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Vremea va fi caniculară. Cerul va 
fi mai mult senin.

Dimineața La prânz Seara

Libera decizie
Deva (C.P.) - De luna viitoare, populația își poate schimba furnizorul de electricitate și gaze naturale, odată cu liberalizarea totală a pieței energiei. Pentru aceasta, furnizorii trebuie să vină cu tarife mai mici ^>entru a convinge. Consumatorii nu vor trebui să plătească nimic pentru schimbarea opțiunii, în următoarea perioadă, populația ar trebui să primească în cutiile poștale ofertele din partea furnizorilor de electricitate și gaze naturale, Cre să-i convingă să nunțe la vechile contracte. Consumatorii casnici, tratați până acum . drept consumatori „captivi”, adică în imposibilitatea de a-și alege singuri furnizorul, vor putea decide de la cine vor cumpăra, pe viitor, gazul metan sau curentul electric, /p.5

^for elimina

Calvar pentru navetiști
Dosare la 
„civil" 
București (D.l.) - în 
urma deciziei Curții 
Constituționale, pro
curorii militari vor 
putea ancheta doar 
dosare în care sunt 
cercetați exclusiv mili
tari. Celelalte cauze, 
inclusiv dosarele 
revoluției și ale mine- 
riadelor, se mută în 
instanțe civile, /p.2

Elev-con- 
silier par
lamentar
Lupani (M.S.) - Un 
elev de la Liceul 
Industrial Lupeni va 
deveni cel mai tânăr 
colaborator al unui 
cabinet parlamentar 
din România, lonuț 
Trifon își va desfă
șura activitatea în 
cadrul biroului depu
tatului Ionica Popes
cu (PC), /p.6

otravaHunedoara (C.P.) - O firmă specializată se ocupă de lucrările destinate neutralizării batalului de gudron ce aparatine de Mittal Steel Hunedoara, a declarat CristianMoldovan, comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Hunedoara.Cantitatea de gudron depozitată este estimată la aproximativ 10000 de metri cubi. Termenul de neutralizare a batalului de gudron expiră în anul 2009. Responsabilitatea pentru rezolvarea problemei revine societății Mittal Steel Hunedoara, /p.5
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■ Pentru unii călători 
din Călan, naveta până 
la Deva presupune un 
efort considerabil.Călan (C.B.) - Pentru multi navetiști din Călan, drumul cu autobuzul până la Deva este o adevărată aventură. Din

cauza locurilor insuficiente din mașină, unii dintre ei simt nevoiti să călătorească zi de zi în picioare dacă vor să ajungă în timp util la locul de muncă. Navetiștii spun că intervalul orar care creează cele mai multe probleme este cel dintre 8 și 9 dimineața când singurul autobuz care pleacă din Călan

nu este de ajuns pentru a asigura locuri pe scaune pentru toată lumea. Navetiștii sunt nemulțumiți de această situație și solicită introducerea pe traseu a încă unei mașini pentru a se putea face fată mai eficient afluxului de călători. Ei afirmă că s-au săturat să dea banii pe bilete

și abonamente și să nu aibă parte de condiții decente de călătorie. Pe lângă căldurile infernale din aceste zile, călătorii spun că autobuzul nu dispune de condiții decente de transport. Patronul firmei susține că nu a fost informat de controlori despre aglomerația din autobuze, /p.3

PriITlâ ambulantă SMURD din România, care are tracțiune integrală, off-road, va intra în funcțiune astăzi în orașul Vulcan, din Valea Jiului, urmând ca paramedicii să se ocupe de cazurile de prim ajutor din zonele de munte sau. din sate greu accesibile, /p.6
(Foto: Țraian Mânu)

Vine canicula și în județ!
■ Vremea caniculară 
s-a instalat de câteva 
zile și în județul 
Hunedoara.Deva (M.T.) - Până acum, medicii de la Serviciul de Ambulantă Deva au avut câteva zeci de cazuri de persoane care au căzut „victime” ale căldurii. Dacă se va impune, trebuie organizate puncte stradale pentru distribuirea apei către populație și pentru asigurarea asistentei medicale.

De asemenea, ministrul Sănătății a solicitat șefilor stațiilor de ambulantă să pregătească echipajele, astfel încât timpul de intervenție la apelurile pacientilor care suferă din cauza caniculei să fie cât mai scurt. Canicula, fie ne „blegeș- te”, fie ne face mai nervoși, mai irascibili. Asta în cazurile „fericite”. Există, însă, situații în care căldura favorizează stările de leșin și apariția pre- infarcturilor, infarcturilor și accidentelor vasculare cerebrale. /p.3

Teste la mate cu emoțiiDeva (S.B.) - în plin proces de derulare a Testelor naționale, emoțiile candi- datilor și ale părinților au atins apogeul ieri, odată cu susținerea probei la matematică. în județul Hunedoara au fost prezenti, la această a doua probă de examen, 4360 elevi. Din cei 4449 elevi hunedoreni, înscriși la Testele naționale, au absentat 89, cu trei mai multi decât la proba de Limba și literatura română.

Subiectele proljei de matematică au fost extrase după aceeași procedură aplicată și la Limba română, la ora 8.50, de reprezentanții Ministerului Educației. Varianta cu numărul 56 a fost, după cele confirmate de elevii care părăseau sălile de examinare, destul de ușoară. Variantele de testare, câte 100 pentru fiecare materie, au fost postate pe si- te-ul Ministerului Educației încă din 15 ianuarie, /p.6

■ autoturisme cumpdrate

Mașinile de lux din România
Doar. în primele trei luni ale anului jn curs, românii au chel
tuit peste 18 mi'-ioâne Puro pe autoturisme de lux. care trec 
de 10O.OOO.'biicată.

Vara asta
■ Cu 10 zile înainte de 
1 iulie, oamenii încă nu 
au înțeles legătura între 
PC-uri, cupoane și boli.Deva (D.L) - în ciuda tuturor previziunilor pesimiste, de la 1 iulie va demara totuși Programul de evaluare a stării de sănătate a populației (ESSP). Pacienții îl așteaptă

vin cupoanele!interesați. La fel și medicii de familie, încă nelămuriti cum se va aplica el în mod practic. La cabinetele medicilor de familie oameni curioși vin periodic să se intereseze de mult-mediatizatele cupoane, iar medicii așteaptă informații concrete. Cu mai puțin de 10 zile înainte de termenul limită, în județ nu s-a făcut nici mediatizarea modului în care

se va derula acest proiect, nici medicilor de familie nu li s-a explicat ce vor avea efectiv de făcut. La nivel national s-au făcut valuri mai ales pentru laptop-urile cu care vor fi dotați medicii, dar este puțin probabil ca omul de rând să fi înțeles până acum cu adevărat care este legătura între calculatoare, cupoane și junghiul lui din spate. /p.5
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• Misiune încheiată. Un contingent de 121 de militari letoni mobilizați în Irak a revenit, marți, în capitala Riga, marcând încheierea angajamentului militar al Letoniei în cadrul coaliției conduse de SUA. Militarii au încheiat o misiune de șase luni în Irak. Letonia, fostă republică sovietică care și-a obținut independența în 1991, este un aliat ferm al SUA și membru NATO din 2004.

Salvat de Curtea Constituțional

Uciși în 
explozieKabul (MF) • Trei militari din cadrul Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate în Afganistan (ISAF) au fost uciși ieri într-o explozie produsă în sudul Afganistanului. De la începutul anului, în Afganistan au murit 91 de militari ISAF.
A ales inde
pendențaNew York (MF) - Primarul orașului New York, Michael Bloomberg, a declarat că se va retrage din Partidul Republican, urmând să își continue viața politică în calitate de independent. Bloomberg a fost membru democrat până în 2001 când s-a alăturat republicanilor pentru a candida la primăria New York-ului. Mandatul său a fost reînnoit în 2005 tot în calitate de republican, dar nu va mai putea candida în 2009.

Michael Bloomberg

Hillary Clinton
(Foto: EPA)

■ Curtea Constituționa
lă: Dosarele revoluției și 
ale mineriadelor se mută 
în instanțe civile.București Magistrații Curții Constituționale (CCR) au declarat ieri drept necon- stituțional un aliniat din legea care aduce modificări Codului de Procedură Penală. A- cesta prevede ca procesele a- flate deja pe rol la instanțele militare să fie continuate tot acolo.Concret, în urma acestei decizii a Curții, procurorii militari vor putea ancheta doar dosare în care sunt cercetați exclusiv militari. Dosarele în care sunt anchetați și militari și civili vor fi cercetate de procurori civili. în a-

lon IlieSCU (Foto: EPA)ceastă ultimă situație, procurorii civili care vor prelua a- ceste dosare vor trebui să preia ancheta din stadiul în care se află, urmând să decidă asu

pra probelor și actelor de urmărire efectuate.
Iliescu, sub învinuireEfectele hotărârii Curții se vor răsfrânge asupra tuturor dosarelor în care sunt cercetate persoane civile de către procurori militari.Astfel, hotărârea va avea e- fecte și asupra derulării anchetei în dosarele mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care, printre alte persoane, este pus sub învinuire și fostul președinte Ion Iliescu, precum și în cel al revoluției.Hotărârea Curții survine punerii sub învinuire a lui Ion Iliescu într-un nou dosar, desprins din dosarul mineriadei și în care fostul președinte este urmărit penal alături de alți foști ofițeri, pentru

moartea a patru persoam 13-15 iunie 1990.Câteva asociații au pn tat încă de la începutul s^ mânii față de o astfel de i zie, afirmând că aceast: duce la reluarea de la zer instanțe civile, a cercetă) în procesele care privesc r luția din 1989 și mineriacAsociația 21 Decembrie lianța Civică și Liga Studi lor au trimis o scrisoare ședintelui Traian Băse președintelui Comisiei E pene, Jose Manuel Barr președintelui Parlament, European, Hans-Gert Poel ing și comisarului europ pentru Justiție, Franco F tini, în care cer să se imp pentru ca dosarele revolt și mineriadei să rămân: procurorii militari.
Criticată 
de colegi 
Washington (MF) - 
Candidații democrați 
la alegerile preziden
țiale din SUA au avut 
o serie de divergențe 
pe tema Irakului, se
natorul Hillary Clinton 
fiind criticat pentru 
votul său din 2002 
pentru autorizarea 
războiului și sugestia 
ei că militarii ameri
cani ar putea rămâne 
dislocați mai mulți 
ani. Democrații și-au 
exprimat intenția de 
retragerea a trupelor 
din Irak. Clinton, se
nator de New York, 
care se clasează pe 

r prima poziție în son
daje înaintea prezi
dențialelor din 2008, 
a refuzat să își ceară 
scuze pentru autori
zarea acestui război.
Ea a devenit un critic 
fervent al războiului 
și a promis retrage
rea forțelor comba
tante americane din 
Irak, în cazul în care 
va câștiga^ alegerile.(Foto: EPA)

Sprijin Președintele SUA George W.Bush și premierul israelian Ehud Olmert (stânga) și-au exprimat sprijinul pentru noul Guvern palestinian format j după excluderea grupării islamiste Ha
ms. (Fota: EPA)

Manifestație în fața Casei AlbeWashington (MF) - Aproximativ 2.000 de persoane, majoritatea de origine hispanică, s-au adunat marți în fața Casei Albe pentru a cere modificarea legislației în domeniul imigrației, încetarea expulzărilor și regularizarea situației clandestinilor.„Noi suntem America!”, „Reformă totală a imigrației acum!”, scandau manifestanții.Proiectul de lege pe tema imigrației a fost retras de câteva săptămâni de pe ordinea de zi a Senatului american. Examinarea textului va fi reluată vineri. Documentul prevede regularizarea situației a 12 milioane de clandestini.Reforma legii imigrației este dorită de președintele George W. Bush, care o consideră prioritară.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Ofensivă până la capăt
■ Ofensiva americano- 
irakiană, una dintre cele 
mai ample operațiuni 
militare din Irak.Bagdad (MF) - Forțele americane și cele irakiene au ucis circa 30 de militanți al-Qaida și au descoperit numeroase arme, în prima zi a unei ofensive de amploare împotriva grupării islamiste sunnite de la nord de Bagdad, a anunțat ieri armata americană.Armata a anunțat că un a- tac cu rachetă a distrus un depozit de armament din inte- riprul uțtei locuințe controlate de al-Qaida.Ofensiva, desfășurată în jurul orașului Baaquba din pro

vincia Diyala și lansată marți dimineață, este una dintre cele mai ample operațiuni militare din Irak, de la invazia americană, în 2003.„Această operațiune abia a început, vom continua să atacăm al-Qaida, oriunde s-ar ascunde și nu ne vom opri până când ne vom încheia misiunea”, a declarat generalul Mick Bednarek, din cadrul celei de- a 25-a divizii de infanterie.Militarii au descoperit cel puțin două ascunzători de armament printre care se aflau arme de asalt, grenade și lansatoare de rachete. Ei au descoperit patru bombe ascunse în locuințe, și alte zece îngropate.Armata americană anunțase anterior că 22 de militanți
Militanți al-Qaida percheziționați (Foto;fuseseră uciși dimineață în ofensiva din provincia Diyala, un bastion al rețelei al-Qaida.Circa 10.000 de militari a- mericani, sprijiniți de elicop

tere de atac și vehicule bl date participă la această of siva în care mai sunt im] câți aproximativ 2.000 de m tari și polițiști irakieni.
Corp expediționar al SUA în RomâniaWashington (MF) - Armata americană intenționează să înființeze mai multe brigăzi cu efective de până la 4.000 de militari, un corp expediționar în România și vizează regiuni din Germania, în același scop, relatează Stars and Stripes.Concomitent cu această dezvoltare a armatei, se produce și un declin, unele dintre centrele americane istorice riscând să arate ca orașele- fantomă. Circa 62.000 de militari au fost detașați în Europa în urmă cu patru ani, numărul acestora urmând să scadă

la sfârșitul verii la circa 44.700. „Dacă evaluăm ceea ce am făcut în decursul acestui an, a fost un an incredibil de dificil”, a declarat generalul Mark Hertling, fost comandant de operațiuni ale armatei americane în Europa și nou comandant al primei divizii blindate.Mai multe clinici medicale s-au închis la Giebelstadt, Kitzingen și Babenhausen, iar cele din Friedburg, Butzbach și Giessen urmează să se închidă. Sediul medical va fi localizat la Vilșeck și Stuttgart,

în Germania, și o clinică se va afla și la Vicența.Și rețeaua de Internet a armatei este în continuă dezvoltare. Serverele au fost adunate în patru locuri care furnizează Internet, procesează email-urile și depozitează date. Anterior, serverele se a- flau în peste 21 de regiuni. Centrul de procesare din regiunea Grafenwohr s-a deschis la 30 martie. El va administra, printre altele, depozitele de date și servicii pentru noul grup expediționar de la Constanța.
Președintele Băsescu, la Consiliul European
■ Președintele va partici
pa la lucrările Consiliului 
European de vară și la 
summit-ul PPE.București (MF) - Președintele Traian Băsescu se va afla azi și mâine la Bruxelles, pentru a participa la lucrările Consiliului European de vară și la summit-ul Partidului Popular European.Principalul subiect de dezbatere al Consiliului European de vară este reforma tratatelor Uniunii, președinția germană acționând pentru depășirea impasului creat în procesul de ratificare a Tratatului Constituțional și crearea premiselor pentru ca Uniunea Europeană să se așeze pe o nouă bază juridică solidă înainte de alegerile europene din 2009.

