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Editorial
de Ștefan Ciocan

Vetala criză politică 
poate distruge România

Guvernul Boc se află din nou în fața unui ex
amen major. Opoziția amenință cu trecerea 
moțiunii de cenzură și în consecință cu căderea ex
ecutivului. Cred că în realitate nici Ponta și nici An
tonescu nu-și doresc în acest moment scaunul de la 
Palatul Victoria, chiar dacă liderul liberal a declarat 
că și-ar asuma sarcina guvernării. Ce ar însemna în 
acest moment căderea guvernului, indiferent cât de 
bun sau incapabil ar fi acesta? în primul rând ar 

însemna întârzierea sau chiar anularea creditelor de 
la FMI și Uniunea Europeană, pentru că s-ar în
târzia nepermis de mult aplicarea măsurilor 
anticriză. în același timp, discuțiile pentru formarea 
unui nou guvern ar arunca România într-o criză 
politică cu atât mai gravă cu cât s-ar suprapune 
peste cea economică. România ar urma scenariul 
Greciei și mai nou al Ungariei, țară care a anunțat 
că are șanse micî să evite intrarea în incapacitate 
de plată. Datoria publică a Ungariei a depășit 70 de 
procente din PIB. Partidul socialist din Ungaria, 
care a guvernat până recent țara vecină, nu a redus 
salariile și pensiile ci le-a înghețat timp de un an 
preferând să crească taxele. în acestă situație indus
tria a scăzut foarte tare și cheltuielile publice au fost 
suportate din credite. Pe cale de consecință bugetul 
Ungariei s-a împovărat îngrijorător, datoria publică 
ajungând la un nivel fără precedent. în România 
deocamdată datoria publică este sub 30 la sută din 
PIB. Dacă banii de la FMI și Comisia Europeană 
vor fi investiți în economie și nu consumați în 
domenii neproductive, România are șanse reale să

termine anul 2011 într-o ușoară creștere economică, 
așa susțin specialiștii Băncii Mondiale. în aceste 
condiții, chiar dacă măsurile anticriză sunt 
dureroase pentru populație, nu cred că este momen
tul acum pentru adâncirea crizei, cu costuri sociale 
și mai grave. Opoziția a prins un moment favorabil 
să se afirme în apărătorul populației sărăcite. Dar 
nici opoziția nu are soluții miraculoase de ieșire din 
criza economică. Declanșarea unei crize politice ar 
fi ce-a mai proastă soluție pentru moment. De 
aceea, cu tot scandalul pe care-1 fac, nici social- 
democrații și nici liberalii nu sunt hotărâți să-și 
asume guvernarea, pentru că asta ar însemna o ero
dare gravă a imaginii și pierderea electoratului. în 
momentele de criză cel mai ușor este în opoziție, 
postura din care se poate crtica orice. Pentru că sunt 
convins că indiferent ce măsură anticriză ar fi luat 
Guvernul, opoziția ar fi găsit mii de argumente cu 
care să demonstreze că este proastă dar fără să 
propună nimic în loc. Poate doar o adâncire a crizei 
prin dărâmarea Guvernului.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 H. Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Spini - Simeria
► DN 7 Mintia - Vețel
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► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Petroșani pe DN 66

■^Sfântul Zilei HOROSCOP
greco-catolic
Sf. ep. m. Teodot 

al Ancirei.
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Cartofi 
franțuzești

Sfântul Teodot, 
episcopul Ancirei

Sfanțul Teodot s-a născut în Galatia (Asia Mică) și 
a fost episcop al cetății Cirene din Cipru. în timpul unei 
prigoane a creștinilor din timpul păgânului împărat 
Liciniu (311-324), Sfântul Teodot îl mărturisea pe Hristos 
fără opreliști, cerându-le păgânilor să lase deoparte idolii 
și să se închine la adevăratul Dumnezeu. Sabin, ighe- 
monul insulei Cipru, a poruncit arestarea episcopului și 
aducerea sa la judecată.

Auzind de porunca ighemonului, episcopul n-a mai 
așteptat după soldați ci s-a dus singur la ighemon, 
spunându-i: „Eu, cel pe care-1 cauți, sunt aici. Am venit 
să-l propovăduiesc pe Domnul Dumnezeul meu. Dacă ai 
ști tu bunătatea Dumnezeului meu, în Care îmi pun eu 
nădejdea, și Care în urma acestor chinuri mă va încununa 
pe mine cu fericita nemurire, și tu ai vrea să suferi aceste 
chinuri numai să dobândești ceea ce am”.

Ighemonul a hotărât să fie bătut fără milă, să-l atârne 
de un copac și să-i scrijelească trupul cu obiecte ascuțite, 
după care l-a aruncat în închisoare. După cinci zile, Sfân
tul Teodot a fost dus în fața ighemonului care, a crezut 
că după atâtea chinuri, sfântul a renunțat la credința lui 
ca să nu mai sufere mai mult.

Cu toate acestea, Sfântul Teodot nu a încetat să-L 
proslăvească pe Hristos. La început, l-au pus pe un grătar 
de fier sub care au aprins un foc; apoi i-au bătut cuie în 
tălpi și l-au pus să meargă. Mulți dintre martorii 
suferințelor martirului au fost atât de impresionați de 
răbdarea cu care acesta îndura chinurile și de inspirația

divină a cuvintelor sale, încât au crezut ei înșiși în Hris
tos. Auzind acestea, Sabin a ordonat să oprească tortura 
și să-1 arunce pe sfânt în închisoare.

în timpul Sfântului Constantin Cel Mare (prăznuit 
în 21 mai), creștinilor li s-a permis să-și manifeste 
credința și printre cei eliberați din închisori s-a aflat și 
Sfântul Teodot. Acesta s-a întors în Cirene și după doi ani 
în scaunul episcopiei, a adormit întru Domnul în pace 
prin anul 326.

Ingrediente:

700 g cartofi
150 g smântână
150 g cașcaval sau em- 

menthal
1-2 ouă (opțional)
piper alb, un vârf de cuțit 

de nucșoară

Mod de preparare:

Cartofii se spală, se curăță 
de coajă și se taie în rondele 
de 1 cm grosime. Se fierb în 
apă cu sare.

Se dă prin răzătoarea 
mare cașcavalul. Se ames
tecă cașcavalul cu smântână, 
piperul, nucșoara eventual și 
ouăle. Se împart cartofii și 
sosul în două sau în trei în 
funcție de dimensiunea tăvii 
(2-3 I). în tavă se pun un 
rând de cartofi, sos, cartofi și 
iar sos. Se preîncălzește cup
torul la 190°C; se gratinează

7 iunie
I de-a lungul timpului

1494: Spania și Portugalia au semnat Tratatul de 
I la Tordesillas, prin care Lumea Nouă (America) era 
j- împărțită între cele două țări

1775: „Coloniile Unite" își schimbă denumirea în 
S Statele Unite ale Americii

1958: La București, atleta Iolanda Balaș a stabilit 
recordul mondial la săritura în înălțime - 1,78 metri

1995: Regizorul Lucian Pintilie a primit distincția 
’franceză Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor

2001: Partidul Laburist a lui Tony Blair rămâne Ia 
nutere după ce câștigă alegerile generale

2009: Alegeri pentru Parlamentul European în 
HRomânia, 2009

L L S-au născut:
» t 1848: Paul Gauguin, pictor francez (d. 1903)

1862: Philipp Lenard, fizician german, laureat al 
Premiului Nobel (d. 1947)

1874: Alexandru lacobescu, poet, prozator, 
traducător român (d. 1945)

1886: Henri Coandă, inginer român (d. 1972)
1928: James Ivory, regizor american
1940: Tom Jones, (Thomas Jones Woodward), 

cântăreț britanic
1958: Prince, muzician american

Comemorări:
1394: Ana de Bohemia, prima soție a regelui 

Richard al 11-lea al Angliei (n. 1366)
1710: Louise de la Valliere, metresa regelui Lu

dovic al XlV-lea al Franței (n. 1644)
1716: Stolnicul Constantin Cantacuzino, diplomat, 

istoric și geograf român
1966: Jean Arp, sculptor, pictor și poet francez (n. 

