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Vremea se menține în general fru- Minerii protestează în Vale
■ Participanții la 
protest vor fi trecuți 
nemotivați, dacă vor 
pleca de la serviciu.

Petroșani (M.S.) - Mitingul 
de protest al minerilor pro
gramat să aibă loc astăzi la 
Petroșani a iscat deja reacții.

Liderii din Petroșani n-au ezi
tat să-și arunce acuze, Liga 
Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului (LSMVJ) anunțând că 
nu va lua parte la acțiunea de 
protest. Liderul LSMVJ, 
Zoltan Lacatoș aprecia că 
protestul are în spate interese 
ale unor sindicaliști sau 
oameni de afaceri, care ar

pierde bani după ce masa 
caldă a minerilor va fi 
înlocuită cu tichete de masă, 
în replică, președintele Uniu
nii Sindicatelor Mine și 
Energie Valea Jiului 
(USMEVJ), Adrian Jurca, 
coorganizator al mitingului, 
contestă acuzele aduse și 
spune că acțiunea dorește să

atragă atenția asupra pro
blemelor din minerit și sec
torul energetic, precum și 
unificarea, într-o singură 
entitate, a tuturor struc
turilor sindicale din cele două 
domenii economice.

La manifestarea din muni
cipiul Petroșani vor lua parte 
5000 de mineri.

ii

UEFA Futsal Cup la Deva
Deva (V.N.) - Pentru prima oară, Deva 

va fi gazda unei competiții de nivel UEFA. 
Și asta după ce, în sezonul trecut, FC CIP 
Deva a câștigat locul I al Campionatului 
•iviziei A la Futsal. După cum au promis, 
oficialii de la CIP au solicitat UEFA și au 
obținut ca în această ediție una dintre cele 
șase grupe ale întrecerii să se desfășoare 
la Deva. Este vorba de grupa a Vl-a, din 
care face parte și echipa deveană. /p.8

Legi noi pentru tineri
Deva (I.J.) - Legea Tinerilor și Legea 

privind Consiliul Național al Tineretului 
din România sunt două inițiative legislative 
care vizează tinerii și sunt primele adresate 
lor după revoluția din decembrie 1989. Prin 
aceasta s-a stabilit pentru prima dată că 
tânăr este considerată o persoană cu vârs
ta cuprinsă între 14 și 35 de ani. în plus, 
autoritățile administrației publice locale și 
județene au obligația de a se consulta cu 
reprezentanții tinerilor în toate problemele 
ce vizează tineretul, /p.3
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■ Primăria este acuza
tă că preferă împrumu
turile pentru a-și satis
face clientela politică.

Deva (D.I.) - Vasile Tonea, 
consilier local PSD, este de 
părere că în Primăria Deva a 
devenit o modă emiterea de 
obligațiuni și contractarea de

împrumuturi bancare pentru 
realizarea unor obiective ce 
nu sunt prioritare. „Ultimul 
împrumut bancar, de 200 mid. 
lei vechi, este destinat rea
bilitării Dealului Cetății 
Devei. Asta în condițiile în 
care CL a mai aprobat în 2005 
realizarea acestui obiectiv pe 
fonduri PHARE, contribuția 
Primăriei fiind doar de 20

mid. lei vechi. De zece ori mai 
puțin. Ei au motivat însă, și 
ni s-a explicat la modul pate
tic, că aceste fonduri vin doar 
în 2009 și nu mai pot aștepta 
atât. Aș fi de acord cu împru
mutul dacă s-ar realiza lucruri 
utilitare. Noi ne ocupăm de 
Cetate, iar în Deva sunt oa
meni care nu au apă curentă”, 
a spus Țonea. /p.3

Premiu
Deva (C.P.) - Firma 

TopTech din Deva a pri
mit recent, la Koln, dis
tincția de Best Dealer 
Toshiba 2005/2006. Dis
tincția vine ca recunoaș
tere a meritelor firmei în 
domeniul vânzării și con
sultanței acordate pentru 
echipamentele Toshiba.

Rata șomajului
Rata șomajului înregistrat în luna februarie 2006 
în România:

Bărbați ;_______ _________ ]7,2 %
(7,2% în luna februarie 2005).

Femei i j 5,3%
■ (S,4 %~in luna februarie 2005)

Grafitd. Cuvântul liber, sursd. TVR

A început „desțantarizarea !

Ieri a început lupta cu țânțarii

Deva (D.I.) - Acțiunea de 
dezinsecție în municipiul 
Deva a început ieri în zona 
Dealului Cetății și a Parcului 
Mare și urmează să fie fina
lizată, potrivit viceprimarului 
Florin Oancea, până la în
ceputul lunii august, /p.3

Plecare voluntară" la gazH
Deva (I.J.) - Conform con

tractului semnat de EO.N Gaz 
România pentru privatizare, 
angajații trebuiau menținuți 
pe posturi încă 5 ani. Pentru 
stimularea plecărilor înainte 
de termen, firma a lansat 
Programul „Plecare volun

tară” vara 2006. Prin acesta 
angajații care pleacă din 
firmă până la sfârșitul lunii 
primesc „speed bonus”, adică 
o primă suplimentară de 
rapiditate, cum scrie în actele 
distribuite în firmă tuturor 
angajaților. /p.6
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• Amânată. Iranul a amânat întrevederea 
programată să se desfășoare, miercuri, la 
Bruxelles, între negociatorul său în dosarul 
nuclear. Aii Larijani, și înaltul reprezentant 
UE pentru Politică Externă, Javier de Solana, 
din cauza prezenței unor „echipe de asa
sini", a declarat „o sursă informată".

Basescu, din nou la Casa Albă
■ Președintele Traian 
Băsescu va face o vizită 
oficială în SUA, la 
sfârșitul acestei luni.
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încurajat să se 
implice

Strasbourg (MF) - Pre
ședintele Comisiei Euro
pene, Jose Manuel Bar
roso, l-a îndemnat pe 
cancelarul britanic Gor
don Brown, care l-ar pu
tea înlocui în funcție pe 
premierul Tony Blair, 
să se implice mai mult 
în proiectul european. 
Gordon Brown este con
siderat drept unul din
tre cei măi eurosceptici 
miniștri din Cabinetul 
laburist. El a refuzat 
propunerile de introdu
cere a monedei euro, ar
gumentând că economia 
britanică nu este pregă
tită pentru această eta
pă. Gordon Brown este 
suspectat că l-ar fi influ
ențat pe Tony Blair, în 
urmă cu un an, să res
pingă ideea unui acord 
privind bugetului comu
nitar, creând astfel pre
misele unei crize euro
pene pe fondul votului 
negativ acordat Tratatu
lui constituțional în 
Franța și Olanda.

t

Gordon BțOWn (Foto: EPA)

Donald Rumsfeld 
(Foto: EPA) 

Rumsfeld, 
citat
Washington (MF) - O 
comisie a Congresu
lui american l-a so
mat pe secretarul A- 
părării, Donald 
Rumsfeld, să furnize
ze documentele pri
vind abuzurile comise 
asupra deținuților de 
la închisoarea Abu 
Ghraib, după ce Pen
tagonul nu a răspuns 
unei solicitări anteri
oare. Săptămâna tre
cută, congresmenii 
din Comisia pentru 
reforma guverna
mentală a Camerei 
Reprezentanților hau 
cerut lui Rumsfeld să 
furnizeze, până la 14 
iulie, toate rapoartele 
despre evenimentele 
petrecute la închisoa
rea Abu Ghraib din 
Irak, după ce esolia- 
tare similară, datată 
la 7 martie, a rămas 
fără răspuns. Pen
tagonul a declarat că 
a trimis deja docu
mentele solicitate.

.? 1
Slovacia se retrage din Irak

Bratislava (MF) - Noul guvern de la Bra
tislava, condus de premierul Robert Fico și 
alcătuit din partide de stânga și de extre- 
mă-dreapta, a decis retragerea trupelor slo
vace din Irak, a anunțat ministrul slovac 
de Externe, Jan Kubis.

Slovacia a trimis în Irak 100 de militari, 
inclusiv o unitate de geniști formată din 80 
de membri. Ceilalți 20 de militari sunt a- 
genți ai forțelor speciale care asigură paza 
conțingqptului.

Opoziția, câștigătoare opoziția de 
centru dreapta dm Macedonia a câștigat le
gislativele cu 32,5% din voturi. (Foto: EPA)
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București (MF) - Președin
tele Traian Bâsescu va face, 
în perioada 26-28 iulie, o vizi
tă oficială în SUA, la invitația 
președintelui american George 
W. Bush, convorbirile bilate
rale urmând să vizeze consoli
darea relației strategice cu 
Statele Unite și Intensificarea 
colaborării economice.

Conform unui comunicat al 
Administrației prezidențiale, 
programul vizitei cuprinde în
tâlnirea șefului statului ro
mân cu președintele George 
W. Bush, urmată de o confe
rință de presă în Biroul Oval, 
precum și dejunul oferit de 
președintele SUA în onoarea 
președintelui Traian Băsescu, 
cu participarea membrilor de
legației oficiale.
întâlniri bilaterale

Vizita va mai include între
vederea, la Pentagon, cu se
cretarul apărării Donald

Tralan Băsescu $1 George W. Bush în Biroul Oval, în martie 2005
(Foto: arhiva)

1 ? i
■■

Rumsfeld și o serie de întâl
niri la Capitoliu, cu speake- 
rul Camerei Reprezentanților, 
Dennis Hastert, și liderii Con
gresului american, o întreve
dere cu președinții grupurilor 
parlamentare de prietenie cu 
România și un dejun de lucru 
cu lideri ai Senatului SUA, a- 
lături de'cei ai unor organiza
ții neguvernamentale intere
sate în problematica strategi-

că regională.
Vizita, care face parte din 

programul de întâlniri bilate
rale la vârf pe acest an, are 
loc la un an și patru luni du
pă precedenta vizită la Wash
ington a președintelui Băses- 
cu, în martie 2005, și se desfă
șoară în contextul încheierii 
negocierilor și ratificării A- 
cordului de Acces privind am
plasarea facilităților militare

americane pe teritoriul Româ
niei, al creșterii colaborării 
în cadrul NATO, inclusiv din 
perspectiva pregătirii sum- 
mit-ului NATO de la Riga, 
precum și al continuării con
tribuției României la asigura- , 
rea securității regionale și in- 
ternaționale, precizează Pre
ședinția.

Potrivit sursei citate, obiec
tivele vizitei includ discuta
rea aspectelor privind conso
lidarea relației strategice bila
terale între SUA și România, 
în calitate de aliați în cadrul 
NATO și în lupta împotriva 
terorismului, precum și inte
resul comun pentru promova
rea securității și stabilității 
internaționale și regionale.

Totodată, dialogul bilateral 
va viza obiectivele intensifi
cării relației economice bila
terale, pe fondul atingerii u- 
nui vârf în domeniul schim
burilor comerciale bilaterale 
și a necesității valorificării 
potențialului României pen
tru investiții americane, cu 
accent pe domenii precum 
tehnologia informației, infra
structura, domeniul energetic.

Voiculescu și-a prezentat dosarul
■ Potrivit avocatului 
său, din notele prezen
tate reiese că Voiculescu 
nu a făcut poliție politică.

București (MF) - Liderul PC 
Dan Voiculescu a prezentat 
ieri într-o conferință de presă 
șapte note de s ‘ciu si două 
declarații" pM
luate de la CNSAS, din care, 
potrivit avocatului său, reiese 
că nu a făcut poliție politică.

Timp de o oră și jumătate 
avocatul președintelui conser
vator a prezentat la un retro- 
proiector șapte note de servi
ciu întocmite de Dan Voicu
lescu începând cu 1971 până 
în 1980, adresate conducerii 
întreprinderii la care era an
gajat atunci, Vitrocim.

Andon a precizat, la înce
putul conferinței, că pentru

Dan Voiculescu (Foto: FAN)

a prezenta toate aceste docu
mente preluate de la CNSAS 
Dan Voiculescu a obținut avi
zul legal și că acestea repre
zintă „tot ceea ce a ajuns pe 
mâna Securității semnat Dan

Voiculescu sau Felix”.
Prezentate în ordine crono

logică aceste note de serviciu 
au fost însoțite de expuneri 
ale avocatului Sergiu Andon 
legate de evenimentele și acti
vitatea din acea perioadă a 
lui Voiculescu.

Andon a atras atenția că a- 
ceste note întocmite cu nume
le de Felix nu au toate ele
mentele unei note ^adevăra
te”, așa cum erau făcute de 
informatori ai Securității. El 
a susținut că acestora le lip
sesc numărul unității de secu
ritate la care simt depuse, nu
mărul de înregistrare, gradul 
și numele ofițerului care le-a 
întocmit, denumirea sursei, 
data la care au fost depuse, 
clasarea „strict secret”, numă
rul de exemplare în care sunt 
depuse și rezoluția dată de 
șefii Securității.

Explozie 
la Tiraspol

Tiraspol (MF) - O ex
plozie a avut loc ieri di^ 
mineață, la Tiraspol, și 
s-a soldat cu moartea a 
opt pasageri ai unui ma- 
xi-taxi. Ea s-a datorat u- 
nui dispozitiv exploziv 
amplasat la bordul auto-1 
vehiculului, a declarat 
un reprezentant al Mi
nisterului de Interne al 
republicii autoproclama- 
te Transnistria.

Potrivit ministrului- 
adjunct de Interne, Oleg 
Beliakov, rezultatele 
preliminare ale anchete^ 
efectuate la locul atenta-? 
tului au relevat prezența 
unei bombe la bordul, 
microbuzului.

Mai multe victime au 
fost internate în spital.

f

și Rusia se opun 
sancțiunilor Phenianului 
■ China și Rusia se 
opun unui proiect de 
rezoluție ONU privind 
Coreea de Nord.

New York (MF) - China și 
Rusia se opun vehement unui 
proiect de rezoluție ONU pro
pus de Japonia care, în cazul 
în care ar fi adoptat, ar insti
tui sancțiuni împotriva Core
ei de Nord din cauza testelor 
cu rachete desfășurate mier
curi, au declarat surse diplo
matice.