Traian Băsescu (Foto: epa)Agenda Consiliului European mai cuprinde o serie de aspecte practice cu impact imediat asupra vieții cotidiene a cetățenilor europeni și a securității lor, precum: concretizarea unei rețele partene- riale între institutele de cer-

cetare-universități-mediul de afaceri prin înființarea Institutului European de Tehnologie sau coordonarea sistemelor de securitate din statele membre, care să faciliteze mobilitatea lucrătorilor. Un loc important îl ocupă, de asemenea, gestionarea migrației și îmbunătățirea cooperării polițienești transfrontaliere, menționează sursa citată.Legat de agenda internațională, Consiliul European urmează să examineze Strategia UE pentru Asia Centrală și un set consistent de propuneri ale Președinției germane privind consolidarea Politicii Europene de Vecinătate, cu un capitol consistent dedicat Sinergiei la Marea Neagră - inițiativă în promovarea căreia România a avut un rol important.

în captivitate 
de 100 de zileGaza (MF) - Corespon dentul BBC Alan John ston se află în captivitate de 100 de zile în Fâșia Gaza, în contextul în ca re mișcarea Hamas, care controlează regiunea, a promis să depună toate eforturile pentru eliberarea sa, relatează AFP.Alan Johnston (45 ani) a fost răpit la 12 martie de persoane înarmate în timp ce se îndrepta spre domiciul său din orașul Gaza. Răpirea a fost revendicată de o grupare teroristă necunoscută, Armata Islamului.Hamas, care a preluat controlul Fâșiei Gaza la 15 iunie, a anunțat că depune eforturi intense pentru a obține eliberarea corespondentului BBC.

Corespondentul BBC Alan
Johnston (Foto: EPA)
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• Rromti la muncă. Vineri,-în tot județul se va organiza ediția lunară a bursei tocurilor de muncă. De această dată vor fi instituite trei centre special pentru "torni. (D.l.)
Nebunie pe ruta Călan-Deva

Iliescu, urmărit 
de cucuvea
Tiberiu Stroia
tlberiu.stroia@informmedia.ro

■ Navetiștii din Călan 
reclamă condițiile în 
care sunt transportați 
pe rută Călan-Deva.
CăuN BicăzAN
calin.bicazan@informmedla.ro

Indiferent de rezultatul pe care îl va 
oferi Justiția în procesul mineriadelor, 
imaginea de bunicuță cinstită și săracă aso

ciată fostului președinte Iliescu se trans
formă, pe zi ce trece, în ceea ce a fost de 
fapt nea Nelu. Adică un nomenclaturist 
care a păstrat cu sfințenie, în buzunar, 
ediția revizuită și adăugită a operelor mar- 
xist-leniniste și care n-a precupețit nici un 
efort pentru a crea o Românie în care 
comunismul, atât cât se putea, să se 
păstreze. Având pe conștiință o Revoluție 
în care încă nimeni nu știe cine trăgea și 
de ce, și culminând cu o mineriadă în care 
minerii au fost folosiți pe post de braț 
armat, Ion Iliescu este, în realitate, un per
sonaj sinistru.

De altfel, fostul președinte, îndelung 
școlit pe meleagurile rusești a știut 
să folosească, timp de 10 ani, cele mai 

rafinate tehnici de manipulare a mulțimii. 
A reușit să treacă drept eliberatorul poporu
lui așa cum a știut și să-și răsplătească 
Islugile care l-au ajutat, cu funcții, onoruri 
și mulți bani. A știut să distrugă o zonă 
liberă de comunism transformând-o într-o

Călan - Călătorii spun că prețul piperat al biletelor și condițiile precare de transport trebuie să se schimbe. „Având în vedere prețul exagerat al biletelor și abonamentelor, serviciile sunt de-a dreptul jenante. Nu este normal ca oamenii, după ce își cumpără bilet, să fie nevoiți să stea în picioare tot drumul până la

piață plină de huligani care doreau să ducă 
țara în haos. Nu mai vorbim de modul 
absolut magistral prin care a reușit să 
treacă drept un cetățean sărac și cinstit în 
timp ce oamenii lui adunau averi colosale. 
Oricum, sunt sigur că, peste o seamă de 
.ani Ion Iliescu va ajunge acolo unde îi e 
focul. La groapa de gunoi a istoriei.

Mircea Tat

W-...........
Chiar de la 
prima stație, fa 
autobuz nu 
mai există 
locuri libere

Deva. Practic, între 8 și 9 dimineața nu mai sunt locuri pe scaune încă de la Călan, dar pe parcurs măi sunt călători care urcă de la Batiz, Băcia și Simeria. Ar trebui să existe mai multe firme de transport, nu e corect ca una să dețină monopolul”, e de părere Mircea Tat, navetist din Călan. „Condițiile de transport sunt sub orice cri-

I4CATS UK Rfflm an a
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara; 

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc

M, parter;
Cabinet medical „$onei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae. din Hune

doara;

CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara,

str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 

din Hunedoara, str. George Enescu, nr 24;

C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6

Canicula poate ucide
■ Nervozitatea exce
sivă și efortul fizic 
depus în timpul zilei, 
pot curma viața.

Mihaela Tâmaș 
mihael.tamas@infrommedia.roDeva - Totodată, canicula favorizează, în cazul epilepticilor, apariția, mai des, a crizelor de epilepsie. Aceștia trebuie să evite statul în soare. De altfel, medicii recomandă atât copiilor, cât și tinerilor și vârstnicilor să evite „expunerea” la soare, să poarte pălării, umbrele, îmbrăcăminte lejeră în culori deschise, ochelari de soare, să bea 2 - 4 litri de apă pe zi, să facă dușuri frecvente cu apă la temperatură moderată. „Trebuie să evitam să bem cantități mari de cafea sau băuturi alcoolice și să depunem prea mult efort fizic pe parcursul zilei, când temperatura atinge

■

E ziua lui

Ziua SoareluiDeva (D.I. ) - Lansată de Societatea Internațională pentru Energie Solară și instituită i in România din 1997, Ziua Soarelui se sărbătorește anual în 21 iunie, i odată cu solstițiul de vară. Zi- ; ua Soarelui este un mod de a i atrage atenția asupra poten- ițialului energetic al astrului izilei, pe care oamenii de știin- j ță îl consideră soluția cea maisigură pentru depășirea crizei energetice. Soarele poate fi aliat sau dușman pentru fiecare dintre noi. Poluarea accentuată la i jivel global determină modificări esențiale j ^ceea ce privește distrugerea stratului de ozon și, implicit, creșterea radiațiilor ultraviolete și a efectului de seră. Soarele a asigu- i rat permanent și va asigura un flux cu densitate relativ constantă de energie și care •: include în mod perpetuu o componentă semnificativă de energie utilizabilă ce ar putea să constituie singura sursă majoră de energie pentru dezvoltarea și evoluția sis- i temelor ecologice. Dar soarele poate avea și ; efecte dăunătoare pentru om (arsuri grave, j cancer de piele) și pentru Terra (secetă, jincendii). Măcar în ziua cea mai lungă a anului, de ziua lui, ar fi bine să căutăm soluții pentru ca să păstrăm soarele drept prieten, și nu dușman, nu doar al nostru, ca generație, ci al nostru, ca specie.

Reclame cu iz amenințător
■ Angajata Galeriilor 
de Artă din Deva a fost 
amenințată cu 
închisoarea prin... fax.
Hannelore AcârnuleseiDeva - Un fax adresat “responsabilului cu mediul”, de la Galeriile de Artă “Forma”, din Deva - care au un singur angajat - avertiza respectivul responsabil “ecologist” că este pasibil de a- menzi usturătoare sau chiar de închisoare dacă nu se abonează la un newsletter cu legislația mediului. în acest caz, Garda de mediu este folosită ca sperietoare.“Garda de mediu este cu ochii pe dumneavoastră! A- flați cum puteți evita amenzile usturătoare și chiar în

Gheorghe Lăpădătoi Pentru unii, drumul până la Deva se face în picioare (Foto: c Bicăzan)tică. în autobuz nu ai aer, e plin de praf și miroase urât. Pe lângă toate astea mai suntem nevoiți să stăm în picioare tot drumul pentru că domnii de la firma de transport nu se gândesc să introducă o mașină suplimentară între orele 8 și 9. Eu înțeleg că nu au concurent pe această rută, dar asta nu înseamnă că au dreptul să-și bată joc de noi”, spune Valentin Găldean. „Acum avem mare noroc că au luat elevii vacanță, dar în perioada când mergeau la școală era dramatic. Erau situații când nu se mai puteau închide ușile mașinii din cauza numărului mare de călători. Nu doar între orele 8 și 9 sunt probleme, ci și la orele 19 când vine un singur microbuz, deși sunt 50 de oameni pe traseu”, susține Gheorghe Lăpădătoi. Aurelian Bereholschi, patronul 
valori maxime. Totodată, trebuie să facem „efortul de a ne enerva cât mai puțin”, iar când ne așezăm la masă, este bine să mâncăm alimente cât mai sărace în grăsimi”, recomandă șeful Serviciului de Ambulanță Deva, Emil Stoica.
Apă destulăîn orașele județului Hunedoara nu sunt probleme cu asigurarea apei potabile, întrucât, conform specialiștilor în domeniu, rezervele lacurilor de acumulare asigură necesarul de consum pentru trei ani, se arată într-un comunicat al Prefecturii Hunedoara. Prefectul Cristian Vladu a dipus mai multe măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor caniculei, potrivit cărora Inspectoratul pentru Situații de Urgență va trebui să a- corde o atenție deosebită localităților din mediul rural în ceea ce privește asigurarea a- pei potabile pentru oameni și 
chisoarea (...) Garda de Mediu merge până la sistarea activității. Cine vă scoate din impas? Cu ajutorul newsle- tter-ului <Legislația mediului:*... ”, scrie în faxul amenințător. După ce se încheie amenințările urmează un talon, care se completează de cel amenințat, unde sunt specificate și prețurile pentru 6 sau 12 luni de abonament (220 lei pentru un an și jumătate pentru șase luni). Talonul trebuie completat și trimis prin fax, sau se pot face și comenzi telefonice.
Reclamă agresivăReclama mincinoasă nu mai este o noutate pentru nimeni. Reclama agresivă, însă, poate să înspăimânte pe cei mai slabi de inimă și, din nefericire, să dea chiar rezul

firmei de transport BV Dasler, afirmă că nu a fost înștiințat de faptul că sunt probleme legate de numărul insuficient de locuri. „Controlorii nu miau adus la cunoștință că sunt probleme legate de insuficiența locurilor în autobuz în intervalul 8-9 dimineața, mai ales în această perioadă când elevii au luat deja vacanța. Chiar de astăzi (ri.r. ieri) o să pun controlorii să monitorizeze situația ca să pot lua măsurile necesare. Rog navetiștii să facă o adresă către firma noastră prin care să-și expună nemulțumirile și vom încerca să le rezolvăm”.
Controlor în dizgrațiePe lângă condițiile precare de transport pe care le reclamă, călătorii l-au luat la țintă și pe controlorul care zi de zi cere pentru verificare biletele și legitimațiile de călătorie. Ei 

Vara este important să ținem tensiunea arterială sub controlanimale. De asemenea, Direcția de Sănătate Publică și autoritățile locale vor analiza zilnic calitatea apei potabile din fântâni și puțurile de alimentare. ISU va trebui să aibă pregătite cisterne pentru 
tate. Nu a fost și cazul singurului angajat al Galeriilor de Artă, din Deva, care s-a e- nervat că firma cu pricina i- a trimis faxul de trei ori și i- a consumat hârtia de fax de pomană. “Am primit faxul de trei ori. M-am enervat, le-am telefonat și le-am spus. M-au sunat înapoi, și-au cerut scuze foarte politicos și au spus că nu mă mai deranjează. Eu cred că este o propagandă ilegală, sau cel puțin de prost gust. Mă mir că în ziua de azi se mai poate așa ceva. Eu condamn atitudinea lor. Eu nu sunt slabă de înger, dar chiar să vină cu asemenea amenințări? Cum își permit să facă așa ceva?”, se întreabă enervată Mihaela Cornea, angajata Galeriilor de Artă din Deva. Acest tip de reclame este foarte frecvent. Prin 

spun că de cele mai multe ori conduita acestuia lasă de dorit. „La fel ca și serviciile controlorul este jenant. Ne răspunde urât când îl întrebăm ceva, e foarte nepoliticos”, spune Mircea Tat. „Pentru conțrolor nu am decât un cuvânt: jalnic. Vine la control numai când știe că e lume puțină pentru că altfel nu are loc de călători pe culoarul dintre scaune. Legitimația pe care o afișează la piept nu-i dă dreptul să se poarte mizerabil cu cei care călătoresc”, spune Gheorghe Lăpădătoi. Patronul firmei spune că „există cazuri când călătorii sunt obraznici și refuză să prezinte legitimațiile de călătorie pe motiv că le- au mai arătat odată. Degeaba se supără oamenii pe controlor, el își face doar datoria”, încheie Aurelian Bereholschi.

transportul apei, iar în zonele afectate de secetă vor fi stabilite trasee fixe și un orar după care se va distribui apa. Va fi monitorizată permanent situația incendiilor de pășune și fond forestier.