1886)
1980: Henry Miller, scriitor american (n. 1891)
2002: George Ioan Dănescu, general și politician 

român

în relațiile cu cei din jur apar 
unele perturbări. Riști să te cerți cu un 
prieten sau cu partenerul de viață, sau
trebuie să suporți o situație stânjenitoare. Di
fericire nu ești ranchiunos și nu ai resentimente

Evită să ceri la nesfârșit dovezi 
de iubire și de fidelitate partenerului 
de viață, presiunile ar putea face să se 
întâmple exact lucrul de care te temi.
Aspectul financiar este oarecum confuz sau de
zordonat.

Nativii sunt puși pe cuceriri și o 
fac cu un entuziasm aproape fanatic, 
chiar dacă adesea pășesc pe un câmp 
minat. Cu talentul lor imbatabil vor
ieși învingători la sfârșitul acestei aventuri.

Este important să faci mișcare 
pentru a rămâne în formă. Apucă-te de 
un sport și alege un program de 
exerciții regulat. Ai grijă de bani, căci
perspectivele astrale nu sunt dintre cele ma
fericite, mai ales investițiile pe termen lung.

Investești într-un proiect per
sonal sau întf-o nouă activitate. Grație 
eforturilor tale, te vei bucura în curând
de rezultate. Există posibilități de 
evoluție, în special pentru nativii din pr'
decan.

Apar probleme cu persoanele 
apropiate. Mai secretoase ca niciodată, 
nativele se închid în cochilia lor, însă 
acest lucru nu te face mai puțin critică
la adresa celor din jur. Aceștia cu greu se vo 
descurca lângă ea. Astăzi acționezi într-un mo< 
organizat, știind precis ceea ce vrei și îndrep 
tându-te spre ținta cu pași preciși.

Persoanele apropiate au nevoie 
de prezența ta, însă nu ai timp suficient 
să te ocupi de ele. Fă în așa fel încât să 
nu se simtă complet abandonate. îți
canalizezi energia pe câteva obiective specifice
și câștigi astfel în eficiență.

Cauți armonia în sfera 
familială, evitând pe cât posibil 
subiectele spinoase sau comporta
mentele provocatoare. Este un mo
ment prielnic pentru rezolvarea unor probleme 
dificile.

Ai aliați de invidiat. întâlnești 
persoane încântătoare și îți creezi 
relații utile. Popularitatea ta este din 
ce în ce mai mare. Fii atent la con-
fictele cu persoanele din jur de care depinzi.

le Bancurile zilei
Rezultatele obținute sunt la 

înălțimea eforturilor făcute. Marea 
majoritate a ideilor și proiectelor vor 
găsi un ecou favorabil.

Când un bărbat deschide 
portiera mașinii soției sale, 
de un lucru poți fi sigur: ori 
mașina e nouă, ori femeia!

© © ©

- E adevărat, tăticule, că 
în unele părți ale Africii băr
batul nu își cunoaște soția 
decât după căsătorie?

- La fel se întâmplă în

toate țările!

© © ©

Un băiețel îl întreabă 
pe tatăl lui:

- Tăticule, cât costă să te 
însori?

Tatăl răspunde:
- Nu știu, eu plătesc 

încă...
© © ©

Două prietene:
- Dragă, spune și tu, nu 

e viața asta groaznică? Ori 
de câte ori dau și eu de un 
bărbat cumsecade, descopăr 
că fie el e însurat, fie eu sunt 
măritată.

© © ©

- Doamnă, știți că soțul 
dv. vă înșeală?

- Bineînțeles, știu cu 
cine, știu unde și când, dar 
nu mi-am dat seama cu ce...

© © ©

- Iubito, trebuie să-ți 
spun ceva grav: sunt căsăto
rit!

- Vai ce m-ai speriat! 
Am crezut că ți-au furat ma
șina!

Este o zi bună pentru a recupera 
niște sume de bani care îți sunt da
torate. Ai însă grijă că odată primite să 
nu le cheltuiești, se poate să primești
reproșuri din partea anturajului. în dragoste ai 
parte de romantism, tandrețe și devotament.

Te simți cumva prizonierul con
strângerilor familiale, iar acest lucru te 
indispune. Trebuie însă să știi că ai
calitățile necesare pentru a-ți organiza viața în
așa fel încât să le faci mai puțin apăsătoare.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725
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Una dintre soluțiile pe care nu le-a luat în seamă 
prefectul este respectarea semnalizării rutiere din 
cartierul "Ceangăi”, unde nu au acces mașinile mai 
mari de 7,5 tone.
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Prefectul Dezsi i-a mințit pe „ceangăi”
Prefectul județului Hune

doara, Atilla Dezsi, nu și-a res
pectat angajamentele luate de 
mai bine de două luni în fața 
locuitorilor cartierului Cean
găi, din Hunedoara. Acesta a 
găsit soluții aberante pentru 
problemele lor, dar oamenii 
disperați l-au crezut pentru 
moment După mai bine de 

două luni, în care reprezentan
tul guvernului în teritoriu a 
uitat total de promisiuni, oa
menii și-au dat seama că au 

''•fost mințiți în cel mai demago
gic mod cu putință.

Locuitorii cartierului „Ceangai” 
din Hunedoara au bătut în ultimii doi 
ani la ușile instituțiilor administrative, 
reclamând problemele pe care le au din 
cauza activităților derulate de 
societățile comerciale din zonă. Princi- 

la nemulțumire a „ceangăilor” o 
reprezintă mașinile de mare tonaj care 
circulă prin cartierul lor, afectându-le 
locuințele și tulburându-le liniștea în 
toiul nopții.

Dezsi i-a „aburit” 
și i-a uitat

In urmă cu peste două luni Prefec
tul Attila Dezsi anunța ca pe o victorie 
personală rezolvarea problemei locuito
rilor din cartierul „Ceangăi”. Soluția 
găsită de reprezentantul guvernului era 
atât de aberantă încât i-a făcut să 
zâmbească pe reprezentanții firmelor 
din zonă, convocați la o întâlnire de 
mediere cu reprezentanții locuitorilor. 
Prefectul le-a garantat rezolvarea prob
lemei prin construirea unui drum ocol
itor, care să permită accesul 
camioanelor la firmele din zonă, fără a- 
i deranja pe localnici, „ceangăii”, con
struit pe banii societăților comerciale 
din cartier. De asemenea Dezsi anunța 
la momentul respectiv că una dintre 
firme s-a angajat să realizeze rețeaua de 
canalizare în cartier din fonduri proprii. 
Investițiile despre care vorbea Dezsi i- 
ar fi costat pe patronii firmelor din 
cartier cu mult mai mult decât relocarea 
punctelor de lucru, dar „întâiul stătător” 
al județului nu a făcut asemenea calcule 
și s-a hazardat în promisiuni doar ca să- 
i liniștească pentru moment pe cetățenii 
nemulțumiți.