Cei 15 membri ai Consiliu
lui de Securitate, ai căror di- 
plomați urmau să se întâlnes- 
că din nou ieri, ar putea re
dacta o declarație fără carac
ter coercitiv și care nu impu
ne sancțiuni, au afirmat par
ticipant» la negocieri.
Drept de veto

Statele Unite și Marea Bri
tanic susțin proiectul de rezo
luție redactat de Japonia și 
au drept de veto în Consiliul 
de Securitate al ONU, alături 
de Franța, Rusia și China. A-

doptarea unei rezoluții necesi
tă cel puțin nouă voturi favo
rabile, dintre care cinci ale 
membrilor permanenți, în 
timp ce o declarație poate fi 
adoptată numai dacă întru
nește unanimitatea membri
lor Consiliului.
Japonia, posibilă țintă

Japonia, o posibilă țintă a 
proiectilelor nord-coreene, a 
elaborat un proiect de rezolu
ție care condamnă lansările 
de rachetă, interzicând tutu
ror statelor să transfere fon
duri și tehnologie nucleară 
către regimul de la Phenian.

Documentul solicită Coreei 
de Nord să suspende fabrica
rea, testarea și proliferarea 
rachetelor nucleare, să revină 
la masa negocierilor și să în
ceteze toate activitățile nu
cleare.

Afirmând că Rusia este pro
fund îngrijorată în privința 
acțiunilor Phenianului, amba
sadorul rus Vitali Ciurkin a 
afirmat că se opune sancțiuni
lor, preferând o abordare di
plomatică.

(Foto: EfA)Soldați israelieni în nordul Fâșiei Gaza

Desfășurare în forță în Gază
Gaza (MF) - Armata israeli- 

ană a desfășurat importante 
efective în cursul nopții de 
miercuri spre joi în nordul 
Fâșiei Gaza, într-o zonă in
dustrială.

Vehicule blindate, unități 
de infanterie și de geniu au a- 
vansat trei kilometri în inte
riorul Fâșiei Gaza, ajungând 
în trei foste colonii israeliene 
evacuate în septembrie - Du- 
git, Nissanit și Elei Sinai.

Forțele israeliene au fost 
implicate, ieri, în schimburi 
de focuri cu militanți palesti
nieni înarmați, în orașul Beit 
Lahiya.

Blindatele și elicopterele is-

a
raeliene au lansat tiruri asu 
pra pozițiilor militanților din 
oraș, care au răspuns prin fo
curi de mitralieră.

Forțele terestre israeliene 
vor desfășura permament ope
rațiuni în nordul Fâșiei Gaza, 
ținta unor tiruri de artilerie 
intense și aflată sub obser
vație aeriană. Tancurile și 
buldozerele israeliene au pă
truns câteva sute de metri în 
sudul Fâșiei Gaza, în dreptul 
localității Abassane, în apro
pierea unei foste colonii evre
iești. Aproximativ 15 tancuri 
și buldozere au pătruns pe o 
distanță cuprinsă între 700 de 
metri și un kilometru.
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La rând, cu rablele, 24 de ore.-.....'•i.................

Scurt. Potrivit bilanțului reaizat de către 
DPC Hunedoara după primul semestru al 
anului, inspectorii au reafizat 289 de sesizări 
și reclamații care s-au soldat cu amenzi con
travenționale în valoare de 231.650 lei și au 
fost depistate cu abateri produse în valoare 
de 1.103.324,2 lei. (IJ.)

• Rezultatele la BAC. Rezultatele exame
nelor Bacalaureatului 2006 se vor afișa pe 
10 iulie, urmând ca în perioada 11-13 iulie 
să fie rezolvate eventualele contestații. în 
14 iulie candidații vor putea intra în posesia 
rezultatelor finale, care vor fi afișate. (S.B.)

Flagrant la fier vechi
Deva (T.S.) - O autobasculantă încărcată 

cu opt tone de fier vechi a fost oprită ieri, 
pe o stradă din municipiul Deva, de 
polițiștii hunedoreni. Cele opt tone erau de 
fapt profile laminate care nu pot proveni 
decât dintr-o întreprindere. Modul de 
acțiune al polițiștilor sugerează existența 
unor informații privind acest transport. 
Amănunte despre această acțiune în ziarul 
de mâine. Și asta deoarece, la închiderea 
ediției, polițiștii hunedoreni nu finalizaseră 
încă cercetările.

■ Proprietarii mașinilor 
vechi au stat o zi și o 
noapte la coadă ca să 
fie primii pe listă.

Clara Pâs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Un număr de 132 de 
hunedoreni s-au înscris pe 
listă pentru a beneficia de cei 
3000 de lei pentru renunțarea 
la vechea mașină. Concesio
narul Dacia din Deva a pri
mit o cotă de 71 de autotu
risme, care au fost alocate 
primilor de pe listă. Oamenii 
au stat la rând și în cursul 
nopții de miercuri spre joi, 
când la anumite intervale de 
timp s-a făcut „apelul”. Cei

Dispută pe bani în CL Deva

Momentul reținerii suspecților (Foto: cu

■ Unii consilieri locali 
contestă contractarea 
de împrumuturi ban
care de către Primărie.

Dahiel I. Iamcu ____________
daniel.iancu@informmedia.ra

Deva - Politica de obliga
țiuni și împrumuturi ban
care, dusă de Primăria Deva, 
îi nemulțumește pe unii din
tre consilieri. Astfel, în 
ultimii trei ani, aproximativ 
660 de miliarde de lei au fost 
împrumutați de către edilii 
locali pentru realizarea unor 
obiective de investiții la 
nivelul localității. „Din

Foc în mina Lupeni
Lupeni (M.S.) - Sectorul 3 al Exploatării 

Miniere (EM) Lupeni a fost închis după ce 
într-un abataj a fost înregistrată o aprindere 
de gaz metan. Evenimentul a avut loc după 
ce a fost efectuată o operațiune de pușcare 
a cărbunelui, pentru ca materialul să fie 
dizlocat din zăcământ și extras apoi la 
suprafață. în timpul producerii evenimentu
lui nu au fost semnalate victime din rândul 
minerilor, deoarece la operațiunile de 
pușcare oamenii sunt retrași din zonă. Zona 
a fost izolată și se va închide cu un dig din 
bolțari pentru ca aerul să nu mai pătrundă 
la locul incidentului, iar focul să se stingă 
de la sine. Inspectorii ITM Hunedoara 
cercetează acest caz, apreciindu-se că este 
vorba de un incident periculos. Prezența 
gazului metan în subteran este una dintre 
cauzele care duc la producerea de explozii în 
minele de cărbune, în condițiile în care aces
ta se află în combinație cu praful de cărbune, 
la o anumită concentrație și presiune.

Bani pentru tineri
Deva (I.J.) - Consiliul Local 

Deva și Consiliul Județean 
Hunedoara vor avea obligația 
să aloce anual, din bugetele 
proprii, bani pentru Fondul 
destinat activității de tineret, 
care va fi utilizat pentru 
activitatea structurilor de 
tineret și pentru activități de 
interes local pentru tineri. 
„Este cea mai fericită zi din 
viața mea și a tinerilor pen
tru că activitatea pe care o 
desfășurăm de 16 ani de zile 
are acum o bază legală. Aces
te 2 legi vor contribui la dez
voltarea structurilor de 
tineret existente, dar și la 
înființarea altora noi, pentru 
că se vor ști exact care simt 
drepturile și facilitățile con
ferite tinerilor”, declară Szell 
Lorincz, director DJT Hune
doara.

Hotărâre 
„utopică"

Deva (M.S.) - Hotărârea 
Consiliului Local Deva de a 
prelua în administrare Ter
mocentrala Mintia a fost 
apreciată de consilierul local 
Ion Stan (PC) ca o decizie 
fără șanse de reușită și 
suport legal. El a menționat 
că hotărârea a fost foarte slab 
argumentată din punct de 
vedere economic și al con
secințelor pe care ar putea să 
le aibă, în viitor, asupra 
bugetului local, în cazul unei 
creșteri a prețului la cărbune. 
Consilierul, care s-a abținut 
la vot, a afirmat că susține o 
scădere a prețului gigacalo- 
riei, dar pe baze economice și 
legale. „Preluăm termocen
trala, dar cui o să vindem 
agent termic în condițiile în 
care oamenii se debranșează 
de la sistemul centralizat? 
Acum nu avem nici un argu
ment să convingem devenii 
ca să renunțe la debranșări”, 
a spus Stan.

Ion Cârstoiu (Foto: CL) Mirela Ștefan (Foto: cl)

care nu erau prezenți își pier
deau numărul alocat. Cei care 
au fost înscriși în program 
vor primi o notă de acceptare, 
valabilă 30 de zile, timp în 
care vor trebui să predea ve
chea mașină la fier vechi. Pen
tru moment cele mai apropi- 

păcate, o logică elementară ne 
spune că nu s-a apelat la fon
duri europene pentru că aces
tea sunt foarte bine contro
late. Pe când lucrările rea
lizate cu bani din împrumu
turi bancare se fac de către 
clientela politică, iar la mijloc 
sunt foarte mulți bani. în 
plus, pentru a obține fonduri 
externe, trebuie să se facă 
proiecte, să se zbată pentru 
ele, dar ei preferă să se 
împrumute, pentru că e mai 
simplu”, ne-a declarat con
silierul local Vasile Țonea.
Viceprimarul se grăbește

De cealaltă parte a bari
cadei, viceprimarul Florin 

,, , .....

Dobânda mică susține planurile mari!

Ai verde pentru 
planurile tale
Credit ipotecar

Creditul ipotecar de la OTP Bank are, până la 31 august, o dobândă surprinzător de mică, 
de doar 4,99%*! Cu ajutorul acestui credit poți să-ți cumperi o casă pe care să o 
plătești în maxim 30 de ani sau să-ți refinanțezi vechiul credit ipotecar, ajungând la o 
rată lunară mai mică.

Te așteptăm la Sucursala Deva în B-dul Decebal, bloc E.
‘dobândă valabilă In primii 2 ani, conform prevederilor contractului de credit, pentru creditele In franci elvețieni

OTP BANK

ate astfel de centre sunt la 
Cluj, Timișoara și Târgu Jiu. 
„Am stat la coadă de miercuri 
după-amiază. Am numărul 
117. Sper ca în septembrie, la 
redistribuire, să devin benefi
ciar”, Ion Cârstoiu, Deva. „Am 
venit de la Orăștie să mă

Vasile Țonea (Foto: cl)

Oancea neagă toate acuzațiile: 
„Noi am făcut multe proiecte, 
dar din cauza concurenței la 
nivelul Regiunii Vest, unde 
prioritate au județele Arad și 
Timiș, acestea au fost trecute 
oarecum în rezervă. Deva nu 
poate aștepta niște finanțări 
ipotetice, ci trebuie să se 
miște”.

Florea Stoica (Foto: cl)

înscriu pe listă, pentru că aco
lo deja au fost date toate 
mașinile”, Mirela Ștefan, 
Orăștie. „Este rău că nu există 
încă un centru de colectare în 
județ. înseamnă cheltuială în 
plus. Cred că până la urmă... 
o topesc eu!” - Florea Stoica.

Dezinsecție
Deva (D.I.) - în Deva 

a demarat de ieri ac
țiunea de dezinsecție. 
Echipele au început cu 
zona Dealului Cetății și 
a Parcului Mare. „Con
siliul Local a alocat 1,4 
miliarde de lei vechi pen
tru deratizare, dezin
secție și dezinfecție. Ac
țiunea se va desfășura în 
două etape și se va 
încheia în august. Lu
crurile au demarat mai 
târziu pentru că a fost 
necesar să urmăm toate 
etapele unei licitații”, ne- 
a declarat viceprimarul 
Oancea.

www.otpbank.ro
Call Center. 0800 88 22 88

RECLAMA

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ra
http://www.otpbank.ro


ideilor politice (n. 1478).
i 1887 - S-a născut Marc <%a^M, pie- 

bor, grsror șl decorator francez de
1 oriotoe nasi.

WNi ■ S-a nftuft poetul mlMM! 
ta. 193®,

ISM - S-a născut Vtttoris Qfflih.
r^zor de feMru ți dnsM mul

'Jț -ut Ringo Starr (foto), membru al legen
darei trupe britanice Beatles.__________
1941 - Armata româna a atins aliniamentul Nistrului,
eliberând astfel Basarabia.

Cer temporar noros. Maxima va fi de 
30°C, iar minima de 15°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer temporar noros. Maxima 

va fi de 30°C, iar minima de 15°C.
Duminică. Cer temporar noros. Tempe

ratura maximă 29°C. Minima va fi de cir
ca 15°C.

. - • ................
MB—----------------- ..............  --------- ------.,.J,Sjy.,r„—asii

jMET un prieten vă propune să vă asodațl fr>tr-o «facem a 
* r pare prefli-biu. Nu vA grăbiți s-i Iua0o dtdM VI SfoUbn 

al analimți cu atenție propună rai partcmțțd jHK
Gemeni ____ ■
Aveți rezumate deosebite pe plan sodtfgiafoeM VllMtai 
să datl dovadă de răbdare șl si nu forțați lunurile. Spn 
seara 'primiți o veste bună de la persoana iubită.

ne gosldll să plecați înîr-o că-torie Tn interes de servi
la, care »■ prilejul mari schimbări pe plan financiar. O per
uani Importantă, vă destăinuia câteva secrete fe dome
niul afacerilor.

» ■
Leu _______________
Relațiile eu anturajul sunt favorizate aittzl Încăpu! 
dimineții vi întâlniți cu o veche cunqștlnți.
panftu rezolvarea problemelor santtaer"ile .

«3 *st-- • ,•
Fecioara ,« • ■ ■■ -

tante, coMBlIdarea

Balanță

după-amlaza împreună 
excelentă.

| g||g| Irofflltaii__ _ ____ .______ ;.__ ____________ ,___
posIHHtatea să faceți schimbări importante pe plan 

loclal șl In privința relațiilor senfin _ Ml w moment 
bun purîru a încheia contract! Tofitabita.

Calendar Creștin-Ortodox_______ '________________
Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. M. Mc. Chiriachi.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Felix, ep.

Calendar Greco-Catolic_____________
S. Toma, c. S. Acaciu, c.; S. Chiriachi, m.

Mâncare de mazăre cu 
friganele

Ingrediente: 1 kg mazăre congelată, 2 cepe 
mari, 3 linguri ulei, 400 g bulion, 1 legătură 
mărar, sare, piper, 12 felii de pâine, lapte, 
2 ouă, ulei pentru prăjit.