Mihaela Cornea■poștă, prin fax sau prin e- mail, vin, zilnic, sute de mii de astfel de reclame. Unele nu sunt agresive, dar îmbracă un produs într-un ambalaj foarte atrăgător și ademenesc oamenii de bună credință cu produse care, în mod normal, nu s-ar vinde. Dar, cum reclama este sufletul comerțului...

mailto:tlberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:calin.bicazan@informmedla.ro
mailto:mihael.tamas@infrommedia.ro
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1848 - Au început mișcările revoluționare în Țara 

Românească__________________________________________________

1878 - A avut loc Congresul de la Berlin, convocat 

de marile puteri nemulțumite de 
prevederile Tratatului de la San 

Stefano; in cadrul acestui Congres 

au fost recunoscute Independența 
României și drepturile asupra 

Dobrogei._______________________ .
1905 - S-a născut filosoful șl seri- -

itorul francez Jean Paul Sartre (foto), laureat, In anul 
1964, al Premiului Nobel, premiu pe care însă îl 

refuză.

19°minim 32°maxim
Prognoza pentru astăziCerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 19°C, iar maxima de 32°C.Prognoza pentru două zile.Vineri. Cer senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 20°C și maxime de 32°C.Sâmbătă. Cer senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 19°C și maxime de 32°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mucenici Iulian din Tars și Afrodisie.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Alois de Gonzaga, călug.**

Calendar Greco-Catolic
S Iulian, m (+ sec. III).

iNTRERUPERI APĂ, GAZ,

Energie electrică____________________________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:

- 8.00-14.00 - în Hunedoara, str. Buituri, str. Cloșca; 

în Hațeg, str. Horia, str. Eminescu, str. Râu Mare, 

str. Stadionului, str.V. Alecsandri; în localitățile: Pe

tros. Ponor, Soșorod, Râu de Mori, Chitid; în 

Petroșani, Str. 1 Decembrie, bl.101, bl.103, bl.105, 

bl. 107, bl. 109, str. 22 Decembrie, bl.2; în Vulcan, 

str. Traian, bl. 7A, bl.8A, bl.9A, bl.27, bl.28,bi 29, 

bl.30, bl.36; în Lupeni, T.VIadimirescu, bl.76, bl.78, 

bl.80, bl.82, bl.84.

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apa __________________________________ .
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele:

- 8.00-13.00 in Deva, Aleea Viilor și Parângului;

- 9.00-14.00 - în Hunedoara, străzile: Carpați, 

Cloșca, Dragoș Vodă, Romanilor (parțial), Dornei, 

Ghe. Doja, Crișan, zona Castelului, 9 Mai, M. Emi

nescu, Maior Stângă.

REȚETA ZILEI

Ruladă de cașcaval
Ingrediente: 250 g unt, 4 linguri de făină, un praf 

de sare, 200 ml lapte, 4 ouă, 300 g cașcaval, 200 

ml smântână.

Mod de preparare: Se topește untul se adaugă pra

ful de sare. Treptat se pune câte o lingură de făină 

și se amestecă continuu la foc mic, apoi se pune 

laptele puțin câte, puțin până se încorporează bine. 

Se ia vasul de pe foc și se pun ouăle unul câte unul. 

Se toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu unt și 

făină și se dă la cuptor cca. 20 min până se 

rumenește. Se scoate și se răstoarnă pe un prosop 

umed și se rulează. Se lasă 5-10 min. apoi se 
derulează pe o folie de celofan se presară cașcavalul 1 

și se stropește cu smântână, se rulează din nou.

Poftă bună! Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul precedent: C - C - LEU - NOMAZI - MU - camera

- S - NISA - ALTA - OARA - OE - SA - ARC - SC - BC - IURTA - NAUT - IFOS - 

E - STAB - AT - SAC - FALSE - CAZ - REAL - FA - IM - RUDE - SERAL - ȚARC

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
In perioada 5 - 20 iunie, CL vrea să continui 
să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție șl trl- 
mlte-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1. CP 3, Deva, sau depune-o kt cutiile spe
riate CuvântiJ fcer. până h 28 iunie.

In 21 IUNIE, CUVÂNTUL urer 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

I Nume..........,J...............................J.
î Prenume .................................... JI , . /?< Adresa....................................... ■
j .......................Tel........................  |
] Localitatea................................. i
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? | 

DA □ NU □
î IE«3!

HOROSCOP

Berbec
Astăzi aveți noroc la examene. Puteți să iuați decizii impor
tante, cu bătaie lungă în viitor. Dimineața aflați că veți ple
ca într-o delegație. Aveți răbdare și păstrați-vă optimismul

Taur
Schimbările de la serviciu vă oferă ocazia să vă asumați noi
responsabilități. Colegii vă apreciază inițiativele domnea^
voastră. S-ar putea să primiți vești de la o rudă. fl

i

I
l

Gemeni
Vă puteți ocupa de afaceri și aveți ocazia să finalizați lucrări 
începute mai demult. Aveți capacitatea să Iuați decizii 
importante cu privire la problemele financiare.

Rac
Sunteți foarte optimist, ceea ce vă ajută să depășiți mal 
ușor grijile de zi cu zi. După-amiază faceți planuri de 
călătorie.

Leu
Zi bună, totul vă merge din plin. Sunt favorizate activitățile 
noi și relațiile cu partenerii. Puteți investi, pentru că este o 
perioadă în care puteți rezolva brice problemă.

Fecioară
Dimineața Intervin evenimente neprevăzute și nu vă puteți 
respecta programul. Nu vă îngrijorați, pentru că schimbările 
sunt favorabile!

Balanță
Zi favorabilă studiului, călătoriilor în interes personal și 
comunicării. Optimismul vă ajută să treceți mai ușor peste 
o deziluzie sentimentală. Simțiți că prietenii vă sunt aproape.

Scorpion
Aveți noroc și reușiți să treceți peste orice obstacol. Puteți 
să terminați cu bine aproape orice vă propuneți. E o zi bună 
pentru studii aprofundate, examene, lucrări și proiecte.

Săgetător
Vă puteți îmbunătăți considerabil situația financiară. Aveți 
ocazia să obțineți cu ușurință mici câștiguri, atât de la 
serviciu, cât și de pe urma unei afaceri profitabile.

Capricorn
Dimineața vi se oferă ocazia să demarați o afacere. Vă 
sfătuim să nu vă grăbiți, ca să nu Iuați o hotărâre greșită. 
Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune.

a

Vărsător
Dacă vă aflați în fața unei dileme cu privire la o mică 
afacere, vă sfătuim să nu ezitați. Aveți ocazia să câștigați 
o sumă foarte importantă.

t- ■Pești

Dimineața vă preocupă anumite probleme juridice legate 
de afaceri. Sunteți nevoit să alergați puțin, dar rezultatele 
sunt pe măsură. Partenerul de viață vă este alături mereu.RmlamfinL.

La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudeie acestora de gradeie 1 și II. 
Extragerea va avea loc în 28 iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr, 0254-21 1275, int. 8806. Persoana de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 7:00 Știrile ProTv. Ce se 6:00 în gura presei

Meteo înlâmplă doctore? cu Mircea Badea.
730 TeleMatinal 9:10 Omul care aduce Revista presei

10:00 Grădini de vis (doc., cartea 7:00 Matinal:

Anglia, 2005) 9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) Dimineața devreme

10:30 Pierdut printre ai săi 10:00 Tarzan, omul-maimuță cu Cristina Cioran
0(ep. 4, SUA, 2003). Cu: ‘ H(film, r) și Dan Capatos

Mitch Rouse, Connie 11:45 Zâmbiți, vă rog 9:00 în gura presei

Britton, Blake Clark. ‘ 12:15 Emmerdale - Afaceri (reluare)
R.: Michael Jacobs 0de familie (s, dramă, 10:00 Concurs interactiv

11:00 Nevedem la... TVRI Marea Britanie). Cu: 11:00 V.I.P.
Talk-show Elisabeth Estensen, 0(film serial)

12:00 Ochiul magic (r) Mark Chamock 12:00 Vocea inimii
12:50 Integrante după inte- 13:00 Știrile ProTv El (film serial)

giare 13:30 Meseriașii (r) 13:00 Observator

13:00 Damon (s, SUA, 1998) 14:00 Momentul adevărului cu Simona Gherghe
1330 Desene animate. Club j H(dramă, SUA, 1993). 13:45 Comedia animalelor

Disney (SUA) Cu: Linda Gray, Jamie 0(serial)

14:00 Jurnalul TVR. Sport Luner, James Eckhouse 14:15 Caramuru (comedie.

Meteo ; 16:00 Tânăr și neliniștit (s). SBrazilia, 2001). Cu;

15:00 Teleshopping 0Cu: Eric Braeden, Selton Mello, Camila
15:30 Akzente. Emisiune 1h Joshua Morrow, Lau- Pitanga, Deborah Se-

limba getmană , reen Beli cco, Tonico Perreira.
17:00 Jurnalul TVR. Sport 17:00 Știrile ProTv. Vremea R.: Guel Arraes

Patiula de mediu I 17:45 Pierderea inocenței 16:00 Observator
17:15 Careu de... Doamne. S (partea I) (dramă, SUA, 17:00 9595, te învață ce să
18:00 Dis-de-seară 1997). Cu: Keri Russell, faci
18:45 Tragerile Jocker și Roberta Maxwell 19:00 Observator cu

Loto 5/40 Ș 18:50 Știrile sportive Alessandra Stoicescu și
19:00 Jurnalul TVR. Sport 19:00 Știrile ProTv. Sport. Lucian Mândruță.

Meteo Vremea Sport Meteo

20:20 Mireseîe 20:30 Singurul supraviețuitor 20:30 Test de fidelitate
Ș|(dramă/love story, Gre - (partea 1) (thriller, (emisiune de

cia, 2004). Cu: Damian Canada, 2000). Cu: divertisment)
Lewis, Victoria Haral- Billy Zane, Gloria 21:45 Bahmuteanu
abidou, Andrea Fet- Reuben. R..-. FJhkael șî Prigoană -

reol. R.: Pantelis Voul- Salomon Povestea continuă
gahs (teality-showl

22:35 Filler Sibiu 0 Criminaliștii (s). 23:00 Observator
22:45 Jurnalul TVR. Sport în distribuție: cu Andreea

Meteo Gary Sinise, Beredeanu și Andrei
23:15 Garantat 100% Melina Kanakaredes, Zaharescu. Sport.

0:10 Mizerabil» secolului Hill Harper Meteo
HXX (partea a ll-a) 2330 Știrile Pro Tv. Sport 24:00 Cutia

(dramă, Franța, 1995). 0:15 Călătorii în necunos- .(film artistic, thriller,
Cu: Jean-Paul Belmon 0cut (serial acțiune, Statele Unite ale
do, Salome Lelouch, SUA, 2005). Cu: Americii, 2003).
Annie Girardot. R.: William Fichtner, Eddie in distribuție:
Claude Lelouch Cibrian, Kari Matchett James Russo,

1:45 Jurnalul TVR (r). 1:10 Omul care aduce Theresa Russell,
Sport Meteo cartea (r) Brad Douriff.