Lupta 
oamenilor sărmani 
cu „sistemul”

După două luni în care a constatat 
că nimeni nu mișcă nici măcar un deget 
ca să-i ajute, Tiberiu Galambos, 
reprezentantul locuitorilor cartierului 
Ceangăi, declară că soluționarea prob
lemei celor pe care îi reprezintă, a 
rămas la stadiul de promisiune. „De 
doi ani, ne luptăm cu morile de vânt. 
Nimeni nu face nimic pentru locuitorii 
din Ceangăi. în luna martie, l-am con
vins pe prefect să organizeze un dialog 
între localnici, societățile comerciale 
din zonă și câteva instituții în măsură să 
rezolve problema: Garda de Mediu, 
Agenția pentru Protecția Mediului, Ser
viciul Control Calitate Lucrări de 
Construcții, Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Hunedoara. Am plecat de la 
discuții cu promisiunea fermă, din 
partea prefectului, de a ne revedea peste 
trei săptămâni pentru a demara lucrările 
la drumul ocolitor. Cu promisiunea am 
rămas. Nu s-a mai organizat nicio întâl
nire și nu s-a făcut nimic” spune 
Galambos. Bărbatul crede că inerția 
autorităților are în spate „niște in
terese”. „Toți sunt înțeleși între ei:

Reprezentantul locuitorilor din "Ceangăi", Tiberiu Galambos 
bate, jără nici un rezultat, de peste doi ani la ușile autorităților g

instituțiile cu societățile din „Ceangăi” 
și instituțiile între ele. E clar, instituțiile 
din județ nu apără interesele cetățenilor; 
au alte interese murdare” afirmă 
nemulțumit hunedoreanul care din anul 
2008, se luptă cu „morile de vânt” fără 
niciun rezultat. Ladislau Borbely, un 
bătrân din cartierul afectat de actiitatea 
economică a câtorva firme, crede că 
singura modalitate de a li se rezolva 
problema ar fi ca prefectul Dezsi să o 

simtă pe pielea lui: „Să vină domnu’ 
prefect să doarmă la noi numa o noapte. 
Să vadă dacă lui i-ar place să i se 
zguduie noaptea patu’ și la 4 să-l 
trezească mașinile care circulă pe aici, 
printre case” propune bătrânul.

•

Doriana Matei 
Alexandru Avram

în învățământ și sănătate salariul mediu trece de 1.500 de lei
Angajați din învățământ și să
nătate sunt mult mai bine plă- 
iți decât cei din mediul privat 
Dacă salariul mediu „la pa
tron ” nu depășește 900 de lei, 

în școli și spitale angajații câș
tigă în medie peste 1.500 de let

Dascălii din județul Hunedoara 
câștigă în medie 1800 de lei pe lună. 
Salariile acestora sunt cuprinse între 
900 de lei pentru un învățător debutant 
și peste 8.000 de lei pentru anumite cat
egorii ’’privilegiate” din învățământ.

Directorii de școli 
în topul salariilor 
bugetarlor

în nici una dintre centrele de 
execuție bugetară din înățământul 
județului Hunedoara salariul maxim nu 

1 scade sub 2.500 de lei, dar poate atinge 
și 9.700 de lei. în învățământul 
preșcolar recordul salarial îl deține 
Centrul de Execuție Bugetară nr. 2 din 
Petroșani unde salariul maxim este de 
7.633 lei, iar venturile medii ale 
angajaților depășesc 2.000 de lei. La 
nivelul județului Hunedoara salariul 
mediu al angajaților din învățământul 
preșcolar a fost în luna aprilie de 1.857 
lei.

Nici angajații din învățământul se

cundar general nu se pot plânge de ven
ituri reduse. Media salarială în acest 
domeniu este de 1.943 lei. Unul dintre 
recordurile salariale se înregistrează la 
Școala Generală „Dr. Aurel Vlad” din 
Orăștie cu un maxim al venturilor de 
7.041 lei și o medie de 3.137 lei. 
Dascălii din învățământul secundar 
tehnic sau profesional, câștigă în medie 
peste 1.800 de lei. Salarile maxime în 
acest domeniu au fost cuprinse, în luna 
aprilie, între 9.701 lei la Liceul Grigore 
Moisil din Deva și 2.508 la Seminarul 
Teologic Prislop. Mediile salariale la 
unitățile școlare din acest domeniu sunt 
cuprinse între 3.240 de lei, la Grupul 
Școlar Nicolaus Olahus și 930 de lei la 
Seminarul Teologic din Prislop.

Bani frumoși 
în universități 
și cluburi școlare

în cele două unități de învățământ 
superior din județul Hunedoara salariile 
maxime se apropie de 10.000 de lei, 
9.940 de lei la Facultatea de Inginerie 
din Hunedoara și 9.686 de lei la Uni
versitatea din Petroșani. Salariile medi 
în cele două instituții de învățământ 
ajung la 2.574 lei la Hunedoara și 2.682 
la Petroșani.

La Palatul Copiilor din Deva 
dascălii câștigă în medie 1.884 lei, dar 
cel mai mare salariu atinge 5.222 de lei. 

Salarii peste 4.000 de lei sunt plătite și 
la cele trei cluburi sportive școlare din 
Deva, Hunedoara și Petroșani.

în școlile speciale de la Păclișa și 
Săcel cele mai mari venituri depășesc 
6.500 de lei, iar media salarială trece de 
1800 de lei.

Un caz special în învățământul 
hunedorean este Casa Corpului Didac
tic unde cei 20 de angajați primesc în 

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro
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DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 17.06.2010, ora 12, 
licitație deschisă de tip mixt pentru masă lemnoasă pe picior din producția anului 
2010. Preselecția va avea loc în data de 14.06.2010, ora 15. Preselecția și licitația 
se vor desfășura la sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista 
partizilor care se licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet 
la adresa: www.rosilva.ro. După licitație, precum și în intervalul 18.06.2010 
-10.07.2010, vor avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase 
nevalorificată prin licitație. Condițiile de admitere la negociere sunt aceleași ca la 
licitație. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254.205100, fax: 0254.205111.

medie 3.124 de lei.

Sănătatea, 
un domeniu bogat

Și în spitalele hunedorene salariile 
medii ale angajaților depășesc 1.600 de 
lei. Acestea oscilează între 1.923 de lei 
la Spitalul Județean de Urgență și 1.540 

la Spitalul Municipal din Lupeni. 
Salariul maxim în spitalele din județul 
Hunedoara a fost, în luna aprilie, de 
9.044 lei și s-a plătit la Spitalul 
Județean de Urgență.

La serviciul de ambulanță salariul 
maxim a fost de 9.772 lei iar media 
veniturilor de 2674 lei.

Alexandru Avram

Societate comercială din Deva 
angajează 

secretară
Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap.22, parter 
și la telefon 0254/234.448, între orele 8-16, 

de luni până vineri.

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului” 
Informații suplimentare la sediul societății 

din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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Moneda unică europeană este în pericol de dispariție în următorii 
cinci ani, dacă actuala componență a zonei euro se va păstra, po
trivit unui sondaj în rândul analiștilor britanici realizat de publica
ția the Sunday Telegraph.

Cupa DHS merge la Colegiul „Transilvania”
Dosare penale din cauza 

alcoolului

Doi conducători auto s-au 
ales cu dosare penale după ce au 
fost prinși de oamenii legii, în 
trafic, cu alcoolenjie peste 
limita legală. Astfel, sâmbătă, în 
jurul orei 08:30, a fost depistat 
în trafic Daniel M., de 41 de ani, 
din Orăștie, în timp ce conducea 
un autoturism pe strada Ar
matei, din municipiul Orăștie, 
având o concentrație alcoolică 
de 0,43 mg/1 alcool în areul ex
pirat. în aceeași zi, în jurul orei 
15:00, a fost depistat în trafic 
Sorin H., de 42 de ani, din co
muna Vața de Jos, în timp ce 
conducea un tractor neînmatric
ulat pe Drumul Comunal 12, pe 
raza comunei Vața de Jos. în 
urma testării cu aparatul 
elilotest s-a constatat că bărbatul 
avea o concentrație alcoolică de 
O,95mg/1 alcool în aerul expirat.

în ambele cauze au fost în
tocmite dosare de cercetare 
penală.