Mod de preparare: Se decongelează 
mazărea. Se curăță ceapa, se spală și se taie 
cubulețe. Se călește în 3 linguri de ulei. Se 
adaugă roșiile în bulion mărunțite peste 
ceapă. Se dau într-un clocot și se pun în 
cratiță peste mazăre. Se dă la cuptor. Pâinea 
pentru friganele ar trebui să fie veche de o 
zi, două. Se taie felii de grosimea degetu
lui. Se iau două farfurii adânci. într-una se 
toarnă laptele, în cealaltă se bat cele 2 ouă. 
Se înmoaie fiecare felie în lapte și se trece 
prin ou. Se înmoaie în lapte în proporție 
de 70%. Se prepară feliile de pâine pe 
măsură ce le prăjiți. Se încinge uleiul și se 
prăjesc pe ambele părți. Se servesc calde.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul 
precedent: P-L-C-B - ORNI- 
TOLOG - IOLE - ATU - AGRARI - 
GG - OM - NEGRU - FRATE - ROS 
- I - LU - CAST - UP - GURU - I 
-IC - CAREU - UNIC - CIOC - 
GRUPA - NI - PUICA - IP - L - INI
MA - ITAN

I ie dteW de comunicare «S excelentă și vă ajută să 
■I Tirmați în societate. Puteți să începeți o nouă afacere, 
cu condiția să finalizați mal Ml lucrările ieja teepute.

] 700 Spellbinder (r) 730 Ger-'
i
3
I
I
I
â

i
i
i
i
I
1
I
i
I

700 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

800 Misterele dm Sankt 
QPetersfaurg (r) (ep. 4, 

dramă, Rusia/SUA 
2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzkev

900 Inovații (documentar, 
Australia, 2005) 

1000 Ducesa dn Dric 
«■Street (ep. 31 .ultimul, 
“dramă, Anglia, 1976) 

11:101VR 50 (r). 50 de ore 
to orașul tău: Cluj 

1335 Desene animate: Club 
Disnw(SUA) 

I Jwnaul TVR. Sport1400
1430 CM de Fotbal 2006 
1530 Săptămâna Modei 

Românești - lași 2006 
(IV) (r)

16:10 Parlamentul României 
1700 Corry și restul lunii 

(ep. 5, comedie, SUA 
02003)

1730 Doctor Becker (ep. 5, 
comedie, SUA 1998) 

1800 Misterele din Sardei 
gPetasburg (ep. 5, 

dramă, Rusia/SUA, 
2006)

1900 Jurnalul TVR. Sport

2020 Pasajul secret
—(dramă, Italia/Luxem- 

“,aburg/Portugalia, 2004). 
Cu: John Turturro, 
Chris Beame, Kather
ine Borowitz, Tara 
Fitzgerald. R.: Ademir 
Kenovic 

22:10 Him artistic 
2330 Celebritățile timpului 

tău (s)
005 Hana Bi (thriller,

J3Japonia, 1997). Cu: 
Takeshi Kitano, 
Kayoko Kishimoto, Ren 
Osugi. R.: Takeshi 
Kitano

200 Ximakd TVR (r) Sport 
Meteo

300 Bărbatul dn stele (r) 
“(dramă, Italia, 1995). 

Cu: Sergio Castellitto, 
Tiziana Lodato

450 Integrame despre 
integrare (2 episoade).

. Prezintă Răzvan 
Petrișor

500 Ducesa din Duke 
Street (r)

(
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700 Ștfrlle ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr șl nefiniștit 

H(film serial, 
reluare) 

1000 Unde este compania a 
[37-a?

(film artistic, reluare) 
1200 Parte de carte (r) 
1300 Știrile ProTv 
13:45 Grăbește-te încet 
▼ 13 (comedie, România,

1981). Cu: Dem 
Radulescu, Tamara 
Buduceanu, Stela 
Popescu, Ștefan- 
Mihăilescu Brăila. R.: 
Geo Saizescu

1600 Tânăr și neliniștit (s). 
BCu: Eric Braeden,

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

1700 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Familia Bundy (s) 
18:15 La Bloc (r) 
1900 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Greu de uds
▼ E3(film artistic, acțiune, 

SUA 1988). 
Cu: Bruce 
Willis, 
Alan Rickman, 
Bonnie Bedelia, 
Paul Gleason, 
Reginald VelJohnson, 
William Atherton.

’ R.: John Tieman 
2330 La :«vrd 

(reluare) 
(prima ediție) 

2400 K1 Auidand- 
Taifun la capătul 
pământului 

200 Greu de uds
I2(film artistic, 

reluare)
4:10 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
4:15 Știrile Pro Tv 
5:15 La Bloc

(reluare)
5:45 Teo

(reluare)

I 
t

£

1

i
i

f

06300700 Observator (r)5:00 Jesus (s) 630 La Tor-; 
menta (r) 730 Visuri fără prep 1630-1645 Știri locale 
(r) 830 Ciocolată cu piper (s,! 
Brazilia, 2003) 1030 Iubirea i 
mea, păcatul (s). Cu: Yahdira : 
Carillo 1130 Celebritate (r) 
1330 înger sălbatic (s) 1530 ; 
Marilyn (s) 1630 Visuri fără 
preț (s) 1720 Rețeta de acasă * 
1730 Poveștiri adevărate i 
1825 Vremea de acasă 1830 : 
Rebelde (s, Mexic, 2004) ’ 
2030 La Tormenta (s) 2130 ' 
Tărâmul pasiunii (s) 2230 
Celebritate (s) 030 Poveștiri ; 
adevărate (r) 130 Lori (r) 
(divertisment) 230 De 3x = 
femeie (r) (divertisment)

i mania în lung și-n lat 800 
CeZar și Tipar 900 Sărutări 
furate (s) 1000 Plaja lui Măruță 
(live) 1130 Districtul (s,r) 1230 : 
Dragul de Raymond (r) 1300 
înapoi la mătură (doc, r) 1400 
Spellbinder (s) 1430 Aventuri 
secrete (ș) 1500 împreună în , 
Europa! Magazin interetnic 
1600 Jurnalul TVR (r) 1630 
Anonimi celebrii (doc) 1700 
Dincolo de hartă 1735 Sărutări 
furate (s) 1830 Aventuri secrete 
0) 1900 Bazar. Idei de călătorie I 
1930 Dragul de Raymond (s) 
2000 Ray Meats (s) 2035 D'ale ’ 
Iu' Mitică 2130 Jurnalul TVR 
22:10 Liga gentlemanilor (s) . 
2240 Coolmea dstracției esti
vale 2345 Coșul fermecat 135 î 
Anonimi celebrii (doc, r) 1S5 1 
Goana după milioane

500 m gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei.

700 Știri
900 în gwa presei (relu

are). Revista presei, 
cu Mircea Badea.

1000 Concurs interactiv 
11O0V.I.P.

Q(film serial) 
1200 Anastasia

g(film serial).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

1300 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Divertisment Jocuri la 
Saint-Tropez (r). Cu 
Dan Negru 

1530 Vwere - A trăi cu 
pasiune (s)

16*1 Observator 
1645 Rezervat V.I.P. (diver

tisment)
1730 9595 - Te tovață ce 

să fad. Cu dr. C.
Andrei 

1900 Observator cu
Alessandra Stoicescu și. 
Ludan Mândruță.
Sport 
Meteo

1

730 Câinele (dramă, A 
na, 2004) 905 Nătări 
medie. Australia, 2005) 1030 
Eu da, ei nul (aventuri, SUA 
2005) 11:55 Lenny, câinde- 
mtoime (aventuri, SUA 2004) 
1320 Declarația (thriller. 
Canada, 2003) 15:15 Cuaj to 
linia întâi (dramă, SUA 1996). 
1735 Războiul de acasă (Ep. 
21) 1800 Nota perfectă 
(comedie, SUA 2004) 2000 
Regșj și regha (dramă. Franța, 
2004) 2230 Fereastra secretă 
(thriller, SUA 2004)

730 Flavours - 3 bucătari (r)
800 Sport cu Florentina 840 ; 
Mariana - Prețul inocenței (r) s 
940 Sunset Beach (s) 1040 ! 
Dragoste și putere (r) 1130 i 
Tele RON 1300 Garito 
partea 1+11 1605 Dragoste și * 
putere (s) 1700 Camera ‘ 
ascunsă 17:30 Trăsniți în s 
N.AT.O.(r) 1800 Focus 1900 
Mariana - Prețul inocenței (s, < 
Venezuela, 2003) 2000 
Răpirea (acțiune, Hong Kong) 
2230 Focus Plus 2330 
Escrocii (dramă, SUA, 1990).' 
Cu: John Cusak, Anjelica Hus- 

________ i_______ _____ __ ton, Anette Bening 130 Srm- 
Naționăl TV 1945 Tara’lu' set Beach (s) 230 Roseanne 

Papură Vouă (divertisment 
2004) 2000 Him artistic 2200 
Film artistic

grÂLITATEA J
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J
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201$ Neqodatwul 
(film artictic. 
acțiune, SUA, 
1999).
Cu: Samuel L. Jackson, , 
Kevin Spacey, 
David Morse, 
Ron Rifkin.
Regia: 
F. Gary Gray 

233> Lovitură fatală 
■“(film artistic, 

acțiune, SUA 1989).
. Cu: Don ‘The 

Dragon* Wilson, 
Joe Mari Avellana, 
Michael Shaner, 
Riley Bowman, 
Rob Kaman. 
Regia: 
Terence H. Winkless 

200 Concurs interactiv 
300 Sahara 
, @(acțiune, SUA 1989) 
00 Anastasia (s, r)

600 Vreere
0 (reluare)

800 Știri N24 830 Revista ‘ 
presei 900 Dimineața cu: 
Răzvan și Dani 1200 Look 
who is winning 13:15 A treia ’ 
planetă de la Soare (s, aven- 
turi/SF, SUA 1996) 1335 Cos
by (s) 1400 That's 70's show 
(s) 1430 Miezul problemei 
(reluare) 1600 Naționala de * 
bere 1630 Trădata (s, 
Venezuela, 2003) 1730 
întreabă-l pe Gabi 1830 Știri
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PRO CINEMA
900 Aventurile lui Sylvester si 
ale lui Tweety (s, r) 10:15 
lestrim Trvi (s) IO-/® Jezebel - 
femeia diabolică (film, r) 1400 
Descoperă România (r) 14:15 
Lumea PRO CINEMA (r) 1445" 
Visuri americane (r) 1600 
Cheers (s) 1630 înalta soci
etate (comedle/muzical, SUA 
1956) 1900 Visuri americane 
(s) 2000 Calea misterelor (s, 
SF, Canada/SUA 2000) 2200 
Ultimele zile ale lui Frankie 
(dramă, SUA 1997) 0:15 
Cheers (r)

900 Fan X. Videodipuri 11O0 
Ne privește 1200 Destinații la 
cheie (r) 1230 Teleshopping 
13:05 Esentze (r) Cu llinca 
Vandici 14:00 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 1535 
Euromaxx (doc.) 1600 Famil
ia Lowendall: Povestea 
tablourilor (doc.) 17:00 Vis de i 
vacanță 1730 Pasul Fortunei 
1900 Știri 1920 Hobby Mix. 
Emisiune de divertisment 
2000 Trenul vieții. Talk-show. 
Cu Liana Stanciu 2200 High 
Life 23:00 Documentar 0:15 j 
Știri (r) 030 Folclor de aur în ; 
Moldova 130 Familia Lowen
dall: Povestea tablourilor (r) • 
(doc.)

800 Realitatea de la 8:D0 
900 Realitatea de ia 9:00 
11O0 Planeta fotbal 1200 
Realitatea de la 12:00 1320 
Deschide lumea! 1400 Rea
litatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 1700 Rea- 
Btatea de la 17:00 1745 Edi 
tom Realității 1800 Realitatea 
de la 18:00 2000 Realitatea 
de la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 2100 Realitatea de 
la 21:00 22:00 Zece fix. Cu 
Stelian Tănase și Mircea 
Dinescu

800 roveșme celor care nu mai ”
sunt 900 Confruntări și fiare 
vechi 1000 Spectacolul 
rulotelor 1100 Construcții colo
sale 1200 Motoddete ameri
cane 1300 Curse asurzitoare 
1400 Poveștile celor care nu 
mai sunt 1500 Confruntări și 
tiare vechi 1600 Brainiac 
Maniaci ai științei 1700 Curse 
1800 Automobile americane 
nraxrfționate 1900 Mega con
structori 2000 Vânătorii de 
mituri 2100 Motoddete ame
ricane 2200 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2300 Pompierii 
americani 2400 Brigada de 
moravuri din Amsterdam
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Terapie prin artă plastică
• Portal, http://health.europa.eu a fost 
lansat ca portal UE de sănătate publică. 
Unul dintre obiectivele portalului este de a 
ajuta oamenii să-și asume responsabilitatea 
pentru propria sănătate și îmbunătățirea ei. 
Portalul oferă Informații pe o gamă variată 
de teme privind sănătatea. (I.J.)

Expunerea la soare
Deva (I.J.) - Medicii recomandă evitarea 

expunerii la soare fără mijloace de protecție, 
In special pentru bolnavii de diabet și cei 
cu hipertensiune arterială. „Este necesară 
creșterea consumului de lichide la peste doi 
litri zilnic și o alimentație din care să 
lipsească grăsimile. Pentru acești bolnavi 
este total contraindicată ieșirea între orele 
de căldură maximă 10-18”, declară dr. 
Codruța Fotescu, medic specialist diabet, 
boli de nutriție și metabolism. Sunt reco
mandate, de asemenea, evitarea excesului 
de cafea și a consumului de băuturi alcoo
lice.

■ Bolnavii cu probleme 
psihice de la Spitalul 
Zam își tratează boala 
și prin artă plastică.

Ina Jurcone__________________
lM.jurcgiwAlntonnmadli.ro

Zam - Zeci de picturi, pe 
pânză sau piele, în ulei sau 
acuarelă, străbat culoarele 
Spitalului de Boli Nervoase 
Zam. Modernizarea spațiului 
și coloritul imaginilor te 
copleșesc pentru că, dacă nu 
întâlnești oameni, ai senzația 
că nu ești la spital. Nici chiar 
întâlnirea cu ei nu te per
turbă pentru că ținutele lor 
nu sunt pijamalele clasice de 
spital, ci treningurile. Doar 
când te abordează îți dai sea
ma că ceva nu e în regulă, 
dar nici aceasta întotdeauna, 
însă privirile ți se întorc fără 
să vrei pe pereți.