2:50 Mizerabilii secolului 1:15 Știrile ProTv Regia:
XX (partea I) (film, r) 2:15 Pro Vest (r) Richard Pepin

420 Festivalului Maria 3:15 Pierderea inocentei (r) 2:00 Concurs interactiv
Tănase. Gala 430 La Bloc (r) 3:00 9595
Laueatior (r) 530 Apropo Tv (r) (reluare)

540 Careu de_ Doarme 630 Emmerdale - Afaceri 5:00 Vivere
(reluare) Ode lande (r) 0(film serial)

8:30 Spellbinder: o lume nouă 
(r) 9:00 Secretele arheologiei 
(doc. Canada, 2002) 9:30 Jur- 

/ naiul Euronews 9:40 Campi

onatul de comedie (r) 10:15 
Subiectul e căsătoria (come
die romantică, SUA, 1998) 
12:00 Poirot (r) 13:00 Spell
binder: o lume nouă (s) 13:30 
ABC... de ce? 14:30 Tribuna 
partidelor parlamentare 15:00 

împreună în Europa! Em. în 
limba maghiară 16:00 Orășe
lul nostru drag (s) 16:30 Au

tostrada TVR 18:00 Jurnal 
; regional 18:35 Replay 19:05

Arta supraviețuirii 19:35 Cam
pionatul de comedie 20:05 
Arena leilor 21:00 Ora de știri 
22:10 El și Ea (s) 24:00 Co
lecționarul de suflete (s) 1:00 
Orășelul nostru drag (r) 1:30 
Hoțul de orhidee (film, r)

8:30 Poftă bună cu Jamie Oliv
er 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:00 www.rebeli.70 
(serial) 12:20 Look who is 
winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Pentru o 
cauză dreaptă (film serial, 

: dramă, Canada/ Statele Unite 
ale Americii, 2001). în dis- 

ș tribuție: Elizabeth Lackey,
Richatd Thomas, Roger R. 

Cross 17:30 Naționala de bere 

IO Știn National IN 

Țara vedetelor 22:00 Miezul 

problemei 24:00 Film artistic 
2:00 țara vedetelor (reluare)

6:00 dona (r) 7:00

Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Căpșune cu zahăr (s, Portu
galia, 2003). Cu: Joan Catarre, 
Benedita Pereira, Diego Ama
ral 10:00 Gitanas (s) 12:30 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 

15:30 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
21:30 Zorro (s) 22:30 Poveștiri 
de noapte (div.) 23:00 Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r) 1:00 
Poveștiri adevărate (r)

8:00 Sport cu Florentina 8:25 

Casa noastră (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s, r) 10:45 lele RON 12:25 
Quizzit 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Moștenire regă
sită (dramă, Canada, 1997) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 S.O.S. Salvați-mi casa 
21:00 Bătălia sexelor - Reali
ty Show (ultima ediție) 22:00 

Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 23:30 Totul despre 
sex (s) 24:00 CSI - Investigații 
(.s') V.Cft Focus (jj T.OO Sunset 

Beach (s) 330 Trăsniți în 

w.DAî'i

06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale

I
12:00 Triplu X - 2 (acțiune, 

SUA, 2005).13:45 Șniț P»- 
adis (comedie, Olanda, 2005) 

15:15 O nevastă uagașă (co

medie, SUA, 1993)1630 Aca
demia D.E.B.S. (acțiune, SUA,

2004) . 18:25 Yu-GKJhl (ani
mație, Japonia, 2004). ZAflO 
Probleme de fame (come*.  

SUA, 2004). 2135 Eu cu son 
mea mai mică (comedie, SUA,
2005) . 23:45 Studio 60 (Ep. 
7, dramă, SUA, 2006). 030 
Când adevărul minte (rkamă. 
SUA, 2005). 220Rădiranu 
(thriller, Marea Brrtaree. 20052

12:00 Teo (r) 13:15 Prăjiturică 
(s) 13:45 Droopy, maestrul 
detectiv (s) 14:15 Seaquest (s) 
15:15 Terapie intensivă (s) 
16:15 Doi bărbați și jumătate
(r) 16:45 Jaf la drumul mare 

(acțiune/western, SUA, 1967) 
19:00 Walker, polițist texan (s) 

20:00 Entertainment News 
20:20 Ruleta destinului (ep. 6) 

21:30 Doi bărbați și jumătate
(s) 22:00 în ringul vieții (ac

țiune/ dramă, SUA, 1994) 
23:45 Teo, Andi și vedete de 

serviciu [divertisment rț

7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx 10:30 Oamenii și poli
tica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali

na Stancu 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 13:05 Emisiune- 
concurs 14:35 Lumea cărților. 
Cu George 15:40 Euroblitz: 
Jurnal european (r) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 18:00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 0 vară cu Mara 
(dramă, România, 1988) 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Interzis. 

Cu Laura Andreșan 03C Em;- 
siune-conars

10:00 Realitatea de la 1OD0 
11:00 Deschide lunea 12flB 

Realitatea de la 12:00 1115 
EU, România 14D0 p-j*»-» — 
de la 14:00 1430 -

bursieră 15:15 Fabrica IfiSI 
Marfă 17145 Ecktcri 
18:50 Realitatea zis 7®nu 

Realitatea de la 2030 2M5 
Realitatea zilei 21300 Reat- 
tatea de la 21.-00 2130 ZiarxJ 
Realității 22:00 100%. Cu 

Robert Turcescu 2300 Ultima 

ovă U'fiO tete te \a 

24:00

l w
10:00 Vânătorii de mituri 11:00 
Mașini pe alese: Mercedes 
12:00 Lucruri cu adevărat mari 

13:00 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Dependenți de cas
cadorii 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1600 Curse 

17:00 Mașini pe alese: BMW 
325i 18:00 Motociclete amer
icane 1900 Vânătorii de mitui 
21:00 Zonă mortală 2200 

Armele viitorului 2300 Viteză 

uriașă: Viteză bindată 2400 
Cum se fabrică diverse luauri? 
1:00 Tehnologie extremă: 
Tunelul SMART din Malaezia 

300 Curse
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Om (D.l.) - Pe acest site găsiți legi comentate șl Infor- 
■M0I juridice. Prin portal se poate contacta on line sau 
ktafonk un avocat. Slte-ul este ți o posibilitate de pro- 
movare a avocațllor sau societăților de avocatură, care 
pot avea aici o pagină gratuită.

1 euro_________________________________3,2126 lei
1 dolarul SUA__________________________2,3926 lei
1 gram de aur 50,7549 lei

Amplasarea radarelor In data de 21.06.2007:
- DN 7: lila - Tătărăști - Zam;
- DN 7: Orăștie;
- DN 66: Câlan - Hațeg;
- DN 687: Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dele Decebai, 22 Decembrie, Nlcolae Bălces- 
cu. Calea Zarandului ți str. Mihai Eminescu.

- „J—HH ............  , II - ■ ■ ..--J..,..,---- ■—----------------

HUNEDOARA

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-» 748080.

DEVA

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebai, bl. 
5. ©-» 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.

' 3 J i J 4 4 4 4 4 j J J 4 J J 4 i Ji * J -4 J 4 4 1 J j J

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0,5300 +0,95
SIF2 3,3300 +1,83
SIF5 3,7800 +1,61
SIF1 3,3500 +1,21
TLV 0,7650 +0,66
SIF4 2,3100 0,00
SIF3 2,2900 0,00
PPL 3,5100 +6,69
IMP 1,1900 ■0,83
Rubllcă realizată de SVM IFB FIN WEST SA Deva, b-dul
Decebai, bl.R, parter. Telefon 221277.

SODOKU
•*■*»•*  • * ««'«»<'«'*  l L

Reguli: . începători

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre

buie com

pletate cu

3 4
7 5 6

9 5
4

1 2 7

1 8 7 3 5
2

1 6 7
4 3

6'
3 8

5

8 7

cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o

8
6 1

47 7 9
5 3 4

9 1
singură da-

tă De ase-
AVANSAȚI

menea, ci

frele de la 1 

la 9 trebuie

3 8
4 1

5 4 9
7

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate

2 6
8 1

6 5
6

2
3 7

8 6
2 3

5 2 1
împreună. 3 8 ~1 5 6

începători Avansați

2 8 6 5 1 7 4 9 3 7 1 6 9 3 2 8 4 5
9 3 1 4 2 6 7 5 8 4 8 2 7 6 5 9 1 3
7 4 5 8 3 9 1 2 6 9 3 5 4 8 1 6. .2 7
3 9 7 6 5 1 8 4 2 8 2 4 5 9 6 7 3 1

1 5 8 7 4 2 6 3 9 1 9 7 2 4 3 5 8 6
4 6 2 9 8 3 5 1 7 5 6 3 1 7 8 4 9 2
8 7 4 2 9 5 3 6 1 3 5 9 6 1 4 2 7 8
5 1 9 3 6 8 2 7 4 2 7 8 3 5 9 1 6 4
6 2 3 1 7 4 9 8 5 6 4 1 8 2 7 3 5 9

Marea evaluare e la start!
■ E nevoie de 300 mi
lioane de euro pentru 
a afla cât de bolnav e 
poporul român.
Dana Ioan___________________
danaJoan@informmedia.ro

Deva (D.I.) - PNESS este estimat să coste circa 300 de milioane de euro. Acești bani vor fi asigurați din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, rezultate din colectarea taxei pe viciu. în aceste fonduri intră și editarea, pentru fiecare cetățean, înscris sau neînscris pe listele vreunui medic de familie, a taloanelor pe baza cărora se vor prezenta la medic și apoi la un laborator de analize.
Ce facem cu taloanele?Fiecare hunedorean va primi acasă o scrisoare cu un talon dublu, personalizat și securizat: „talon medic” și „talon laborator analiză”. Persoanele care constată că pe taloanele primite apar greșeli în privința datelor de identitate, trebuie să se adreseze CAS. în luna de naștere, fiecare pacient trebuie să se prezinte, cu cele două taloane, la medicul de familie, după ce în prealabil și-a făcut o programare - telefonic sau personal. Talonul pe care scrie „medic” asigură un examen clinic și completarea unui formular cu toate datele de identitate și medicale. Talonul pe care scrie „laborator de analiză” este corn-

î X vK

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

PROGRAMUL DE EVALUARE iSTĂRII DE 
SĂNĂTATE A POPULAȚIEI

POP-MOLDOVAN DIONISIE-FRANCISC- 
BRUTUS-CRISTOFOR-AUGUSTIN
Adresa: Str. Florin Pojxsai - Campion OlimpieiSydnei 2000 
Nr I4J- MS A, BLJNTERNAT LICEU. I;32.40R. IW S» 
Victor Vlad Delunnnna -> Corn. Victor Vinii Delainanna.
SPAȚIU REZERVAT POSTA ROMANA
S-t» XXX Nr. 0000000 ||l|||||||l||||| |||||||||l||

Semnătura de primire,
TALONțOORATOR ANALIZĂ

C.N.P. 1890508580825
-■ 1 î » *

, ___ ______ __ _____ , 4. - J
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GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

PROGRAMUL DE EVALUARE A STĂRII DE 
SĂNĂTATE A POPULAȚIEI

POP-MOLDOVAN DIONISIE-FRANCISC- 
BRUTUS-CRISTOFOR-AUGUSTIN
Adresa: Siu Florin Pupemcu * Gunman Olimpic.Sydtwi 2Q00 
Nr.14.M45 A. BLJNTERNAT LICEU, F32.40S.. 127 Sat 
Victor Vlad Dciamarina - Cum. VicrorVIml iX’lainanrw, 
SPAȚIU RliXERVAT POSTA ROMANA 
sene xxx n. ooooooo HHjllH! 111|| MUȚI 111

TALON MEDIC
C.N.R: 1590506590925

I ' ,* . P*

Semnătura de primiră,

i

Așa vor arăta taloanele pe care fiecare le vom primi prin poștă consideră evaluate și nu trebuie să se mai prezinte la medicul de familie. Numărul maxim de investigații pentru fiecare persoană este 9, iar costul lor nu poate depăși 500 lei.
pletat pe verso cu analizele recomandate de medicul de familie și parafat de către acesta. Cu acest talon, pacientul din mediul urban se prezintă la oricare dintre laboratoarele cu care medicul său de familie are contract (prin GAS). în mediul rural, laboratoarele acreditate vor înființa puncte de recoltare a analizelor, astfel încât pacienții să nu fie obligați să se deplaseze în altă localitate pentru analize. Rezultatele analizelor se trimit de către laborator direct medicului de familie. Pacientul nu trebuie să le ridice. El trebuie să se programeze din nou la medicul de familie, iar dacă examinarea clinică și rezultatul analizelor sugerează prezența unei maladii, va fi trimis, cu bilet de trimitere, la medicul specialist. Fac excepție persoanele care, cu trei luni înaintea lunii de naștere, au fost internate în spital sau au fost investigate clinic, se

Ce spun medicii„Examenul de bilanț al sănătății este un pas înainte în cadrul reformei sistemului sanitar, dar pentru asta medicii ar trebui să fie informați nu prin mass media, ci în mod oficial. Nu putem începe un program de evaluare fără a ști ce presupune acest lucru”, spune dr. Lucia Ciotloș Sinoi, medic MF. „Oamenii deja vin să întrebe când le vin taloanele. Sunt interesați, dar prea multe nu știm ce să le spunem”, completează dr. Eugenia Cernelea, medic specialist MF. „în 28 iunie va avea loc o întâlnire informală cu toți medicii de familie din județ, în perioada imediat următoare hunedorenii vor primi și

(Foto: CL) taloanele. Este important ca ei să se programeze din timp la consultații și la analize, pentru a nu perturba activitatea normală a acestor cabinete.”, anunță dr. Dan Magheru, dir. ASP. Ar mai rămâne însă o listă lungă de întrebări. Ce fac cei care nu au un domiciliu stabil, sau și-au schimbat locuința, fără să-și facă încă mutația? Pe ce perioadă e de presupus că se va derula programul, în condițiile în care pot exista disfuncționalități între sosirea talonului prin poștă, și data de naștere a beneficiarului? Cât de bine organizată este totuși întreaga poveste, dacă cu atât de puțin timp înainte de start, cei direct implicați (cabinetele medicale și laboratoarele de analize) trebuie să citească ziarele ca să afle câte ceva? Și, în final, de neneglijat: în cât timp se vor analiza rezultatele evaluării și ce măsuri concrete se vor lua la nivel național.
Gaz si curent, la liber

A '

■ De la 1 iulie, popu
lația își va putea alege 
furnizorul de electrici
tate și gaze.