Accident grav pe DN7

Conducătorul unui autotur
ism a fost grav rănit în urma 
unui accident produs sîmbătă pe 
DN7, pe raza comunei Turdaș. 
Alexandru S., de 42 de ani, din 
comuna Romos, în timp ce con
ducea un autoturism pe DN 7, 
pe raza comunei Turdaș, pe 
direcția de mers Deva-Sebeș, nu 
a păstrat o distanță de siguranță 
în mers față de autoturismul 
care circula în fața sa, iar pentru 
a evita impactul a virat stânga. 
A pătruns pe contrasens, unde a 
intrat în coliziune cu un auto
tractor condus regulamentar de 
Iliyan P, de 40 de ani, cetățean 
bulgar.

în urma accidentului a 
rezultat rănirea gravă a 
conducătorului autoturismului.

în cauză a fost întocmit 
dosar de cercetare penală.

„Ascultătorii” de telefoane 
sunt liberi

Magistrații Curții de Apel 
Alba Iulia au decis vineri seara, 
cu puțin timp înainte de miezul 
nopții, ca doar unul dintre cei 36 
de cercetați în dosarul 
interceptărilor ilegale, pentru 
care procurorii DIICOT au făcut 
propuneri de arestare 
preventivă, să primească man
dat de arestare preventivă pen
tru 29 de zile.

Astfel, singurul care a 
rămas închis a fost capul retețele 
Oproiu N.D. Pentru celelalte 35 
de persoane instanța a instituit 
măsura de a nu părăsi țara pen
tru o perioadă de 30 de

Echipa de la Colegiul Tehnic 
„Transilvania”Deva a reușit 
să depășească toată concu

rența la prima ediție a Cupei 
DHS, întrecere ciclistă rezer
vată exclusiv elevilor și eleve

lor din ciclul gimnazial.

Pe o ploaie mocănească, „prichin
deii” veniți din toate colțurile județului 
nu au vrut nici în ruptul capului să se 
dea bătuți în lupta cu jaloanele sau 
capriciile vremii. Nici căzăturile, nici 
emoțiile, nici fluierăturile adversarilor 
nu i-au oprit. Au mers cum au știut ei 
mai bine pe două roți. Organizatorii le- 
au dat bătăi de cap suplimentare, căci 
traseul amenajat la proba de în
demânare numai ușor nu a fost. Jaloane 
mult prea apropiate, viraje extrem de

Minoră căutată de polițiști
O adolescentă de 16 ani, din 

Deva, Alexandra Ionela Robu, este 
căutată de oamenii legii, după ce în 
urmă cu două săptămâni a plecat de 
la domiciliu. Chiar dacă fata a ple
cat de acasă în data de 20 mai, 
părinții au anunțat dispariția aces
teia abia la sfârșitul săptămânii tre
cute. Polițiștii au stabilit că minora 
a părăsit în mod repetat domiciliul, 
figurând urmărită național de două 
ori. în urma primelor verificări, s-a 
stabilit faptul că plecarea de la 
domiciliu a minorei a fost 
voluntară, existând posibilitatea ca 
aceasta să se deplaseze pe raza altor 
județe unde probabil se 
prostituează.

Semnalmentele 
minorei

Alexandra Ionela Robu are 
1,68 metri înălțime, aproximativ 70 
de kilograme, constituție robustă, 
păr vopsit brunet, tuns scurt, ten 
măsliniu, ochii căprui, dantură 
completă, fără semne particulare. 
La data plecării era îmbrăcată cu o 

ANUNȚ PUBLIC
Privind depunerea solicitării 

de emitere a acordului de mediu
S.C. INTERCOM INSTAL SRL HUNEDOARA anunță 

publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor
dului de mediu pentru proiectul HALĂ DE PRODUCȚIE pro
pus a fi amplasat în Parcul Industrial Hunedoara.

Informații se pot obține de la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8 - 14) și la sediul societății din Hunedoara, b-dul 
Dacia, nr. 15, bl. A parter în zilele de 05 - 10.06.2010 între 
orele 08,00 - 16,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Hunedoara.

strânse, o scândură de trei metri 
lungime și îngustă ca bârna unei gim
naste și care trebuia traversată pe două 
roți. Și după ce înainte de asta toate 
echipele, formate din două fete și doi 
băieți, și-au pus capetele la contribuție 
pentru a răspunde unui set de zece 
întrebări la proba teoretică. După 
aproape patru ceasuri de concurs, toate 
cele 43 de echipe au făcut sfat: trebuiau 
să aleagă un singur concurent pentru ul
tima probă, cea de viteză. Unii n-au mai 
așteptat și ultima probă și au plecat di
rect acasă, pierderea fiind exclusiv a 
lor.

După ce au fost calculate toate 
punctajele, penalizările și timpii 
obținuți, comisia de arbitrii a decis: 
Colegiul Tehnic „Transilvania” stă cel 
mai bine în clasament și termină pe 
primul loc. Cei patru copii, susținuți de 
părinți și profesori, nu și-au mai încăput

geacă din fâș, albă, un tricou alb, 
pantaloni din mătase de culoare 
roșie, adidași albi. Minora nu avea 
asupra sa bunuri, valori sau acte de 
identitate.

Polițiștii continuă activitățile în 
vederea depistării minorei. Per
soanele care pot furniza informații 
utile găsirii acesteia, sunt rugate să 
apeleze poliția la numărul unic de 
urgență 112.

în piele de bucurie. Mai ales că pe mâna 
lor au intrat patru biciclete noi, premiul 
oferit de sponsorul principal, Eurosport 
DHS. în plus, cei patru vor fi echipa

care va reprezenta județul la faza finală 
a Cupei DHS, eveniment care se va 
desfășura tot în municipiul de la poalele 
Cetății.

Acțiune de salvare în Parâng
Un turist din municipiul Cra
iova, aflat în drumeție în ma

sivul Parâng, a fost salvat, 
sâmbătă noaptea, de jandar
mii montani și salvamontiști, 
după ce s-a rătăcit din cauza 

vremii nefavorabile.

Bărbatul a anunțat, sâmbătă în 
jurul orei 18.30, jandarmii montani și 
salvamontiștii, printr-un apel la 
numărul de urgență 112, faptul că s-a 
rătăcit.

Tânărul de 36 ani a precizat că 
este singur, nu este rănit, însă datorită 
ceții s-a abătut de la traseul montan 

ANUNȚ PUBLIC 
Privind depunerea solicitării 

de emitere â acordului de mediu
S.C. GREEN BUSINESS SYSTEM cu sediul în localitatea București, 

str. Segarcea nr. 3, bl. A12. sc. 6, ap. 88 anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul FABRICAREA ALTOR 
PRODUSE DIN LEMN situat în localitatea Teiu, comuna Lăpugiu de Jos, nr. 
l,jud. Hunedoara. .

Informații se pot obține de la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. A. 
Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
Privind depunerea solicitării 

de emitere a acordului de mediu
S.C. ROMCONFORT DESIGN SRL Deva anunță publicul interesat 

asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
CONSTRUIRE1 HALĂ DE PRODUCȚIE, SHOWROOM, SEDIU FIRMĂ, 
ÎMPREJMUIRE, RACORD ELECTRIC, propus a fi amplasat în Simeria, str. 
Șoseaua Națională.

Informații se pot obține de la sediul APM Hunedoara, din Deva. str. A. 
Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14) și la 
sediul S.C. Romconfort Design SRL. Din Deva, Aleea Luceafărului, nr. 3, în 
zilele de luni - joi, între orele 8 - 16 și vineri între orele 8 - 13.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Hunedoara.

marcat, dintre vârfurile montan». 
Cârja și Parângul Mare, pe care 
încerca să îl efectueze și s-a rătăcit. 
Pe baza informațiilor comunicate 
telefonic de turist, jandarmii montani 
și salvamontiștii au stabilit zona în 
care ar putea fi tânărul și au pornit 
acțiunea de căutare a acestuia. în 
jurul orei 22.00, tânărul a fost găsit 
de o echipă de salvamontiști între 
Vârful Gemănare și Culmea Sliveiu- 
lui, la aproximativ 2.400 de metri al
titudine.

