulată XXL.
2220 Solaris (SF, Statele 

Unite ale Americii, 
2002) Cu: George 

Clooney, Natascha 
McElhone, Viola Davis, 
Jeremy Davies, Ulrich 

Tukur
030 Codul (Acțiune, Franța, 

2002) Cu: Samuel Le 

Bihan, Samy Naceri, 
Clotilde Courau, Michel 
Duchaussoy, Philippe 

Nation
1:55 Alma, mireasa vântului 

Q (Dramă, Marea Britanie, 
2001)

0730 Pescar hoinar (r) 0730 

Top sport. Culturism și Fitness 
0830 Teleshopping 0835 Uni
versul cunoașterii 0930 Enigme 
în Carpați (r) 0930 Arca lui Noe 

1030 Natură și aventură 1030 
Oala sub presiune 1230 Tele
viziunea. dragostea mea 1330 

Agenția de plasare 1430 Aven
turi secrete (s) 1430 Fascinația 
modei 15:00 Centrul de fru
musețe (dramă, Italia, 2001, XI) 
Cu: Stefania Sandrell, Vima Lisi, 
Caterina Vertova 1730 Mira
cole (s) (AP) 18:00 Fotbal: 
Sportul Studențesc - FC Brașov. 
Meci din Divizia A. Transmisi
une directă 20:00 Filmul Festi
valului Callatis 2005 2130 Jur
nalul TVR 2230 Angel Falls (s) 
23:00 Imperiul Augustus 

(dramă, Italia, 2003) Partea a 
doua Cu: Peter O'Toole, Char
lotte Rampling, Vittoria 
Belvedere, Benjamin Sadler,u 

Gottfried John. Filmul descrie
viața lui Augustus 0045 Nemu
ritoarea (s)

13:15 Surorile (s, r) 1430 Aero
port 75 (dramă, SUA, 1974, r) 
16:00 Cheers (s) 17:00 Liga 
feminină de basaball (comedie, 
SUA 1992) 19:00 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 2030 

Cuibul de viespi (România, 
1986) 22:30 Profiler: Psihologia 

crimei (s) 23:30 Clanul Sopra
no (s) 00:45 Delir întunecat 
(dramă, Franța, 1998) Cu: Cle
ment van den Bergh, Lokman 

Nalcakan, Yves Verhoeven

12:30 Ce, unde? 13:00 Știri, 
meteo 13:10 A iubi e necesar 
(s, Ung.) 14:10 AutoViziune 

1440 La drum (magazin) 15:15 
Secolul nostru (doc. Ung.) 1545 

Poporul hausa, Africa de Vest 
16:35 Ipolytamoc, Nogrăd 
17:10 Să iubim! (f, SUA) 19:10 

Cinecitta 18.2030 Luxor-show 
20:30 Jurnal, sport, meteo 

2135 Loto 21:15 Jack și Bob
by (s, SUA) 2235 Party-Tură 

23:00 Știrile serii 23:15 Trei 
bărbați de prisos 00:55 Live 8 

- Concert umanitar .

1030 Sport, dietă și o vedetă 
1130 Motor 1130 Viteză max
imă 12:00 Brarri și Alice (s) 
1230 Ce vor fetele? (r) 1430 

După tăcere (dramă, SUA, 
1996) 15:50 0 lume de vis 
(dramă, SUA 2001) 1730 Viață 

de vedetă (d) 18:00 Focus 
1930 Special (d) 2030 Guin
ness - Lumea recordurilor 2130 

Poliția în acțiune 22:00 Fără 
speranță (dramă, SUA, 1995) 
Cu: Larenz Tate, Keith David, 
Chris Tucker, Freddie Rodriguez. 
Anthony Curtis e un tânăr pen
tru care viața nu are prea multe 
de oferit și descurajat 0030 
Seducție (dramă erotică)

06:15 Luna (s, r) 0730 Lori (r) 
08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Uzurpatoarea (s) 11:15 
Anita (s, r) 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă. Cu: 
Natalia Streignard, Juan Pablo 
Raba, Hilda Abrahamz, Flavio 

Caballero, Norkis Batista, Jeron 
imo Giles (s) 14:15 Fetele 

Gilmore (s) 15:30 Sărmana 

Maria (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:05 Vremea de 

acasă 18:10 Pariul iubirii. 2030 
Cristina Show: Special .Amor 

Real" 2130 Culoarea păcatu
lui (s) 2230 Anita (s) 0030 

Fetele Gilmore (serial, reluare) 
0130 Poveștiri adevărate (r)

15:15 Regizorii documentarului 
românesc 1630 Realitatea di 

la 16:00 16:40 No comment 
16:45 Filiere 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:15 Omul și 
cartea 1830 Realitatea de la 

18:00 cu Sanda Nicola 18:30 
No comment 1845 Filiere 
1930 Realitatea de la 19:00 ci). 
Sanda Nicola 1940 Realitatea, 
Media 2030 Realitatea de&. 

20:00 cu Sanda Nicola 20:15 
O tură de aventură (r) 21:00 
Realitatea de la 21:00 22:00 

Realitatea de la 22:00 cu Sare 

da Nicola 22:15 Parfum de glo
rie 2330 Realitatea de la 23:00 

23:15 Un m3 de cultură

0730 Teleshopping 07:45 Pro
gramul de știri N241030 Mar
tin Mysteiy (d. a.) 1030 Insula 

copiilor Cu Eugen Cristea 1130 
Raven (s) 12:00 Peripeții de 

vacanță (s) 1330 Vacanță în 
aprilie (dramă, coprod., 1995) 
1530 Dick (comedie, coprod., 
1999) 17:00 Sare și piper cu 

Stela și Arșinel 18:10 Sport la 
Național IV 18:30 24 de Ore 

Național TV 19:10 Sport Națio
nal TV 19:45 Jara Iu’ Papură 
Vouă (emisiune de divertis
ment, 2004) 20:00 Război în 
mlaștină (thriller, coprod., 1981) 
2230 Cubul (SF, Canada, 1997) 
Cu: Nicole de Boer, Nicky 

Guadagni 0030 Justine (s, r)

0730 Matineu TV2 1120 Lu
mea sălbatică (doc. nat. Ang.) 
1220 Sfatul casei 12:55 Total- 
Car (magazin) 1330 Trăiește- 
ți viața încă o dată! (f, SUA) 
14:20 Pacific Palisades (s, SUA) 
15:20 Karen Sisco (s, SUA) 
1625 Vrăjitoare fermecătoare 

(s, SUA) 1725 Stargate (s, SUA) 
1825 Comisarul Rex (s, Aus
tria) 19:30 Știri, meteo 2030 
Magellan. Călătorie științifică în 

jurul Pământului 2030 Activi
ty show, cu Szulâk Andrea 

21:15 Asterix și Obelix 23:30 

Crede-I, că doar e polițist! (SUA 
1990) Cu: Richard Gere, Andy 

Garda, Nancy Travis

0730 Râmnic, 500 de ani (d) 
0830 Calendar ecumenic 0830 
Teleshopping 0930 Marș forțat 
(r) 1030 La limită (2002) 1030 
Vis de vacanță (r) 1130 Char
lie Lawrence, un haios pe dos 

(s, r) 1130 Jet set - best of 
1230 Fan X 13:15 Fashion (r) 
1345 High Life (r) 1430 Pasul 
Fortunei (r) 1630 Eu, tu și Ovid- 
iu (România, 1977) 1830 Brief
ing: Știrile săptămânii cu Adri
ana Muraru 1930 Știri 19:15 
Vizuina leului (s) 2030 Baltag
ul (dramă, coprod., 1969) 2230 
Grăbește-te încet (România, 
1981) 0030 Știri 00:15 Finlan
da (d) 01:15 Grăbește-te încet 
(România, 1981, r)

1045 Crimă fără condamnare 

12:15 Un iubit pentru Crăciun 
(comedie, SUA, 2004) 1430 
Providence 1445 Jackie, Ethel 
și Joan: Femeiel Clanului 
Kennedy (dramă, SUA, 2000) 
1630 Albă-ca-Zăpada (SF, SUA 

2001) 18:15 Un iubit pentru 
Crăciun (comedie romantică, 
SUA, 2004) 2030 Providence 
(s) 2130 Acuzat pe nedrept (f, 
SUA, 1994) 22:45 Lege și 
ordine: Intenții criminale (s) 
2345 Dispărută, dar nu uitată 
(mini-serial, SUA, 2004) Prima 
parte 0130 Rude de sânge 
(dramă, SUA 2001) Cu: Paul 
Reiser, Julie Walters

EUROSPORT
1230 Tenis (r) Circuitul feminift 

Sony Eriksson. Semifinale 1341 
Motocidism. C. M. - Marelti 
Premiu al Cehiei. Avancronica, 
(live) 14:15 Motocidism. C. M. 
- Marele'Premiu al Cehiei. Califrt 

icări la clasa 125 cmc. (live) 
Calificări la clasa Moto GPj 
(live) 16:15 Caiac-canoe. C. Mi 
la Zagreb, Croația. Sprint. (livef. 
17:00 Ciclism. Turul Spaniei. 

Etapa întâi, (live) 1830 Caiac* 
canoe C. M., la Zagreb. Spring 
(live) 20:15 Tenis Circuitul fem5 

inin Sony Eriksson - turneul de 
la New Haven. Finala, (live) 
2130 Curse de mașini. 2145 
Box (r) 2330 Raliuri C.M; ■ Ral
iul Germaniei.

TV SPORT
0745 Fotbal Chelsea TV 1049 

Teleshopping 1130 Fotbal 
Divizia B. CS Otopeni - Unirea 
Urziceni. (live) 1330 Box pr. 
fesionist .Legea pumnului' 

1430 Campionatul German de 
■Turisme. Circuit Park Zand- 
voort. Calificări, (live) 1630 

Rugby Total. Cele mai tari faze 

ale săptămânii. Rugby-ul spec
tacol ia determinat pe magnați 
presei să-și întoarcă privire# 

spre acest sport. 1630 Rugby, 
Tri Nations 2005. Noua Zee- 
landa - Africa de Sud 1830 Știr
ile TV Sport 19:00 Jocuri de 

vacanță 21:00 Super Spania 
(live) 23.30 Super Spanian

TVBVM1W1CĂ

< 730 Universul creanța
r 830 Desene animate Clubul

O Disney
930 Cutia fantastică 

1030 ProfesioniștN (r) 
1130 Stele... de and stele (r)

Prezintă: Laura Mihăluș 

și Cosmin Cemat Per
sonalități ale marelui și 
micului ecran poposesc 

în studio pentru a fi 
alături de fani și a vorbi 

? despre carieră. 
1230 Viața salului 

1330 Dănutz sj.I. (1) 
1430 Jurnal TVR Sport

Meteo 
14:15 Dănutz s.r.1. (II) Cu

Dan Bitman. .Patronul' 
Dan Bitman alege prin 

concurs VIP-uri pentru a 
putea vinde cele mai 
bune momente artistice! 

1630 Tezaw folcloric 
1830 Junal TVR Sport Meteo 
18:50 Tragerile loto 649 și

Noroq Omologarea 
1930 Fotbal: Rapid - Poli

Timi ara Med din 
Campionatul Național 
(I've)
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ZlflOFtJwalul 
Națioml de Muzică 
Ușoară'1 iaia 
2005 Gala

« faureaților 

2130 Jurnalul TVR Sport 
I Meteo
2320 Festivalul National 

de Muzică Ușoară
i Mtehaia, 2005 Recital 

luminița Anghel și Sis

tem

4 020 Bișnițari fri uniformă
□ (comedie, coprod., 

2001) Cu: Joaquin 
Phoenix, Anna 

Paquin, Ed Hanis, Scott 
Glenn, Gabriel 
Mann. 1989. în afara 

orașului Stuttgart, fri 
Germania de Vest la 

baza militară 
Theodore Roosevelt 
specialistul Ray Elwood 
(Joaquin Phoenix), din 

Batalionul 31 de 

Aprovizionare, își dă 
seama că Războiul Rece 
începe să frigă.
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630 Revanșa (România,
□ 1978, r)

83u Desene animate: Taz-
□ mania

930 Baby Looney Times 
ra(desene animate)

930 Toonsytvania (desene 

Q animate)
1030 0 dudăițenie a științei

O (comedie, SUA) 
1230 Parte de carte Realiza

tor Cristian Tabără 
1250 Știrile PRO TV 
1330 Bucătăria lui Radu

Emisune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperi turistice 

1330 5 frați Julea Emisiune 
de divertisment

1430 Xena, prințesa
□ războinică

1530 800 de leghe pe Ama- 

□zon (aventură, coprod., 
1993)

1730 Alix din dragoste
□ (polițist, SUA 1989) Cu: ’ 

Tom Selleck, Paulina 
Porizkova

1855 Știrile sportive 
1930 Știrile PRO TV Vremea

2ft15 5 Sie trecutului 
□(thriller, Statele Unite 

ale AmeridiA 2000) 

2235 Bime, dar nebune 
23815 Regele Kung Fu

□(acțiune, Hong Kong, 
1982) Cu: Ching-Ying 

Lam, Sammo Hung 
Kam-Bo, Frankie Chan, 
Hoi San Lee. Legendarul 
Sammp Hung Kdm-Bo, 
cunoscut datorită seri
alului .Expertul", este 
scenaristul, regizoral, 

dar și interpretul unuia 
dintre rolurile principale. 
din filmul .Prodigai 
Son". Leung Chang, 
fiul unui om foarte 

bogat trăiește foarte 
Mulțumit cu Impresia că 

este cel mal bun 
luptător din Canton și 
cunoaște toate secretele 

Kung Fu, din moment 
ce în toată provincia nu 
mal există

130 Stafiile 
g tiacutuhjl
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730 Concurs interactiv 
830 Desene aninate 

1030 Comeda lin sfor 
1130 Imperiul Regelui 

g Maimuță (aventură fan
tastică, copord., 2001, r) 

1330 Știri 
13:15 E 
14:15 Imperiul Regelui

«3 Maimuță (aventură fan-, 
tastică, copord., 2001) 
Ultima parte.