Deva (C.P.) - Trecerea la un alt furnizor se va face în timp, experiența țărilor din UE demonstrând că renunțarea la vechile contracte este un proces de lungă durată, a declarat Nicolae Opriș, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. în acest moment,

Mariana Medrea

aproximativ opt milioane de consumatori casnici de electricitate și 2,2 milioane de consumatori casnici de gaze naturale ar putea teoretic să devină abonații altor companii. Renunțarea la „tradiționalii" furnizori Electrica, respectiv Distrigaz Sud (controlată de Gas de France) și Distrigaz Nord (deținută de E.On Gaz), în favoarea altuia va fi posibilă, în ciuda distanței dintre abonat și sursă. Dacă noul furnizor folosește rețeaua de distribuție a con-

Lucica Bădărău

Ne vom putea alege furnizorul de gaz metancurenței, va achita către vechiul furnizor un tarif de distribuție. Acest lucru nu-1 va afecta pe consumatorul final. Mai complicată va fi situația pentru consumatorii de gaze naturale care aleg un furnizor care nu este și distribuitor. Ei vor trebui să încheie două contracte: unul de furnizare și unul de distribuție.Faptul că pe piață va exista concurență și că oamenilor li se va da posibilitatea de a

alege singuri de la cine își asigură utilitățile sunt una- mim apreciate.„E foarte bine că se întâmplă în sfârșit acest lucru. Vom merge unde este mai ieftin. Nu suntem bogați și pentru noi fiecare bănuț contează”, spune Mariana Medrea din Deva.; „Măsura este binevenită. îi va ajuta pe oamenii fără bani. Va fi mai bine pentru toți”, este de părere Luci- ca Bădărău din Petrila.
Hunedoara scapă de gudroane
2» La Hunedoara au 
început lucrările în ve
derea neutralizării 
batalului de gudron.

Clara Păs
dara.pas@infonnmedia.roHunedoara - O firmă specializată se ocupă de lucrările destinate neutralizării batalului de gudron ce aparaține de Mittal Steel Hunedoara, a declarat Cristian Moldovan, comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Hunedoara. Cantitatea de gudron depozitată este estimată la aproximativ 10000 de metri cubi. „în zona unde este depozitat gudronul au Început lucrările preliminare destinate prelucrării

și valorificării gudronului. Din câte știu mai sunt niște detalii de pus la punct între administrația Mittal și această firmă. Sper ca în curând să eliminăm această potențială sursă de poluare. Gudronul este o substanță nocivă care poate produce mari necazuri dacă se infiltrează în pânza freatică, pentru că dacă, de aici, ajunge în apele curgătoare omoară întreaga faună și vegetație. Termenul de neutralizare a batalului de gudron expiră în anul 2009. Responsabilitatea pentru rezolvarea problemei revine Societății Mittal Steel Hunedoara”, a declarat comisarul șef Cristian Moldovan. Firma specializată, care se va ocupa de acest proces de neutralizare, va prelua gudronul din locul

de depozitare și îl va prelucra în vederea obținerii unui compus nou, ce se utilizează în liniile de compuși alternativi folosiți la fabricarea cimentului.

Cristian Moldovan

Parteneri cu 
EuropaHunedoara (D.I.) - Datorită rezultatelor obținute în modernizarea iluminatului public, Primăria municipiului Hunedoara a fost acceptată ca partener oficial al Comisiei Europene, pentru proiectul „NewGreen- Light”, în cadrul programului „Intelligent Energy Europe”. Agenția Română pentru Conservarea Energiei , în calitate de punct național de contact al proiectului european, va înmâna reprezentanților primăriei o plachetă prin care se conferă oficial statutul de partener.

mailto:danaJoan@informmedia.ro
mailto:dara.pas@infonnmedia.ro
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' • Arestat. Un bărbat din Vulcan a fostînchis în Penitenciarul Bârcea Mare, unde va executa trei ani și șase luni de închisoare pentru furt. (M.S.)

• Amenzi. Aproape două sute de hune- doreni au încălcat prevederile legale, într- o singură zi, valoarea amenzilor aplicate acestora fiind de 35.800 lei. (M.S.)
Expoziție de 
picturăHunedoara (S.B.) - Galeria de Arte a municipiului Hunedoara, prezintă publicului, care îi trece pragul în următoarele zile, o nouă expoziție de pictură. Prin participarea, în expoziție, a pictorului polonez Stanislaw Baj, Hunedoara strânge legăturile culturale cu Institutul Polonez. Expoziția lui Stanislaw Baj a fost vernisată, ieri, sub titulatura „Mama”. Ea reunește portrete datând din perioada 2002 - 2006. Arta lui Baj, în opinia criticului Marcin Czerwins- ki, constituie „un punct de perpetuă certitudine și claritate în confuzia lumii noastre”. Privin- du-i portretele, intitulate simplu „Mama”, „Mama mea”, „Rugăciune”, „Rugăciunea mamei” etc., ne dăm seama că ele s-au născut dintr-o relație specială nu doar cu mama artistului ci și cu întreaga lume a satului.

Castelul 
Corvinilor

Teatru la 
castel
Hunedoara (S.B.) -

Castelul Corvinilor 

găzduiește, în pe

rioada 21-24 iunie, 

„Festivalul de teatru" 

- manifestare cuprin

să în proiectul 

„S.O.S. Castelul". 

Programul festivalului 

cuprinde specta

colele: -„Boul și 

Vițelul,, de I.Băieșu 

prezentat de Trupa 

de teatru a Casei de 

Cultură Hunedoara, 

„Hainele cele noi ale 

împăratului" - H.C. 

Andersen, în inter

pretarea Colegiului 

de Fete din Zombat- 

helyi - Ungaria (21 

iunie) și alte specta

cole. Acestea încep, 

în fiecare zi, la ora 

20.00. Intrarea este 

liberă.

Peste 40 de șoferi hunedoreni au călcat accelerația mașinii mai mult decât spune legea, motiv pentru care au fost amendați de polițiști. Două permise de conducere au fost suspendate. (Foto: T. Mânu)

Ionica 
Popescu

Elev-consîlier parlamentarLupeni (M.S.) - Un elev de la Liceul Industrial Lupeni va deveni cel mai tânăr colaborator al unui cabinet parlamentar din România. Ionuț Trifon își va desfășura activitatea în cadrul biroului deputatului Ionica Popescu (PC), tânărul fiind selectat după ce a dat dovadă tenacitat și inventivitate în susținerea proiectelor pe care le-a inițiat. „Ionuț seînscrie în categoria oamenilor care trebuie susținuți. Este nevoie de el pentru identificarea problemelor oamenilor din Lupeni, văzute prin ochii unui elev de clasa a zecea”, a declarat deputatul conservator. Colaboratorul parlamentarului hunedorean va fi răsplătit financiar pentru munca depusă, el urmând să înceapă „serviciul” la 1 septembrie. Ionica Popescu a explicat că tânărul i-a atras atenția după ce a participat la un concurs destinat liceelor din Valea Jiului. Părăsit de două ori de echipa cu care a concurat, Ionuț a continuat să-și promoveze liceul, chiar dacă sprijinul venit din partea cadrelor didactice a fost mai mult decât modest a mai spus deputatul Ionica Popescu.

SMURD-ul ajută la munte
■ în premieră națională, 
turiștii care vin la munte 
în Parâng și Retezat vor 
fi ajutați de SMURD.Deva (M.S.) - Prima ambulanță din țară care are tracțiune integrală, off-road, destinată serviciului SMURD pentru intervențiile din zona de munte a județului Hunedoara, va intra în funcțiune, de astăzi, în orașul Vulcan, din Valea Jiului. Ambulanța a costat aproape 160.000 lei și a fost achiziționată din cota de 2 la sută redirecționată de hunedorenii care au avut de plată impozit pe venitul global realizat în anul 2005. Mașina dispune de toate facili

Prima ambulanță pentru SMURD e în funcțiune Foto: (Traian Mânu)tățile necesare unei intervenții pe drumurile greu accesibile de munte, tracțiune integrală și aparatură de orientare GPS. „Mașina este
făcută special pentru- intervențiile în zona montană. Ea poate veni și în sprijinul sal- vamontiștilor la evacuarea răniților în cazul unor acci

dente montane. Echipami tele medicale de prim-aju sunt aceleași ca pe orice a bulanță, de la .defibrilai semiautomat, oxigen, până echipamente de imobilizar a declarat ieri, la Deva, co donatorul național al SMUI dr. Raed Arafat.Echipajul de paramed care va lucra pe acea ambulanță va avea ca zonă acoperire masivele Parâng Retezat, unde se înregistrez un flux mare de turiști, a ț cizat șeful Salvital Huned ra, Petru Mărginean. De a 
menea, ambulanța va ini veni în satele de munte județului. Hunedoara, ui accesul unor mașini obiș’ni este deosebit de greoi.

Elevii, încrezători după 
examenul de matematică
■ Temuta probă de 
matematică a fost 
depășită. Astăzi elevii 
susțin ultima probă.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.roDeva - Matematica a fost proba de foc pentru elevi. Cu toate acestea, cei care au trecut prin ea susțin că „a fost simplu și cred că de un cinci tot am făcut. Pentru mine româna a fost mai dificilă,, (Ciobanu Bogdan), sau că „după atâtea emoții cred că am trecut destul de bine peste această probă. A fost mai greu ca la română, dar am trecut și de asta!...) (Maria Claudia Costa). Elevii care au

învățat nu au avut, însă probleme cu varianta 56: „Am știut. N-a fost greu deloc. Cine a învățat poate lua notă maximă”, spunea, după susținerea probei, Iosif Tănase, Acum se așteaptă cu emoții rezultatele. Nota de la Testele Naționale contează în proporție de 50% la media de admitere în liceu. Admiterea se face prin repartizare computerizată în funcție de rezultatele elevului și opțiunile exprimate în fișa de admitere. „Pentru elevii care nu vor promova examenul există doar varianta urmării unei Școli de Arte și Meserii (SAM), ceea ce nu exclude șansa elevului de a urma cursurile liceale. Această rută prin SAM se numește ruta

_____________

losif Tănaseprogresivă și îi permite elevului ca după terminarea a trei ani de școală profesională să urmeze doi ani de liceu (clasa a Xll-a și a XIII-a), fără examene suplimentare. Un absolvent al liceului pe ruta progresivă se poate înscrie la bacalaureat fără nicio restricție, singurul inconvenient fiind faptul că elevul va termi

na liceul după Cinci ai Astăzi elevii susțin proba istorie sau geografie. Rezu tele vor fi afișate în 24 iu (până la ora 16.00). în ace< zi, între orele 16.00 și 20.0C depun contestațiile. Rezo rea lor are loc în perioad; - 27 iunie, iar afișarea rezu telor finale, în .data de iunie.
Numere falseDeva (MF) - Anchetatorii susțin că mașina bărbatului din Deva care este cercetat într-un dosar disjuns din cel al căutătorilor de comori dacice și care a fost supus, marți seara, unui control într-o benzinărie, avea numere de înmatriculare false. „Cu acele numere figurează un alt autoturism înmatriculat în Cluj. Autoturismul a fost depistat în trafic și a avut loc un control. Ancheta este în curs și nu pot face publice alte informații”, a declarat procurorul Dorel Herban.
Program redusSimeria (M.S.) - Programul de lucru al Primăriei Simeria s-a modificat din cauza caniculei, astfel că activitatea funcționarilor se va desfășura între orele 7-13, potrivit celor spuse de viceprimarul Pavel Hațegan. Măsura se va aplica până în 25 iulie, cât durează avertizarea de caniculă.

Petru Hațegan

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


In fata

t"".............• Amendă. Gheorghe Poenaru, tehni-j cianul de la Jiul Petroșani, a declarat că 5 le-a dat elevilor săi un program strict de i pregătire pentru vacanță și că cei care vor reveni lă lot cu un surplus de greutate sau accidentați vor fi amendați. Cuantumul amenzilor urmează a fi stabilit. (V.N.)• Goluri. în prima etapă a Cupei Primăriilor la Fotbal, cele mai puține goluri au fost marcate în două dintre cele 11 zone în care se dispută meciuri: Zona Vața de Jos, unde Baia de Criș a învins Luncoi cu 3-0, iar Tomești cu 2-0, Vața, și Zona Teliuc: Boșorod - Lunca Cernii 3-0 și Teliuc - Peștișu Mic 1-1. (V.N.)

5
■ Fotbaliștii deveni vor 
juca mâine la Timișoara 
meciul decisiv pentru 
promovare.

Valentih Neagu_______________
valentin.neagu@iinfcrnimedla.roDeva - După cum se știe, „Mureșul” Deva a câștigat marți cu 1-0 partida disputată în compania Lotus Felix Sîn- martin, meci disputat la Timișoara în cadrul barajului pentru promovarea în Liga a Il-a de fotbal. Deși bihorenii veneau după un 3-0 sec din partida cu Minerul Motru, așadar erau oarecum favoriți, devenii au luptat din răsputeri pentru a-și apăra șansa și de a-și îndeplini obiectivul. Lovitura de grație a dat-o Lin- taru în minutul 74, care a

marelui examen!