Bărbatul a rămas peste noapte în 
refugiul Salvamont Parâng, de unde 
a plecat ieri dimineață spre casă.

(M.T)
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Transferul managementului spitalelor se va realiza către 
autoritățile administrației publice locale care dețin proprietatea 
imobilului, astfel că 39 de consilii județene vor prelua spitale 
în următoarele săptămâni, a spus ministrul Sănătății, Cseke Attila.

I

Cinematograful Flacăra din Hunedoara
„se luptă” cu timpul
Pasiunea unui om ține în viață 

cinematograful din Hune
doara. Traian Ilincari, admi
nistratorul instituției se luptă 

cu timpul și concurența pe 
care televiziunea o face ecra
nului și DVD-ulpeliculei de 

film. Clădirea ponosită de pe 
Bulevardul Dacia, din Hune
doara, abia mai amintește lo

calnicilor de gloria de altădată 
cinematografului Flacăra.

'Acoperișul imobilului s-a dete
riorat și când plouă, din tava
nul holului se mai desprinde 
câte o bucățică de tencuială. 
Reclama de la intrare nu mai

Pasiunea 
lui Traian Ilincari 

(ine în viață cinematografele 
din Hunedoara și Deva

are strălucire, acoperită de 
praful celor 32 de ani care au 
trecut de la deschiderea cine

matografului.

Ușile mari, de sticlă, care cândva 
erau neîncăpătoare pentru miile de hune- 
doreni care se îngrămădeau să ajungă la 
film, acum stau cel mai des închise. Se 
sprijină de ele băieții de cartier, care stau 
la o bere sau o țigară pe treptele cine
matografului. Eforturile administratorului 
Traian Ilincari și curiozitatea unor 
adolescenți pentru care mersul la film 
este o plăcere desuetă, dar care sunt 
curioși să-și vadă eroii preferați și pe 
ecran mare, fac ca Flacăra să nu se 
„stingă”.

Amintiri din 
perioada de glorie

Traian Ilincari, coordonatorul Cen
trului Național „România Film” în județul 
Hunedoara și administratorul celor două 
cinematografe rămase funcționale în 
județ: cinematografele „Flacăra” și „Pa
tria”, își amintește cu nostalgie de de
schiderea cinematografului „Flacăra”. 
„La «Flacăra» i-au dat drumul în ’78. 
Era o clădire nouă, drăguță, tot timpul 
plină de spectatori. Eram 15 angajați și 
abia făceam față la câți oameni veneau; 
câte 3000 pe zi când aveam filme bune” 
povestește Ilincari. Cinematograful era pe 
atunci una dintre principalele distracții ale 
oamenilor. Era un loc de întâlnire cu 
cunoscuții și de relaxare. în anii ’80 cele 
mai căutate erau filmele indiene și cele de 
capă și spadă, în care juca Alain Delon.

Când rula la „Flacăra” un astfel de film, 
se făcea coadă de la casa de bilete până la 
șosea.

Spectacolul 
de la ora 18:00

Administratorul cinematografului 
își amintește cu cel mai mare drag de 
spectacolele de la ora 18:00: „ Specta
colul de la ora 18:00 era cel mai impor
tant din zi. Oamenii veneau la cinema 
chiar ca la un spectacol. Veneau persoane 
de 35 - 40 de ani, la costum, aranjate ca 
pentru un eveniment. Acesta era momen
tul lor de relaxare după o zi de muncă. De 
multe ori veneau atât de mulți la specta
colul de după-masă, încât cele 400 de 
scaune nu erau suficiente și stăteau în pi
cioare încă pe atâția. Nu conta ce reușeau 
să vadă. Important era că atunci când se 
termina filmul, ieșeau și ei de la 
«Flacăra»” rememorează bărbatul 
epoca de aur a cinematografului hune- 
dorean.

2 spectatori în sala 
de 400 de locuri

Dacă înainte cinematograful se 
dovedea neîncăpător pentru mulțimile de 
spectatori, acum Traian Ilincari dă drumul 
la film și pentru 2 oameni. „Nu e prof
itabil, dar e vorba de respectul față de 
spectator. Omul a bătut drumul până la 
cinema, știind și care sunt condițiile. Cum 
să îl întorc din drum?” spune administra
torul. El a observat că declinul cine
matografiei a început imediat după ’90. 
Primul „inamic” al peliculei a fost

de exemplu, îngheți de frig pe scaune” 
adaugă el.

aparatul video. O altă „lovitură” a venit 
din partea intemetului, dar Ilincari 
consideră că un film văzut acasă nu se 
poate compara cu unul văzut în sala de 
cinema. „E o senzație nemaipomenită să 
vezi un film cu încă vreo 500 de suflete 
în sală. Unul plânge într-un fel, altul în 
altul. Unul tresare, altul râde. Orice 
secvență are alt farmec la cinema” este de 
părere hunedoreanul care a lucrat o viață 
întreagă în cinematografe.

în ciuda problemelor cu care se 
confruntă, administratorul inimos susține 
ce „cinematografia nu o să moară”. „Până 
mă pensionez eu, Flacăra nu se închide !” 
afirmă el hotărât. Omul consideră că prin
cipalul motiv care îi ține pe hunedoreni 
departe de casa de bilete îl constituie 
condițiile proste din sală. „Dacă s-ar lucra 
puțin la confort și la calitatea imaginii și 
a sunetului, mulți oameni ar redescoperi 
plăcerea-de a veni la film. Dar așa, iama,

Promisiuni
de renovare

în luna martie, cinematograful 
Flacăra a primit vizita directorului de la 
Centrului Național „România Film” și a 
primarului Hunedoarei, care după ce au 
inspectat locul au promis că în vara 
aceasta cinematograful va fi renovat. 
„Chiar dacă nu am mai primit niciun 
semn de la nimeni, eu sper că se vor ține 
de cuvânt și că «Flacăra» va fi 
modernizată măcar puțin. Nici nu vreau 
să mă gândesc că mă va prinde o nouă 
iarnă cu acoperișul așa” mărturisește Tra
ian Ilincari.

Doriana Matei

Micile genii din Hunedoara
Există în județul Hunedoara o 
categorie de copii pentru care 
învățătura, repetițiile și antre
namentul le ocupă aproape to- 
tată copilăria. îi vedem zilnic, 
printre micuții care se zben
guie dar nu știm că ei sunt, 

„genialii” Ei sunt copii deose
biți, care fac tot ce fac ceilalți 

și încă ceva în plus: cântă 
dumnezeiește și câștigă con
cursuri importante, au o iste
țime ieșită din comun și obțin 
premii la toate olimpiadele la 
care participă, le place în mod 
special școala și iau note de 

zece fără niciun efort.

Dorothea și Elisabeta Lița sunt 
două astfel de exemple. Surorile de opt 
și nouă ani au deja în palmares 

nenumărate premii la concursuri 
internaționale de muzică. Dorothea 
cântă la violoncel, iar Elisabeta este 
violonistă.

Micuțele artiste

Deși au cucerit mulți spectatori și 
au cântat chiar și pe scena Ateneului 
Român, fetițele sunt foarte timide. 
Bunica lor le laudă spunând că sunt 
niște copii cuminți: „Ele și cei doi 
frățiori ai lor sunt cei mai buni prieteni. 
Se joacă ore în șir cu animăluțele de 
pluș și nu le prea auzi gura. Rar când se 
mai ceartă sau fac prostii”. Chiar dacă 
le place joaca la fel ca oricărui copil, 
fetele nu fac nazuri când trebuie să 
renunțe la jucării pentru a lua în brațe 
instrumentul muzical și a exersa, 
„înainte de concursuri trebuie să 
studiem foarte mult. Stăm multe ore la 
Școala de Muzică. Câteodată mi se pare 
că ar fi mai bine să fiu acasă și să mă 

joc dar pe urmă îmi amintesc că vreau 
să realizez ceva și merg mai departe” 
povestește cu maturitate Elisabeta, vi
olonista de numai 9 ani. Pentru sora ei, 
cel mai greu este să facă față emoțiilor 
de la concursuri: „Tot timpul mă pierd. 
Am emoții. Niciodată nu mă uit în sală 
că numai așa pot cânta” mărturisește 
Dorothea.