(Foto: CL)

„Tot ceea ce este realizat 
sunt creații ale pacienților. 
Am avut artiști adevărați 
internați. Se spune că între 
nebunie șl geniu nu e decât 
un pas. Sunt alți internați, 
fără nume sonore, care au un 
talent ieșit din comun în pic
tură și arta detaliului. Ceea 
ce fac aici, adică artă sau ter
apie prin muncă îi ajută să se

vindece mai ușor”, declară 
Valentin Câmpean, man
agerul Spitalului Zam.
Ergoterapie

Nu doar pictura ajută bol
navii psihici. Ei descoperă în 
natură fumuseți nebănuite. 
Un arbore sau o creangă, este- 
tizate și lăcuite, se transformă 
în sculpturi senzaționale. „Nu

doar creația artistică face bine 
psihicului uman afectat de 
boală. Le place enorm să lu
creze. Uneori asta ajută mai 
mult decât medicamentul. 
Avem ateliere, bolnavii ajută 
la muncile în aer liber sau fac 
sport. Din nefericire, în acest 
moment nu mai avem profe
sor de sport”, adaugă Valentin 
Câmpean.

Frica din spatele celor 92 de paturi
Piele sănătoasă

Deva (I.J.) - Sorina Poroianu, Deva: „Am 
încercat tot felul de tratamente pentru față 
și pielea mi-a îmbătrânit înainte de vreme. 
Ce pot să fac?”

Răspuns: „Pentru că aveți doar 26 de ani, 
este posibil să fi folosit creme de față prea 
puternice pentru vârsta dvs. încercați un 
consum sporit de legume sau fructe de 
culoare portocalie. Acestea au conținut 
bogat în betacaroten și vitamina A care pro
tejează ochii, pielea și încetinește procesul 
de îmbătrânire. însă recomandabil este un 
cosult dermatologic”.

■ Din cele 258 de pa
turi mai puține la nivel 
județean, 92 au fost 
reduse în Valea Jiului.

Ina Jurcone__________________
InaJurconBtInfornimadIa.ra

Petroșani - Eficientizarea 
activităților din spitalele din 
Valea Jiului a tăiat în carne 
vie. Cel mai afectat este Spi
talul de Urgență Petroșani,

care a pierdut 57 de paturi 
(din cele 107 propuse) și cel 
din Vulcan, care a pierdut 35. 
Reducerea pare nesemnifica
tivă, având în vedere faptul 
că la Petroșani spitalul are 
709 paturi, însă afectate au 
fost secțiile obstetrică-gine- 
cologie, pediatrie, dermato- 
venerice, ORL și oftalmologie, 
o parte dintre acestea trans- 
formându-se în comparti
mente asemeni celor de la 
Spitalul Județean Deva.

Spitalul din Vulcan a 
rămas și el fără două secții: 
chirurgie și ATI.
Redistribuire personal

„Eficientizarea este făcută 
pe criterii de performanță. 
Indicele de natalitate a scăzut 
dramatic, deci s-a impus 
reducerea numărului de 
paturi la Vulcan, cu tot efor
tul lor mediatic de a-și 
susține punctul de vedere. 
Frica a fost mai mare că per

sonalul va rămâne fără loc de 
muncă. Nu este așa, perso
nalul va fi redistribuit în 
compartimentele de recupe
rare, medicină fizică și bal
neologie. Ceea ce nu se știe 
este că avem în județ o criză 
acută de cadre sanitare. Mulți 
medici sau asistente med
icale, buni specialiști, au ales 
calea Vestului și spitalele din 
județ sunt descompletate”, 
declară dr. Dan Magheru, 
director DSP Hunedoara.

Tineri talentați la Deva

179 de zile au mal rimas 3 
v până la integrarea

1 euro 3,5989 lei
1 dolar american 2,8261 lei

Bana - Un rumSe de 39 de orașe și 103 așezări 
rurale sunt considerate a fi stațiuni balneare cu func^i 
de deservire. Portalul oferă informații despre afecțiunile 
care pot fi tratate.

■ Prestația tinerilor hu- 
nedoreni la preselecția 
organizată de Național 
Tv a uimit juriul.

Andreea NAdAran_____________
Roxana ȘerbAnoiu

Deva - Preselecția „Națio
nal Tv și Fresh Star - te ajută 
să devii vedetă” a fost un 
adevărat succes. Evenimentul 
a stârnit curiozitatea tinerilor 
dornici de afirmare, numărul 
acestora depășind așteptările 
organizatorilor. Părerea spe
cialiștilor a fost aceea că 
tinerii hunedoreni sunt cu 
mult mai bine pregătiți decât 
cei din București. Caravana 
„Fresh Star - E natural să 
câștigi” a stabilit și un nou

record, nouă dintre candidații 
prezenți la acest eveniment 
Hind selectați să susțină, 
astăzi, a doua probă în cadrul 
concertului organizat în Piața 
Cetății. Concurenții care vor 
impresiona juriul prin pres
tația lor pe scenă vor parti
cipa la marea finală, care va 
avea loc la București, în luna 
august. Câștigătorul acestei 
campanii va semna un con
tract cu o casă de discuri care 
îi va lansa și promova primul 
album, timp de un an.
Final fericit

Catrinel Sandu, vedeta 
Național Tv și totodată 
prezentatoarea acestui con
curs, spune că i-a plăcut 
foarte mult preselecția. „Totul 
a decurs foarte bine. Partici-

Catrinel Sandu (Foto: cl) Cristina Vasiu (Foto: cl)

panții s-au împrietenit între 
ei, cu toate că la început erau 
mai timizi”. Părerea unanimă 
este că toți participanții sunt 
foarte talentați.

Iată câteva păreri ale tine
rilor concurenți: „Am avut 
emoții ca orice participant. 
Juriul a apreciat bine, mi-a 
plăcut atmosfera, iar organi
zarea a fost bună”, declară 
Cristina Vasiu. Un alt parti-

cipant, Robert Gavrilaș, 
spune: „Am avut emoții 
foarte mari înainte să cânt, 
dar când a început melodia 
ele au dispărut”.

Trupa Torpedo este de 
părere că a fost foarte bine. 
„Ne-am simțit bine și suntem 
bucuroși că vom cânta mâine 
pe scenă. Acolo ne vom putea 
desfășura cu toate instru
mentele”.

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.
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7 3 1
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4
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! nent
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajați i Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și H.

continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să iți 
facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-28 iulie cumpără Cuvân

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 
iulie. Mai multe taloane, mai multe 
șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi 
nici un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- 
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Și de data asta îți vom da BANI!

Talon pentru concurs -

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 ;
RON |

h 
(1 milion lei vechi fiecare) J
Extragerea va avea loc la sediul re- [ 

dacției, în 28 iulie, în prezența unei "
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban. Mult succes!

7 iulie 2006
Nume__________________________ Prenume.______
Adresă__________________________________________
Telefon_______________________Sunteți abonat?

CONCURS

http://health.europa.eu
lM.jurcgiwAlntonnmadli.ro
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• Beat la volan. Ștefan V., de 45 de ani, 
din orașul Hațeg, a fost depistat de către 
polițiștii de la Poliția Rutieră Hațeg în timp 
ce conducea pe raza localității un autoturism 
marca Dacia 1310, având o îmbibație 
alcoolică în sânge de 1,80 g/l. (D.l.)

Câștigi dacă pleci iute

Cazierul - pe loc
Deva (D.l.) - Potrivit 

, unui comunicat al Mi- 
I nisterului Administra
ției și Internelor, până 

. la sfârșitul acestui an, 
i toți cetățenii vor putea 
beneficia de eliberarea 

j pe loc a certificatului de 
. cazier judiciar, ca ur- 
' mare a informatizării 
] integrale a sistemului. 
( Noul sistem va permite 
. obține-rea cazierului din 
. orice localitate, indife- 
. rent de domiciliul sau 
. locul de naștere al soli- 
. citantului. Până în pre- 
] zent, la nivel național 
, au fost emise peste 
, 80.000 certificate de ca- 
, zier judiciar în sistem 
’ informatizat.

Toate structurile ju- 
j dețene de cazier vor fi 
. conectate până la data 
. de 1 septembrie la ser- 
j ver-ul ce conține baza de 
, date centrală de evi- 
(dență a populației, astfel 
. încât sistemul să fie 
funcțional la nivel na- 

. țional cel târziu la sfâr- 
, șitul anului 2006.

Profitul 
Loteriei
București (D.l.) - 
Guvernul a stabilit că 
o cotă de minimum 
60% din profitul 
realizat în cursul 
acestui an de Com
pania Națională 
Loteria Română este 
destinată finanțării 
construcției de 
locuințe pentru 
tineret, realizării 
sălilor de sport, pre
cum și a altor obiec
tive Pentru această 
destinație se propu
ne suma de 55,064 
milioane lei noi. De 
asemenea, o cotă de 
0,4% din profitul net 
al Loteriei este desti
nată achiziției de 
publicații pentru bi
bliotecile publice. în 
anul 2006 suma pro
pusă este de 
374.420 lei noi, în 
creștere față de anul 
2005. Un procent * 
din profitul anual 
realizat de companie, 
în calitatea sa de 
operator care orga
nizează jocuri de 
noroc, este alocat 
alimentării Fondului 
cinematografic.

■ Angații EO.N Gaz 
primesc două salarii în 
plus dacă pleacă până 
la 1 august.

Deva (I.J.) - Oferta de ple
care din firmă este tentantă, 
însă angajații cei mai afectați 
sunt cei ale căror servicii se 
vor externaliza și pentru care 
firma a confirmat deja aceas
ta. „Viitorii foști angajați, 
adică noi, cei de la atelierele 
auto, primesc, dacă au peste 
5 ani vechime, 8 salarii com
pensatorii, plus un bonus de 
0,25 salarii pentru fiecare an 
vechime în gaz. Dacă mai 
adăugăm și 2 salarii pentru 
plecarea până la 31.07., ten
tația e mare. Mai puțin 
primesc cei dintre noi care 
nu se grăbesc și stau până la

Se externalizează mai multe compartimente (Foto: T. Mânu)

sfârșitul lui august, adică 
■doar un salariu. Oferta are 
valabilitate, așa scrie pe fișele 
primite de noi, până la 
30.09.2006”, spun angajații.

Defavorizați sunt cei care 
mai au puțin până la pensie, 
pentru că aceștia nu primesc 
absolut nimic. Mai rău este

că cei care pleacă fac o cerere 
prin care acceptă să le fie 
închisă cartea de muncă cu 
art. 55, lit. b, adică nu vor 
beneficia de ajutor de șomaj.

în cotidianul nostru de 
mâine vom primi o poziție 
oficială și din partea EO.N 
Gaz Tg. Mureș.

Dispus la dialog
Deva (M.S.) - Prefectul 

Cristian Vladu, s-a arătat 
dispus să aibă o întâlnire 
cu sătenii din Hărău, 
care sunt nemulțumiți de 
valoarea despăgubirilor 
primite pentru terenurile 
expropriate în vederea 
construirii centurii de 
ocolire Deva-Orăștie. Des
păgubirile au fost calcu
late în funcție de mai 
multe criterii și că per
soanele care se consideră 
nedreptățite pot da în 
judecată Compania Națio
nală de Autostrăzi. „Dacă 
prețul stabilit de instanță 
va fi mai mare, atunci 
primesc o diferență. Dacă 
nu, e posibil să ia și mai 
puțini bani, dacă experții 
constată că terenul nu va
lorează cât a fost stabilit 
acum”, a afirmat Vladu.

I

Examen. O nouă serie ae candidați pen
tru obținerea carnetului de conducere a 
susținut ieri examenul teoretic la sediul 
ACR din municipiul Deva. (foto: Traian Mânu)

xn proporție de 80% 
Ăcinematografele din 
provincie au devenit 
inutile. Prea puțini 
mai merg să vadă un 
film la cinema chiar 
dacă rulează unul 
mult așteptat! 
Alexandru Iakab,
Deva

Orice film apare pe 
piață și sub forme 

DVD sau la televizor. 
Este adevărat că un 
film poate fi vizionat 
mai repede la cinema, 
dar ne-am obișnuit să- 
1 vedem acasă.
Virginia Iakab, 
Deva

Nu cred că cine
matografele au 

devenit inutile. Chiar 
dacă mergem mai rar 
la cinematograf, ne 
face încă plăcere să 
vedem filmele pe 
marele ecran!
Mik, 
Deva

Nu știu când am 
fost ultima dată la 

cinematograf, dar cred 
că marele ecran are 
farmecul său și me
rită să mergi la cine
matograf să vezi un 
film bun.
Dascăr,
Deva

Sunt absolut sigur 
că cinematografele 

sunt inutile azi, când 
există atâtea mijloace 
tehnice în casa fiecă
ruia! Cred că de la 
cinci ani nu am mai 
fost la cinematograf. 
VESA,
Deva

spații verzi, neîngrijite
Cornel Vișinescu Popa, Asociația de Pro

prietari Nr. 59 Deva: Sunt președintele Aso
ciației de Proprietari Nr. 59 din Deva, de pe 
strada Mareșal Averescu. Aș vrea să-i întreb 
pe cei de la Primărie de ce în jurul blocu
rilor noastre nu s-a făcut nimic pentru 
întreținerea spațiilor verzi? Oare se ocupă 
de toate spațiile de pe raza municipiului 
Deva sau doar de unele, preferențial?

Răspunsul viceprimarului Florin Oancea
Nu e nimic preferențial. Se lucrează cu 

mai multe echipe, conform unui grafic. Este 
o acțiune care se va desfășura permanent, 
prin care se cosește iarba, se toaletează gar
dul viu etc. Noi vom verifica și, dacă există 
scăpări, le vom remedia.

Titlu de proprietate
Leonte Borza, satul Obârșa, comuna 

Tomești: Soția mea este moștenitoarea unui 
teren forestier din partea a două persoane, 
Saveta și Petru Mihuț, însă Primăria refuză 
se ne pună în posesie. Ne spun că s-a făcut 
deja acest lucru pe alt nume. Noi am plătit 
800 de mii de lei pe extrasul de carte fun
ciară, dar tot nu am fost puși în posesia 
pădurii. Chiar nu se poate face nimic?