Mâine devenii joacă promovarea (Foto: T. Mânu)reluat cu capul o minge centrată de Ordean.Așadar, după disputarea primelor două partide din
acest baraj, „Mureșul” este în avantaj, pentru a merge în eșalonul fotbalistic superior, devenii având nevoie doar de

un egal în partida de vineri, cu Minerul Motru. Până una, alta, trebuie să spunem însă că există mai multe variante. Important este ca fotbaliștii conduși de tehnicianul Gică Barbu să realizeze faptul că meciul cu Motru este unul de mare însemnătate pentru cariera lor.Cu atât mai mult acest lucru, cu cât, înaintea ple- ii la Timișoara pentru antrenorul ne-a declarat că, după părerea sa, cel mai dificil adversar va fi Minerul Motru. Să sperăm că nu va fi așa, iar devenii să ajungă după mai mulți ani în Liga a Il-a. Criteriile luate în calcul la acest baraj sunt, în ordine, următoarele: Meciurile directe, golaverajul și numărul total de goluri marcate în turneu.
Apetri a plecat în UngariaDeva (V.N.) - Managerul general al Jiului, loan Zdrobiș, a declarat că Gabi Apetri va susține probe de joc la Poli Timișoara. El. și-a manifestat însă și dezacordul față de faptul că atacantul Jiului va trebui să se supună unor probe. „Gabi a plecat deja în Ungaria, la Debrecen, acolo unde Poli se află în cantonament. Trebuie să spun însă că încă nu e sigur dacă se va transfera. Va da probe de joc cu care eu nu sunt de acord. Are o vârstă și o valoare și nu cred Ba ar mai trebui sa dea probe de joc. Dar asta e problema lui. Apetri și-a manifestat interesul de a juca acolo, iar eu îl las să joace. Desigur, apoi mai trebuie să ne înțelegem și noi cu oficialii de . acolo pentru transferul lui”, a declarat loan Sdrobiș.De remarcat faptul că, în cazul în care transferul lui Apetri la Timișoara se va perfecta, Jiul va trebui să împartă suma cu (Universitatea Craiova, club care este coproprietar al jucătorului.

De la Jiul au plecat și pleacă tot mai mulți 
jucători (Foto: T. Mânu)

Inter Petrila, vicecampioană 
națională la popiceDeva (V.N.) ■ Recent, la Iași, s-a desfășurat turneul final al Campionatului •' Național de Popice. La întreceri a participat și Inter Petrila, echipă antrenată de Marcel Dobrica și care a avut cel mai greu an com- joetițional. Acest lucru, întrucât, propria prenă a intrat în reparații capitale, meciurile de acasă disputându-se la Vulcan. Cu toate acestea, popicarii lui Marcel Dobrica și-au făcut datoria, atât în campionat, cât și în turneul final, realizând obiectivul de performanță al anului, adică acela de a fi pe podium.La acest turneu final Ioan Hordila a realizat cel mai bun rezultat individual al competiției (622 pd), pentru care organizatorii i- au oferit o diplomă de excelență și o cupă. Toți sportivii petrileni au jucat la valoarea pregătirii maxime, remarcându-se tot lotul: Marius Codarcea, Marius Ghetea, Marian Balan (j), Octavian Sav și Dorin Virgil. în urma stabilirii topului final al campionatului, Inter Petrila va reprezenta România în

Festival de aeromodele 
și rachetomodele
■ Peste 30 de echipaje 
din țară își vor etala 
măiestria la Memorialul 
„Aurel Vlaicu".
ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@informmedia.ro

demonstreze și de această dată că merită să fie pe podium, întrecerea se va desfășura conform regulamentului MEC la probele planor F2, Al, Bl, F2A, F2B, S3A și S6A și planor Radiocomandat. Clasamentul se va întocmi indivi-Deva - Aeromodeliștii hune- doreni, recunoscuți în țară pentru talentul și măiestria lor, vor încerca să fie campioni chiar la ei acasă cu ocazia concursului interjudețean de aeromodele și rachetomodele „Memorialul Aurel Vlaicu”, programat în perioada 20-24 iunie la Săulești și Brad. Sportivii de la Clubul Copiilor Brad, Școala Mircea Sântim- breanu Brad, Clubul Copiilor Hunedoara și Palatul Copiilor Deva sunt cotați ca favoriți ai întrecerii, însă vor trebui să
Memorialul 
„Paul Bama"Deva (V.N.) - în organizarea Clubului Sportiv „Constructorul” Hunedoara și Direcției pentru Sport a Județului, în perioada 23-24 iunie a.c., pe lacul Cinciș se va desfășura Memorialul „Paul Barna” la caiac-canoe. Gavril Drăgoi, antrenor la clubul organizator, ne-a precizat ieri că întrecerile sunt rezervate juniorilor 1,2 și 3 la acest sport. Până ieri își anunțaseră participarea peste 120 de sportivi, de la cluburi foarte puternice din țară. între acestea se numără Sportul Studențesc și Dinamo, din București, Gloria Arad, CSS Timișoara, CSM Pitești, CSS Călărași, canotori din Turnu Măgurele, Craiova, evident, Hunedoara etc. Concursul de la Cinciș este considerat ca o importantă verificare a stadiului de pregătire a sportivilor înaintea Campionatelor Naționale, care se vor desfășura la începutul lunii august la Snagov.

PC Arad, CC Salonta, CC Cărei, i

PC Cluj, PC Sibiu, PC Tg. Mureș, '

CC Câmpulung Moldovenesc, CC ■

Dorohoi, PC Bacău, PC Focșani, j

CC Tecuci, PC Brăila, PC Con- I
stanța, PC Buzău, PC Călărași, î
PNC București, PC Ploiești, CC I

Codlea, CC Horezu, PC Dr. T. r‘

Severin, PC Pitești, CC Cristuru 

Secuiesc, PC Bistrița, CC Hune- J 

doara, PC Deva. CC Brad, SC M. 

Sântimbreanu Brad, CC Pucioasa, ■ 

PC Satu Mare, CC Tg. Neamț, PC . 
lași.

Memorialul "Aurel Vlaicu" este în plină desfășurare (Foto: t. m.)dual și pe echipe, organizatorii acordând premii în bani, diplome, medalii, cupe și tricouri personalizate.Competiția este organizată de Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Școlar Hunedoara, Direcția Județeană pentru Sport, Primăria

Brad, UM 01099 Brad, Aeroclubul Dacia Deva și cluburile de aeromodele din județ și se va desfășura la Brad și la Aerodromul Săulești. Festivitatea de premiere va avea loc la Casa Memorială „Aurel Vlaicu” din comuna Aurel Vlaicu.

Abonează-te până la 31 iulie pentru 2 ani, ia-ți orice opțiune cu minute 
în rețea și primești lunar cadou același număr de minute. Ia-ți încă o 
opțiune de voce compatibilă și îți dublăm încă o dată minutele acumulate.

180+180 de minute în weekend în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni 
« 360 de minute în rețea oricând pentru a doua opțiune de voce 

activată, valabile 6 luni

în plus:

■ 360 de minute naționale valabile 6 luni
■ 5MB incluși + 5MB cadou cu 1,5 euro/lună, 6 luni
■ mesaje scrise și multimedia naționale la jumătate de preț, 3 luni
« 25 de minute naționale lunar, pe viață
■ abonament gratuit, 3 luni

gratuit 3IUR 2SEUR B5 EUR MEUR 1MEUR 13C SUR
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• Grupă ușoară. Echipa națională de handbal feminin ă României va evolua în grupa D, alături de reprezentativele Tunisiei, Chinei și Poloniei, la Campionatul Mondial din Franța, care va avea loc în perioada 2-16 decembrie, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorți.
Chivu a ajuns la Inter Milano

Favorite
București (MF) - Mijlocașul dinamovist An drei Mărgăritescu a dc clarat că Dinamo și Steaua au cele mai mari șanse să câștige campionatul chiar dacă, după părerea sa, în ediția viitoare va fi o luptă crâncenă pentru titlu.

In top
Roma (MF) - Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, ocupă locul trei într-un top al celor mai buni jucători ai sezonului 2006-2007 din Italia, realizat de site-ul goal.com, fiind devansat de Francesco Totti și Tommaso Ro- cchi.

Justine Henin
(Foto: EPA)

Capi 
de serie
Londra (MF) - Jucă- 
toarea belgiană Jus
tine Henin, finalistă în 
2006, și elvețianul 
Roger Federer, 
deținătorul titlului, au 
fost desemnați, mier
curi, capi de serie 
numărul 1 la simplu 
feminin, respectiv 
masculin, la Wimble
don, al treilea turneu 
de Grand Slam al 
anului, care începe la 
25 iulie.

■ Căpitanul echipei 
naționale a României s-a 
transferat de la Roma, la 
campioana Italiei.Roma (MF) - Cotidianul Ga zzetta dello Sport a anunțat, miercuri, că oficialii cluburilor AS Roma și Internazio- nale Milano s-au înțeles în privința trecerii fundașului Cristian Chivu la campioana Italiei, pentru 12 milioane de euro.Sursa citată notează că președintele milanezilor, Massimo Moratti, și administratorul delegat al Romei, Rosella Sensi, au avut o discuție telefonică marți și au ajuns la un acord privind cedarea lui Chivu și achiziționarea tuturor drepturilor federative ale mijlocașului chilian David Pizarro de către gruparea română.Deși s-a scris că cedarea definitivă a lui Pizarro la Roma este condiționată de ajungerea lui Chivu la Inter Milano, publicația Gazzetta dello Sport a scris că cele două tranzacții nu au nimic în comun. „Internazionale Milano va plăti 12 milioane de euro pentru Chivu, iar Roma va achita șase milioane de
Oferta Stelei, pe masa lui River

La un pas de moarte
Lagos (MF) - Atacantul echipei Newcastle, Obafemi Martins, a fost la un pas de 

moarte, după ce un grup de persoane înarmate a tras focuri de armă asupra mașinii sale, în Nigeria, în urma incidentului fiind rănit un prieten al fotbalistului.Automobilul marca Mercedes a fost găurit de gloanțe, iar prietenul lui Martins a fost rănit la mână și umăr.„Au tras fără discriminare și au încercat să-i omoare pe toți oamenii din mașină. Nu voiau să fure nimic, ci voiau să mă termine. Am crezut că o să mor. Trăgeau ca niște asasini profesioniști. Nu mi-au spus nimic, ci pur și simplu au început să tragă in mașină. A fost iadul pe pământ. A fost ca în filme”, a explicat Martins, în vârstă de 22 de ani.

■ Fernando Belluschi ar 
putea ajunge în Ghen- 
cea, deși are alte două 
oferte bune.

București (MF) - Impresarul lui Fernando Belluschi, Alberto Meo, și reprezentanți ai Consiliului de Administrație al clubului River Plate, vor discuta despre oferta primită de la Steaua București pentru transferul jucătorului argentinian.Potrivit cotidianului El Dia, ideea este ca totul să se rezolve în câteva săptămâni pentru ca banii primiți să fie folosiți în vederea aducerii de noi jucători.Cotidianul argentinian notează că oferta echipei române este de 8 milioane de dolari. „River Plate deține doar 40 la sută din drepturile federative ale jucătorului, o parte aparținând clubului Newe- llîs (care la rândul său le-a cedat la Boca) iar jumătate a- parține grupului de impresari care l-a achiziționat pe Be
Rămâne în dizgrație

Rămân. Președintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat, marți, că antrenorul olandez Frank Rijkaard șl principalele vedete ale echipei, brazilianul Ronaldinho șl camerunezul Samuel Eto'o, vor fl la gruparea spaniolă șl in sezonul viitor.
(F«O EPA)

București (MF) - Suporterii FC Steaua au anunțat, într-un comunicat postat pe site-ul lor, fcsteaua.ro, că nu se pune problema unei întâlniri cu finanțatorul Gl- gi Becali până când acesta nu își va cere scuze publice fanilor steliști.Reprezentanții Peluzei Nord (PN), Peluzei Sud (PS), Asociației Independente a Suporterilor Steliști (AISS) și ai Tribunei a Il-a (T2) au avut, luni seară, la stadionul din Bulevardul Ghencea, o întâlnire cu președintele CA al FC Steaua, Valerlu Argăseală. La Întâlnire nu a participat finanțatorul stelist Gigi Becali.„în urma acestei întâlniri, s-a stabilit de comun acord că nu se pune problema unei Întâlniri a suporterilor cu patronul Stelei, până In momentul in care acesta nu-șl va cere scuze 

euro pentru a deține toate drepturile federative ale lui Pizarro”, notează ziarul italian.Sursa citată notează că Inter Milano va vira banii miercuri sau joi, iar Roma va definitiva imediat aducerea fundașului brazilian Juan de la formația Bayer Leverkusen.Cristian Chivu a refuzat, în urmă cu două săptămâni, o- ferta înaintată de AS Roma pentru prelungirea contractului scadent în 2008, constând în 2,5 milioane de euro salariu anual și bonusuri ce pot ajunge până la un milion de euro. Presa italiană a a- nunțat că internaționalul român ajunsese deja la un a- cord cu Internazionale Milano, grupare cu care ar urma să semneze un contract pe cinci sezoane și să primească un salariu anual de 4,5 milioane de euro și prime de 500.000 de euro.în urmă cu două zile, presa italiană scria că fundașul Cristian Chivu nu mai este tentat de un transfer la echipa Internazionale Milano și, dacă nu va pleca la formația FC Barcelona, va rămâne la AS Roma.