Ștrengarul
cu sensibilitate 
de scriitor

Bogdan Damian este un puști cu 
zâmbet de ștrengar, dar cu o sensibili
tate rar întâlnită. Este în clasa a V-a și a 
reușit performanța de a obține mențiune 
la faza națională a Olimpiadei de 
Limba Română și un premiu special 
pentru naturalețe și sensibilitate. El

i-a impresionat pe profesorii care 
i-au corectat lucrarea cu o compunere 
în care își imagina un dialog între 
primăvară și salcâmi. Când nu are tre
buri serioase: să învețe sau să se 
pregătească pentru vreun concurs, lui 
Bogdan îi plac fotbalul și jocurile pe 
calculator: „ îmi place foarte mult să 
mă joc pe calculator, dar am program. 
Nu mă lasă tati să mă joc prea mult. 
Acum am noroc că e vreme frumoasă 
și pot ieși afară la fotbal” spune puștiul, 
în ciuda interdicției, Bogdan afirmă că 
prietenii lui cei mai buni sunt părinții.

aș dori să am și o emisiune legată de 
ideea de viață sănătoasă” își divulgă 
Monica visurile.

Domnișoara care 
vrea să fie copil

Monica Pop are 15 ani. Dacă ma
joritatea fetelor de vârsta ei se 
încăpățânează să se considere 
domnișoare, Monica vrea să rămână cât 
mai mult timp copil: „Vreau să rămân 
copil. Așa e cel mai bine. în copilărie 
vezi frumosul din viață, nu ai prob
leme... Cum să nu vrei să rămâi așa?” 
este de părere fata. Monica poate fi 
considerată copilul model: are numai 
note de 10, este foarte talentată și de 
curând a obținut locul 2 la un concurs 
național de poezie. Citește mult, 
vorbește frumos, fără să își piardă firul 
ideii, mai ceva ca o absolventă de 
Litere și are un zâmbet molipsitor. Este 
o fire optimistă și are planuri mari pen
tru viitor: „Eu îmi văd un viitor 
strălucitor. Vreau să mă mut într-un 
oraș mare și să fac lucruri interesante, 
să cunosc oameni deosebiți. Să am de
schidere și libertate, să evoluez. Cred 
că o să devin medic nutriționist și mi- Doriana Matei



■
Concertul Aerosmith se mută

Reprezentanta Argentinei 
a câștigat concursul 
Miss Cupa Mondială 2010

Reprezentanta Argentinei, germanca 
Jennifer Schermann, a fost aleasă sâmbătă 
Miss Cupa Mondială 2010, în urma unui 
concurs realizat în orașul Rust din Germa
nia, informează presa internațională.

Tânăra blondă de 17 ani a putut 
reprezenta Argentina deoarece tatăl ei este 
agentinian.

La concurs au participat tinere cu 
vârste cuprinse între 17 și 36 de ani, 
reprezentând cele 32 de națiuni calificate la

Cupa Mondială din Africa de Sud.
Premiul a constat într-un cec de 5.000 

de euro și o excursie în Egipt.
Katerina Giannoglou, de 28 de ani, 

reprezentanta Greciei a ocupat locul 2, 
urmată de olandeza Avalon-Chanel Weijzig, 
de 20 de ani. ,

în 2006, la prima ediție a Miss Cupa 
Mondială, câștigătoarea a fost reprezen
tanta statului Togo.

Maria Sharapova
este cea mai sexy jucătoare de tenis

Maria Sharapova a fost desemnată cea mai 
sexy jucătoare de tenis din circuit. Sportiva a 
devansat-o și de această dată pe sârboaica Ana 
Ivanovic.

Superba rusoaică, Maria Sharapova, a 
strâns 58 % din voturi și le-a întrecut pe 
colegele sale: Ana Ivanovic, Elena Dementieva 
și Daniela Hantuchova.

Sportiva, supranumită "The Siberian 
Siren" (Sirena din Siberia),are o înălțime de 
1,88 m și cântărește 68 de kilograme. Superba 
blondă îmbină perfect frumusețea, eleganța, tal
entul și ambiția.

Spaniolul Rafa Nadal, care a obținut 55% 
dintre voturi, este cel mai dorit jucător de tenis, 
potrivit thesun.co.uk.

într-un alt sondaj, cu 5000 de respondenți, 
Andre Agassi și Anna Kournikova au fost votați 
cei mai sexy sportivi din toate timpurile.

Sheryl Crow a devenit din nou mamă
Nimic nu se compară cu bucuria de a 
fi mamă. Chiar dacă nu biologică. Iar 

Sheryl Crow este cel mai bun 
exemplu.

Cântăreața este din nou mamă, după ce z 
decis să mai înfieze un copil.

„Am o veste emoționantă de împărțitei 
voi. Wyatt are un frățior!”, a scris vedeta pe si- 
teul ei oficial. ,

Crow, 48 de ani, a adoptat primul ei copil 
acum în vârstă de trei ani, în 2007. Despre nou 
micuț, interpreta a ținut să mai precizeze: „Lev 
James s-a născut pe 30 aprilie”. J

de la Romexpo la Zone Arena

Concertul pe care trupa Aerosmith îl va 
susține pe 18 iunie, la București, va 

avea loc în cadrul noului complex Zone 
Arena, și nu la Romexpo, locul anunțat 

inițial de către organizatori, potrivit 
unui comunicat remis MEDIAFAX.

Potrivit organizatorilor, Zone Arena 
(Bulevardul Barbu Văcărescu 164, Floreasca) 
oferă avantaje funcționale în plus, iar mutarea 
va permite suplimentarea celor mai ieftine 
bilete (la Gazon B), epuizate momentan în 
configurația oferită de locația inițială, Rom
expo.

Schimbarea locului de desfășurare a con
certului va îmbunătăți vizibilitatea locurilor 
pentru toate categoriile de bilete. Amplasarea 
sectoarelor și dispunerea locurilor în tribuna 
VIP va fi aceeași. Spectatorii pot verifica 
harta complexului Zone Arena începând de 
azi, 7 iunie, pe site-ul eventim.ro.

Programul evenimentului rămâne 
neschimbat. Accesul la concert este permis 
începând cu ora 18.00, iar în deschidere, timp 
de peste o oră, trupa Reamonn va încălzi 
audiența.

Spectacolul celor de la Aerosmith va 
dura aproape două ore.

Intrarea în incinta complexului se va face 
prin Bulevardul Barbu Vacarescu, prin trei 
puncte de acces separate (una pentru specta
torii cu bilete la Gazon B; una pentru specta
torii cu bilete la Gazon A și una pentru 
spectatorii cu locuri la tribuna oficială și 
Golden Ring).

Pentru a facilita accesul fanilor Aero

smith la concert, cu acordul Primăriei Capi 
talei, Bulevardul Barbu Văcărescu va fi închis 
în ziua concertului, între orele 16.00 - 24.00 
pe sensul de circulație dinspre Buleva. 
Ștefan cel Mare către Șoseaua Pipera, pe seg 
mentul dintre Strada Ceaikovski și Stradi 
Ghe. Titeica.

Biletele la concertul Aerosmith ai 
prețurile de 140 lei - Gazon B, 190 lei 
Gazon A, 330 lei - Golden Ring și 590 lei 
tribuna VIP (locuri pe scaune) și pot f 
achiziționate online, pe www.eventim.ro, sat 
prin rețeaua națională Eventim (magazinele 
Germanos, Vodafone, Orange și librăriile 
Cărturești). Biletele pot fi achiziționate ș 
trei rate lunare, doar prin Card Avantaj, li 
sediul Eventim din București sau în librăriile 
Humanitas din toată țara.