16:15 Tatăl miresei

H (comedie, SUA, 1991) 
Cu: Steve Martin, Diane 
Keaton, Kimberly 

Williams, Kieran Culkin, 
George Newbern. 
Remake al unui film din 

anii '50, reia tema 
tatălui hărțuit de gândul 
că fiica sa nu mai este 

un copil, d o femeie 

matură, cu viață per
sonală, care dorește să 

se căsătorească.
1830 7 zile Cu: Vald 

Petreanu
18:50 Sport 
1930 Observator Sport 

Meteo

2030 Cei patra mușchetari 
fi (aventuri, coprod., 

1974) Cu: Michael York, 
Oliver Reed, Richard 
Chamberlain. în această 

peliculă, D'Artagnan e 

pe cale să de vină 
mușchetar. Richelieu 
apelează la Rochefort 
ca să o răpească pe 
Constance, camerista 
reginei și iubita lui 
D'Artagnan. Cardinalul 
de folosește de vicleana 

Milady de Winter, iar 
D'Artagnan încearcă să 
o salveze pe 

Constance, să-l învingă 

pe Rochelieu și să-i 
dejoace planurile lui 
Milady, Pelicula a primit 

un Oscar pentru cos
tume.

2230C «vaitor 
a3D Racusul etapei Cu

Ovidiu loanlțoala

130 The Sutabans (come- 
T3 die, Statele Unite ale 

Americii, 1999)

630 Agatha (Dramă, Marea 
H Britanie, 1979) Cu: 

Dustin Hoffman
740 Vedete la Hollywood 

Chariize Theron
835 Teoria ferestrei (Come-
Hdie, Canada, 2004) Cu: 

Corey Large, Jennifer 
O'DelL Luke Kirby, Luke 

Flynn, Paul Johansson, 
Thomas Lenk

935 Cursa de karting
H (Comedie, Canada, 

2003) Cu: Johnny Griffin 
11:10 Hansel și Gretel (Fan-

Htastic, SUA, 2002) Cu: 
Jacob Smith

12:40 Cinema, dnema, dne-
Hma Episodul 35 

13:10 Locuri în inimă (Dramă,
«SUA 1984) 

1535 Joey Ep. 18 - Joey și
Snumele greșit 

1530 Joey Ep. 19 - Joey și
□sora extravagantă 

16:00 Stewardesa (Comedie,
I3SUA 2003) 

1730 Vedete la Hollywood
Gwyneth Paltrow 

1830 Moștenire cu cântec 
□(Comedie, SUA 2003)

fr.

i 
t

2030 Regele Arthur (Acțiune, 

qSUA 2004) Cu: loan 
Grufiudd, Clive Owen, 
Mads Mikkelsen, Joel 
Edgerton, Hugh Nancy

2235 Destinație finală 2 

(Horror, SUA 2003) Cu: 
Ali Latter, AJ. Cook, 
Michael Landes, Ter
rence 'T.C.' Carson, 
Jonathan Cherry 

2340 Plăcerea e de

I j partea mea (Comedie, 
Franța, 2004) 
Cu: Marie Gillain, 
Garance Clavel, Julien 
Boisselier, Tsllla Chel- 
ton, Lionel Abelanski, 
Idit Cebula. După ce 
face dragoste cu iubitul 
Său, Louise observă că 
ceva crudal i-a dispărut 
din viață.

1^5 Jurnalul kri Ellen Rfrn- 
Qbauer (Dramă, Statele 

Unite ale Americii, 
2003} Cu: Lisa Brenner, 
Steven Brand, Kate Bur

ton

i

07:00 Miracole (s, r) 0830 
Medalion folcloric 0930 Ferma 
1030 Pescar hoinar 1030 
împreună pentru natură 1130 

H... ora Prichindeilor 12:00 

Două roți 12:30 Magazin, IT 
1330 Atenție, se cântă! 1430 
Casa mea 1425 Poftă bună! 
(documentar) 15:00 Secrete 

regale (documentar) 1530 Doc
torii (serial) 16:30 Natură și 
aventură (documentar) 1730 
Amy (s) 18:00 Farmece (s) 
1930 Dosarele secrete ale KGB 

(d) 2030 Atlas 2130 Jurnalul 
TVR Sport Meteo 22:00 Lege 
și ordine (serial) 2330 Omul 
din lună (biografic, SUA 1999) 
Cu: Jim Carrey, Danny DeVito, 
Courtney Love. Milos Forman 
prezintă prin acest film un doc
ument fascinant despre faimă, 
nonconformism și despre 
reacțiile lumii show business- 
ului american. 01:50 Agenția 

de plasare (reluare) 02:00 
Dosarele secrete ale KGB (docy- 
mentar, reluare)

1430 Cuibul de viespi (Româ
nia, 1986, r)1630 Verdict: Cri
mă (s) 1730 Ghici cine vine la 

cină (comedie, SUA 1967) 
1930 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 2030 Omul leopard 
(dramă, SUA 1998) Cu: Ben 
Daniels, Michel Piccoli, Paul 
Meston. Un căpitan din arma
ta lui Napoleon în Egipt trăiește 
o experiență dramatică.22:3O 
Profiler: Psihologia crimei (s) 
23.30 Clanul Soprano (s)

1425 Dincolo de hotare 1535 

Dispăreți de-acasă 1525 Emi
siune religioasă reformată 

1630 Telesport: CM de caiac- 
canoe 16:55 Telesport 1730 
înnebuniți după sport (f, SUA) 

1935 Cinecitta 19. 2030 Știri, 
meteo, sport 20:25 Castelul 
cerut împrumut (f, corn. Ung.) 
2230 Friderikusz - Libertatea 
cuvântului 23:05 Știrile serii 
23:15 Telesport 00:10 Timp 
mort (thriller SUA 1995) Cu: 
Johnny Depp, Courtney Chase, 
Charles Dutton

1130 Casa noastră 1130 Te
leshopping 1230 Bram și Alice 
(s) 1230 Academia mămicilor 

1330 Pet Show 1330 Tradițiile 
românilor. Ediție specială. 
1430 Vino, mamă să mă vezi! 
1530 Totul pentru tine (r) 
1730 The Flavours - 3 bucătari 
1730 Viață de vedetă (d) 1830 

Focus. Primele știri ale serii! 
1930 Documentar 2030 Gui
nness - Lumea recordurilor 2130 
Arta și afacerile (SUA, 1995) 

2330 Prețul trupului (thriller, 
coprod., 1993) Cu: Madonna, 
Michael Forest, Joe Mantegna. 
01:30 Special (r) 0230 Guin
ness - Lumea recordurilor (r)

NATIONAL EUROSPORT

0745 Programul de știri N24 
0930 Teleshopping 1030 De
sene animate 1030 Insula copi
ilor 11:30 Agenția de turism 
1230 Autoshow 1230 Sare și 
piper cu Stela și Arșinel 1430 
Albumul național 16:00 Asul 
din mânecă 1830 Fotbal: Poli 
lași - Dinamo. Divizia A Burg
er. Prima repriză (live) 18:45 
Sport Național TV 1930 Fotbal: 
Poli lași - Dinamo. Divizia A 

Burger. Repriza a doua (live) 
2030 Crimă la frontieră (SUA 

1980) 2230 Trandafirul părăsit 
dramă, SUA 1996) 0030 Cri
mă la frontieră (SUA 1980, r) 
Cu: Charles Bronson, Bruno Kir
by, Ed Harris

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 07:45 Matineu TV2 1130 
Pas cu pas (s, com. SUA) 11:55 
Bucătăria lui Stahl 1230 Conan 

(s, av. SUA) 1325 Knight Rid
er (s, SUA) 14:25 Sliders (s, 
SUA) 1525 Noile aventuri ale 
lui Flipper (s, SUA) 1625 Vipera 

zburătoare (s, SUA) 17:25 
Walker (s, SUA) 1825 J.AG. (s, 
SUA/Ger.) 1930 Știri 2030 Jur- 

> nai 2130 Pul de spion (corn.
SUA 1991)2245 Capete (thriller 

SUA 2000) Cu: Joshua Jackson, 
Paul Walker, Hill Harper, Leslie 
Bibb, Christopher McDonald 

00:55 Copilul Iul Rosemary 
(thriller SUA 1968)

0730 Club 700 Emisiune reli
gioasă 08:15 Culoarea păcatu
lui (s, r) 09:15 Uzurpatoarea (s) 
11:15 Anita (s, r) 13:15 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:15 Fetele Gilmore (s) 15:15 

Muzica de Acasă 1530 
Sărmana Maria (s) 17:30 

Poveștiri adevărate 1835 Vre
mea de Acasă 18:10 Pariul 
iubirii (s) 2030 Cristina Show: 
Adela Noriega 21:00 Dave, 
președinte pentru o zi (dramă 

rorhantică, SUA, 1993) 23:15 

Confesiunea Monicăi Lewinski 
01:15 Fetele Gilmore (s, r) 
02:15 Poveștiri adevărate (r) 
02:45 Confesiunea Monicăi

1130 Top Fan X. Videoclipuri 
1130 Jet Set 12:00 Top Fan X 

13:00 Un nou început 1330 
Emisiune religioasă 1430 Fan 
X (r) 15:00 Briefing (d, r) 16:00 

Lumea în 10.000 de minute. Cu 
Simona Vărzaru 1730 Baltag
ul (dramă, coprod., 1969, r) 
19:00 Știrile Naționale 19:15 

Cascada fermecată (s) 20:00 
Economia în 60 de minute 
21:00 Fashion. Emisiune de 
modă 2130 High Life. Emisiune 

de divertisment 22:15 Show
biz 22:45 Vizuina leului (s, r) 
Cu: Rob Lowe, Matt Craven, 
Kyle Chandler 2345 Știri 0030 

Monseniorul Ghika (I, II) (d, r) 
01:45 Chat TV. SMS-uri

HALLMARK
1030 Viață de familie (dramă, 
SUA, 2005) 12:15 Albă ca 
Zăpada (fantastic, SUA 2001) 
14:00 Providence (s) 14:45 

Jackie, Ethel și Joan... (II) (r) 
(dramă, SUA, 2000) 1630 

Farmecul zilelor obișnuite (dra
mă, SUA 1999) 18:15 Viață de 
familie (dramă, SUA, 2005, r) 
20:00 Providence (s) 21:00 
Călărețul fără cap (aventuri, 
coprod., 1999) 2245 Lege șl or
dine: Intenții criminale (s) 2345 
Dispărută, dar nu uitată (dra
mă, SUA, 2004) Ultima parte 
01:30 Casa bântuită (thriller, 
SUA 1998) Cu: Sarah Chalke, 
Markie Post, Ben Foster

730 Realitatea de la 17:00 ci| 
Simona Bălănescu 17:15 Unu 

la unu cu Sorin loniță și Victor 

Nițelea 1830 Realitatea de la 
18:00 cu Simona Bălănesa* ~- 
1830 No Comment, Oameif 
realității 1845 Filiere 1930 

Realitatea de la 19:00 Cu San
da Nicola 1940 No Comment, 
Oamenii realității 2030 Reali
tatea de la 2030 cu Sanda 
Nicola 20:15 Realitatea sportivă 

cu Bogdan Tudor 2130 Reali
tatea de la 21:00 21:45 No 

Comment, Filiere 2230 Reali
tatea de la 22:00 cu Sanda 
Nicola 2230 Parfum de glorie 

Cu Dumitru Graur

1330 Motocidism C. M. Mares 
le Premiu al Cehiei, la Brodi- 
Cursa clasei 250 cmc (live) Cur; 
sa clasei Moto GP (live) 1630 

Motocidism C.M. de turismeș 
Cele două curse (live) 18:0tf 

Ciclism Turul Spaniei. Etapa a- 
doua (live) 1830 Caiac-canoț 
C.M., la Zagreb, Croația. Sprinf 

1930 Motocros C.M., fri Anglia ț 
Clasa Motocros 1, cursa a doi* 
2030 Curse de mașini Campi
onatul FIA GT. Rezumat 2130 

Champ Car (live) 2330 Sporturi 
cu motor 23:45 Raliuri C.M. 
Raliul Germaniei. Ziua a treia 
00:15 Știri 0130 Box (r) Gala 

internațională, în Franța. Cate-; 
goria cruiser

TV SPORT
08:00 Fotbal Manchester TV 
10:45 Teleshopping 113 

Handbal UCL. Barcelon - Cel» 
Lasko 1230 Cupa Mondială w 
Fotbal pe plajă: Franța - Portul, 
galia 14:00 Campionat#. 

Național de Fotbal pe plar J 
.Copacabana" României 
Fitness cu Nicoleta Luciu. Rețf 

respectiva 1530 Campionatul 
German de Turisme. Etapa ■ 
Vll-a (live) 1630 Fotbal In sal® 
Cupa României (live) 1830 Ret; 
respectiva Săptămânii 18:3a 
Știrile TV Sport 1930 Box prtș 

sionist .Lorzii Ringului" 2031
Fotbal: SuperSpania (live) 003® 

Retrospectiva Săptămânii (r) J

♦
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• Depozit. Până la 5 septembrie, edilii 
orașelor din Valea Jiului trebuie să decidă ce 
modalitate de finanțare aleg în vederea con- 

tr. struirii de depozite ecologice pentru deșeuri,
a atenționat prefectul județului, Cristian 
Vladu. în prezent acestea pot fi accesarea de 
sume din fondul de coeziune sau consti
tuirea de parteneriate public-private. (IJ.)

«
c
îi

• Scăderi de prețuri. Potrivit statisticilor 
oficiale, prețurile de consum au înregistrat, 
în primele 10 zile din august, o ușoara 
scădere, de aproximativ 0,1%. Dacă această 
tendință se va menține sunt șanse ca inflația 
față de august 2004 să fie de 8,6% și de 
5% pentru primele opt luni. (IJ.)