Belluschi e tot mai aproape de a părăsi pe River Plate (Foto: epa)lluschi, Higuain și unui grup de tineri între care se află Augusto Fernandez, Mateo Musacchio și Maxi Oliva. Clar este că Belluschi e cel mai mare candidat la plecare”, scrie sursa citată.„Am fost în Europa săptămâna trecută și trebuie să spun că deși nu a avut o evoluție bună, totuși cluburile din Europa își amintesc de el. Au fost multe întrebări și a- vem posibilitatea și intenția a două cluburi foarte importante, unul din Spania șl altul din Italia. Vom rezolva situa

public, față de absolut toți fanli roș-albaștri, indiferent de grupare, de oraș sau orice altceva”, se arată In comunicat.Suporterii Stelei 11 mulțumesc lui Argăseală „pentru disponibilitatea arătată pentru a rezolva șl alte probleme organizatorice care țin de suporteri” șl care „nu pot avea o finalitate 
până in momentul In care 
nu se va rezolva intr-un fel 
sau altul acest conflict**.

Chivu nu va mai fi coleg cu Totti și Perrotta (Foto: EPA)

ția în 15 zile, atunci vom ști dacă Fernando va evolua pentru River și în sezonul viitor”, a declarat Meo pentru Radio del Plata.Alberto Meo a confirmat că la reuniunea cu oficialii de la River va asculta și oferta Stelei. „în timp ce mă aflam la Roma, oficiali de la clubul român m-au atenționat de oferta lor și de dorința de a-1 a- chiziționa pe Fernando. Vreau să vorbesc cu oficialii de la River pentru a decide ceva convenabil pentru toți”, a spus Meo.
Campioana s-a electrocutat

Sydney (MF) - înotătoarea australiană Brooke Hanson, campioană olimpică cu ștafeta de 4x100 metri mixt la Atena In 2004, a fost electrocutată.Potrivit Daily Telegraph, cotidian din Sydney, Hanson, în vârstă de 29 de ani, care a fost șl vicecampioană olimpică la 100 metri bras la Ate

La Șahtior?
București (MF) - Ianis Zicu, care a fost transferat în această vară de Dinamo, ar putea ajunge la Șahtior Donețk, formație antrenată de Mircea Lucescu, dacă echipa campioană a României nu se va califica în grupele Ligii Campionilor.„Nu puteam să aducem un jucător care a- cum intră pe poarta echipei naționale, el trebuie să joace cu Dinamo în Champions League, să dea tot ce poate. In cazul unui eventual transfer la o echipă avem și noi prioritate. Lucrul este foarte clar, Giovanni Becali s-a comportat foarte corect”, a declarat antrenorul formației Șahtior, Mircea Lucescu.

(

Zicu a fost achiziționat de Dinamo, definitiv, de la Inter Milano, durata contractului său cu gruparea bucureșteană fiind de 4 ani.
na, are dureri musculare la un braț șl puternice dureri de cap, după ce a fost electrocutată în timpul unei demonstrații într-un centru de înfrumusețare din Melbourne ce aparține unui sponsor al său.Hanson a părăsit, marți, spitalul în care fusese internată cu o zi înainte.

goal.com
fcsteaua.ro


REGULAMENT
La acest concurs nu pot participa angajați. Inform Media SRL S' mc rudele 
acestora, de gradele l *1 II Rolațu suplimentar» la ral 0720 400 455

Pentru ca vrem sâ-ți răsplătim fidelitatea 
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Vând ap. 2 camere (03)
■» confort 1, zona Miorița contorizări, apă gaz, 

f*">ț  un miliard patru sute milioane lei, tel. 
SJ36.1T)

• Deva, B-dul Decebal, bl. 15, et. 1, contorizări, 
repartitoare, neamenajat, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/288282. (T)
• Deva, et. 3 circuit, 50 mp, balcon închis, 
parchet, contorizări, gresie, faianță 115000 ron, 
tel. 0722/564004. (T)
• fără îmbunătățiri, contorizări, apă și gaz, et. 2, 
Dacia preț 77000 lei, neg., tel. 0720/037163. (T)
• persoană fizică parter, canalizare separată în 
spate la coaforul din Bălcescu, parchet, 
marmură 2 holuri, contorizări, preț 78000 ron 
neg., tel. 0254/221279. (T)

■ semidecomandate, renovat recent, lavabil, 
gresie+faianță ușă metalică C.T.. parchet, 
jstalații sanitare și electrice noi, balcon închis, 

■tem mare la baie, preț 35000 euro, tel. 
W2/666470. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)

• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15. 
centrală termică ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• semidecomandate, centrală termică parchet 
gresie+faianță, balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
(Al)
• zonă centrală, parchet, centrală termică, 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
156 mp, centrală termică parchet gresie, faianță 
balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 lei, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona Zamfirescu, amenajări moderne, 
balcon, et 2, preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
■ urgent, zona Gojdu, et. 3, balcon, amenajări, 
preț 130.000 RON, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona Gojdu, preț 130.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări,
preț 120.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2) ,
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• circuit, bucătărie, baie, balcon, etaj interme
diar, zona Zamfirescu, preț 45.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Magnoliei, preț 130.000 RON. tel. 0741/154401. 
227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, oaie, balcon, etaj 4, 
ocupabil imediat, zona Mărăști, preț 38000 euro. 
neg., tel. 074V154401,227542 seara. (A2)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
52 mo, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, contorizări totale, vedere la stradă, 
fără modificări, preț 140.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808,0745/302200. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă cu balcon, 
centrală termică termopan, parchet, fără 
modificări, preț 130.000 lei negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp. zona Lido, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări, igienizat; preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808.  (A4)
• urgent, apartament 2 camere bd. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg, 0740/317314. (A9)
• dec, camera cu parchet, etaj intermediar, ri
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg, tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145300 Ron, tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366.0788W0.490,0788/158483. 
(A10)

• Brad, paria; zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366.0788/040A90. (W15&483. 
(A10)

• Oști, rană centrală parchet, termopane, 
modificat merită văzut preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490, ii/kk/158483. (A10)

Cumpâr ap. 2 camere (04)
• zona B-dul Decebal) Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• In Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere in Deva, zonele: 
Progresului, bd. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314 'A91

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, in vilă centrală termică, 
oarchet, gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp. Deva, preț 49000 euro, neg., tel. 
0747/490290. (T)
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• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• circuit balcon, parchet, gresie+faianță ST 70 
mp, et. 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg, tel. 
0742/019418 (Al)
• zonă liniștită etaj 1, balcon închis, centrală 
termică parchet, preț 128000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță 2 băi, balcon, boxă et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Caipati, dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 
90.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, etl, dec, neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidec, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec, 2 bai, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică frumos 
amenajat și modificat, zonă liniștită, preț 82.000 
euro, negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808. (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808 (A4)
• etaj 1, bd. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0W1657D2,232808. (A4)
• decomandate. eoni Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tei. 
0788^65703, 0740/535095.232808 (A4)
• zonă ribaceștrari, etaj intermediar, deco
mandate. 2 băi. parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730'474275, 
0788/165703,232808. (Ă4) '

bătălia peni

• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva preț neg., tel. 231800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)

• Brad zonă centrală 2 bă, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• kad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1.2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366.0788/040.490. 
0788'158.483. (A10)

• Bra< str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366:0788/040.490; 0788/158.483. (A10) 
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Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (AO)
• în Devă cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• urgent, apartament 3 camere în Deva, zonele: 
bd. Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se 
oferă de la 180.000 lei. până la 230.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808.  (A4)
• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate. Oonmam, etaj 2, parchet. 2 băi, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică 2 băi. balcon, 
boxă et 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)
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Ești abonat i 
CL? Fiecare . 
lună din 
2007 îți 
aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca CLLlCHc.^ iar noi 
te răsplătim 
pentru fidelitatea 
ta! 2 iulie poate să 
te desemneze chiar 
pe tine 
câștigătorul unui 
vliculml 
Fii Abonatul lunii 
IUNIE!
Cu CL, e atât de H 
simplu să câștigi! H
REGULAMENT: La arert I
concurs nu pot participa I 
angajații S.C. Inform Media 
S.R.L. și nici rudele acestora de 
nradeie I si II Extragerea se va 
desfășură la -edacția Cuvântul 
Liber, 'n 2 .L; se ora 14 și se va

■ a eator. din baza 
CL Relații 

•- 21127$.

Doar cu noi pui bani deoparte
Numele
Prenumele
Adresa: Str.
Nr.___ Bl,
Localitatea

Sc.__ Ap.

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber Iți 
oferi acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOI!
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștfi pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

Telefon
da □ vreau sâ primesc In flecare dimineață. 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

DA □ vreau sâ devin ABONAT, sau sâ Îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

TALONUL TX TE STĂRI GRATUITA IsTl VALABIL DOAR PINTRl Cil 
(ARI IN ULTIMI LI <. LUNI NU AU TOST ABONAȚI l A T ’VAN’ 'l 
IIBTR St NICI CITITORI DE PROBA TALON'll Ni' A •.
ML Dl OBLIGAȚII HNANi lARI DIN PARTl A t iTITO- 1

• 1 lună=10,llei• 2iuni=2021ei• 31uni=3031ei• 61uni=60,61ei• 12 luni=121,2 lei
iDKTRIBUȚffi

PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 21uni= 17,8 lei• 3 luni=253 lei• 6 luni= 48,9 lei• 12 luni=89,9 lei
0254/211275, int. 8011
Sânii Mfriru a nr*m>  • MtaMtt OFERTA!

Depune talonul m cuuile speciale Cuvanr.2 liber <-. t.
Infera Media SRL. Deva str 22 Decem': r.~ ' â : - T- .v —
?3S4 211275. irz. pe.-sja.n4 ?- r.Lir (8
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA
anunți
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008pe bâză de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

înscrieri pentru anul universitar 2007-200Ș 
învățământ economic de licență la distanță:

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri

Finanțe, Asigurări, 
Bând fl Burse de Valori

Fihanțe
200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management
înscrieri:Etapa 1:16 iulie - 3 august 2007Etapa II: 4 august -12 septembrie 2007

Luni - Vineri 08°° - 1500; Sâmbătă - Duminică 1000 - 12°°Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8“ - 15M la sediul 
Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr.3, telefon 0254-235466.

Piese, accesorii (42)
SCȚ'EX-olîlM SRL TG. MUREȘ i 

PUNțt DE LUCRU BRAD

ANGAJEAZĂ CONFECȚIONERI 
ARTICOLE -TEXTILE

Oferim pachet salarial motivant! 
Informații la telefon: 0745.918096.

(99448)

• vândiienț Al. 15 inch, 5 găuri, 300 ron/set, tel. 
0722/721640. (I)
• vând uși partea dreaptă și trapă pt. Ford 
Sierra, total 50 ron. tel. 0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând numai împreună 17 geamuri termopane 
144x190 cm. cu feroneria aferentă, ramă PVC, 
dublă deschidere, stare impecabilă. 190 
euro/buc., negociabil, tel. 0745/096675. (T)
• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță, 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică, birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, informații la tel. 0723/851439. (T)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al 
SC ALEXCOM SRL-în faliment, cu sediul în Orăștie, str Erou Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara anunță vânzarea la licitație publică a următoarelor active:- Corp principal de producție, platforme betonate și teren în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top (3243/Vb/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este de 170.500 RON + TVA.Licitația va avea loc în data de 20.07.2007, ora 11.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului, în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254- 240807, fax 0254-206241.

(99843)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Nokia 6680, argintiu, importat din
Irlanda, necesită decodare, preț 80 euro, 
informații la tel. 0722/666470. (T)

Electrocasnice (56)
• vând 2 mașini de cusut industriale liniare, 
triploc cu 2 ace și mașină de croit, prețuri avata- 
joase, tel. 0745/096675. CD
• vând mașină de cusut Singer, mașină de 
spălat Albalux 10. tel. 216036. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• donez plslcuțe de 10 și 12 săptămâni splen
dide și sănătoase, tel. 211404, Deva, 0730/008237. 
(T)
• schimb cu o ieduță sau vând un ied de 3 luni 
de cca 15 Kg. preț 8 lei/Kg viu. achit diferența de 
preț în caz de schimb, tel. 211404,0730008237. (T)

• vând capre cu leii, Medlnd, nr. 83, 
telefon 0254/246326. (nr. 9/2MU007)

parte a unei corporații Internationale mass-media 
A' ■* care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

* șl servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul

• vând en-gross porumb pentru floricele, capac
itate de expandare 99%, fotolii din burete, 
pentru copii, multl-funcționale, design deosebit 
cu profile din aluminiu, tel. 0745/096675. (T)

• vând papagal rosella și agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel, 0720/400440.
• vând pul ciobănesc carpatin, vaccinați șl 
deosebit de frumoși, tel. 210900,0744/611145. (T)

• cumpăr aeseurf plastic (lăzi, palețl, etc), tel. 
214664,0723/301857.(T)
• vând construcție 8/20m, pentru recuperare 
materiale construcție (piatră fasonată, 
cărămidă, țiglă, lemn coame, etc), tel. 210900, 
0744/611145.(T)
• vând copertină din mușama roșie, dimensi
unea 3x2,20 metri cu schelet metalic demontabll. 
preț negociabil, tel. 0745/096675. (T)

« vând fereastră nouă in 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată, tel. 
0254/215795.(T)

• vând urgent cântar 100 kg, tip Balanța 
Sibiu, aspirator mare Zanussl aer-apa. 
imprimantă LX300 pe ace, aproape nouă, 
calculator, prețuri negociabile Deva, tel. 
0752/206785. (nr. 4/18.06.2007)

• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
Informații la tel. 0724/316174, Deva. (T)

• vând vermorel (din cupru) pentru stropit 
pomi, legume, preț 35 ron, tel. 220956, (T)
• vând yalle șl lacăte ântlefracțle ABUS, 
Germania, tel, 214664,0723/227569. (T)