Răspunsul primarului Octavian Tămaș
Nu refuzăm să îi punem în posesie, dar 

în acest caz nu ne permite legea. Problema 
este cu actul pe care l-au scos de la CF, act 
care se găsește depus și la revendicările de 
terenuri pe Legea 18 și Legea 1, ori nu se 
poate realiza punerea în posesie pe baza 
aceluiași act doveditor la mai multe legi.

BAC-ul la ultima 
probă

Deva (S.B.) - Bacalaureatul 
a ajuns, ieri, la proba scrisă 
a unei discipline la alegere 
din aria curriculară cores
punzătoare specializării can
didatului, ce se desfășoară în 
scris sau practic, după caz. 
La probe s-au prezentat 4556 
candidați din cei 4587 
înscriși. Probele au decurs 
fără incidente și nu s-au sem
nalat situații speciale. Astăzi, 
elevii susțin ultima probă din 
Bac 2006: discipline la alegere 
din celelalte arii curriculare 
- scrisă sau practică.

Modificări de 
tarife la Electrica

Deva (S.B.) - Conform Com
partimentului de Comunicare 
al SC ENEL ELECTRICA 
BANAT SA - Sucursala Deva, 
potrivit Ordinului ANRE 
nr.15/21.06.2006, publicat în 
MO nr. 565/29.06.2006, înce
pând cu luna iulie 2006 au fost 
modificate zonele orare uti
lizate la tarifele tip A33, 
A33AP, El și E2, specifice con
sumatorilor de energie elec
trică, alții decât cei casnici. 
Noile zone orare și obligațiile 
SC DFEE ENEL ELECTRICA 
BANAT SA pentru aplicarea 
lor în facturare vor fi tipărite 
pe verso ul facturii următoare 
ce va fi transmisă tuturor con
sumatorilor cărora li se aplică 
acest tip de tarifare. Pentru 
realizarea acestor modificări, 
SC DFEE ENEL ELECTRICA 
BANAT SA va reprograma 
contoarele în cel mult 60 de 
zile de la intrarea în vigoare 
a Ordinului ANRE, iar până 
la reprogramarea contoarelor, 
mărimile de facturare vor fi 
recalculate pe baza unei pro
ceduri specifice, avizată.

pânăSă-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!!

numai 8,9 lei!
‘ta ve< să te si ms'eți, da- ia 
:••• om.edj a- •.-■'ea. totuși, sa 
- -if age-’e ru pe cea veche. 

«H'-d.t :a nne, iți •amar bani ș 
smuranta1

Cum poți participa?
=’ a : ■ j r s ah n ■'a=’-e n t I a C u .a r tu i Liber pe - 
t-.i m^m O LUNA numai 8,9 'ei (da

. :t L'-rm . sau Die;ur’aeste-t' arealul

abonament cu încă cel ouțin o lună, 
■n 28 august 2006! Tnmite-ne o copie după 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, depune- 
o în c-jtii.’e speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție Toate chitanțele vor 
părticică !a concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți a'duce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
- 'a secui; redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- 'a ooșta,

- sau dacă vrei ca organizatorii noștn de

presă să vina chia- ,a î ne acasa, suna ia 
numaru1 de te-'e-km 0254'21 1275.
Regulament:

La acest concurs nu pot participa angajați
S.C. Iniorm Media 5 R.L. si n<i rudele aces
tora de g-adele 1 si 11

t'>:iragerea va avea loc, la sediu' •edacției. 
in data de 29 august
Numele câștigătorului va h publicat in 
paam'le ziamlui din data de 30 august.

IrîO’.niat’ sup menta-e. ia telefona, 
0254/21 1275. inte-ior 8806 Persoană de 
c cm tact Magdalena Serba n.

Succes!

Profită fie acest c--n urs! 
Aboneaza-te acum! IUBNBL M'Mil j
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Finala CM: Italia - Franța

• Entuziasmat Președintele francez Jacques 
Chirac a adresat felicitările sale „cele mai căl
duroase și admirative" reprezentativei Franței.

CM văzut de Emerich Jenei
Oradea (G.N.) - Reputatul om de fotbal 

orădean Emerich Jenei a apreciat califi
carea Franței în finală. „După victoria 

strălucitoare în fața Braziliei, 
m-am gândit că Franța poate 
să acceadă în finală. Cu toate 
acestea, le-am acordat șanse 
și portughezilor, pe care i-am 
considerat capabili de o sur
priză. Franța a reușit să se 
apere foarte bine după penal- 
ty-ul transformat de Zidane, 
ținându-i pe lusitani cât mai 
departe de poarta lui Bar-

thez. Fundașul Thuram a jucat magistral, 
iar eforturile lui Figo și Cristiano Ronal
do au fost zadarnice. în repriza secundă, 
prestația portughezilor a fost departe de cea 
din prima repriză, oboseala și lipsa lor de 
experiență spunându-și cuvântul în fața 

. redutabilei apărări a Franței. Elocventă în 
c acest sens este ratarea lui Figo, după 

eroarea gravă comisă de ezitantul Barthez. 
Franța a reușit să-și conserve cu siguranță 
avantajul, victoria sa fiind pe deplin me
ritată”, a afirmat fostul antrenor al Stelei 
și al echipei naționale.

■ Franța a eliminat Por
tugalia și va întâlni Italia 
în finala Campionatului 
Mondial.

Mtlnchen (MF) - Naționala 
Franței s-a urnit mai greu, 
dar începând cu faza meci
urilor eliminatorii a fost de 
neoprit. Ultima victimă a „co
coșului galic” este reprezen
tativa Portugaliei, de care a 
dispus cu scorul de 1-0 (1-0), 
în urma penalty-ului trans
format de Zidane (’33). La 
finalul meciului, selecționerul 
francez Raymond Domenech 
se gândea la finală. „Suntem 
mândri că ne-am calificat în 
finală, dar obiectivul nostru 
este, așa cum am mai spus, 9 
iulie. A fost meciul cel mai 
greu și adversarul care ne-a 
pus cele mai multe probleme, 
mai mult decât Brazilia și 
într-un context diferit. Franța 
și-a demonstrat capacitatea de 
a suferi, de a se mobiliza și 
de a fi solidară. Noi am jucat 
fiecare meci cu posibilitatea 
de a fi eliminați, dar aceasta 
este chiar esența fotbalului”, 
susține Domenech.
„Ar fi magnific”'

De partea cealaltă, Luiz 
Felipe Scolari, selecționerul 
care s-a inspirat din filosofia 
chineză, a scos în evidență 
echilibrul partidei: „Cred că 
un meci nul, cil prelungiri și 
lovituri de departajare, ar fi 
fost mult mai corect. Dar a

Site pentru Klinsmann
Berlin (MF) - Suporterii germani care vor 

ca Jurgen Klinsmann să rămână în con
tinuare selecționerul echipei de fotbal a 
Germaniei pot de acum să-și spună opinia 
pe un site internet.
j Site-ul www.klinsmann-muss-bleiben.de 
Un traducere: „Klinsmann trebuie să 
rămână”), creat de Clubul Suporterilor lui 
Klinsmann (KSK), este de fapt o petiție vir
tuală. „Noi vrem să-l convingem pe Klins
mann că fotbalul german are încă nevoie 
de el. Există peste o mie de motive pentru 
ca el să rămână”, se menționează pe site- 
ul suporterilor. Unul dintre semnatari a 
explicat că Jurgen Klinsmann trebuie să 
rămână pentru că a adus echipei Ger
maniei „cel mai frumos fotbal din toate 
timpurile”, un altul „pentru că a avut cura
jul să accepte postul de selecționer în 2004”, 
iar un al treilea „pentru dă încă poate să 
mai îmbunătățească jocul echipei”.

Thuram, jucătorul meciului
Munchen (MF) - Fundașul Lilian Thuram 

a fost desemnat cel mai bun jucător al 
meciului Portugalia - Franța, scor 0-1.

Site-ul oficial al Cupei Mondiale notează 
că evoluția lui Thuram în defensiva 
naționalei Franței a fost „fără cusur”. „Este 
extraordinar să trăiești astfel de momente, 
să le aduci bucurie oamenilor și, atunci 
când ai șansa să practici această meserie, 
trebuie să o faci cu plăcere. Am ajuns în 
finala Cupei Mondiale. încă de la începutul 
competiției ne am stabilit acest obiectiv, 
dar ca orice vis, trebuie ca și acesta să se 
termine frumos”, a declarat Thuram la 
finalul partidei cu Portugalia.

Tristețe „Tați, chiar 
trebuie să plecăm aca
să?”, pare să gândească 
micuțul portughez, pur
tat pe umeri de tatăl său, 
trist că echipa lui prefe
rată va juca doar finala 
mică. (T.B.) (Foto: EPA)

Domenech si „momentele reușite"
A " A

Thuram, în due cu Cristiano Ronaldo (Foto: epaj

■ Antrenorul reprezen
tativei Franței se bucură 
că nu va întâlni Germa
nia în finala CM.

Miinchen (MF) - Selecțio
nerul Franței, Raymond Do
menech, a declarat că, din 
punctul său de vedere, au 
existat două reușite la Cupa 
Mondială 2006: calificarea 
Italiei în finală, în urma me
ciului cu Germania, și accede
rea naționalei pe care o antre
nează în semifinale, prin eli
minarea Braziliei în sferturi.

„Din punctul meu de ve
dere, au existat două momen
te reușite la această ediție: 
victoria obținută de noi în 
fața Braziliei, scor 1-0, și cea 
înregistrată de Italia în fața 

„„„„X -------xx

Zidane a câștigat duelul cu Figo

fost acel penalty marcat de 
Zidane. Jucătorii trebuie să 
digere această înfrângere și 
să scape de tristețe. Au visat, 
dar de mâine, la treabă! 
Acum avem un alt obiectiv. 
Vrem locul trei la Cupa Mon
dială. Sâmbătă (mâine - n.r.) 
vom avea un meci dificil cu

„Italienii trebuie să tremure"
■ După ce a criticat 
vehement echipa, presa 
franceză exultă după 
calificarea în finală.

Paris (MF) - Presa franceză, 
care la începutul Cupei Mon
diale a criticat în termeni 
duri reprezentativa Franței, 
elogiază naționala antrenată 
de Raymond Domenech.

Cotidianul France-Soir no
tează că „după spanioli, brazi
lieni și portughezi, Zidane și 
«Ies Bleus» vor să îi învingă 
pe italieni în finală”. „Dum
nezeu este cu noi. Italienii 
trebuie să tremure, de astăzi”, 
menționează France-Soir.

„Golul vieții lor”, a titrat pe 
prima pagină L’Equipe, pen
tru care francezii „au sur
prins din nou”. „Această ac
cedere pentru a doua oară în- 
tr-o finală a Cupei Mondiale, 
la opt ani după cea din 1998, 
arată excelența unei genera
ții, dar și a fotbalului. întrea
ga planetă știe acum că Fran
ța poate să se afirme și la altă 

Raymond Domenech (Foto: epa>

spun italienilor bravo și jos 
pălăria! Ne întâlnim în fina
lă”, a spus Domenech, la fina
lul meciului cu Portugalia.

------- .1 —u;------: -------  

Germania și trebuie să avem 
o strategie bună pentru- a 
învinge”. Eroul partidei a fost 
și de această dată Zinedine 
Zidane, căpitanul Franței, 
care a povestit cum a trans
format penalty-ul decisiv. „A 
fost o presiune extraodinară, 
dar sunt momente când chiar

Faza penalty-ului obținut de Henry, la faultul lui Carvalho (Foto: epa>

Cupă Mondială decât cea ju
cată acasă”, notează L’Equipe. 
„Le rămâne de jucat o finală, 
ultimul meci din cariera lui 
Zinedine Zidane, bineînțeles 
de câștigat, deoarece o finală 
pierdută este o suferință enor
mă”, avertizează L’Equipe. 
„Duminică, la Berlin”, a notat 
pe prima pagină Liberation, 
calificând victoria Franței din 
meciul cu Portugalia drept o 
„performanță nesperată”. „Fa

a afirmat că la Cupa Mondi
ală din Germania i-au plăcut 
jucătorii în vârstă. „Dacă ar 
fi să facem un bilanț, Vieira 
a fost important la meciul cu 
Spania, Makelele a fost un 
diamant, o mină de aur, 
Zidane a ieșit în evidență în 
fața Braziliei, iar astăzi cred 
că Thuram nu a pierdut nici 
un duel. în ceea ce privește 
finala, omul zilei ar putea fi 
Thierry Henry. Sau Zizou, cu 
o lovitură liberă”, a precizat 
Houllier.

Thierry Henry consideră că 
naționala Franței s-a apărat 
„într-un mod genial” în par
tida cu Portugalia. „Ne-am 
apărat ca niște lei. Este 
adevărat că am jucat foarte 
bine. Oamenii spuneau că 
suntem prea bătrâni. A fost 

ai nevoie de așa ceva. Mi-am 
spus că dacă înscriu putem câș
tiga, iar dacă nu primim gol 
suntem în finală. Pentru me
ciul cu Italia ne vom pregăti 
în același mod, avem trei zile 
pentru asta. Moto-ul nostru 
este «Trebuie să murim toți 
împreună». Trebuie să câști
găm această cupă, ar fi mag
nific, nu doar pentru noi, ci 
și pentru antrenori și pentru 
toată lumea care ne-a susți
nut”, afirmă Zizou.
Figo se retrage

Prietenul și fostul său coleg 
de la Real, Luis Figo, cu care 
a făcut și schimb de tricouri la 
finală, și-a anunțat intenția de 
a renunța la națională. „Au 
fost două reprize diferite, un 
moment în care Franța a con
trolat bine balonul, fără a avea 
multe ocazii, apoi a doua 
perioadă, când noi am dominat 
complet. Ne-am creat multe 
ocazii, pe care nu am reușit să 
le fructificăm. Referitor la pe
nalty, nu știu, nu pot să spun 
dacă a fost sau nu. în privința 
mea, eu cred că la 33 de ani a 
venit momentul să renunț la 
echipa națională. împreună cu 
Zidane am petrecut câțiva ani 
minunați la Real Madrid. Noi 
avem o bună relație în conti
nuare”, a încheiat Figo.