Pașapoarte
Deva (I.J.) - Etnicii 

maghiari din țările Eu
ropei de Est vor benefi
cia de documente de 
identitate speciale, a 
decis Guvernul de la 
Budapesta, însă nu s-a 
specificat data la care se 
va realiza și nici modali
tatea de punere în apli
care. Pașapoartele vor 
asigura maghiarilor li
bera circulație în UE. 
Inițiativa este inspirată 
dintr-o măsura adoptată 
de Grecia. Guvernul 
căuta o soluție privind 
statutul etnicilor ma
ghiari, care să fie com
patibilă cu legislația 
ungară și europeană. La 
noi în județ sunt peste ■ 
25.000 de etnici maghiari 
conform ultimului 
recensământ al popu
lației, declară Botond 
Kovissi, UDMR Hune

Nicolae Furdui 
lancu
(Foto: Traian Mânu)

Fierarul 
din satul 

)Căstău este 
tunul dintre 
puținii mese
riași care 
practică în 
mod 
tradițional 
această veche 
îndeletnicire. 
Deși procesul 
tehnologic 
este același 
de sute de 
ani, rezulta
tul muncii 
fierarului are 
o calitate 
mult apreci
ată de local
nici.

(Foto: EPA)

doara.

Pentru 
pădureni 
Deva (S.B.) - Centrul 
Județean pentrti 
Conservarea și Pro
movarea Culturii Tra
diționale Hunedoara 
a cerut ca la rectifi
carea bugetului de 
venituri și cheltuieli al 
Consiliului Județean 
Hunedoara pe anul 
2005 să-i fie alocați 
suplimentar 20,00 
mii lei (RON). Dintre 
aceștia 8 mii lei sunt 
necesari pentru orga
nizarea în condiții 
optime a „Festivalului 
Pădurenilor Drăgan 
Muntean", ce se 
derulează astăzi și 
mâine la Poienița 
Voinii (corn. Bunila).

Creditul imobiliar devine vis
■ De la 1 septembrie, 
obținerea unui credit 
imobiliar devine un vis 
pentru hunedoreni.

Tiber iu Stroia
tlberlu.strola@lnformmedla.ro

Deva - Decizia Băncii Na
ționale a României de a res
tricționa accesul românilor la 
credite se răsfrânge și asupra 
celor care doresc să-și 
achiziționeze im apartament. 
Și asta deoarece, noile norme, 
care se vor aplica începând 
cu 1 septembrie, se referă și

la creditele imobiliare. în 
principiu, până la această 
dată, cei care doreau să 
achiziționeze un apartament 
puteau să pornească de la un 
avans zero sau să depună la 
bancă minimum 15 la sută 
din valoarea apartamentului. 
E adevărat că, în funcție de 
bancă, acest avans era oferit

ca împrumut complementar 
de însuși banca de la care 
solicitai creditul.
Schimbări nefavorabile

De la 1 septembrie, cei care 
doresc să achiziționeze un 
apartament sunt obligați să 
depună 25 la sută din va
loarea apartamentului, iar în

După 1 septembrie 
Avans 7.500 de euro 

16 milioane de lei 

apartamentul +-33%

$

momentul în care doresc să 
facă un împrumut comple 
mentar au probleme cu 
depășirea baremului minim 
impus pe venitul net al soli 
citantului.

în plus, dacă până acum 
banca lua drept garanție 
apartamentul achiziționat, 
începând din luna septembrie 
2005 garanția pentru împru
mut trebuie să aibă o valoare 
minimă de 133 la sută.

în acest context, cei care au 
achiziționat un apartament 
mai au nevoie de alte forme
de garantare a împrumutului 
solicitat.o

S-a găsit al doilea cadavru
Mintia (A.S.) - Ieri în jurul orei 16 a fost 

găsit trupul celui de-al doilea frate geamăn 
înecat duminică în Mureș. La o zi după 
găsirea Iui Costel, trupul neînsuflețit al lui 
Dorel Diaconescu a fost recuperat la bara
jul de la Mintia. Cei doi frați și-au pierdut 
viața la Turdaș, căzând de pe brod.

Cursul valutar
• 4 4 4’4'4 4 4 4 V 3*4 J J 3 4' 4*4 ■4?4"4 4-4,4'4'4,4-'4' . 4 , Z 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 dolar australian 2,1819 . 21819
1 dolar canadian 2,4028 24028
1 franc elvețian 2,2861 22861
1 coroană cehă 0,1192 . 1192
1 coroană daneză 0,4742 4742
1 liră egipteană 0,4979, 4979
1 EURO 3,5367 35367
1 liră sterlină 5,1922 51922
100 forinți maghiari 1,4387
100 yeni japonezi 2,6195 26195
1 leu moldovenesc 0,2289 2289
1 coroană norvegiană 0,4453 4453
1 coroană suedeză 0,3791 3791
1 liră turcească 2,1075 21075
1 dolar SUA 2,8734 28734
1 g AUR (preț în lei) 40,4878 404878

11.DECEBAL 0,0111 -1,77

TUNMCT1I BURSIERE

1.

Societatea
îinchi

snppetrom
dere (lei/ac$(%)
0,4730 0

2. SF1 BANAT-CR5ANA 1.6400 +0.61
3. TLV 0,8850 -1,67
4. BRD 121000 +3,45
5. IMPACT 0,4550 -1,3
6. AZOMUREȘ 0,1860 -25,6
7. AWBIOTCE WI 0,7600 +1,33
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,0999 +1,42

9. HABER oprit
10. BCCARPAT1CA 0,5200 <,7

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST W DEVA, 
b-dui MmL k R, parter (lângă |HHl tel.: 211277.

Ecea mai bună 
modalitate de 

alegere. Așa știm pe 
cine alegem și în 
eventualitatea că a 
mai fost consilier sun
tem la ciment cu 
activitatea sau inac
tivitatea sa. Dacă nu 
a avut activitate sa
tisfăcătoare nu va mai 
avea nici o șansă să 
fie ales.
Eugen Birtok, 
Deva

Ar fi foarte bine 
dacă s-ar introduce 

votul uninominal cât 
mai repede. Votul uni
nominal ne permite să 
votăm în deplină 
cunoștință de cauză o 
anumită persoană nu 
lista de candidați. 
Doar așa știm pe cine 
alegem și câștigă cel 
care are cele mai 
multe voturi.
Rozalia, 
Deva

Sunt pentru. A vota 
candidații care 

sunt pe listă este 
foarte înșelător pentru 
că persoana care crezi 
tu că merită și pentru 
care acorzi acest vot 
s-ar putea să nu aibă 
șanse reale de reușită 
pentru că nu are 
primul loc pe listă. 
Nu vor mai câștiga 
decât cei îndreptățiți. 
Aurel Muscan,
Deva

„Cea mai frumoasă casă"
■ Primăria Orăștie va 
iniția un concurs pen
tru a premia cele mai 
îngrijite imobile.

Orăștie (D.I.) - Autoritățile 
locale au în vedere inițierea 
unui concurs în urma căruia 
să fie premiată „Cea mai fru
moasă casă” din localitate. 
Astfel, urmează ca în perioa
da imediat următoare Consi
liul Local Orăștie să adopte 
o hotărâre în acest sens, care 
să stabilească regulamentul și 
componența comisiei de eva
luare a imobilelor, comisie 
din care vor face parte arhi- 
tecți, reprezentanți ai Primă
riei și CL, precum și ai comu
nității locale. „Ideea nu ne

aparține. Am văzut asemenea 
plachete acordate și în alte 
orașe din Transilvania și ni 
s-a părut un lucru bun. 
încercăm să implicăm și so
cietatea civilă în dezvoltarea 
orașului și sperăm că inițiati
va noastră va avea succes în 
rândul comunității”, a spus 
primarul Iosif Blaga. Vor fi 
acordate 3 asemenea plachete 
în fiecare an, cu prilejul 
desfășurării „Zilelor dacilor”, 
în acest an acțiunile urmând 
să se deruleze la sfârșitul 
lunii septembrie și începutul 
lui octombrie. Criteriile de 
evaluare vor ține seama atât 
de arhitectura și aspectul 
caselor, cât și de modul în 
care este îngrijit spațiul afe
rent acestora.

Nu știu ce să spun 
pentru că aproape 

nu mai am încredere 
în politicieni. Nimic 
nu se schimbă în bine 
deși toată lumea 
vorbește în stânga și 
în dreapta. Prea multe 
vorbe și foarte puține 
fapte, iar oamenii au 
nevoie de fapte. Totul 
este haos și sunt 
numai promisiuni. 
Daniela,
Deva

Ar fi foarte bine.
Partidul are candi

dați și candidați, unii 
care merită să fie 
aleși și alții care doar 
au tras sforile pentru 
a prinde un loc cât 
mai bun pe, listă. Prin 
introducerea votului 
uninominal vom vota 
persoana în cauză nu 
o listă de candidați ai 
partidului.
Nicolae Stan, 
Deva

Ciclonul Katrina a lovit, joi seară, coasta de sud a 
statului Florida, evenimentul soldându-se cu cel puțin 
trei morți, relatează AFP. La ora 23.00 GMT centrul
ciclonului a lovit coasta statului Florida. Ciclonul.se 
deplasa către vest W o viteză de 10 km/h, iar această

(Foto: EPA)tendință urma să se mențină 24 de ore.
-

mailto:tlberlu.strola@lnformmedla.ro
Ciclonul.se
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Deva, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722*564004.

AGENȚIA

IMOBILIARĂ

AGENȚIA IMOBILIARĂ

Anunțul 
tău e 
gratuit 
in CL I

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (2814g)

Anunțurile de mică pu
blicitate pentni Cuvântul 
Liber pot fi depuse în cutiile 
speciale instalate în următoa
rele puncte din Deva:

L Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - B- 
dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

Suna» la 28601» sau 0724/80*10.
VWtetkM la sediul dkn D*ra, 

carper Dada, M. Romanilor. M. 9/1

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
, (28146)

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

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

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON

vă așteaptă în Deva la 
adresele: Aleea 

Salcâmilor, bl. 31, ap. 
31, parter, tel. 230324 
șr b-dul i. Maniu, bl.

L2, parter, tel. 206003.
(28147)

Agenția imobiliară
Deva, I.L. Caraglale, nr.20 (fri spate la U.M. Pompieri)

4 223400
4 0723/020207 
4 0740/914688

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

f AGWW mmm 
vâraărș oorpărărl 

tMirterfcilnebiie. terenuri

U h S lit 8!- f i.
at /W* kâW /W W

-- r      iLJL ■—oflrtWBWW

S.C. IMOB INVESTMENTS S.R.L.
DEVA, CLĂDIREA IPH ■ PARTER, CAMERA 5 

tel. 229977; 0722/229977.
Numărul face totul!

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
* familiei 

tale!

http://www.casabetania.rdsllnk.ro
casabetaniaQrdslink.ro
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• Sancțiuni. Potrivit secretarului general al 
AJF Hunedoara, Doru Toma, în ediția 2005 - 
2006 a Campionatului Diviziei D la fotbal nu 
se vor mai permite abateri de la regula
mentele în vigoare. în acest context, pentru 
Reprezentarea unei echipe la joc, sancțiunea 
va consta în amendă de trei milioane de lei 
și pierderea jocului cu scorul de 3-0. (V.N.)

• Arbitri la testare. Duminică, de la ora 
8.00, pe stadionul „Cetate" Deva se va des
fășura testarea fiziiS a arbitrilor din județul 
Hunedoara. De la oh 12.00,. la Colegiul 
Național „Decebal" este programată testarea 
teoretică, urmată de o instruire care se face 
la fiecare început de campionat. (V.N.)

■ Patronul Jiului vreai 
un reprezentări! aî î 
Consiliului Județean în 
conducerea clubului.

Valentin Neagu_____________ ■ .
valentlnjwa9uvinf0nnmedia.ro

Deva - Din partea Clubului 
Sportiv Jiul petroșani, 
președintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, Mircea Mo- 
loț, a primit recent uri docu
ment care, din mai multe 
puncte de vedere, prezintă 
interes.

Acesta este semnat de Alin 
Simota, președintele Consili
ului de Administrație al 
divizionarei A din Valea Jiu
lui.
Vor sprijinul autorităților

țiere a FRF și LPF, complex- 
ul sportiv de la Petroșani a 
fost catalogat „în primele trei 
stadioane din România”. Dacă 
se va rezolva și nocturna sta
dionului, în Vale se vor putea 
organiza jocuri ale echipei 
naționale sau chiar jocuri sub 
patronaj UEFA.
Stadion modernizat

Până în prezent, pe stadion 
au fost montate 7000 de 
scaune, în valoare de 3,7 mi
liarde de lei și este în curs de 
amenajare terenul sintetic 
care va costa aproximativ 
45.000 euro. S-a achiziționat 
un autocar Volvo (30.000 euro) 
și echipament Nike (60.000 
euro). Deși mai sunt multe de 
făcut, cel mai presant lucru 
pe care îl consideră Simota 
este „construirea unei echi-

la FC Bihor. Primul ar costa 
90.000 USD, iar al doilea, 
20.000 de euro. în opinia lui 
Simota, cu cele două achiziții, 
s-ar putea realiza obiectivul 
din acest an - rămânerea in 
prima divizie, iar în anii 
următori, prin rodarea și 
experința cîștigată de tinerii 
jucători, atacarea unor obiec
tive mai îndrăznețe.
Impact major

„Ajutorul pe care dum
neavoastră ați putea să-l dați 
în continuare clubului nostru 
pentru îndeplinirea acestor 
năzuințe, am dori să fie la 
nivelul impactului pe care fot
balul îl are în societate. Rec
tificarea de buget pe anul 
acesta, precum și bugetul de 
anul viitor, sperăm să țină 
cont și de necesitățile clubu-

d

Adversari tari pentru 
români în Cupa UEFA

Nyon (C.M.) - Cele trei echipe românești 
calificate in turul I al Cupei UEFA nu au 
prea avut noroc la tragerea la sorți 
desfășurată ieri la Monte Carlo. Dinamo și 
Rapid care nu au fost în urna capilor de 
serie vor întâlni adversari extrem de pu
ternici, câinii roșii pe Everton Liverpool, 
iar giuleștenii pe Feyenoord Roterdam. în 
schimb, Steaua cotată printre capii de serie 
va primi replica unei alte echipe norve
giene, respectiv Valerenga Oslo.