• pierdut carte de identitate pe numele Stingă 
Nlcolae Mlrcea. Se declară nul. (nr. 7/20.06.2007) 

e alimentează de minim 50 tel noi ia Lukoil Brad 
și poți câștiga unul dintre cele 3 premii 
participând ia concursul ce va avea loc in data 
de 15 Iulie, (nr. 7/19,06.2007)
• mamă a doi copii, mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439. (T)
• Neulll Călătoriți Ieftin și rapid numi- cu 
Olimpia Travel te fiecare zi de miercuri te: 
Spania. Portugalia. Anglia. Belgia. Olanca. 
Franța. Germania, italia Grecia Tel. 0745/568861. 
0742/121148 0749/037604. (97302)

Ungariei, cât ți in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente 
pentru Hunedoara

Condiții:

o cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;
o capacitate de convingere
o seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:
o lucru intr-o echipă tânără și dinamică; 
e mediu de lucru profesional și competitiv;
e salariu atractiv in funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211276, lnt. 8811.
Persoană de contact: Andrea Szancsali, 

tel. 0724/388681
E-mall: andrea.szancsall@lnformmedla.ro

Altele (61)

Pierderi (62)

Milei Paraschlva blnscuvântats de Dumnezeu vine in 
ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice soe'ința 
Maica Paraschlva deschide canea sfinți veche de sute 
de ani, vliloneazi cu exactitate trecutul treze-tui j, 
viitorul prin cartea sfânt»

Sunt Maria și Dumnezeu so Binecuvântez» o*  MKuta 
Paraschlva. care onn ’vgâcvna*  e -n-e v-iec«t de o 
boali fM soar anți

i

Prestări servicii (72)

Anca an CSMn aax Mânuței
Psraatfwa oantn. câ "n-a aeugat canina.
Cnss dr Semen» Jvre». s-o Br-ec.ii-teze ot 
Micuța ParaacM*  penru ca avnșat 
IEMStm ar tam*e
SaM VMM ar -ațeț * Sunm. M o cmecwi-tete 
pa MBcjm Hreacnee c*  r-e «cat ae sețe

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

Comemorări (76)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
porsoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, moderne. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/485835. (7/244)5)

Astăzi se împlinesc 6 luni de când a plecat, atât de devreme de lângă noi, cea care a fost draga noastră mamă și fiică
POPA CRĂIȚA

Oferte locuri de muncă (74)

Va fi veșnică in gândurile și rugăciunile noastre, care se înalță către Dumnezeu. Familia.
• angajăm șoferi categoriile D și Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, intre orele 
08.00 și 16.00. (nr. 7/18.06.2007)
• angajez personal pentru magazin de biciclete. 
Informații la telefon 0744/575217. (nr. 
8/19.06.2007)
• angajez vânzător floral,în Deva, Eminescu, nr. 
42. Informații la telefon 212864. (nr. 10/13.06.2007)
• societate comercială în construcții angajează 

: j urgent muncitori necalificați și elevi peste 16 ani 
a pe perioada vacanței de vara. Relații la telefon 
g 0722/319442. (nr. 5/20,06.2007)

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 12.08., 
tel, 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.08., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06.. 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara. 1 post, data limită 31.12., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
12.08.. tel. 213244, între orele 9-16,
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
16.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.07.,tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Lupani, 1 post, data limită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Lupani, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
o vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Petroșani. 1 post, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vopsitor Industrial, Brad, 1 post, data limită 
30,06., tel. 213244, între orele 9-16I

• vopsitor Industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

o zidar pietrar, Deva, 4 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.

o zidar pietrar, lupenl, 6 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, Intre orele 9-15

• zidar restaurator, Câian. 1 post data limită
31.07, tel. 213244. intre orele 9-16.

• zidar rocar-tencuitor, Deva 2 posturi, data 
limită 30,06,tel. 213244, între orele 9-18
o zidar rosar-tencuitor, Deva 10 posturi, data 
limită 29,06, tel. 213244, între orele 9-16.
■ zidar rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, intre orele 9-16.
■ zidar rosar-tencuitor, Deva, 8 posturi, data 
limita 30,06, tel.213244, între orele 9-16.

o zidar rosar-tencuitor. Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar rosar-tencuitor, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

• zidar rosar-tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

• zidar rosar-tencuitor, Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

(nr. 4/20.06.07)

Familia reamintește tuturor prietenilor, colegilor și cunoscuților că s-a scurs un an de la trecerea în veșnicie a dragului nostru
PĂTRULESCU ARISTICÂParastasul de pomenire va avea loc la Biserica Ortodoxă din Parcul Opera, sâmbătă 23.06.2007, ora 10.00.

Lacrimi și gânduri pioase pentru 
sufletul lui nobil.

(nr. 2/20.06.2007?

• zidar rosar-tencuitor. Orăștie. 1 post, data 
limită 30.06.. tel. 213244, intre orele 9-16.
• zidar șamotor Hunedoara. 1 post, data limita 
30.07, tel. 213244, intre orele 9-16.

• zidar samotor Hunedoara. 2 posturi, data 
limita 25,07, tel.213244, între orele 9-16.

• zidar șamotor. Hunedoara, 2 posturl.data 
limita 30,06, tel.213244, între orele 9-16.

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și al ceva de 
vândut/cumpărat/Închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber" 
instalate in următoarele puncte:

Dova:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamflrescu • 
B-dul Decebal;
5. Cepromln;

Orăștie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia”

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Stntuhahn - SC Mureș Aliment

Stmoria - Librăria situată in
P ța L'nirll

AaoBȚBrlte d* * atică publici
tate emu gratuit» pentru 
pertoauMâ» fizice. g

mailto:andrea.szancsall@lnformmedla.ro


Explozie în capitala niponă
•încă un premiu. „Lampa cu căciulă", in regia lui Radu Jude, cel mai premiat ; scurtmetraj românesc din ultimul an și { jumătate, a câștigat premiul Danzante, în j valoare de 9.000 de euro, la cea de-a j 35-a ediție a Festivalului Internațional de I Film Huesca.

Dragonii Tradiționala cursă a băr-i cilor dragon s-a desfășurat, ieri, în portul Aberdeen din Hong Kong. (Foto: epa)

Tokyo (MF) - O explozie produsă ieri la un complex balnear din centrul capitalei nipone Tokyo s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea altor patru persoane, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, precizând că nu se cunoaște cauza deflagrației, relatează Reuters. Se pare că incidentul a fost provocat de explozia unei centrale termice.Imaginile difuzate de tele- viziunile nipone prezentau muncitori transportând un rănit și căutând printre dărâmăturile clădirii afectate de explozie, din care a rămas doar scheletul metalic. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe. Presa a relatat că
Ținute feminine de top

Record la lici
tațieLondra (MF) - Un tablou de Monet vândut cu 26,7 milioane de euro și o lucrare de Joan Miro adjudecată pentru 9,8 milioane de euro se numără printre obiectele de artă modernă scoase la licitație la Londra de casa Christie's, vândute pentru suma record de 178 de milioane de euro. Tabloul
Versiuni 
YouTubeParis (MF) - Compania americană YouTube, lider mondial în domeniul serviciilor video online, a lansat, ieri, nouă versiuni internaționale ale site-ului cu același nume, pentru a se adapta la nevoile utilizatorilor din țări diferite. Țările care vor beneficia de serviciul YouTube în limba de circulație locală sunt Brazilia, Franța, Irlanda, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Spania și Marea Britanie.

Julia Roberts
. (Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - Rochia albă purtată de Marilyn Monroe în filmul „Șapte ani de căsnicie”, în scena în care partea de jos a ținutei zboară după ce a fost lovită de un curent de aer provenit de la o gură de aerisire de la

A născut
Los Angeles (MF) - 
Julia Roberts a adus 
pe lume al treilea 
copil, un băiețel care 
a primit numele de 
Henry Daniel, într-un 
spital din Los Ange
les, au anunțat, luni, 
agenții celebrei 
actrițe americane. 
Julia Roberts (39 ani), 
și soțul său Danny 
Moder (38 ani) mai 
au doi copii, gemenii 
Hazel și Phinnaeus, 
născuți în 2004.
Roberts și Moder, de 
profesie operator 
imagine, s-au 
căsătorit în iulie 
2002.

Celebra rochie a lui Monroe
(Foto: FAN)

Ostaticii au fost eliberați

Colibri Studii recente referitoare la încălzirea globală au stablilit că numeroase specii de animale sunt amenințate cu dispariția, între care și păsările colibri. (Foto: epa)
........................ ........ .................................................................................)

■ Două persoane înar
mate luaseră, ieri, șase 
ostatici într-o bancă din 
apropiere de Paris.Paris (MF) - Toți ostaticii reținuți, ieri, de două persoane înarmate, au fost eliberați în siguranță, a anunțat prefectura, citată de AFP. Cei doi infractori au fost arestați de forțele RAID, unitatea de elită a poliției naționale, care au reușit să pătrundă în cursul după-amiezei în sucursala băncii Credit Lyonnais din Rungis, suburbie situată la sud de Paris, a declarat o sursă din cadrul poliției.Ofițerii din cadrul RAID au purtat negocieri cu infractorii, potrivit unei surse din cadrul

Academie nazistă în BerlinBerlin (MF) - O academie nazistă, creație a arhitectului Albert Speer, uitată de decenii, a devenit ținta unei vânători de comori în Berlin, după ce o companie specializată în dezgroparea relicvelor a anunțat descoperirea clădirii sub un munte de moloz. Uriașul complex, care urma să facă parte din noua capitală â celui de-al treilea Reich, era destinat pregătirii unei noi generații de ingineri militari naziști însărcinați să producă „arme minune”. Hitler a pus piatra de temelie în 1937, dar lucrul la această contrucție s-a oprit trei ani mai târziu, după ce luptele din cel de-al doilea război mondial au luat amploare. Academia, al cărei buget inițial a fost de 80 de milioane de mărci germane și care urma să adăpostească 5.000 de persoane, a fost îngropată sub 40 de milioane de tone de deșeuri.

Câștigători
■ Amy Winehouse, Alice 
Cooper și Ozzy 
Osbourne s-au numărat 
printre marii câștigători.Londra (MF) - S-au desemnat câștigătorii premiilor MOJO pe 2007, care au fost decernate la Londra, în urma voturilor cititorilor prestigioasei reviste muzicale. Nominalizată la trei categorii, cântăreața britanică

A rămas scheletul metalic (Foto: epa)cel puțin o persoană ar fi blocată în subsolul clădirii, deși informația nu a fost confirmată de pompieri. La fața locului au sosit cel puțin șase ambulanțe și zece mașini de pompieri.
metrou, a fost aleasă cea mai celebră ținută feminină a tuturor timpurilor, informează The Sun. De la lansarea filmului, în 1955, scena a fost copiată în sute de filme și fotografii, de celebrități din toată lumea.Pe a doua poziție în topul realizat de site-ul de modă www.missbutterfly.co.uk s-a situat rochia mini neagră purtată de Audrey Hepburn în „Mic dejun la Tiffany's”, în rolul său ca Holly Golightly. Rochia, creată de Givenchy, a fost vândută recent la licitație pentru suma de 800.000 de dolari.Personajul animat Jessica Rabbit s-a situat pe poziția a treia în top datorită rochiei roșii extrem de sexy cu care a furat inima lui Roger Rabbit și a altor milioane de oameni în „Cine vrea pielea lui Roger Rabbit” (1988).

Infractorii au fost arestați de forțele RAIDforțelor de ordine. La fața locului s-au aflat și echipe de tehnicieni din cadrul poliției, alături
ai premiilorAmy Winehouse (23 ani) a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun cântec al anului, „Rehab”. La categoria „cea mai bună interpretare live” a câștigat trupa canadiană Arcade Fire, în timp ce la categoria „cel mai bun album” a câștigat trupa The Good, the Bad and the Queen.Premiul MOJO Maverick a revenit trupei post-punk Echo & the Bunnymen, în timp ce

Ramona este născută în zodia I>ei îi plac muzica, Inter netul și modelingul.

de echipaje de pompieri și ambulanțe. Grilajul metalic care asigură protecția băncii
MOJOJoy Division a primit premiul pentru contribuție excepțională la dezvoltarea muzicii.Alice Cooper a fost onorat cu premiul MOJO Hero, iar Ozzy Osbourne a primit premiul MOJO Icon.Rudele cântărețului Bob Marley au venit să ridice premiul pentru „cel mai bun album reeditat postum”, „Exodus”, iar The Doors a fost inclusă în MOJO Hall of Fame. 

a fost coborât, potrivit polițiștilor, care au precizat că sistemul de securitate a fost activat de angajații băncii pentru a-i bloca pe infractori în interior. O altă sursă din cadrul poliției a declarat că un angajat al băncii a reușit să scape în momentul în care infractorii au pătruns în incintă și a declanșat alarma. Trei femei au fost eliberate în jurul orei 12.00 (13.00, ora României), de către infractori, care aveau arme de mână, conform unei surse din cadrul poliției. Un al patrulea ostatic a fost eliberat în jurul orei 13.00 (14.00, ora României).în interiorul băncii se mai aflau un client și un angajat, precum și cei doi infractori, în momentul în care au pătruns forțele RAID.

Abora III, un vas> construit din stuf și frânghii, a fost testat1 luni, la New York.Vasul va încerca să traverseze oceanul iAtlantic, proiect al cercetătoruluiDominique Gorlitz de laUniversitatea din Bonn, j 
(Foto: EPA) .

http://www.missbutterfly.co.uk