Mâine, în finala mică se 
vor întâlni Germania și Por
tugalia (ora 22), iar duminică, 
la Berlin, de la ora 21, Italia 
și Franța își vor disputa Cupa 
Mondială.

bulos!”, a titrat Le Parisien, 
subliniind că pentru Franța 
„un penalty al maestrului a 
fost suficient pentru a elimi
na Portugalia și a porni pe 
drumul spre Berlin, unde va 
întâlni, duminică, vechea sa 
rivală, Italia”. „O statuie pen
tru Zidane. Imediat. Nu con
tează unde. La Marsilia, lea
gănul său fotbalistic, sau la 
Torino, locul unde s-a împli
nit”, precizează Le Parisien.

Decepționat Mijlo
cașul portughez Maniche, 
posesorul unui șut de 
temut, nu a reușit să-l în
vingă pe portarul Barthez, 
și Franța s-a calificat în 
finală. (G.N.) (Foto: RPAi

http://www.klinsmann-muss-bleiben.de
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PE SCURT
'.rrS/rir > Premieră UEFA Futsal Cup• Susținere financiară. Alături de Mittal 

Steel și Consiliul Local, în acest an 
competițional, FC Corvinul 2005 Hunedoara 
are promisiuni de sponsorizare și din partea 
Consiliului Județean. Deocamdată nu se știe 
suma, dar, se speră ca acest demers să nu se 
opreascăîla promisiuni. (V.N.)

V
• Ședință. Mâine, la Mediaș, are loc o 
ședință de lucru cu președinții Comisiilor 
județene de arbitri. întâlnirea este organizată 
de Comisia Centrală de Arbitri și va fi prezi
dată de președintele comisiei, Gheorghe 
Constantin. Din județul Hunedoara participă 
Grigore Macavei, președintele comisiei 
județene. (V.N.)

Romulus Gabor (Foto: Traian Mânu)

■ După tragerea la 
sorți a grupelor UEFA 
la Futsal, FC CIP va 
juca pe teren propriu.

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu@lnformmedla.ro

Deva - Ieri, în Elveția, a 
avut loc tragerea la sorți a 
grupelor UEFA Futsal Cup. în 
urne a fost prezentă și FC CIP 
Deva, câștigătoarea în ediția 
precedentă a Campionatului 
național.

Imediat după tragerea la 
sorți, am discutat cu Paul 
Grecu,. vicepreședinte al 
clubului, prezent la tragerea 
la sorți. „Competiția este 
organizată în șase grupe, for
mate din patru echipe. CIP 
Deva face parte din grupa a 
Vl-a, alături de formații din 
Serbia, Olanda și Slovenia. 
Mă refer la Marbo Beograd, 
FC Marlem și MTO Zagoje.

Deveni la „Adventure Trophy"

Gânduri pentru noul sezon
Hunedoara (V.N.) ■ După ce Corvinul 2005 

Hunedoara a încheiat turul ediției trecute 
a Campionatului Diviziei B la fotbal pe 
ultimul loc și s-a chinuit enorm pentru a 
scăpa de retrogradare, pentru noul sezon 
se pare că altele sunt gândurile. „Aș vrea 
să începem mult mai bine și să nu mai tre
cem prin emoțiile de anul trecut. încercăm 
să întărim lotul și să-l întinerim. După cum 
am văzut eu până acum, partea stângă este 
mai deficitară. Mai vrem să aducem apoi un 
vârf de atac, un fundaș central și un mijlo
caș” - a spus recent proaspătul tehnician al 
hunedorenilor, Romulus Gabor.

Deva (V.N.) - Din cei 14 
motocicliști care participă la 
această ediție a competiției 
„Transilvania Adventure Tro
phy”, patru sunt deveni. Este 
vorba de Ovidiu Man, Felix 
Predescu, Alexandru Firuța și 
Virgil Luca.

întrucât Virgil a abandonat 
pentru că i s-a defectat 
motorul, cu ceilalți trei am 
discutat, în tabăra de la Cin- 
ciș, chiar cu câteva minute 
înainte de a pleca într-o nouă 
etapă de concurs pe traseul 
Cinciș - Izvoarele - Mănăs
tirea Prislop - Vălioara - 
Mesteacăn - Răchitova - Ștei 
- Valea Fierului.

FC CIP - campioana României la futsal, ediția 2005 - 2006 (Foto: t. Mafei)

Părerea mea este că facem 
parte dintr-o grupă echili
brată, așa că nu va fi deloc 
ușor” - a precizat Grecu.
România, pe locul 24

Tot vicepreședintele clubu
lui a mai precizat însă și 
următorul lucru. Potrivit coe

„Sunt trasee foarte dificile, 
pe care le parcurgem greu. 
Deja oboseala își spune 
cuvântul. Cel mai greu a fost 
însă în prima zi. Orientarea 
pe unele trasee nemarcate 
este foarte dificilă. De aceea, 
în loc de 17 km, s-au parcurs 
aproximativ 100 de km” - a 
spus Ovidiu Man.

între altele, devenii apreci
au o foarte bună organizare a 
raliului, dar și faptul că „aici 
sunt numai oameni cu bani”. 
Gu regret ne-au declarat că au 
cele mai vechi motociclete 
din concurs, iar participarea 
lor este la limita minimă din 
punct de vedere financiar. 

ficientului UEFA pe echipe, 
un clasament al grupei ar 
arăta cam așa: Serbia ■ locul 
9; Olanda - locul 14; Slovenia 
- locul 20, iar România - locul 
24.

Mai trebuie spus apoi că, 
din fiecare grupă, primele 
două clasate se califică în faza 

Patru motocicliști deveni participă la competiție (Foto: t. Mânu)

superioară a competiției.
Președintele FC CIP Devâ, 

Corneliu Hotăran, nes» 
declarat că „jucând pe treh 
propriu, având o echipă pu
ternică și ținând cont de 
achizițiile pe care le vom 
face, avem mari șanse de a 
depăși această etapă”.

SC CONTAUDIT EVALEX S.R.L. DEVA. î„ calitate de lichidator judiciar al S.C. AMIDIP S.A - în faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului, 
nr. 17/0, jud Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/950/2002, C.U.I. 15056131, atribut fiscal R, numit 
prin încheierea nr.l079/CA/2005 pronunțată în dosarul Tribunalului Hunedoara nr.6844/2005, anunță licitație publica pentru vânzarea în bloc de bunuri din patrimoniul 
debitoarei SC AMIDIP SA - în faliment, cu sediul în Câlan, Str. Furnalistului, nr.l7/O, jud. Hunedoara, astfel:

Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă (sistem cântărire tuburi, sistem corecție oyalitcrte, mașină de lynwr» PRH14-28. cochile turnare tuburi, sistem 
reinfiunl interior, sistem redificare mufă, sisteme taiere tuburi, sisteme manevrare tuburi, mașină de turnare PRH 4-16, tester hidraulic, cuptor tratament termic TT, 
w mod<' ' ~lii tom întreținere codi >chip< iborator, piese de raz vă și consumabilei; Furnalele/Cuptoorele de to
pit și toate celelalte instalații, uzine și echipamente, toete celelalte utilaje și alte mijloace fixe enumerate în listele anexă la caietul de sarcini, precum si clădiri, 
echfoamente, mfraslroduri cât si terenul aferent îh suprafață de 708.001 mp, înscrise în CF 388/1 Călanu Mic nr. cadastral 945 sub A 1, CF 32 Crișeni, nr. cadas
tral 9d67b/l/1/4 sub A57; 986/b/l/3 sub A54-"987 sub A2; 986/b/2 sub A6; 986/b/4 sub A8; 988/b/2 sub A24; 988/b/l/1/2 sub A44; 988/b/1/1/5 sub 
A47; 988/b/l/1/6 sub A48; 989/6/1/1/2/2 sub A53; 988/b/l/1/3 sub A55; 988/b/l/l/l sub A56; CF nr.380/1 Călanu Mic nr. cadastral 944 sub Al; CF nr. 
162 Strei - Săcel nr. cadastral 547/1 sub Al.

Bunurile ce se vând la lidtatie sunt prezentate și descrise în caietul de sarcini, care poate fi achiziționat de la lichidatorul judiciar, începând cu data de 23.06.2006, 
la prețul de 1.000 RON, la care se adaugă TVA." 5

Prețul de pornire a licitației este de 3.811.337 USD.
La prețul de adjudecare a bunurilor se adaugă cheltuielile necesare realizării obligațiilor de mediu prevăzute în avizul de mediu nr.22/15.06.2006 eliberat de 

Agenția de Protecția Mediului Hunedoara și care sunt obligatorii pentru adjudecatar potrivit termenelor stabilite prin'avizul de mediu.

Licitația publică va avea loc în data de 11.07.2006, ora 11, la sediul debitoarei din Călan, Str. Furnalistului nr.17/O, jud. Hunedoara.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. Avram lancu, bl. H3, parter, cel târziu cu o zi înainte de 

începerea licitației, respectiv până la data de 10.0/.2006, ora 16,00, acest termen constituind termen de decădere, următoarele documente:
- dovada achiziții i caietului de sarcini, respectiv documentul care atestă plata prețului acestuia.
- pentru persoanele juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
- pentru persoanele nșce române/împutemidt: copie după actul de identitate;
- mputemidre, îh original, acordată persoanei care îl reprezintă pe ofertant, persoană fizică sau juridica;
- dovada depunerii garanției de participare la licitație ori scrisoarea de garanție bancară în original emisă în favoarea participantului.

- oferța financiară, exprimată în USD, cu privire la valoarea obligațiilor de mediu prevăzute în avizul de mediu nr.22/15.06.2006, anexa la caietul de sarcini pe 
care se ngc ța 3 să le îndeplinească, fel situația în care va fi declarat adjudecatar la preț egal cu alt ofertant și pe care le va garanta cu scrisoare de garanție

- oferța financiară, exprimata în
care se bngajează să le îndeplinească, fel situația în care va ______ , .... ______ , t « w -
bancară w j de o banca română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent, scrisoare ce va fi depusă la sediul lichidatorului îni 
cel mult 15 zile calendaristice de la data desfășurării licitației.

|a licitație, documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original pentru conformitate.
în conformitate cu prevederile art.44 din Constituție și art.3 din Titlul X din Legea nr. 247/2005, cetățenii străini și apatrizii, precum și persoanele juridice străine 

nu pot dobândi bunurile imobile reprezentând terenuri.
Garanția de pcrlicipare la licitație reprezintă 30% din valoarea bunurilor scoase la licitație, respectiv 1.143.401,10 USD și poate fi constituită în una din următoarele 

forme:
<4 Scrisoare do garanție bancara, în original, emisa de o banca română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent, valabilă 

45 zile de la data organizării licitației. Modelul scrisorii de garanție bancara este prezentat în caietul de sarcini, prezentarea scrisorii de garanție bancară în această 
forma fiind obligatorie.

b) Prin virament bancar fel unul din conturile S.C. Amidip SJL Câlan - în faliment:
- RO84 RZBR 0000 0600 0464 4890 - pentru plăți îh lei RON, deschis la R w» tank Colan;
- RO81 RZBR 0000 0600 0613 2148 - pentru plăți în USD, deschis la Raiffeisen Bank Colon.
Garanția de participare poate fi constituita în USD sau echivalent lei, la cursul BNR valabil la data emiterii scrisorii de garanție bancară sau a efectuării viramentului. 
ChdhmHe necesare constituirii garanției, cât și cele privind restituirea acesteia sunt în sarcina exclusivă a ofertantului.
Prețul de adjudecare se poate achita în USD sau echivalentul în lei, la cursul BNR valabil la data plății.
Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi vândute sunt invitați sâ anunțe/ în scris, pe lichidator cu cel puțin trei zile înainte db data lici

tației.
Bunurile supuse vânzării pot fi vizionate la sediul debitoarei falite din Câlan, Str. Furnalistului nr.17/O, jud. Hunedoara.
Listele bunurilor ce sunt scoase la licitație publică pentru vânzare în bloc pot fi consultate la sediul lichidatorului menționat anterior.
RELAJR SUPLIMENTARE se pot obține la sediul lichidatorului judiciar sau la numerele de telefon: 0254/233081; 0723154641, ferire orele 09-16. fM

O
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semHecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• decomandate, bloc cărămidă, zona Astoria, 
etaj 1, preț 75.000 ron. Tel. 0721/985256. (T)
• Deva, cartier Dacia, Al. Romanilor, etaj 2, preț 
630 milioane lei. Tel. 0720/670305,0720/462263. 
(D

• semidecomandate, 58 mp, bloc de 
cărămidă, baie amenajată, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, balcon, 
bucătărie mare, 2 holuri, vedere în 2 părți, 
izolat, etaj 4, preț 820 milioane lei. Tel. 
232528,0724/669070.(8/3.07)

• urgent, Deva, zona Miorița, confort 1, 
contorizări apă, gaz, preț 1,230 mid. lei. Tel. 
0254/223336.
• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.