Documentul precizează fap
tul că „minerii” se bazează pe 
sprijinul județului și că la 
controlul delegației de Licen-

pe”.
Se are în vedere transferul 

a doi fotbaliști: Tameș, de la 
clubul rus Alania și Lazăr de

lui fanion al județului Hune
doara” - se arată în docu
mentul semnat de președin
tele Jiului, Alin Simota. Alin Simota

ValCTmgaOsiu-
Meciurile se vor

grupe de câte 5 echipe.

Căpitanul
Nelu Mitrică și 
portarul Sile 
Rahoveanu pot fi 
jucătorii cheie ai 
partidei pe care 
FC Corvinul 2005 
o dispută, azi, de 
la ora 1L00, în 
deplasare 
împotriva 
formației ISC 
Turzii, In etapa a 
doua a Diviziei B 
seria a III -a. 
Antrenorul loan 
Petcu a declarat, 
imediat după 
remiza cu 
Olimpia SM din 
prima etapă, că 
echipa hunedore-

cu ISCT recuper
area punctelor 
pierdute acasă 
în runda inaugu
rală.

(Foto: Traian Mânu)

Marian Sevici și Ionuț Anghel s-au ca
lificat ieri în semifinalele probei K2 1000 
de metri ale Campionatelor Mondiale de 
kaiac-canoe. care se desfășoară la Zagreb.

(Foto: EPA)

Cetate în turneu în Ucraina
Deva (C.M.) - Componen

tele echipei Cetate Deva au 
plecat, ieri, spre Ucraina, pen
tru a participa, la finalul 
acestei săptămânii, la un pu
ternic turneu internațional 
alături de echipe din prima 
ligă din Rusia, Slovenia și 
țafia gazdă. Echipa deveană a 
reușit să răspundă afirmativ 
invitației primite de la clubul 
ucrainean din Ujgorod, după 
ce Marian Muntean, președin
tele clubului, a făcut mari 
eforturi, pentru a obține vize 
de intrare in Ucraiana de la 
ambasada acestei țări la 
București. „M-am zbătut mult

pentru a putea trimite echipa 
la acest turneu, întrucât vin 
echipe puternice și îmi doresc 
să ne verificăm potențialul în 
compania unor astfel de 
adversari de top. Sper ca 
handbalistele să nu mă 
dezamăgească și să obțină 
rezultate care să ne facă cin
ste”, preciza oficialul devean. 
Turneul se va derula sâmbătă 
și duminică, cu jocuri în sis
tem fiecare cu fiecare. înain
tea plecării în Ucraina, Cetate 
a susținut o partidă amicală 
la Cluj, unde a dispus cu 35- 
28 (16-13) de formația U. Joli- 
don.

Cartonașe galbene și amenzi
Deva (V.N.) - Se pare că 

în ediția 2005 - 2006 a Divi
ziei D și Campionatului 
Județean de fotbal Comisia 
de Disciplină a AJF Hune
doara este hotărîtă să nu 
mai tolereze abaterile. Po
trivit unui regulament în
tocmit la nivelul acestei in
stituții, comisia se va în
truni săptămânal, pentru a 
stabili măsurile ce trebuie 
luate.

Neplata amenzilor în ter
men de 10 zile de la eve
nimentele constatate duce la 
neprogramarea echipei pen

tru etapa următoare și pe
nalități. Dacă echipa depă
șește 2 etape de suspendare 
va fi exclusă din campionat. 
Tot cu neprogramarea în 
etapa următoare se sancțio
nează și neachitarea hare
murilor către arbitri și 
observatori. Un lucru foarte 
important e că nici o echipă 
nu va fi programată dacă 
nu are antrenor sau instruc
tor sportiv cu carnet și viză 
pe 2005. Pentru instructorii 
sportivi, AJF Hunedoara 
organizează curs și elibe
rează carnet.

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

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.2S9 Id vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

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

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

or

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

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Prenumele

Strada

Nr. Bl.

Localitatea ;

Telefon (opțional)

O 
■d 
<

Numele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

T

valentlnjwa9uvinf0nnmedia.ro
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La Vuelta, o ediție jubiliară• Tenis. Victor Hănescu (fo
to) s-a calificat în sferturile 
de finală ale turneului ATP 
de la New Haven, dotat cu 
premii în valoare de 650.000 
de dolari, după ce a dispus

joi de chilianul Nicolas Massu, cap de serie 
numărul 7, cu scorul de 6 - 4, 6 - 4.(MF)

Meciuri «le clasament:

.....

Danemarca

■ Traseul din acest an 
pare să favorizeze al 
patrulea succes al spa
niolului Roberto Heras.

Liviu Gordea

Madrid - Turul ciclist al 
Spaniei este a treia și ultima 
mare cursă pe etape a sezonu
lui, după Giro D'Italia și Tour 
de France. Prima ediție a 
Vueltei a avut loc în 1935, 
pentru ca din 1955 competiția 
să se desfășoare cu regulari
tate, an de an. în 2005, vom 
asista la cea de a 60-a ediție. 
Competiția din acest an va 
debuta astăzi, la Granada, și 
se va încheia pe 18 septem
brie, la Madrid, cu doar două 
zile înainte de începerea Cam
pionatului Mondial de ciclism 
pe șosea. Apropierea dintre 
cele două întreceri explică de 
ce traseul Turului Spaniei 
2005, în lungime de 3.239 ki
lometri, este mai puțin difi
cil în acest an.
Traseu ușor

Cursa cuprinde 21 de etape, 
între care trei contracrono- 
metru și două zile de repaus. 
Doar trei etape vor fi de peste 
200 km. Pentru prima oară în 
ultimii ani, însă, rutierii nu 
vor ajunge în munții Pirinei, 
principalele dificultăți de alti

Kîmi e alături de McLaren
Londra (MF) - Pilotul finlandez de For

mula 1 Kimi Raikkonen a dezmințit zvonu
rile privind transferul său la Ferrari în 2007, 
declarând că dorește să câștige cât mai mul
te curse și titluri mondiale cu echipa sa, Mc
Laren-Mercedes.

„De ce m-aș gândi să schimb echipa? Cu 
siguranță că mulți piloți ar vrea să fie în 
locul meu”, a spus Raikkonen. Cotidianul 
Bild a anunțat, joi, că pilotul finlandez a 
semnat un precontract pentru 2007 cu echi
pa Ferrari, după ce Michael Schumacher a 
refuzat, pentru moment, prelungirea angaja
mentului cu scuderia italiană, care îi expiră 
în 2006. La rândul său, patronul Ron Den
nis a confirmat că McLaren „consideră că 
are o relație de lungă durată atât cu Kimi 
Raikkonen, cât și cu Juan Pablo Montoya”, 
„in consecință, McLaren nu se află în ne
gocieri cu nici un alt pilot, nici chiar cu Mi
chael Schumacher", a spus Ron Dennis.

Șapte decenii
Madrid (L.G.) - în calenda

rul UCI există mai multe curse 
pe etape dintre care cele mai 
cunoscute sunt tururile anu
mitor țări sau regiuni.

Le Tour, 11 Giro și La Vuel
ta sunt cele mai importante, 
reprezentând echivalentele tur
neelor de Mare Șlem din te
nis. Prima ediție a Turului 
Spaniei s-a desfășurat în anul 
1935, pe un traseu de 3.500 
km, în 14 etape, dintre care 
zece având lungimea de peste 
250 km, ceea ce ar fi de necon
ceput în ciclismul actual. în 
plus, rutierii concurau pe bi
ciclete grele, de fier, șoselele 
nu erau asfaltate, iar pregă
tirea fizică rămânea la latitu
dinea fiecărui sportiv. Efor
turile depuse erau insă foarte 
mari și cicliștii ale căror bici
clete se defectau de-a lungul 
sutelor de kilometri erau ne- 
voiți de multe ori să termine 
etapa împrumutând o bicicle
tă de la un spectator. învin
gătorul primei ediții a fost 
belgianul Gustave Deloor.

Africa de Sud - Australia ____________ __________ 22-16

Africa de Sud - Noua Zeelandă 22-16

Australia - Noua Zeelandă 13-30
Australia - Africa de Sud 19-22

Clasament:

1. Africa de Sud 3 3 0 0 66-51 12p
2. Noua Zeelandă 2 1 0 1 46-35 5p
3. Australia 2 0 0 2 48-74 2p

Etapele viitoare:
Noua Zeelandă - Africa de Sud (27 august)
Noua Zeelandă - Australia (3 septembrie)

„Antilopele" vor să repete figura din 2004.

Rezultate:

Roberto Heras are toate motivele să spere la un nou succes în Turul Spaniei. (Foto: epaj

tudine fiind întâlnite in An
dorra și regiunea Cavadonga 
din vechea Castilie.
Armada spaniolă

Pe lista câștigătorilor Vuel
tei se află nume intrate deja 
în legenda sportului cu peda
le. Eddy Merckx, Jacques An- 
quetil, Bernard Hinault, Lau
rent Jalabert, Pedro Delgado, 
Tony Rominger, Alex Zuelle 
sau Jan Ullrich, cu toții au 
câștigat cel puțin o dată Tu
rul Spaniei. Și în acest an, 
marii favoriți la victoria fina

Turul delict «I Spaniei - 2005

ttdpn Aug km
1 27 T.O
2 28 189.3
3 29 183,3
4 232,3
B 31 178,0

Sep
6 1 217,0

M 7 21212,9
8 3 166.0
9 4 48,0

10 5306,3
mb 11 6166,6
M12 8148,0

13 9196,0
14 10172.3
15 11191,0

Mic 13362.8
17 14168.6
18 15397,6
19 16142.9
20 17) 36.9
21 18136,6

Total: 3.368.6

Contratimp 160km
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Duelul giganțilo în T3N

lă se anunță a fi rutierii din 
țara gazdă.

în 2004, Roberto Heras a 
câștigat pentru a treia oară 
Vuelta, după 2000 și 2003. 
Cum harta traseului din 2005 
este special concepută pentru 
cățărători, Heras ar putea fi 
aproape de o a patra victorie 
la Madrid, un record în isto
ria competiției.

Principalii săi adversari ar 
putea fi Joseba Beloki (al doi
lea la Turul Franței 2002) și 
Francisco Mancebo (locul 3 în 
Vuelta-2004). Ceilalți favoriți

■ Africa de Sud poate 
răsturna ierarhia mondi
ală cu o victorie în Noua 
Zeelandă.

Dunedin (L.G.) - Astăzi are 
loc partida decisivă pentru 
stabilirea câștigătoarei ediției 
2005 a Turneului celor 3 Na
țiuni: Noua Zeelandă - Africa 
de Sud. Cine învinge este a- 
proape sigur și campioana 
competiției în acest an. Pen
tru sud-africani este ultimul 
meci din turneu, o victorie 
asigurându-le un nou titlu (al 
treilea după cele obținute în 
1998 și 2004), în timp ce pen
tru All Blacks mai urmează 
partida cu Australia, pe care 
trebuie să o câștige ca să își 
treacă în palmares al șaselea 
trofeu al emisferei sudice. O 
singură modificare a interve
nit în XV-le de start al gazde
lor față de ultima confrunta
re, victoria cu 30 -13 din Aus
tralia: prezența lui Leon Mac 

sunt Aitor Gonzalez (câștigă
torul din 2002), Iban Mayo, și 
Oscar Sevilla.

Turul Spaniei a fost căutat 
întotdeauna de marii campi
oni, care și-au dorit să și-l în
scrie în palmares. în mod pa
radoxal, cel mai bun ciclist 
spaniol al tuturor timpurilor, 
Miguel Indurain, de cinci ori 
campion al Marii Bucle, n-a 
reușit să câștige Turul Spa
niei, terminând al doilea la 
ediția din 1991, când a fost în 
trecut cu doar câteva secunde 
de Melcior Mauri.

Donald pe postul de mijlocaș 
la deschidere, în locul lui Dan 
Carter, accidentat. De cealaltă 
parte, Jake White l-a reactivat 
pe De Wet Barry, fiind pre
ocupat mai mult de întărirea 
compartimentului defensiv.
Miză ițnpari ntă

Jocul programat astăzi pe 
arena Carrisbrok din Dune
din are însă și o altă însem
nătate: poate decide cine este 
noua lideră a clasamentului 
mondial întocmit de IRB. Da
că „Springboks” câștigă acest 
meci, ei trec în fața neozee
landezilor, liderii din acest 
moment, însă dacă partida se 
termină la egalitate sau îr{ 
ving gazdele, All Blacks rămâ
ne lidera.

în acest moment, doar 1,95 
puncte despart cele două su- 
perputeri ale regby-ului mon
dial. în ierarhia IRB, Româ
nia continuă să ocupe locul 
18, după selecționata Portu 
galiei și înaintea Georgiei.
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Felicitări (67)

H
. Din partea părinților Cristian 
și Lăcri, din partea bunicilor 
Gheorgheși Ileana și din partea 
cumnatului Gabriel. Puiul Cris
tian lonuț. La mulți ani!

Vând ap. 1 cameră (01)
• vând legeni cameră cămin 175 mii. lei in 
SimeriaTel. 0723/686162,0722/582097.
• cameră cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)
'• confort 1, Pol-M3-Ap. 8, Et. I, preț un miliard 

una sută lei negociabil. Tel. 223336.

• decomandate, cu îmbunătățiri, strada 
Bejan, etaj Vil, preț 650 mii. lei negociabil. 
Tel. 0727/340661 (Megalopolis) 

• decomandate, rtr M Eminescu, et III, preț
750 milioane lei. Tel 0727/340661, 
,0254/212699. (Megalopolis).

• vând urgent apartament 2 camere in Sirheria, 
zonă centrală parchet, bucătărie mare, balcon 
închis, baie modernă centrală termică preț 750 
mii. Tel. 0720/505771,0723/686162.

• to Gojdu, Al. Păcii, parter, semidecoman- 
date, pivniță balcon închis, contorlzări, 
gresie, faianță parchet, preț 980 mii. lei.Tel. 
0727/340661,0254/212699.(Megalopolis).

• vând urgent apartament 2 camere zonă 
centrală et. I, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri. Tel. 224296, 0788/361782,
0720/747359, preț 75.000 RON.