Trupa rock Aerosmith a fost fondată îr, 
1970, în New Hampshire. Muzica forrm 
include elemente de pop, heavy metal, glam, 
R&B și a inspirat numeroși alți artiști rock 
Aerosmith este trupa americană de hard roci 
cu cele mai mari vânzări - 150 de milioam 
de albume la nivel mondial. Trupa a fos, 
recompensată cu patru premii Grammy, zect 
MTV Video Music Awards și a fost inclusă îr, 
Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp 
ce, în 2005, s-a clasat pe poziția 57 în topu. 
100 al celor mai mari artiști ai tuturor tim
purilor realizat de revista Rolling Stone. 
Printre cele mai cunoscute piese de succes 
ale grupului american se numără "Walk This 
Way", "Cryin’", "Janie's Got A Gun", "Duds 
(Looks Like A Lady) ", "Dream On " și "1 Don / 
Wanna Miss A Thing".

thesun.co.uk
eventim.ro
http://www.eventim.ro


i\'e puteți citi pe internet ht 
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Gara din Brad are nevoie urgentă de reparații

O bijuterie arhitecturală ignorată de autorități
Gara din Brad este una dintre 
cele mai frumoase construcții 
de acest gen din România. Ne
păsarea autorităților, lipsa de 
bani și trecerea timpului și-au 
pus amprenta pe construcția 

care se află într-un stadiu 
avansat de degradare. Fără o 
intervenție urgentă din partea 
autorităților care să aloce fon
duri pentru renovare, gara din 
^yad poate să devină o ruină.

La ieșirea din Brad spre Oradea, pe 
partea dreapță a DN 74 se înalță solitară 
o construcție ce aduce aminte de vre
muri mai bune ale acestei zone. Este 
clădirea gării din Brad, construită cu mai 
bine de un secol în urmă. Acum, atât 
gara cât și spațiul din jur arată dezolant, 
constituind un exemplu edificator al 

ii economice și sociale în care s-a 
atundat întreaga zonă în ultimele două 
decenii. Clădirea gării brădene a fost 
construită în stil vienez în 1896, după 
cum atestă și girueta în care este decupat 
anul edificării, instalată pe tumul ce

„Spre deosebire de 
starea jalnică în care se află 

MWh; în prezent, în urmă cu 
aproape 80 de ani, gara 

urbei noastre părea un palat; o clădire 
foarte frumoasă, îngrijită și un tricolor 
ce flutura pe tumul cel mai înalt al 
acoperișului. Despre construcția asta 
faină am auzit - așa se vorbea printre 
oameni - că era făcută după una 
asemănătoare din Tirol (Austria). Pe 

domină construcția. în timpul lucrărilor 
de construcție a fost descoperit 
întâmplător un depozit de piese din 
bronz cuprinzând un topor, un vârf de 
lance și două brățări, aparținând primei 
vârste a fierului. Gara a devenit repede 
unul dintre punctele de reper ale Bradu
lui, unul dintre simbolurile zonei, fiind 
pentru o vreme cea mai masivă 
construcție din zonă, până ce i s-au 
alăturat clădirea Liceului „Avram 
Iancu” și cea a cazarmei care a adăpostit 
batalionul vânătorilor de munte. Local
nicii în vârstă își aduc aminte că în anii 
'30 - '40 șeful gării a fost Nicolae Beli
gan, tatăl cunoscutului actor Radu Beli
gan. Cândva una dintre cele mai 
frumoase și impunătoare clădiri de pe 
valea Crișului Alb, gara din Brad este 
astăzi aproape o ruină. Deși a fost 
declarată clădire de patrimoniu, fiind 
cuprinsă în Lista Monumentelor Istorice 
din România, construcția de pe strada 
Avram Iancu, numărul 52 din Brad nu a 
făcut niciodată, în cei 114 ani de 
existență, obiectul unor lucrări de con
solidare și renovare. Curgerea vremii și 
multiplele intervenții pentru adaptarea și 
funcționalizarea edificiului la cerințele 
epocii i-au șubrezit structura de 
rezistență. Astăzi, sub elementele arhi- 

peron se aflau rondouri cu flori și 
trandafiri precum și câțiva platani cu 
trunchiuri groase, înveliți în coajă 
argintie și coroane bogate. Când 
soseau ori plecau trenuri de călători 
pe cea mai lungă cale ferată 
secundară din țară - măsurând 167 de 
kilometri - peronul gării cunoștea o 
forfotă de târg. La etajul gării se afla 
și un hotel pentru cazarea celor ce ve
neau la Brad cu treburi. Lângă gară se

tectonice ce stau să cadă și printre marile 
„pete” ale tencuielii coșcovite cu greu 
mai poți bănui splendoarea de odinioară 
a clădirii.

Cătălin Riscuta

afla o cuglărie (popicărie) a cărei 
pistă pornea dintr-o clădire mai mică, 
cu patru turnulețe. Acolo se distrau nu 
numai călătorii, dar și cei din Brad, 
duminica: tineri, meseriași, negustori, 
că altă distracție prin comună nu era”. 
Amintirile brădeanului nonagenar Ilie 
Bolcu cuprinse în cartea Munții, moții 
și lumea... a scritorului zărăndean 
Ioan Pârva.

Municipiul Brad reprezintă stația finală a liniei de cale ferată 
Sântana - Brad, dată în folosință în anul 1896. Construcția căii 
ferate a fost realizată de către Societatea Feroviară ,Arad - Cenad” 
în mai multe etape: tronsonul Arad-Seleuș s-a dat în folosință în 

anul 1876, traseul Seleuș - Ineu în anul 1877, tronsonul Ineu - Sebiș în anul 
1881, tronsonul Sebiș-Romanițaîn anul 1889, iar cel Romanița - Ocișor în 
anul 1893. Tunelul de la Vârfuri s-a terminat în anul 1892. Tronsonul 
Ocișor-Brad a fost finalizat în anul 1896, primul tren intrând în gara Brad 
la 6 decembrie 1896. Calea ferată a funcționat în administrarea Societății 
Feroviare „Arad - Cenad” până în anul 1925, când a fost trecută în propri
etatea statului român, Ministerul Comunicațiilor fiind autorizat să ia în ex
ploatare toate căile ferate particulare de pe teritoriile alipite după Marea 
Unire. Alături de alte active ale „capitalului inamic”, calea ferată particulară 
Arad - Brad a fost preluată cu întregul ei patrimoniu în valoare de 56.791 
acțiuni, în contul despăgubirilor de război pe care le-a primit România de 
la statele învinse în Primul Război Mondial.

,,(...)Și-atunci a făcut o școală și a intrat la Căile Ferate 
Române. Dar târziu de tot mi-am dat seama ce e în sufletul lui. Era 
impiegat-șef la Brad ■ Brad e o stație finală - și a făcut acolo o 
grădină frumoasă în față și stătea pe un șezlong și se uita de-a lungul

liniilor (...)”. Amintirile actorului Radu Beligan despre tatăl său, fost șef 
de gară la Brad.

g

Gara din Brad la sfârșitul secolului XIX Fosta cuglărie de lângă gară

Gara din Brad înainte de 1989

„în scopul finalizării căii ferate pe tronsonul Ocișor- Brad, la 
4 iulie 1895 s-a deplasat la Brad directorul Societății pentru căile 
ferate Korosvolgyi, care a avut o consultare cu proprietarii din Brad, 
cerându-le sprijinul pentru continuarea lucrării de la Hălmagiu la 

Brad. Conducerea Societății germane de mine a promis un ajutor de 20.000 
de florini, proprietarul Pataki a oferit opt iugăre de pământ pentru constru
irea stației căii ferate. Ceilalți proprietari au oferit sume mai mici, în funcți^ 
de posibilitățile lor. Directorul Societății pentru construirea căii ferate a 
promis că până în toamna anului următor va fi adus trenul până la Brad - 
„ultima stație deocamdată”. Romulus Neag, Monografia municipiului Brad.