• Gojdu, Sr-48mp + centralătermică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)

• eemidecnmandate. zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
954)00 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• ama Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82300 RON, neg, ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985256. (A6)

• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Straiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

• ataj Mermedar, balcon, parchet, gresie, 
faianță, contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)

• etaj 1, bloc de cărămidă, balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față, Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• dec, parchet, gresie, faianță, contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfi rescu, preț 85.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228 
(AS)
• «tai 1. gresie, faianță, contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, zona piață, etaj intermediar, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet, 
parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg., tel. 211075, 0745/666447,

' 0726/130557. (A3)

• dec,idkaoenkal,etaj intermediar, 2balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)

• zona Ukeecu, bloc de cărămidă, etaj 2 din 4, 
dec, parchet gresie, faianță, centrală termică, 
termopan, bine întreținut preț 1250 mid, tel. 
211075,0726/579557,0745/666447. (A3)
• rea* Dada, etaj intermediar, parchet 
contorizări. Preț 600 mii, tel 211075,0745/666447,

l 0726/130557. (A3)

• dac, ama 22 Decembrie, 65 mp, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)

• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• dec, zona Zamfirescu, centrală termică, 
parchet balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)

• lui Aaniu, semidec, et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• Bd. Băkescu, et. 2, dec, centrală termică, 
amenajat preț 128000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• L Corvin, et 2, dec, centrală termică, balcon 
închis, parchet preț 103.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Gojdu, circuit et 2, centrală termică, balcon 
închis, parchet gresie, faianță termopan, inst 
sanit. noi, preț 110.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Bd. 22 Decembrie, dec, centrală termică 
faianță gresie, izolat preț 130.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• Bd. L Maniu, etaj intermediar, semidec, 
balcon, contorizări, preț 100.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• ugent, zona Dorobanți, st=58 mp, etaj inter
mediar, preț 33.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

• zona Gojdu, 50 mp, semidec, parchet gresie, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
accept credit ipotecar, preț 88000 ron, neg, tel 
2328080723/251498 (A4)

• Decebat etaj intermediar, dec., apartament tip 
standard, balcon, parchet faianță contorizări, 
urgent preț 120.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165702. (A4)

• zona Dorobanți, dec, 60 mp, 2 balcoane, bloc 
nou, centrală termică gresie, faianță bucătărie 
modificată + boxă ocupabil imediat preț 
120.000 ron, neg, tel. 0745/302200. (A4)

• zona Astoria, etaj 1, balcon, contorizări, bine 
întreținut ocupabil repede, preț 72.000 ron, neg, 
tel. 232808 0723/251498 (A4)

• zona Mărăști, transformat în dec, centrală 
termică parchet, gresie și faianță bine 
întreținut preț 67.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232809. (A4)

• zor nu c deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj intermediar, fără modificări, 
parchet, contorizări, urgent preț negociabil, tel. 
0723/251498 232808 (A4)

• decomandate, balcon închis, parchet gresie, 
faianță etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

• decomandate, etaj 2, ultracentral, parchet 
balcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)

• decomandate, centrală termică aer 
condiționat mobilat complet zona Lido, preț 
31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)

• urgent decomandate, etaj 4, Bdul DecebaJ, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Tel. 
074Q/210780 (Al)

• urgent decomandate, centrală termică 
mobilat și utilat complet zona Lido, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent apartament 2 camere, zona Dacia, 
Micro 15 și Dorobanți, bloc tum ■ maxim etaj 5, 
tel. 0745/302200,232809. (A4)

• regent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

• Deva, Al. Neptun, zona I. Creangă etaj 1, 
ocupabil imediat, toate facilitățile: 
termopane, centrală termică pereți exte
riori izolați, tâmplărie interioară schimbată 
ușă metalică parchet, lavabil; nu sunt 
agent imobiliar. Tel. 0722/227153. (13/30.06)

Vând ap. 3 camere (05)

• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în 
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj 3, parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat, fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358 (A6)
• dec, zonă ultracentrală balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare, preț 
1,380 mid., neg., tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet, uși interioare din lemn, 
centrală termică Preț 40.000 euro, neg., tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• zona Udo, centrală termică gresie, faianță 
parchet, amenajat, bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• dec, CT, parchet, gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid., neg, tel. 0742/019418 (Al) 
■ zona Gojdu, dec., bloc de cărămidă centrală 
termică termopan, balcon mare închis, 
modificări, parchet, gresie, faianță preț 140.000 
ron, neg, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• zonă idtracentrală - piață dec., 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, tel. 0723/251498 232809. (A4)
• ugent, decomandate, centrală termică 
termopan, balcon 16 mp închis, parchet, gresie, 
faianță etaj 2, zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• ugent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet, gresie, faianță zonal. 
Creangă preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418(Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, parchet, balcon, 
contorizări, bloc de cărămidă preț 112.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• ugent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, central, str. I. Creangă 2 băi, centrală 
termică parchet, boxă preț 49.000 euro, nego
ciabil. Nu sunt agent Imobiliar. Tel. 0721/065788
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ran, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• ugent, Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro. negociabil. Tel. 215212. (Al)
• In zona Banca Transilvania, dec, et2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.003,230324. (A7)

• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat, merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358- 
(A6)
• in Dorobanți, parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg, tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228. (A5)
• dec, zona Miorița, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică gresie, faianță parchet, interfon, 
acoperit cu tablă preț 39.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ugent zona Gojdu, centrală termică 
amenajări, preț 40.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• ugent zona Dorobanți, dec, centrală termică 
st = 110 mp, preț 46.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Mărăști, dec., 3 balcoane, 2 băi, 
fără îmbunătățiri, preț 155.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona I. Creangă etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 49.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• 5 camere, în Deva, scară interioară 2 băi, 6 
balcoane, centrală termică s 130 mp, preț 
i4o u»i'on. npnociah" Tel. 07’27 Al)

Vând case, vile (13)

• casă in Simeria, st 1100 mp, preț 1,6 mid. lei, 
negociabil Tel. 220393,261596. T

• vănd/sdimb casă în Deva, 4 camere, cu 
apartament 3 - 4 camere plus diferență; vând 
mobilă de bucătărie; exclus intermediari. Tel. 
219588. (T)

• vând/schimb casă în Deva, 4 camere, cu 
apartament 3 - 4 camere plus diferență vând 
mobilă de bucătărie; exclus intermediari. Tel. 
219588 (T)

• fa Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp teren. Tel. 0722/564004. 

urgent, casă în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

• vBă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale term ice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 238208 0721/985.258 (A6)

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235208 0724/620358 (A6)

• zonă centrată Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110X100 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)

• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)

• casă 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

• casă fa Deva, zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică gresie, faianță 
termopan, st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)

• Deva, zona Dorobanți, D + P + M, 3 dormitoare, 
bucătărie, living, 3 băi, 2 camere nefinisate, 2 
terase mari, centrală termică toate 
îmbunătățirile, 2 garaje, st = 1100 mp, fs = 30 m, 
sc = 330 mp (110 mp pe fiecare nivel), preț 
350.000 euro, tel. 232808 0788/165702. (A4)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă curte și grădină în Fizeș - Băița. 
Informații latei. 0723/367110.

• casă 5 camere, 2 bucătării, în Răbăgan, nr. 
227. Tel. 0740/8504310259/467275. (3/807)

• casă fa satul Lunca, la 12 km de Deva, 
anexe, beci, fântână grădină pomi, viță de 
vie, recent renovată Deva Tel. 217825, 
0742/333505.(4/4.07) 

• casă 5 camere, bucătărie, hol mare, 
grădină în localitatea Vălișoara (Fînație), 
preț negociabil. Tel. 0740/789611 (3/4.07)

• casă cu anexe gospodărești, in localitatea 
Căstău. Tel. 244263. (5457580/5.07)

• casă fa comuna Unirea lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (D

• casă la 10 km de Deva apă gaz, telefon, cablu 
tv, garaj, încălzire centrală anexe, beci, grădină 
cu pomi, viță de vie, dram asfaltat, preț nego
ciabil. Tel. 214640. (T)

• vând casă zona Vețel, construcție 2002, living 
mare, 2 dormitoare, hol, bucătăria baie, sc 130 
mp, teren 1700 mp, gresie, faianță parchet 
lamelar, centrală termică preț 1200 mid. Tel. 
211075,0740/232043,0726/130557. (A3)

• ki apropierea Devei. 2 corpuri, 4 camere, 
bucătărie, cămară anexe, st = 3600 mp, fs = 
50m, preț 85.000 ron, sau schimb cu apartament 
2 camere, în Deva + diferență tel. 232808 
0745/302200. (A4)

Suntem numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

cuvânb

• casă mare, bucătărie de vară anexe 
gospodărești, grădină cu pomi fructiferi 
1500 mp, dnporMItate pentru legume și 
cereafa, gard de beton, acces direct dfa 
drumul județean Deva - Bălța, fa Rzeș, re. 
111, comuna Băița. TeL 0254/237098 
07U«759L (5/807)

Vând garsoniere (19)

• urgent, Deva, Mărăști, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, fără intermediari, 
preț 680 milioane lei. Tel. 0788/106620. 
(5/5.07)

• Deva, Zamfirescu, bl. Q4, decomandate, 
amenajată balcon închis, mobilată utilată preț 
negociabil. Tel. 0720/670305,0720/462263. (T)

• decomandată St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6)

• fa zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)

• In zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec, parchet, 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(A7)

• pe Zamlhscu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii, neg, tel. 
208003,230324. (A7)

■ ugent garsonieră dublă parchet laminat, 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)

• ugent jpnonfară, semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022 (Al)

• dec, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (A5)

• etaj intermediar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel 324300,0742/005228 0724/169303. (A5)

• AL Romanfior, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg., 
tel 324300,0742/005228 0724/169303. (A5)

• etaj fatermeriar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228 
0721/436384. (A5)

• dec, gresie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 71000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

• zona Dada, compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț 480 mii.Tel. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
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- ^Personal calificat - servire ireproșabilă

- produse și preparate din
carne

- produse și preparate din
lapte

- o gamă largă de produse
alimentare

(56160)
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C } CARBENTA S.R.U

■ Ford Fiesta Ambiente, de la 8290 eura. preț UP
■ Ford Fusion, reducere 500 euro
• Ford Focus. reducere '00 euro
• Ford Mondeo diesel Ambiente, de la 13.990 euro
■ Ford Mondeo benzină Ambiente, de la 13.240 euro

ÎDcva, (Călca iZaranctufui, (nr. <28, IDN',7 
'TEL: (0254/220181 //(184 

re-măil:f ovei :deva@smart.' r-o

SAVA EXIM - FABRICA BOZ
MEREU PROASPĂTĂ ȘI GUSTOASĂ

Pâinea este bună pentru sănătate, nu îngrașă șl nu costă mult. Totuși, io Franța - zisă și Țara baghetelor - mori 
de foame dacă nu comanzi niște chifle in plus Iar pe la noi, se știe: cine ține cură de slăbire nici nu wea să 
audă de pâine Și totuși pâinea nu are decât calități

Pâinea îngrașă?
Nu. Dacă pâinea are o proastă reputație, este din cauză că. de obicei, când mâncăm pâine, mai punem ceva 
deasupra (unt, gem. brânză). Este nedrept! Pentru că toți nutriționiștii sunt de acord: pâinea nu Îngrașă! E un 
aliment foarte dietetic, pentru că germenul de grâu, cel care conjine de fapt cele mai multe lipide, este eliminat 
în procesul de fabricare a făinii.

Se poate trăi cu pâine și apă?
Da. Pâinea este un aliment atât de complet că poți trăi multă vreme numai cu ea (și cu apă, bineînțeles). Mai 
puțin bine decât se poate trăi cu pâine și cu lapte, dar mult mal bine decât cu dragoste și apă chioară. De altfel, 
pâinea a fost timp de câteva sute de ani primul (și nu rareori singurul) aliment cate compunea o masă 
împreună cu diverse fierturi.

Ce legătură are pâinea cu prietenia?
Nu se poate să nu fi auzit de acel gest de ospitalitate conform căruia musafiri sunt întâmpinați cu pâine și sare 
Cuvântul .companie" are in structura sa latinescul „panis” (pâine], împreună cu pâinea. Să împărți pâinea cu 
cineva este de secole simbol al solidarității.

SAVA EXIM - FABRICA BOZ vă uf eră pâine și cozonaci de bună calitate, pentru 
sărbători, aniversări, parastasuri și alte evenimente.

Pâine: * albă feiiată * multicereale * neagră * toast
Cozonaci cu: * mac * rabat * nucă * stafide

Aceste produse le puteți găsi la magazinul propriu din Piața Centrală din Deva și le 
puteți comanda și la tel. 0254/226903.

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA S. A.

ri

(56168)

k273WA£J^ 
£ xflBiaWî

TRATAMENTE
ACUPUNCTURA - HOMEOPATIE

Cabinet medical 
“ECHINACEA”

- dr. GHIȚĂ CARMEN, 
medic de familie 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, s

Homeopatie, Acupunctură, 
Deva, Str. Dorobanți, bL 22, sc. C, “ 

ap. 25, tel. 0254-219999 sau 0722/567208.

1

iG-nonCMIINCSlL j
Organizează cursuri deformare profesională pentru 

inspector protecția muncii 
înscrierilesefac la punctul de lucra din Deva 

str. George Coșbuc, nr. 3 ».

Tel 0744/650019 I email: buzea@com«r.rojB^

www.protectmii
Orat L-V intre orele: 10-14 î

* LaUj

iâișFK PV
C56167)

http://www.protectmii
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licentiaza-te!
Da 
f

thrown
Office

Comemorări (76)

Windows
8g

Windows Server

PARTENER

COMERCIAL

Microsoft

IȚI OFERĂ CEA MAI BUNA SOLUȚIE 
DE LICENȚIERE MICROSOFT
PENTRU AFACEREA TA
Piața Victoriei 1, 234 437, office@toptech.ro, www.topte w,?68)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Garaje (43)

• oier pentru închiriere garaj, în Deva, zona 
Casei de cultură, condiții foarte bune. Tel. 
0723/693417.0)

Doi ani se vor împlini/ De când în ochi nu te mai 
putem privi/ însă știm,

MARGARETA
că tu ne însoțești/ De acolo, de sus, de unde ești. 
Comemorarea și parastasul de pomenire pentru 
draga noastră mamă și soție va avea loc sâmbătă 8 
iulie 2006, ora 12, la Cimitirul din Bejan.

Familiile Rufa și Olari

Cu aceeași durere soțul Nelu și copiii Edy și Cristina 
anunță pe cei care au cunoscut-o că se împlinesc 6 
săptămâni de la despărțirea de soția și mama lor

ec. VIERU MARIOARA
Un gând pios pentru ea. Comemorarea va avea loc 
duminică 9 iulie a.c. ora 11, la Biserica din satul Peștera, 
comuna Băița.

P ța VMoriel m*. sa/10. tei. 0354 405002

BENE internațional 

calculatoare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

promoție:
PIV SE© ron™.—,

Materiale de construcții (53)

• cmpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.

Electrocasnice (56)

• vând Multor Arctic 240 litri, preț 100 ron, nego
ciabil. Tel. 216255.

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• vând Ucă, calitate superioară. Informații 
Deva, tel. 212512,0744/637809. (14/30.06)

(8/6.07)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Nistor Daniela Anca. Se declară nul. (12/6.07)

■ pierdut camei șomaj pe numele Ghimpu llie 
Marian. Se declară nul. (4/6.07)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.
o vând legeni 15 ■ 20 stupi, cu sau fără lăzi, 150 
ron/rama sau 250 ron familia de albine cu tot cu 
ladă, Hărău, nr. 3. Tel. 0745/8389910)

Cu aceeași nemărginită durere comemorăm 
împlinirea a 5 ani de când s-a stins din viață dragul 
nostru

PĂUN VIOREL
Familiile Păun și Tașcu

GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA

(3/5.07)

Societate de producție cu sediul în Mintia 
caută in vederea angajării:

ASSISTENT MANAGER (secretară)
- studii de specialitate
Se cer:
- cunoștințe operare PC (Word, 
Excel)
- cunoaștere limba franceză (și 
engleză)
- carnet de conducere categoria B
- cunoștințe în domeniul resurse 
umane

RESPONSABIL CALITATE

Se cer:
- experiență în domeniu
- cunoștințe operare PC (Word, 
Excel)
- cunoaștere limba franceză (și 
engleză)
- dinamism, seriozitate.
Persoanele interesate sunt rugate 
să trimită un CV prin fax la nr. 
0254/234068.