■ vând apartament 2 camere, decoman
date, balcon todis, apMMtra, bed, repar
titoare de căldură et 2, IkM l Manta. Tel 
0741/141414,17 / 799791

• ultracentral, decomandate, ST-56 mp, etaj 
intermediar, lavabll. Preț 980 milioane nego
ciabil. Tel. 0721/815781. (Prima Invest)
• zona Astoria, dec., contorizări, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, 54 mp, preț 
870 mii., neg., tel. 0742/019418 (Prima invest)
• zona Dada, 3 ap. pe motiv de emigrare, et 1-2- 
3, ocupabile imediat cochete, contorizări, preț 
19.500-18500-17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima Invest)
• irgen Dacia, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 720 mii., neg., 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
• to tfcro 15, în turnuri, dec., parchet laminat, 
gresie, faianță balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit parchet faianță stare 
bună cărămidă 700 mii., neg., tel. 
206003.(Mlmason)

• AL Moților, sdec., 2 holuri, baie amenajată 
contorizări, etl, 620 mii., tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
• zona Kogâkdcaanu, circuit et 3, liber, preț 950 
milioane lei vechi, tel. 0745/159608, 215113. 
(Mimason)
• zona iul lDecembrie, et. 3, contorizări, 
neamenajat, liber, preț 1 mid., neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498, 232808,0788 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat, preț 67 000 RON, telefoane 
0788 165703,232808,0745 302200. (Fiesta Nora) 
•zona LCorvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit, contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200.232808,0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• zonă piața centrală bloc de cărămidă 50 mp, 
etaj 2, decomandat, balcon tip lojă apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona blocurile Mintiei, etaj intermediar, deco
mandat, 60 mp, balcon mare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, repartitoare de căldură, 
boxă la subsol. Preț 145.000 RON, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona Micro 15, etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14500 euro, 
tel. 0723/251498. 232808. 0788/165702. (Fiesta 
Nora)

• zona Dadă circuit, balcon închis, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
78000 RON, tel. 0723/251498,232808,0788/165702 
(Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă mbdemă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dadă bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Tell. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Lficro 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 centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• amenajat faianță gresie, balcon, ocupabil 
imediat bdu-l Dacia, preț 76.000 RON, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting)
• urgent, zona Dacia, amenajat modem, 
contorizări, et. intermediar, preț 60.000 ron, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting)

• zona Bălcescu, et. intermediar, balcon, st 48 
mp, contorizări, preț 70.000 ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona CEC, dec, 2 balcoane, modificări, hol 
central, contorizări, apometre, gaz, 2 focuri 
repartitoare, amenajări moderne, mobilă de 
bucătărie nouă preț 110900 ron (1.100900900 lei 
vechi). Relații la telefon 0740/013.971. (Garant 
Consulting)

•Aleea Crișdu, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)

• geanta cadou

• Dadă 2 holuri, parchet, faianță ușă nouă preț 
.570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfiresru, decomandate, et. bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497515. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et. bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, conte, Izări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•decomandate, living bucătărie, superame
najat parchet, grec e, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 n<ld. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția i mc biliară Nr. 1)

Obstetricăginecologie

Ifefidea

Si ’ Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter

H5P0ZIJ

asupra schetetulul. Se presupune că apariția cancerului de

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

AICI POATE
FI RECLAMA

Relații la 
telefonul 
241505.

Br. Cristian lor nu 

psiholog 'Anca Mffiălcea

DAC1APHARM
se îngrijește de sănătatea dumi

GRATUIT
CONSULTAȚII COMPUTERIZATE

Una pentru M ~ 
**• Ut» putini dWte*»*1

OPTICĂ MEDICALĂ
OCHELARI LEINTILE DE /CONTACT

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

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00 15.00 
Duminică: 09.00-14.00 j

Relații la telefonul: 219749 Ș
Programul "inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

adlle Grfeeii Uns 
din Hunedoara

jl
Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 

produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul "inimi pentru inimi”

HOMEOPAT’^
Șl ACUPUNCTURA

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 
minerală, animală 

r^jinet medical “ECHINACEEA • - 
dr.GHIȚA CARMEN, 

medic specialist medicină generală - ș
pediatrie, homieopatie, acupunctură, 5

Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.2 5,, 
tel.0254-219999 sau 0254-234015, 0722/567200.

FARMACIA TACOMI
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter.ERA: Tel: 211.949

g Telefon: 221.250 * detalii ta

Z-

FARMACIA LARIX
Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter.

* vitamine și minerale • suplimente nutritive
« produse naturiste * ceaiuri e produse pentru 

copil * produse cosmetice

OnT TunTvlnSir'®1)5-’2O.O0“”~ 
_________ ■ _____ sâmbătâ: 08.00-14.00___ z

II ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII
lățir O mam part» dintre bell 1JI are cauzatnb-o alimentație nerațională sau

RECLAME
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• (U, parchet balcon, bloc de cărămidă
contorizări, ocupabll imediat Gojdu. Preț 
85.000RON. Tel. 223400, 0724/169303.
0742/005228 (Casa Betania)
• dec, cenMt termici proprie, gresie, faianță 
moderni, parchet Liliacului. Preț. 106.000 RON, 
neg. Tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. 
{Casa Betania)
•dec, bite de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată, contorizări, scaii cu interim, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 RON, neg. Tel. 
223400, 0746/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
•ctaltblK de cărămidă, balcon, contorizări, 
gresie, fteanță parchet Bulevardul Dacia Preț 
&5.000 RON, neg. Tel. 223400, 074C/91468B, 
0720/387896. (Casa Betania)

•mm L Manlu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări. bine întreținut ocupabll In 
timp scurt vedere spre bulevard, preț U 
miliarde lei, neg, telefon 0746/253662. (Evrika) 
eaoM Zandkeaeu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
teL 0723/560160,211587. (Evrika)
•dacammMi* cfHsMț gresie, faianță par 
chet lavabil, balcon mare, vedere tn 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/2S3662. 
(Evrika)
•rana bdto Decebai, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabll Imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160 (Evrika)
• zona Micro, semldec, modificat falanți,

B
. centrală termică, rolete exterioare, bine 
nut hkărolzol arie italiană preț 520 mil. tel. 
10724-620358 (Rocan TOO)

•zona Go*du, semldec, gaz contorizat apo- 
S, 2 balcoane, bine întreținut fari tmbu- 

rl, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235206; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj Intermediar, amenalat 
contorizat parchet gresie, faianță, vedere 
deosebită Preț 1200 mid. neg. Tel. 0745666447, 
234401 (Rubin's Home).
• am Bâlcaacu, etaj Intermediar, gresie, 
faianță, parchet merită văzut Preț 770 mil. neg. 
Tel. 0741301548,234401 (Rubin's Home).
• zona Dada, termopan, centrală termică, 
gresie, faianță, lamelar. Preț 800 mil. neg. Tel. 
0745666447,234401 (Rubln's Home).
• zona ItearibA, dec. amenajat recent conto- 
riaat parchet ocupabll imediat Preț 1,030 mid, 
Tel.0745666447,234401 (Rubln’s Home).
• zona CaipațL dec., etaj 2, hol central, gresie, 
faianță, parchet contorizat total, merită văzut 
Preț 1 mid. neg. Tel. 0741301548,234401(Rubln's 
Hpme).
•zona KogâHcaarai, tn circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță, Preț 1,1 mid 
Tel. 0745666447,0254234401(Rubin'S Home).
• zona Dada, tn circuit ușă metalică, gresie, 
faianță noi, balcon închis. Preț 800 mil. neg. Tel. 
«41301548,234401 (Rubin’s Home).
•zona i*meanbnlă vedere la cetate, modificat 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet merită văzut etaj 
intermediar, Preț 1,1 mid. neg. Tel. 0741301548, 
234401 (Rubin's Home).
• zona Oojdu, etaj intermediar, dec, bine 
întreținut merită văzut Preț 1,050 mid. Tel. 
0741301548,234401(Rubln's Home).
•.zona ToBar, sdea, amenajat gresie, faianță, 
parchet merită văzut Preț 650 mii. Tel. 
0741301548,234401(Rubin's Home).

• zona Udo* dec, et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)
• zona Lk. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ana bd. Decebai, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Oojdu, et 1, amenalat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mil, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super otertâl 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) 
•docomandaia, stal 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 072Q/B6B918. (Casa Grande) 
«aanddacamandato* contortzărl parchet cără
midă. zona Al. Romanilor, preț 510 milioane lei, 
neg. Telefon O72IV869918 (Casa Grande) 
MMUdocomandate* contorizări, gaz, apă, etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 

•Deva, carder Dacia preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
«■gait Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014 (Casa Grande)
• agent ST=52 mp, et 4 modificat termopan, 
boxă, ultrafinisat centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
* agent ot 4 centrală termică, amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
ț/tffa)
•agent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000 
BON, Telefoane 218693, 0745/398767,
#27/897467. (Alfa) .

g agent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
« zona IB-Hunedoara, sdec., parchet gresie, 
faianță, et intermediar, preț 530 mii., neg., tel. 
0745/09i3073. (Partener-Hunedoara)

•mna M6, parter, preț 160 mit, tel. 0721/839624 
(Partener-Hunedoara)
•ana Coraki, Hunedoara, dec, 800 mit neg, tel. 
9727/191703. (Partener-Hunedoara)

•Dom, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 11® 0® 0® ROL negociabil. Tel. 0746 225 
826; 0254 213 050. (Casa Majestic)

• Dom, Ste. Mihai Viteazul, et 4 decomandate. 
Preț: 45 500 Eur negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 
213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă tnoiă, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
•■rogent fa Deva, zonă bună, plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
« decomandate, contorizări, 2 balcoane, s 98 
mp, et 1, zonă centrală exclus intermediari, preț 
1310 mid. lei. Tel. 228615.
«zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter- 
ntopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabll imediat 
faL 211587,0723/660160. (Evrika)
O zona bdul N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona DtnbarBL et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mia. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona hopawl ft 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona tt. 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 Fraaraaii dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 bale, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• aona & toaocu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 bale, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• 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 L Creangă ultrcentral, decomandat 
baicon mare, parchet geamuri șl uși schimbate, 
contrizări, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
heft, tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)

• mm Cargațl decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. OMS 302200,232808,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• aona MkMUhă etaj Intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică parchet, 
gresie, faianță preț 94000 RON, tel. 0723/251498 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
•am MM etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808,0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• am Oojdu, 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)
• am centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabll Imediat preț M miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 23S208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• sdec, bucătărie, bale, balcon, contorizări, et. 
Intermediar, zona Gojdu, preț 32300 euro, neg, 
tel. 0741/154401, 227)42 seara (Garant 
Consulting)
• am Procesul deci, hol central, balcon, 
amenajări modeme, modificări, at, preț 41.000 
euro, tel. 0740/013371. (Garant Consulting)
• am MăriMl et 1, dea, 2 băl, 2 balcoane, ct 
preț 42.000 euro, tel. 0740/013.971, (Garant 
Consulting)
• am Gojdu, et 2, balcon, amenajări, 
contorizări, preț 32.000 euro, tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)
•Dadă decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• am Oojdu, gresie, faianță balcon, ST=70mp, 
Preț 44000 Euro neg., Tel. 0741301548, 
234401(Rubln's Home).
•am idbacentrafa, parchetat gresie si faianță 
bine întreținut, contorizat, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro neg., Tel. 0741301548 0745666447, 
234401 (Rubin's Home). *
• dec 2 băl, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenalat Preț 950 mil. neg., 
Tel. 0741301548 234401 (Rubin'S Home).
•dec, termopan, gresie, faianță zonă bună stil 
occidental, Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741301548 
234401(Rubln'sHome).
• zonă centrau, amenajat cu centrală termică 
dea, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Mtendui, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dadă semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în bale, bucătărie, ocupabil 
Imediat preț 850 mid, lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•am L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
■zm centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei neg. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• uram ST=9O mp, et 4 2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• uram et 4 1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent at 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• uram at 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent decomandate, parchet gresie și 
faianță termopane, uși interioare schimbate, 
zona Bălcescu, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/815781. (Prima Invest)
• urgent Deva, et. 2, sdec., renovat, Instalații 
sanitare noi, gresie, faianță preț 880 milioane. 
Tel. 0740/210780. (Prima Invest)
• central, et 2, parchet, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mii., tel. 
0726/710903. (Prima Invest)
• zonă temă ct intermediar, contorizări, lavabil, 
parchet preț 880 mii., neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• sdec, Oojdu, contorizări, 2 balcoane, 
termopane la 2 camere, parchet, gresie, faianță 
et 1, preț 1/ mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• Hunedoara, ot intermediar, centrală dea, 
vedere la bulevard, preț 950 mii, neg, tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)
•zonă dtracentraUr-Hunedoara, et intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg, tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• urgent Dada, sdec, et3, contorizări, preț 680 
mii, neg, tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdea, et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii, neg., tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona B-dul Dacia, sdea, parchet contorizări, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mimason)

Flrmâ germano- # 
români 
angajează 

secretară - asistentă. 
Cerințe: cunoștințe de limba 

germană și limba engleză scris, 
citit, vorbit nivel avansat;

cunoștințe operare PC (Word, 
Excel, Internet). Pentru C.V. cu 

foto și scrisoare de intenție 
scrieți la adresa: altman- 

nalexanderdyahoo.com sau 
office0isorast-romania.ro.

• t argint zona Carpați, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)
• Darobanțl dec, et. 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 1,5 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• rana T. Mâlorescu, dec, amenalat, parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640)25. 
(Mimason)
• Dura, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et. 4, 
amenalat Preț 820 mii ROL negociabil. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Om, MMI Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat 
70 mp. Preț: 1 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•te zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți Mărăștlul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței șl cu plata Imediat tel. 0745 302200, 
232808,0788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• vând urgmt apartament 4 camere semideco
mandate, zona Piața Centrală garaj sub bloc, 
gresie, faianță parchet' 2 băl, balcon, preț 
180.000 RON. Tel. 224296,0788/361782.
•zona UlacuM, dea, 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 Boldii* dea, centrală termică parchet în 
camere, 2 băl, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 23520B; 0721-744514 (Rocan 3000)
• «agent aono Gojdu, 2 băl, balcon, contorizări, 
Ct preț 140.000 roti, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• urgent decomandate, et Intermediar, zonă 
centrală parchet bloc cărămidă garaj, centrală 
termică preț 2,2 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima Invest)
• zona M3, Hunedoara, centrală 2 băl preț 820 
mă neg, tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• zona ptețti centrale, zonă liniștită loc de 

parcare, balcon de 15 m închis, 2 băi, centrală 
termică aer condiționat parchet preț 142 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• uraent ST=75 mp, et 2,2 băl, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• inont 81=65 mp, et. 6,2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgent 91=80 mp, et. 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• dec. cu scară Interioară geamuri termopan, 
centrală termică proprie, amenajat modem, 
mobilă de bucătărie la comandă Inclusă în preț 
AL Neptun. Preț 50.000 euro neg. Tel. 223400, 
0724/169303, 0742/005228. (Casa Betania) i 

•zona bdul DecebaJ, et4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. neg. Tel. 0741301548,234401 (Rubin’s 
Home).
• zona UbcuU, amenajat 2 balcoane, 
termopane, CT, ușa metalică Preț 70000 euro 
neg. Tel. 0741301548, 0254/234401 (Rubln's 
Home).

Vând case, vile (13)
• In Smeria, str. Traian, nr. 2C, compusă din 3 
camere, anexe și grădină mare, 7 ari. Tel. 
Simeria 260074 Deva 213841.
• lira cameră baie, bucătărie, ultraamenaiate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966
• vând casă în Deva, zona centrală centrală 
termică st 700 mp, P+l, 8 camere, 2 băi, 2 
bucătării, gresie, faianță parchet, preț 200.000 
euro, negociabil. TeL 224296,0788/361782.
• vănd casă zonă f. bună idealăpentru 2 familii, 
13 miliarde, Simeria Tel. 0723/686162, 
0720/505771
• rtnd casă 2 camere, bucătărie, anexe, gaz, 
apă grădină 500 mp în Simeria, Str. Hunedoarei, 
nr. 8 Tel. 0265/264979,0744/778823.
• vtodcasă 4 camere, baie, bucătărie, garaj, 
încălzire centrală curte și gradină mare, exclus 
intermediari, viile noi. Tel. 219588.
• vănd ki Deva casă curte, grădină S. Gri viței, 
nr. 31, preț 1 miliard - negociabil. Tel. 236510.
•sir. Horei. 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimo cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Dara, zonă ultra centrală 4 cam., bucătărie, 
bale, hol, cămară garaj, apă gaz, curent, tqate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST.500 mp. 
FS30 M. Preț 75.000 euro neg. Tel. 0745666447, 
234401,0741301548 (Rubin’s Home).
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Dora, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Călugărtm, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Dora, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 680® euro, neg., telefon 
0788/497.615 (Agențialmobiliară Nr. 1)

•Deva, 2004, parter* mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 1180® euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• 2 camere, Simeria bucătărie mare, 
contorizări, anexe, curte+grădină 400 mp, preț 
1,6 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima Invest)
• la 8 km de Deva, S camere mari, baie, 
bucătărie, viță de vie, pomi fructiferi, grădină 
mare, preț 900 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
•4camere*2băi,bucătărie, geamuritermopan, 
curte+grădină 500 mp, la 5 km de Deva Preț 
35.000 euro neg. Tel. 223400, 0720/387896, 
0724/169303. (Casa Betania)
• 3 camere, cămară hol, fântână grădină st 
1.200 top, gaz la poartă la 15 km de Deva spre 
Arad. Preț 60.000 RON. Tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

SC METAL CONECT SRL cu 
sediul în Batiz, nr. 105, aduce 
la cunoștința publicului solici
tarea de obținere a autorizației 
de mediu pentru activitatea de 
colectare și comercializare a 
fierului vechi. Orice opoziție la 
eliberarea autorizației se va 
transmite în termen de 11) zile 
la APM Hunedoara, str. 
A.Vlaicu, nr. 25, Deva.

• zm* Hori», 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• I» 22 km «te 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, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In Detva* 4 camera, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004 (Prima-lnvest)
• zona Dwa, ultracentral, 4 camere, 2 bucătării, 
bale, hol central, garaj, curte, grădină st450 mp, 
preț 100.000 euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)

Cuinpar case vile (14)
•ki Dera sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, Dm sau Simeria, cu grădină Plata 
Imediat Tel. 215212. (Prima Invest)

Vând case de vacanța (15)
• CMrtmcțte 2MB, în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel, 0723/320995
• cad de vacanță In Boholt, 2 camere, fântână 
gaz, current curte+grădlnă+llvadă 2300 mp, fs 
50 m, preț 25.000 euro, neg, tel. 0742/019418 
(Prima Invest)
• Deva, Căprioara, ST 350 mp. Preț: 6 000 Eur 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Vând case la tara (17)

• te Homorod, 8 km de Geoaglu Băl, multi pomi 
fructiferi, pretabllă cad de vacantă 450.000.000 

lei negociabil. Tel. 0254/248539,0788/720353.
• vând betonierii nouă 190 I, Import, motor 
850w-220v, coroană șl plnlonul din fontă
• vând casă Certei nr. 278 Tel. 648583.
• vând caeâ în Bălța D+P+l, în construcție, 6 
camere, grădină curte, anexe, preț negociabil. 
TeL 0720/449972.

• vând caaâ la 20 Km de Deva, 4 camere, 
beci, dependințe, șură garaj, 6 Ha teren 
arabil, pădure de fag (4000 mc), preț 280.000 
RON. Tel. 0727/340661,0254/212699 (Mega
lopolis).

•zona sântuhalm, 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 lâriău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 

•zm i Li » 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mil.'lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru 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 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Viș) 
•la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil, telefon 0788/497615 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•In BohoR, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• agent 3 camere, bucătărie, baie, beci garaj, 
fară canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=34O mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 3 camere, bucătărie, bale, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa) 
•«agent 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=4® mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• Sat Hârâu, 2 cam., ST 5 500 mp. Preț 850 mii 
ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. 
(Casa Majestic)
•Sat Biotefoi, Corn Vețel.formatâdin 2 corpuri a 
câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 3 200 mp. 
Preț 800 mii ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 
0254 213 050. (Casa Majestic)
• Sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat ST 2 
800 mp. Preț 2 000 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213050. (Casa Majestic)
• Vețel 3 cam., buc., hol, anexe, fântână 
St=1500mp Preț 750 mii. neg., Tel.0741301548, 
234401 (Rubin's Home).

Vând garsoniere (19)
• vând garsonieră 2 camere parchet laminat 
baie, gresie, faianță contorizări, apă gaz, repar
titoare, preț 550 mii. lei.Tel. 0745/356077
• vând urgent garsonieră zonă ultracentrală în 
Simeria Tel. 0723/686162,0720/505771
• zona Dada, parter, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabil. 390 
mii. lei negociabil. Nu sunt agent. Tel. 
0724/779543

• vând garsonieră 34 mp, str. M. Eminescu, ' 
et III, preț 600 milioane lei. TeL 0727/340661, 
0254/212699. (Megalopolis)

• dea, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Go|du, garsonieră dublă semidecoman
date, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-16570). 
(Fiesta Nora)

SC APA PROD SA
SUCURSALA KAțES

anwtA
•rapai Hațag. kmi 1BMM5. krtro 

•rate SjH - MJt, peefrp uwrateria 
■rar toartei da igtaatzara - apââar* a 

raaamaratorZxSBB*

• zona Decebai decomandată contorizări, apă 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, bale mare, debara, ocupabllă 
imediat, preț 79.0® RON, neg, tel. 0723/251498 
232808 (Fiesta Nora)
• zonâ centrală parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.0® RON, tel. 0745-3022®, 
232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• garaonteră ki Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
Interioare, preț 62.0® RON, tel 0723 251498, 
232809,0788165702 (Fiesta Nora)
• zona Eminticu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termică parchet, gre
sie, faianță bucătărie mare, preț 95 0® RON tel. 
0745 3022®, 232808,0788165703. (Fiesta Nora) 
•zona Rrograaul dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 șl 2 ocupablle Imediat, preț negociabil, tel. 
0745^53662,211587. (Evrika)

• urgotrt, zona Miorița, dec„ bucătărie tip bar, 
parter, preț 6® mil, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Galdu, dec., amenalată la chele, contor- 
Izată liberă 30 mp, preț 650 mil, neg, tel. 
0745/640725 (Mimason)
• zona BoVte Jud„ 42 mp, dea, et 3, preț 870 mil, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•zona AL Crlșulul, sdea, et 2 balcon închis, preț 
475 toll, tel. 0745/159608. (Mimason)
• cont 1, dec., suprafața peste 35 mp, et. Inter
mediar, ocupabllă Imediat bl. 15, zona Artlma, 
tel. 0741/154401, 227.542 seara. (Garant 
Consulting)
• urgent, zona Decebai, dea, et. Intermediar, 
dea, balcon, amenajări, contorizări (apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare), preț ®.O® ron, tel. 
0740.011971. (Garant Consulting)
• zona Rate Centrală dea, baicon, et Interme
diar, preț 680® ron, tel. 0740.013.971. (Garant 
Consulting)
• suprafață gaate 35 mp, ocupabllă Imediat 
zona Bdu-1 Decebai, tel. 0741/154.401, 227.542 
seara. (Garant Consulting)
•zone ZamlbMcu, dec., etaj 1, ocupabllă ime
diat 650 mH,lei. 2352080721/985258 (Rocan 30®) 
•zona M. Eminescu, dea, amenajată et. 1, 
ocupabllă Imediat preț 485 mil lei. TeL 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contort- 
zări, preț. 485 mil. lei. TeL 235208 0721/985256. 
(Rocan 30®)
•zonaMâriHL dea, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 30®) 
•zona MârâalL vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
30®)
•otertâ axcepțlonaUU Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, Insta
lații sanitare noi, contorizări complete, Deva, 
zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau mo
bilată la comandă preț 7® milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Dwa, cartter Dacia, preț 310 milioane lei. TeL 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate* zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
185® euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•atoli, decomandată proaspăt zugrăvită bale 
amenajată contorizări, Bălcescu Nou. Preț 
680® RON, neg. TeL 2234®, 0720/387896, 
0742/005228 (Casa Betania)
•alăzugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă i- 
media. Mărăști eț63.®0Ron. neg. TeL 2234®, 
î-j/x,.", ‘‘ DasaBetania)
• 2 canwra, semldea, parchet, bale cu gresie 
+falanță bloc de cărămidă totul contorizat 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 30M)
• zona Dorobanți dea, modificată (cameră 
•living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contonzări, etaj 1, preț 850 miL tel. 235208; 0721- 
985258 (Rocan 30®)
• zona Dorobanți, dec. modificată gresie, faian
ță termopan, ușa metalică parchet contorizări, 
preț 680 mil, 235208; 0724-620358 (Rocan 30®)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false șl spoturi, preț 820 mii., tel. 235208;

’ 0721-744514. (Rocan 30®)
• zonaGpIdu, semldea, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 6® 
mii., tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3®0)
• urganl ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 820® RON. Tel. 218693,0745- 
398767/0727/897467. (Alfa)

• urgMt ST=35 mp, parter, bale, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23.5® euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• lagant $T=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
480® RON. TeL 218693,0745/398757,07Z7/8974CT. 
(Alfa)
• zona Dada, dec. modificat gresie, faianță 
contorizat ST. 30 mp., Preț 470 mii neg, TeL 
0741301548 0254234401 (Rubin’s Home).

• zona Gojdu, SD, amenajată etl, balcon închis, 
contorizat total. Preț 485 mii. neg. TeL 
0741301548 234401 (Rubln's Home).'

•zonă bună Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara)

• Dom, MICRO 15, Str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț 430 mii, ROL negociabil. TeL 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GARA, Str. luliu Maniu, parter. Preț: 850 
mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)

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

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona CăprioaraTel. 
211124.
• 1779 mp teren,între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502.

N U N T
Președintele Consiliului de Administrație al SC APA PROD SA 
Deva, ing. Arion Victor, convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor în ședință ordinară, în dala de 14.O9.2OO5, la 
ora 12.00, la sediul unității din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
37A, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea și aprobarea Regulamentului de orga
nizare și funcționare al SC APA PROD SA Deva.
2. Completarea Consiliului de Administrație al SC APA 
PROD SA Deva.
3. Diverse.

în cazul în care ședința nu este statutară se reprogramează 
pentru data de 15.09.2005, la ora 12.OO, la sediul societății.