(55859)

ț Face înscrieri pentru clasele de postliceală la
I specializările:
!l 1. Asistent gestiune (contabilitate) 30 locuri

2. Agent vamal 60 locuri
3. Funcționar bancar 30 locuri
4. Tehnician coordonator activități
comerciale 30 locuri
5. Maistru mecanic 30 locuri
înscrierile se fac în perioadele 17.07. - 28.07.2006 și

04.09. - 12.09.2006.
Se pot înscrie și candidați fără examen de Bacalaureat. 
Clasele funcționează în sistem autofinanțat.
Pentru toate specializările durata studiilor este de 2 ani. 
Informații la telefoanele 221280; 221206.

(56146)

CONCURS
Vă facem cunoscut că în perioada 7-8 august 2006, la sediul 

Consiliului local al municipiului Deva, se va desfășura concursul 
pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent, dasa 
III, grad profesional superior din cadrul „Compartimentului 
registru agricol" al „Direcției administrație publică locală".

Condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele soli
citate candidaților pentru dosarul de înscriere sunt afișate la 
afișierul Primăriei Municipiului Deva, cu sediul în Piața Unirii, 
nr. 4, și sunt publicate pe pagina de Internet a Primăriei Deva 
(www.e-deva.ro - AUTORITĂȚI LOCALE - ANUNȚURI).

Depunerea dosarelor se face la «Compartimentul resurse 
umane, salarizare» al aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului local al municipiului Deva, în perioada 7-27 iulie 
2006, între orele 8,00-10,30 și 14,00-15,30 (vineri între orele 
10 - 13). Informații suplimentare la telefoanele: 21.34.35, 
21.85.79/int.112.

(56200)

Citații (63)

• Mtu Aln, cu domiciliul în Hunedoara, B-dul 
Dada, nr. 11, bl. A 2 -1 județul Hunedoara, este 
citat în dosarul 1914/2006 al Judecătoriei Hune
doara, cu termen la data de 1047.2006, având ca 
obiect pretenții. (1 /6.07)

•.vând piăd de marmură, dimensiuni 20 - 30, 
grosime 15, șlefuită; vând bicicletă nemțească 
cu schimbător, 3 viteze, stare foarte bună. Tel. 
0723/933333.(T)

Prestări servicii (72)

Altele (61)

• vând balanță analitică tip Sibiu, 200 g, elec
trică, pentru bijuterie, case de amanet, preț 1100 
ron, negociabil; asigur garanție și service. Tel. 
0740/850728. CD

Oferte locuri de muncă (74)

Prinde momentul cu
NOKIA

• fraapart moMer cu auto de 12 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578,0726/551701,0744/934462.T

• «xacut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informați i la telefon 0729/942180.

Eln telefon mic, deștept, elegant,
Nolda 6111 ofeiă combinația ideală între 
funcțiile multimedia, conectivitate și 
ușurință în utilizate.
Surprinde momentele intr-o 
fotografie sau filmează până la o oră.

• angajăm vânzătoare cu experiență minim 2 ani, 
pentru magazin ABC, în Deva. Relații la tel. 
0726/752968. (11/6.07)

• Angajez personal pentru lucru în legumicultura. 

Relații tel. 230427, după ora 22, sau 0727/886438. 

(4/5.07)

• SC Metalchim SA Deva angajează șofer cat. B. 
Informații la tel. 0254/217020, între orele 9 - 14. 
(6/5.07)

50% Reducere
I

Preț/ziar pentru abonament lunar

34 bani (3.400 lei v<

Preț/ziar pentru abonament anual

29 bani (2.900 lei vechi)

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

Reducerea de 50% este valabilă la abonamentul de luni până

EURO - GSM

www.euroqsm.ro

Cei mas taro din sistem

• EURO-GSM Deva
Ulpia Shopping Center

• EURO-GSM Hunedoara
v B-dul Oacid, nr. 6A <

B-dul Corvin, nr. 8, Ap. 14
• EURO-GSM Petroșani

Bd-ul 1 Decembrie 1918. bl. 67

Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decern- i 
brie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3.

o- 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

8,9 lei (89.000 lei vechi) preț/ziar ab. 34 bani (3.400 lei vechi)
25.9 lei (259.000 lei vechi) pret/ziar ab. 33 bani (3.300 lei vechi)
48.9 lei (489.000 lei vechi) pret/ziar ab. 31 bani (3.100 lei vechi)
89.9 lei (899.000 lei vechi) nret/ziar ab. 29 bani (2.900 lei vechi)

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:office@toptech.ro
http://www.topte
http://www.e-deva.ro
http://www.euroqsm.ro
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Michael Jackson la tribunal
• Medicament. A fost descoperit un nou 
medicament contra impotenței, un gel creat 
de GlaxoSmithKline care va putea fi 
cumpărat de la farmacie fără prescripție 
medicală. Gelul a fost creat de specialiștii 
de la Futura Medical în colaborare cu con
cernul farmaceutic GlaxoSmithKline. (MF)

înghețată 
fierbinte

Washington (MF) - Un 
american din Carolina 
de Nord a inventat 
„înghețata fierbinte ca 
focul”, foarte picantă, în 
scopul de a atrage mai 
mulți clienți din rândul 
mexicanilor, comunitate 
destul de mare în 
această zonă. înainte de 
a consuma această 
înghețată extrem de iute, 
amatorii trebuie să sem
neze o declarație pe pro
pria răspundere. Ameri
canul a început să expe
rimenteze cu jalapeno, o 
specie de ardei extrem 
de iute originar din Me
xic și sud-vestul Statelor 
Unite, și înghețată de 
vanilie, dar rețeta nu s- 
a dovedit a avea succes. 
După o serie de încer
cări, americanul din 
Cary, Carolina de Nord, 
a creat înghețata Cold 
Sweat („Sudori reci”) din 
ardei iute și sos picant.

Ce bună e înghețata!

Papa Benedict
(Foto: EPA)

„Nu te 
aștept" 
Valencia (MF) - Papa 
Benedict al XVI-lea 
va fi întâmpinat, 
sâmbătă, la Valencia, 
de pancarte pe care 
va fi scris textul „Nu 
te aștept", iar două 
căsătorii homosexu
ale vor fi încheiate 
simultan, în cadrul 
manifestărilor inițiate 
de grupurile care 
militează împotriva 
finanțării Bisericii de 
către stat. Prin 
această campanie, 
locuitorii Valencia 
vor să denunțe „spri
jinul necondiționat" 
al puterilor publice 
acordat „întâlnirii 
mondiale a famili
ilor", eveniment 
organizat de Biserica 
catolică pe 8 și 9 
iulie. Căsătoriile ho
mosexuale și adopția 
de copii de către 
cuplurile de același 
sex au fost acceptate 
în Spania, prin lege, 
pe 4 iulie 2005.

■ Convorbiri telefonice 
ale lui Michael Jackson 
au fost ascultate la tri
bunal.

Los Angeles (MF) - Pro
ducătorul F. Marc Schaffel, 
care l-a dat în judecată pe 
Michael Jackson, declarând 
că starul îi datorează 3,8 mi
lioane de dolari, a adus la tri
bunal înregistrări ale mesa
jelor telefonice ale acestuia, 
pentru a demonstra relațiile 
strânse care au existat între 
ei. într-unul dintre aceste 
mesaje telefonice, care datea
ză din 2001, Jackson spunea: 
„Marc, te rog, nu mă lăsa 
baltă. Te plac. Te iubesc. 
Chiar vreau să fim prieteni și 
să cucerim împreună lumea 
afacerilor. Fii, te rog, pri
etenul meu loial”. în iunie 
2001, cântărețul i-a lăsat lui 
Schaffel mesaje în legătură cu

Michael Jackson (Foto, epa)

„afacerea Marlon Brando”. 
Plângerea lui Schaffel, înre
gistrată la înalta Curte din 
Los Angeles, în octombrie 
2004, specifică faptul că Jack- 
son îi datorează trei milioane 
de dolari pentru realizarea a 
două materiale documentare 
despre vedetă și a unui cân
tec înregistrat în beneficiul 
victimelor atentatelor tero
riste de la 11 septembrie 2001, 
care nu a fost difuzat nicio
dată.

Familia regală britanică, iro
nizată într-o piesă de teatru

Londra (MF) - O nouă piesă 
de teatru despre familia regală 
britanică o are în prim plan 
pe ducesa de Cornwall, Camil
la, care are o legătură cu 
ducele de Edinburgh, prințul 
consort Philip, și îl portre
tizează pe prințul Harry ca pe 
un geniu machiavelic care

Charles și Camilla (Foto: epa)

vrea să ajungă repede pe tron. 
Acțiunea piesei „A Right Roy
al Farce”, plasată intr-un 
viitor imaginar, după moartea 
reginei, o prezintă pe Camilla 
drept o nimfomană. Artistul 
fotograf Alison Jackson a cre
at un tablou „obraznic” în 
care sunt prezentați Camilla și 
prințul Philip, pipăindu-se în 
balconul palatului Bucking
ham. Prințul Harry este des
cris drept un intrigant care 
dorește să devină rege și este 
ajutat de Anoushka, o blondă 
strălucitoare, care seamănă 
extraordinar de mult cu pri
etena din viața reală a 
prințului, Chelsy Davy.

Anca Născută în 
zodia Săgetător, îi plac 
muzica, sportul și 
călătoriile.

Vofenzâ „Fata lunii iulie” la 
www.hlbrand.ro. secțiunea „Concurs", aerie

ne la Redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau depune-ți votul la 

cutiile speciale Cuvântul liber.

fotograful care î-a surprins într-o gradină 
zoologică din Stuttgart, Germania.

(Foto: EPA)

Eroii din Brokeback Mountain
■ Actorii din film, invi
tați să devină membri ai 
Academiei Americane 
de Film.

Los Angeles (MF) - Heath 
Ledger și Jake Gyllenhaal, 
vedetele din „Brokeback 
Mountain”, fac parte dintre 
cele 120 de personalități posi
bile viitoare membre ale 
Academiei de Arte și Științe 
din Los Angeles, instituția 
care acordă anual premiile 
Oscar. Alături de aceștia se 
numără actrița în vârstă de 
numai 12 ani Dakota Fan
ning, regizorul german Wern
er Herzog, starul muzicii 
country Dolly Parton și 
actrițele britanice Hayley

jnemato

Heath Ledger și Jake Gyllenhaal

Mills, Rachel Weisz și Keira 
Knightley. Președintele Aca
demiei, Sid Ganis, a declarat 
că, din 2004, instituția care

(Foto: EPA) 

acordă premiile Oscar a 
devenit „mai selectivă” în 
ceea ce privește invitațiile 
pentru noi membri. El a

declarat că numai „candidați! 
cei mai calificați” din cele 14 
branșe ale Academiei au 
primit invitații pentru a 
deveni membri. Aproape 40 
dintre cele 120 de persoane 
invitate au fost nominalizate 
la ediția de anul acesta a 
premiilor Oscar. Opt dintre 
aceștia au primit celebra stat
uetă, printre ei numărându-se 
și regizorul britanic de scurt- 
metraje Martin McDonagh, 
actrița Rachel Weisz și pro
ducătoarea filmului „Crash - 
Povești din L.A.”, Cathy Shul
man. Lista viitorilor posibili 
membri include actori, regi
zori, animatori, producători 
și editori care au demonstrat 
talent și calități excepționale 
în lumea cinematografiei.

Ceremonie inedită la Londra
Grăsimile și sarcina

Londra (MF) - Copiii născuți de femeile 
care pe timpul sarcinii au avut o dietă ali
mentară bogată în grăsimi riscă să devină 
obezi, arată rezultatele unui studiu apărut 
în Marea Britanie. Rezultatele acestui studiu 
european vor fi prezentate în cadrul unei 
conferințe care va avea loc la Londra. 
Cercetătorii au dorit să găsească o explicație 
științifică a numărului mare de copii obezi 
din Marea Britanie și Statele Unite. Spe
cialiștii estimează că, dacă nu se iau măsuri, 
20% dintre băieți și 30% dintre fete vor fi 
obezi până în 2020. în cadrul studiului, 
femele de cobai gestante sau care alăptau 
au primit hrană bogată în grăsimi sau hrană 
normală. După un an, cercetătorii au 
măsurat cantitatea de țesut adipos existentă 
în corpul puilor. în corpul cobailor fătați de 
femelele care au avut o dietă bogată în 
grăsimi s-a găsit o cantitate mai mare de 
țesut adipos decât la ceilalți pui ale căror 
mame au primit hrană normală.

■ Serviciu religios multi- 
confesional pentru vic
timele atentatelor de la 
Londra.

Londra (MF) - O slujbă reli
gioasă multiconfesională a 
avut loc, miercuri seară, la 
biserica St. Margaret, West
minster, în memoria celor 56 
de morți, victime ale aten
tatelor de la Londra din data 
de 7 iulie 2005.

„Nu am mai făcut niciodată 
o slujbă religioasă multicon
fesională, este pentru prima 
dată”, a declarat purtătorul de 
cuvânt din partea parohiei din 
Westminster, în legătură cu 
această ceremonie inedită, 
inițiată de Khalid Hameed, 
primul musulman care a fost 
ales ca șerif al Londrei.

Funcția de șerif al Londrei 
este una onorifică și constă în 
reprezentarea aparatului judi
ciar în Londra, cu excepția

centrului, City. Slujba reli
gioasă a adunat anglicani, 
musulmani, evrei, catolici, 
protestanți, hinduși, sikhe și 
jaini.

„Cred în bunătatea tuturor 
religiilor și cred că în această 
țară suntem o societate mul- 
ticulturală și că trebuie să 
trăim în pace unii cu alții”, a 
declarat Khalid Hameed pen
tru a explica motivul orga
nizării acestei ceremonii 
inedite..
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Un călugăr tibetan, în 
fața templului Jokhang, 
din Lhasa, Tibet. (Foto: epa)
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