:illtățl, preț 28 euro/mp, negociabil. Te{
'096675,218308 seara. *

merii
26 I

a MmIm In Băcla, 3605 mp, apă gaz, la 1 
drum, preț 14900 euro. TeL 0727/340661 « 
(Megalopolis)

a foc da casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 

loc drept zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
a vând 2N8 mp teren Intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tef. 
227242.
a vând 24.700 mp, teren pentru agricultură șl 
6.000 mp, teren pentru construcții sau agru 
cultură ambele in localitatea Toteștl-Hafed( 
lângă canton, acte în regulă titlu și CF. Tet 
212272
a vând cabană cu mansardă șl teren 1000 m» 
Costeștl, nr. 25A, zonă deosebită liniștiți, 
grădină pomi Tel. 0723/288282.
a vând In Deva teren Intravilan, 1955 mp, frOr.^ 
stradal 23 metri, zona Fabricii de mătase, aceea 
la utilități, preț 28 euro/mp, negociabil. Te{ 
0745/096675,218308 seara. *
a vând teran intravilan zonă bună în Slmerlf 
stradă cu canllzare, sp. 1200 mp, preț 1). 
euro-Tel. 0720/505771,0723/686161 
a |n Dav* șl împrejurimi, diferite suprafețe 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika.. 
a MvvMa Bknaria. 450 mp, facilități, zona para 
preț 590 mil, neg, tel. 0745/640725. (Mimason) j 

a Intravilan, VuIcm (mal Jos de Vlâcons), S12® 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/64072S 
(Mimason)
a kitravllaa Zâwl plan, 3500 mp, 50x70, gaz* 
curent, apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103, 
(Mimason) 1
a zm* Bârcaa Mică 3600 mp, fs 66 mp, ga$ 
curent, plan, eventual parcelat, preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•4mmp,lntravllan,pePrelunglreaVulcai £ 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefoa 
0745411.449. (Agențlalmoblllară Nr. 1)
a loc. iknpi, Intravilan, cu suprafața totală 46fc 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 9<f 
mil. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția im® 

biliară Nr. 1)
a pared* da teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gag 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefdl 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) <
aDava, 2J00 mp, fs 16 m, apă, gaz, canalizară 

curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.61* 
(Agenția Imobiliară Nr.l) *

a Smerit, I* DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gd^ 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefoț 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) %

ala 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, api 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefo* 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•zona CMfi cu ieșire la apă șl la șosea, 979 mp* 
preț 18 euro/mp, neg., tel 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• tetravBan, zona DN7, st 33® fs.50 mp., ap*» 
gaz, curent toate facilitățile. Preț 24 euro nen+ 
Tel. 0745666447,234401(Rubln's Home). j 

•Hravlan, zona prelungirea Vulcan, st.52® 
mp. fs. 28 m. se parcelează Preț 8 euro/mp., T«E 
0745666447,234401 (Rubin's Home).
• kitravBan, zona Sîrrtuhalm, st4200 mp. Fs. 32
m, toate facilitățile, Preț 8 euro/mp. Neg., TeE 
0741301548,234401 (Rubin’s Home). >

• hbwlan, zona Zăvoi st 9000, parcelat apă
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docul 
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000) X

• Intravilan, zona Zâvol st 1200 mp, fs 30 nțd 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat prj| 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000) '
• Hravflan, zona Ztvol st 1040 mp, fs 13 mfi 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentfs 
construcție de casă preț 26000 euro, telefâd 
0724-620358. (Rocan 3000)
• HravBan, zona Dara, st 3000 mp, fs 80 mp (3
parcele), canalizare, apă curent gaz, docw 
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon OlU 
620358 (Rocan 3000) . ■(
• Intravlaii, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă burif 
apă curent canalizare, ideal pentru construcția 
hale industriale, producție, preț 20 euro/nw 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Zăvoi intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508618 (Casa de Vis)
• urgent 3672 mp din care 1060 mp intravilan 
2612 mp extravilan, Boholt 3 euro/mp, neg,, 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• logonl HravBan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 306 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 21869% 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• unpnt ST-2000 mp, posibilii"
apă pe teren. Ideal casâ vacant,........ .......,,
Deva, preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prirrij 
Invest)
• loc do casă 650 mp, fs 20, apă gaz, zona UMj 
Balcan, tel. 0742/019418 (Prima Invest) . "

• zona Ceangăi intravilan, facilități, canalizare, 
gaz, apă st 715 mp, fs. 93 m, preț 35.0® euro; 
tel. 0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona SânUrakrt ieșire la DN, st 3600 mp, fi
104 mp, preț 57.600 euro, (15 euro/mp), tsz 
0740/013371. (Garant Consulting) k

• HravDan* st 8000 mp, fs 40,75 metri Intrare
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe tererj 
zonă industrială Sântuhalm. Preț 6 euro/mpâ 
neg. Tel. 223400, 0740/914688 0724/1693^ 

(Casa Betania) f
• intravilan kr zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp, fiecare, zonă rezidențială, plan te 
urbanism și de utilități aprobat. Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 
(Casa Betania)
• HravkM la DN 7, st 57® mp, front stradal 35
metri, situat între Sântandrei și Sântuhalm îș 
zonă industrială Preț 18 euro/mp,neg. Tei 
223400, 0720/387896, 0742/005228 (Cas|
Betania)
• teran HravBan la DN 7, 11.600 mp, froih 
stradal 56 metri, între Deva și Simeria Preț S 
euro/mp, neg. TeL 223400, 0724/169301 
0741/120722. (Casa Betania)
• intravilan la DN 7, st 37® mp, fs 30 metri, toata
facilitățile, lîngă Depoalm. Preț 30 euro/mp. T< 
2234®, 0724/169303, 0742/005228 (Casa
Betania) X
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•frtarifenlaDN7, st 2650 mp. fs 16 metri. Preț 
24 euro/mp. Deva lângă Depoalm. Tel. 223400, 

. 0740/914688 0720/387896. (Casa Betanla)
•ătatfton h DN 7, Deva, st 6400 mp, fc 46 metri. 
Preț 29 euro/mp. Tel 223400, 0724/169303, 
0742/005225 (Casa Betanla)
•Mravian, st 1800 mp, Zăvoi. Preț 21 euro/mp. 
Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005225 (Casa 
Betanla)
• MmlM la DN 7, Mintia, st 3200 mp, fs 35 
n»x gaz metan, curent electric, poziție exce
lentă. Preț 9 euro/mp. Tel 223400, 0740/914685 
0724/169303. (Casa Betanla)
•ratatai îngrădit, curent electric, situai intre 
Herepela șl Bretelln, front stradal 60 m, ST 7 400 
mp Preț 5 euro/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
055 (Casa Majestic)

. • totravfian to Leșnlc, parcela 1 de 2 700 mp, 
gfonarcela 2 de 6 000 mp. Preț: 7 Eur/mp. Tel. 0746 
W|25 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

■ • Intrarvfoan, Dm, st 5 000 mp, gaz, apă, curent 
electric; ideal pentru construit casă Preț 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 055 (Casa

Cumpăr teren (22)
•cumpăr tanti in sacăramo pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253082,211587. (Evrika)
• tona Crlstur-Săntuhalm, minim 5000 mp, 
Intravilan șl extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073. (Partener+lunedoara)
• zona Căian-Hațeg, arabil 10-15 ha, ofor preț 
bun, tel. 0740/130411 (Partener-Hunedoara)

• urgent, 8 hectare teren intravilan la sosea, 
Deva sau tmpre|urlml. Plata Imediat Tel 215212. 
(Prima Invest)

Vând spații comerciale (25)
• firațfrort stradal temuw, coate facllltAtUe, 
pre( 27.000 euro, negociabil Tel. 0721/283U»
• viral iitletoto comerciali 420 mp, plăți Da- 
cia, nai a conwaaia aeoseoira, preț oeoseoiL 
posibilități rate, telefon 0723/419S7*. (Casa 
Grande)
• cătai, atnanaM 250 mp, tel 0720523833. 
(Eurobuslness)
• nni centrală, casi cu 2 camere, baie, 
bucitirie, garai, centrală termică, ST= 75 mp, 
pre( 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0745/30225 (Fiesta Nora)

Alte imobile (27)

•formă Magi Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu coristructll (7 grajduri, magazie etcj. Preț 
5JOO.OOOOOO lei, telefon 0785/497015. (Agenția 
Imobiliară NrJ Deva)

formă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
W/gsMOeuvneg, tel. 0740/828342. (Eurobuslness)

Imobile chirii (29)
• tocNrin inert apartament 2 camere 100 
euro, semimobllat, tn zonă f. bună In Slmeria, ca
ut chiriași serioși Tel. 0723/088152,0722/582097.
• ofor to Deva spre închiriere unei firme, 4 
birou fi elegante, 70 mp, stadiul 1 zonă uftr^en- 
trală, cu grup social și încălzire cu centrală 
proprie, preț 7 euro/mp, negociabil. Tel 
0744/501810,0745/095575.
• ofet sera închiriere pe termen lung, 
garsoniera mobilată, utila zona gării, Deva, 
exclus intermediari, preț 80 euro. Tel. 
wjyaroa.
• «forspretochlrlrere,In Deva; spațiu comercial

• pitaMctegazdă2etevedelațară,anulșoolar 
2005-2006, apartament In apropierea liceelor 
Traian, Energetic și Grigore Moisil, condiții f. 
bune, centrală termică, cameră spațioasă, acces 
la baie. Tel 229897.
• tătari căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până In 50-60 euro/lună, oferim șl 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara.

i

I

• todifrtaz garaartaiă 2 camere+bucătărie 
pentru o pereche tânără, zonă centrală, 100 
euro. Tel. 215487.
• centrat amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• seall comerciale oe Str. Deoozltelor. oretablle 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp 1n funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• caut in** ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• apartament mobilat, contorizări, utilat zonă 
bună, preț 150 euro/lună, 0740/126029. (Prima 
Invest)
• garaenfort complot mobilată, preț 80 euro/ 
lună, tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• sp> z camere, complet mooiiat contorizări, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima-

• olar partni închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Duillu Zamflrescu preț 110 euro/ 
lună. Tel. 235205 0721/985255 (Rocan 3000)

• olar pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică, st 110 mp, Ideal bar-res
taurant zonă foarte buni preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985255 (Rocan 3000)
• tonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță, scară interioara, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supers- 
menajat preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724620358. (Rocan 3000)
•cari aaraonhri sau ap 2 camere, (ne)mobltat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
•ranontaă, dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou. Preț 100 

euro/lună Tel. 223405 0720/387896, 0724/169303. 
(Casa Betanla)
• ea. 2 camere, mobilat șl utilat cu aragaz șl 
frigider, Al. Romanilor. Preț90 euro/lunl Tel 
223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa 
Betanla)
• Caut spațiu de închiriat zona b-dulul Decebal 
sau 1 Decembrie, S.t 50 mp maxim, amenajat 
sau neamenalat pe perioada lunga de timp Ofer 
prețul pieței Jfrl,0745666447 șl 234401
• tacNrioi aparii comercial ultracentral, ultra 
amenajat St=30mp Preț 325 euro Tel 0741301548

• oeraoraera, mocpata, zona strana, teiefon 
0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• casa, i camere, bucătărie, oan ncăizire cen
trală oofrwe laminate, gresie, raianța, termopan, 
lavabll, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• urgent eoădt chirie In Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobllat pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788165703,232809,0745 30225 (Fiesta Nora)

• mcHată soim 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. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting) 
•ap, 3 caro, dec, mobilat garai, zona Oltuz, preț 
discutabil, tel. 0741/154.401, 227542 seara. 
(Garant Consulting)
•tocWtt garsonieră Deva, gară Tel. 0746 225 
726; 0254 213 055 (Casa Majestic)
•todrifot casă cu etaj in Hunedoara. Tel 0746 
225 726; 0254 213 055 (Casa Majestic)

Imobile schimb (30)
• ichfrobcetană cu mansardă și teren lOOOmp 
Costești, nr. 25A, cu garsonieră sau apartament 
2cgnge^usdfe^i^1n Deva, accept șl alte

♦diferenl 
GOJDU.T 
Majestic)

etl, decomandate cu casă 
tpartamento cu 2 cam. zona 
5 726; 0254 213 055 (Casa

11310 bre®, ar 1998, preț nego-

SC APA PROD SA DEVA vă anunță că în data de 29 august 
2005, pentru devierea conductei 4> 500 în zona Hipermarket Trident str. 
Eminescu, se va sista furnizarea apei potabile între orele 7,00- 22,00 pe 
următoarele zone:
- str. Eminescu cu străzile adiacente - P-ța Unirii str. 1 Decembrie - zona 
împăratul Traian -str. Horea - CaleaZarandului - str. Depozitelor - zona 
Cetății - zona Progresului - zona Criviței - zona Crigorescu - zona peste 

. linii.

RECLAMA

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
«servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 

ngariei, cât ți in județele Bihor, Timiș, Caras- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

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

Comemorări (76)

in 29 august se Împlinesc 14 ani 
de când nu mai este printre noi 
cel care a fost fiu, soț, tată și 
frate
BANCIU VIOREL (UȚU)

■»

Dumnezeu să-l odihnească.

Au trecut 3 ani de la dispariția dintre noi a celei care a fost
DOBRIN CAMELIA-VASILICA

îi vom păstra o veșnică amintire.
Familia

• vând inert Dada Nova, gri metalizat, AF1997, 
14 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută, unic proprietar, preț negociabil, 9.000 
RON.Tel.0254/232W.
• vând urgent Dada Nova, gri metalizat, AF 1997, 
14500 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută, unic proprietar, preț negociabil, 9000 
RON. Tel. 0254/ 232442.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Auto străine (37)
• VăndtoiMrtMEnAF 1984. Tel. 236515 ’

Microbuze. Dube (38)
• vând duHțâ Iveco 50C13 TURBO Daily, af 2005 
ogiinzi electrice incaizite.. -~'g ae remorcă, 

dio- ofon alarmă, închidere centralizată, 
"feț negociabil. Tel. 0722/314123.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vâr-- *■—RM '•« iași disc mare, 
preț negociabil. Tel. 0743/693527,0742/966323.
• vând utlaja agricole, tractor UffiO, 2 remorci 
RM2 basculante, disc mare plug, tel. 
W4Î/HB527.074Î/96637

oto - Velo (4
• vând bidcfotâ universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună, preț 1500.000 lei negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Vând garaje (43)

•taalMmp.cugrcpsanitan.poatefifolasitca 
spațiu comercial Deva, Str. împăratul Traian. 
Preț 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 055 (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă 150/585, cu deschi
dere 2 m, culoare bleumarin, șl un cuier de hol 
pentru haine și 2 compartimente pentru papuci 
m stare foarte bună. Preț 5 milioane fix ambele.
• vând măMrtă TV pe role preț 700 mii lei masă 
bucătărie, preț 300 mii lei, geamuri, preț 200 
mii/bucată, jaluzele interioare+exterioare, ga
lerii perdele, la prețuri mid. Tel. 0722/161644.
• vând moHă de bucătărie, masă, scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vM • ușă și o fereastră, noi. Tel. 0254/215795.
• viral wgert din același mobilier, canapea 
extensibilă, 2 fotolii șl o măsuță, preț 7 mii. lei, 
bonus cuvertură și huse. Tel 212242 seara.

® Decese (75)

• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
Incorporată (' 40 x 480) 4 MB memorie,
garanție s luni șl telefw Siemens s 55. pro: nego
ciabil. Tel. 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam - mlnicamerâ Web cu cablu 
descărcare poze + CD Instalare calculator 
Pentium i, negodanii, imprimantă Lexmarx zboz, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.

îmbrăcăminte, încălțăminte, 
articole sport (52)

• vând pătai lung bărbați din piei caprine, nr.
54-55 confecționat de fabrică, stare excelentă, 
preț 130 euro, negodabll.Tel. 212272.

Materiale de construcții (53)
• vând l mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• *mm ei» j vâna oferite meaaiii, 
decorați din anrfi1962-1984 Preț total 15 mH TeL 
0254/2U44L
• Pitota to regim de consignație mobilier vechi, 
anricnrtatl, po ani Bijuterii vecni, câni, fruc
tiere, tăvi, casete, lămpi, șfeșnice, tabachere, 
lunete, pendule, telefoane vecni, patefoane. Tel. 
234401, 0723562744, 0727/740221. (Rubin's 
Home)

Electrocasnice (56)
• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negodabil. Tel. 770367,770735.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând vacă bună de lapte, 6 ani cu vițel preț la 
vedere, Băiata, nr. 31. Tel. 237339.
• vând vițel de 4 luni în Deva, str. Sântuhalm. Tel. 
210860.
• vând cal 8 ani, ham și căruță. Tel. 648065.
• vând castraveți preț 7.000 lei/kg. Tel. 262069.

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

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

Familia îndurerată anunță dispariția celui care a fost
ing. BOZEȘAN IOAN

Slujba de înmormântare va avea loc la Capela din Cimi
tirul Reformat din Deva, str. M. Eminescu, la ora 13. 
Dumnezeu să-l odihnească!

• vând porumb pentru floricele (pop com), 
putere de expanaare 99%, preț 3 lei (30.000 lei 
vechi/kg) Deva Tel. 0745/096675,235320.

Prestări servicii (72)

Altele (61)
• transport de persoane cu microbuz, la cele 
mai bune prețuri,nunți, excursii, mănăstiri, alte 
ocazii. Tel. 0722/161661.

• oferim la cele mal mici prețuri sucuri Florida 
de calitate superioară sifonate, la sticle pet 21, și 
nesifonate la sticle de 31 pet, Intr-o gamă de 8 
sortimente Deva Tel. 0745/096675, 
235325212057.
• vând acte Audi 100 CC, an fabricație 1986 • 700 
E negociabil Tel. 0745-533-675.
• rtnd candalabru de cristal de Boemla 
perfectă stare cu trei becuri, preț negociabil. Tel. 
212272.
• vând clrtar platformă, fabricat de balanța 
Sibiu, cântărește pănă la 110 kg, stare 
Ireproșabilă; preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cântare electronice. Tel. 0740/641681, 
021/3231228
• tind mașină de cusut germană Konler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732565
• vând cNuvvtâ Inox șl 2 apometre. Tel. 213894.
• vând cutele piele pentru mașini de cusut 
casnice Tel. 224182,0723/499284
• vând te Deva 10 butoaie Inox pentru bere, 
capacitate 60 I flecare, preț 45 euro/bucată 
negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara
• vând baterie piramidală, creștere găini ouă- 
ware. Tel 0254/210977.
• vM circular electric manual Bosch SPR54 
nou Tel. 260575

Pierderi (62'
• pierdui Mierâi de iaentftate, permis de 
conducere, certificat de naștere, livret militar-, 
card de benzină, talon de mașină, asigurare, 
rovlnietă pe numele Costa Clprian, găsitorului se 
oferii recompensă. Tel. 0722/412499.

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

• efectuez fransport marfă, local șl Interur
ban, cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, 
dimensiuni de încărcare’600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.

Oferte locuri de muncă (74)
• anualei șofer cu domiciliu tn Deva. Tel. 
0740/420521

• SC cu eodkd to Deva, profil depozit» 
produce âfimentare, angțjoezâ In ccndțfi 

ta» infer, operator
cafaâAtor. Tel 072X10421, D723.'WB035.

• SCEuroracSRLSântandrei angtouâ 15
aaiaafca eh» răii ------ let lawwxtHi mmuw auovuv raportai u

capacitate» m decontaazâ transportul TtL

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nprd-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz0informmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

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

LOCApiCVn POȘTALE

i • chioșcul de ziare de lângă
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

j • chioșcul de ziare intersecția 
I Zamflrescu - B~dul Decebal

TEXT SiȘBk ' PRIMA APARIȚIE..—/—

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

mailto:laura.contra@informmedia.ro
andras.bajusz0informmedia.ro
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Oameni expuși la Zoo
•Alte șapte. Pompierii portughezi au 
anunțat, joi după-amiază, că șapte focare de 
incendiu, de mici dimensiuni, se află în afara 
controlului forțelor de intervenție, după ce în 
cursul dimineții precizaseră că toate incendi
ile au fost stinse.

•Ale lui Hitler. Un chilian, fiul unui fost 
pilot în armata germană care a participat la 
al doilea război jnondial, a pus în vânzare 
trei desene ce poartă semnătura lui Adolf 
Hitler, realizate în creion, între 1917 și 1923.

Celule canceroase latente
Hamburg (MF) - Cercetătorii de la Spi

talul Universitar din Hamburg-Eppendorf 
au reușit să detecteze celule canceroase 
latente în măduva osoasă, care permit 
medicilor să prevadă cu mai multă precizie 
apariția unui cancer la sân.

Cercetătorii au creat o tehnică de identi
ficare a celulelor canceroase latente, până 
acum imposibil de detectat. Aceste câteva 
celule risipite printre milioane de celule 
sănătoase din măduva osoasă pot antrena 
o revenire a cancerului de sân la câțiva 
ani după încheierea tratamentului.

Londra (MF) - Profitând de 
un weekend prelungit, luni 
fiind zi de sărbătoare în An
glia, grădina zoologică propu
ne un eveniment special ex
punând o „turmă de Homo 
Sapiens”, potrivit organizato
rilor.

Prezentați publicului așa 
cum au venit pe lume, cu 
excepția unei frunze de viță de 
vie plasată strategic, acești 
reprezentanți ai speciei umane 
sunt supravegheați de gardi
eni, care se asigură că cei 
expuși fac suficientă mișcare.

Kate și Orlando (Foto: fan)

Filmul „Bobby"
Los Angeles (MF) - Ac

torul Anthony Hopkins 
va juca într-un film 
despre asasinarea lui Ro
bert F. Kennedy, în 1968. 
Actrița Demi Moore este 
deocamdată în negocieri 
privind participarea ei 
la proiect, intitulat „Bob
by”, un film indepen
dent, care va fi regizat 
de Emilio Estevez.

Filmul de lungmetraj, 
parțial ficțiune, parțial 
bazat pe fapte reale, va 
povesti viața mai mul
tor personaje în momen
tul asasinării omului 
politic într-un hotel din 
Los Angeles, în lima iu
nie 1968.

Ales președinte
Atena (MF) - Actorul 

francez de origine grea
că Georges Corraface (52 
ani) a fost numit, joi, 
președinte al Festivalu
lui de Film de la Salo
nic, înlocuindu-1 pe Pan- 
telis Voulgaris, care a 
demisionat în mai, ca 
urmare a contestării sa
le de către mediul cine
matografic.

Taifunul 
Mawar
Tokyo (MF) - Gel 
puțin o persoană a 
murit și alte patru au 
fost rănite după tre
cerea taifunuluui 
Mawar prin centrul 
Japoniei, în noaptea 
de joi spre vineri. 
Un bărbat în vârstă 
de 55 ani a murit îh 
urma prăbușirii aco
perișului casei sale 
din Shizouka, la 150 
kilometri vest de To
kyo, cea mai afectată 
regiune. Circa 30 de 
locuințe au fost inun
date și șapte alune
cări de teren s-au 
produs îh Shizuoka și 
Gumma. Aproximativ 
3.550 de locuințe au 
fost private de elec
tricitate în prefectura 
Chiba, unde s-au 
produs trei alunecări 
de teren. Joi și vineri, 
cele două principale 
companii aeriene 
nipone, JAL și ANA 
au anulat în total 89 
de curse, dintre care 
opt internaționale. 
Mai multe curse de 
feribot și de tren au 
fost anulate.

Show despre abstinență
Londra (MF) - Postul de 

televiziune BBC a filmat timp 
de cinci luni șase fete și bă
ieți între 15 și 17 ani, pe care 
doi educatori catolici au în
cercat să îi convingă să prac
tice abstinența, în cadrul u- 
nui nou reality show numit 
„Fără sex, vă rog, suntem 
adolescenți”.

Acest proiect va culmina cu 
reunirea celor șase adoles
cenți sub același acoperiș, în
tr-un weekend, cu două reguli 
ce nu trebuie încălcate: nu se

Incendiu soldat cu 17

Bristol doarme în fiecare seară cu jucăria 
lui preferată, un arici din pluș. (Foto: fan)

■ Paisprezece copii sunt 
printre victimele incendi
ului izbucnit într-un imo
bil din Paris.

Paris (MF) - Un incendiu 
izbucnit într-un imobil vechi 
de locuințe din Paris, ocupat 
de imigranți africani, s-a sol
dat, în noaptea de joi spre 
vineri, cu 17 morți și 30 de 
răniți, dintre care doi sunt în 
stare gravă.

Printre victime se numără 
14 copii și o femeie însărci
nată, au declarat surse din 
cadrul poliției franceze. Șapte 
dintre trupurile victimelor nu 
au putut fi identificate încă, 
iar medicii legiști preferă să 
nu se pronunțe cu privire la 
vârsta acestora înaintea efec
tuării, altor teste.

12 morți în inundațiile din Mexic

Ucis de un rechin
Londra (MF) - Un biolog marin a fost ucis 

de un rechin joi seară, în Australia. Victima 
și un coleg de la Universitatea din Adelaide 
strângeau ouă de sepie în zona Glenelg, când 
un rechin din specia marele alb a început să 
le dea târcoale. Justin Rowntree, care îl 
însoțea pe Jarrod Stehbens, victima atacu
lui, a crezut inițial că animalul era un delfin, 
în timp ce bărbații încercau să iasă la 
suprafață și să ajungă pe ambarcațiunea cu 
care se deplasaseră în larg, rechinul l-a tras 
în apă pe Stehbens (23 îmi). Cercetătorii au 
povestit ulterior că acesta încerca să-și 
scoată picioarele din fălcile rechinului.

■ Comisia Națională a 
Apei din Mexic a decre
tat stare de alertă în 
212 orașe din Veracruz.

Ciudad de Mexico (MF) - 
Precipitațiile abundente în
registrate în ultima săptă
mână au provocat, în Mex
ic, moartea a 12 persoane și 
pagube materiale importan

11 mețri, a ftșst realizată 
de Emșt Schoenherr și ex
pusă în Bestenrade, Ger
mania; (Foto: EPA)

Acești locuitori neobișnuiți 
pentru o grădină zoologică 
londoneză sunt bărbați și 
femei voluntari, selecționați 
prin concurs pentru a par
ticipa la una dintre aceste 
patru zile ale evenimentului, 
destinat să sensibilizeze 
opinia publică.

Inițiativa Societății Zoolo
gice din Londra este menită 
să dovedească „apartenența o- 
mului la regnul animal” și să 
arate că „proliferarea sa este 
un adevărat flagel pentru ce
lelalte specii”.

Iar împreună
Los Angeles (MF) - Actorul 

Orlando Bloom a confirmat că 
a reluat relația cu Kate Bos
worth, de care se despărțise 
la începutul acestui an.

Cei doi au fost împreună 
timp de doi ani, dar în ianu
arie s-au despărțit pentru ca 
fiecare să-și poată vedea nest
ingherit de carieră.

Cei doi s-au împăcat după 
ce Bloom s-a dus șă o viziteze 
pe Bosworth în timpul fil
mărilor pentru „Superman”.

consumă alcool și nu e per
misă prezența fetelor în ca
merele băieților.

Acest reality show, realizat 
la inițiativa lui Rachel Gard
ner și Dan Burke, doi catolici 
convinși de necesitatea absti
nenței înainte de căsătorie. 
Printre cei șase participanți, 
Biai trei erau virgini la 

putui show-ului. La fina
lul celor cinci luni, par- 
ticipanții vor pleca în Statele 
Unite pentru a se întâlni cu 
adolescenții de acolo.

Incendiul a izbucnit într-un imobil ocupat de imigranți africani (Foto: epa)

Cauzele producerii incendi
ului nu fuseseră încă stabilite 
ieri la prânz, surse din cadrul 
poliției precizând însă că 

te, în timp ce în Honduras 
inundațiile s-au soldat cu cel 
puțin șase victime. în sta
tul Michoacan, apele râului 
La Barranca s-au revărsat, 
distrugând mai multe case și 
provocând întreruperea ali
mentării cu energie electrică 
și a legăturilor telefonice. 
Șase persoane au murit și 
trei sunt date dispărute, iar 
alte șapte au fost rănite.

lulia - Andrea
«Născută în zodia 
«Gemeni, îi pla* 
călătoriile, muzica și 
distracțiile.

(Foto: Traian Mânu}
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anchetatorii nu exclud nici o 
ipoteză. Alarma de incendiu 
a fost dată la ora locală 0:17, 
iar flăcările, deosebit de vio-

Armata mexicană a evacuat 
peste 400 de persoane. în 
statul Veracruz, șase per
soane, aparținând aceleiași 
familii, și-au pierdut viața, 
fiind prinse sub dărâmă
turile casei în care locuiau. 
Furtuna tropicală Jose, care 
a provocat în ultima 
săptămână inundații devas
tatoare în Veracruz, s-a sol
dat cu 11 morți. 

intre etajele al treilea și oi 
șaselea, devastând trei ț 
și provocând scene de panică.

Aproximativ 210 pompieri, 
din 22 de cazărmi, au fost 
mobilizați pentru a stingă 
flăcările. Incendiul a fost 
stins în jurul orei locale. 3:00. 
Un ofițer de pompieri a 
declarat că majoritatea vie- ■ 
timelor au murit din cauza 
asfixiei.

Incendiul este unul dintre 
cele mai grave înregistrate la 
Paris în ultimii 50 de ani. 
Clădirea, construită în anii 
'20, avea 130 de locatari, din
tre care circa o sută copii, 
originari din Mali, Senegal, 
Coasta de Fildeș sau Gambia. 
Familiile fuseseră instalate în 
această clădire de o organi
zație caritabilă.

0 replică din lemn a
turnului Eiffel, înaltă de