Mureșul curge spre Liga a III-a

Mureșul Deva - FCM Târgu
Mureș 1-2

Remiză la Hărău, lupta continuă
Silva Miracol Hărău - Olimpia Ribița 1-1

După trei ani petrecuți în 
Liga a Il-a, Mureșul Deva a 
retrogradat în divizia infe

rioară. Deși mai aveau o spe
ranță infimă, devenii au dat 
cu piciorul și acestei oportu
nități Matematic Mureșul 

este retrogradată și își poate 
face bugetul și lotul pentru 

anul viitor.

Devenii au cedat și cu FCM 
Târgu Mureș, scor 1 - 2, iar sec
eta de puncte se prelungește din 
etapa cu numărul 24. Devenii au 
ocazia rarisimă ca în ultimele 
zece etape de campionat să facă 
zero puncte. Nouă au trecut, mai 
este una, cu FC Argeș. Cel care a 
scufundat definitiv corabia 
deveană a fost Alin Bițiș, gol
gheterul echipei devene în ultimii 
doi ani și fost purtător al ban
derolei de căpitan a alb-roșilor. 
Acesta a creat din nimic faza 
primului gol, după ce l-a ridi
culizat pe Câmpean și apoi a fost 
faultat în careu. Stere a tras 
penalti-ul în dreapta, Laurențiu 
Moldovan a ales colțul opus, iar 
FCM Târgu Mureș conducea cu 1 
- 0, în minutul 23. Tot Bițiș s-a 
aflat la originea golului doi al 
mureșenilor, marcat cu numai 
patru minute înainte de pauză. A 
fost rândul lui Vajda să fie depășit 
de fenta mijlocașului de buzunar, 

a urmat un serviciu ca la carte 
pentru același Stere și mingea a 
poposit din nou în plasa porții lui 
Marcel Moldovan. La pauză, ceva 
s-a întâmplat în vestiarul 
Mureșului. Unele surse spun că 
Gheorghe Barbu a demisionat, al
tele că și-ar fi acuzat o parte din 
jucători de non combat. Cert este 
că s-a urcat în mașină, a plecat de 
la stadion și nu a mai revenit nici 
măcar la conferința de presă. Fără 
el pe bancă, Mureșul s-a descur
cat mai bine în actul secund. Bog- 
man i-a dat de două ori emoții 
mari lui Dănălache, Sătmar a 
zguduit transversala de la 
distanță, iar pe final de meci Fur- 
dean l-a „torpilat” pe Dănălache 
cu o execuție de manual din afara 
careului. Insuficient un singur gol 
pentru a întoarce un rezultat decis 
încă din prima repriză. FCM 
Târgu Mureș a promovat matem
atic în Liga I, iar în campionatul 
viitor Bițiș și Vârtic, ambii foști 
jucători ai Devei, au posibilitatea 
să joace în divizia de top din 
România.

Rezultate etapei 
a XXXIII-a

Dacia Mioveni - FC Bihor 3-2
Arieșul Turda - FC Argeș 3-1
CSM Râmnicu Vâlcea - FC Baia Mare 1 -2
Mureșul Deva - FCM Tg. Mureș 1-2
FC Drobeta - Fortuna Covaci 0-3
Jiul Petroșani - G. M. CFR Craiova 0-3
U Cluj - CS Otopeni 3-0
UTA - Minerul Lupeni 2-0

Silva Miracol Hărău a remizat, 
ieri, pe teren propiu cu Olim

pia Ribița, scor 1-1, înn derbi
ul Ligii a V-a, seria Brad - 
Valea Mureșului. Meciul a 

contat pentru penultima etapă 
din Liga a V-a, iar echipa care 

reușea să învingă avea mari 
șanse să promoveze.

Derbi-ul dintre primele două 
clasate a început echilibrat și prima 
ocazie notabilă a meciului s-a consem
nat în minutul zece, când Cleș a șutat 
de la 16 metri, mingea fiind respinsă de 

Silva Miracol Hărău: Deac Ștefan - Muntean 
Alexandru, Mihăescu Adinei, Cizmaș Daniel, Istrate Ionel, 
Ciobanu Vasile, Popescu Octavian, Giurasă Gabriel, 
Mladin Ciprian, Moț Adrian, Petrea Claudiu.

Rezerve: Darius Paca, Ciprian Moga, Alin Borla, 
Petrică Albu.

Olimpia Ribița: Sandu Cristian - Cleș Adrian, Jurcă 
Flavin, Steluță Onorel, Negru Dacian, Clej Cristian, Cor 
Samir, Petrișor Emilian, Teeru Constantin, Uibariu Do- 
mide, Gorcea Flavius.

Rezerve: Bărăștean Alin, Oprea Bogdan, Giurgiu 
Călin, lane Mihai.

Arbitrii: Heidiner Denis - Cristian Petrean, Cosmin Dan 
Observator: Bogdan Sever

CFR Marmosim Simeria - ACS Recaș 3-1

portarul Ștefan. în minutul 14, echipa 
gazdă ratează o bună oportunitate prin 
Mladim, care trage violent la colțul 
scurt, puțin pe lângă bară. Primul gol al 
partidei a venit în minutul 21, când Do- 
mide a marcat la colțul scurt, după un 
șut din cădere, la o învălmășeală în 
careu. Teeru putea să dubleze avantajul 
oaspeților, dar lobul său peste portarul 
Ștefan a trecut puțin pe lângă poartă. La 
pauză scorul a fost 1-0 în favoarea 
echipei din Ribița, care era deja cu 
biletele pentru Liga a IV-a în buzunar. 
Repriza secundă a debutat cu o primă 
mare ocazie de gol, în minutul 47, când 
Giurasa a șutat de puțin pe lângă poarta 
apărată de Sandu. în minutul 58, Petrea 
ratează o foarte bună ocazie de marca, 

după ce a scăpat singur cu portaru 
Golul egalării a venit în minutul 6 
execuție a lui Moga de la margine 
careului. Echipa gazdă putea sa prei 
conducerea, dacă „torpila” expediată c 
Muntean nu nimerea bara transversal; 
Singura șansă de a marca penti 
Olimpia Ribița în actul secund a foi 
irosită în minutul 72, când Gorcea 
ratat singur, singurel cu portaru 
Echipa din Hărău a mai avut dou 
ocazii clare de a marca. în minutele 8 
și 88, dar de fiecare dată portarul Sand 
a devenit eroul gazdelor, după două ps 
rade de excepție. Derbi-ul s-a închei: 
la egalitate, scor 1-1, și lupta pentr 
promovare este încheiată.

I

Servicii profesionale de curățenie
- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOT1 COMPANY SRL 
TEL-FAX:O254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

CFR Marmosim Simeria a ză
dărnicit planurile timișenilor 

de la ACS Recaș de a pro
mova în liga secundă. După 
un meci foarte spectaculos, 

„mărmurarii” au învins cu 3 
— 1 și și-au luat la revedere de 
la spectatori cu o prestație de 

zile mari.

Recașul a deschis scorul în prima 
repriză, după ce arbitrul Romulus Pop 
a acordat un penalti foarte ușor 
oaspeților. Rogozinaru a executat ca 
la carte și la Recaș vinul avea gust și 
miros de Liga a Il-a. Și asta după ce 

același jucător a luat la țintă bara lui 
lancău, cu câteva minute mai de
vreme. Ungureanu a avut ocazia 
egalării înainte de pauză, dar a fost 
lipsit de inspirație la finalizare. în mi- 
tanul secund, Recașul a făcut pasul 
înapoi și a încercat să conserve avan
tajul. Tactica s-a dovedit falimentară, 
pentru că Bota a încurcat fotbalul cu 
K1 și i-a aplicat un picior în stomac 
lui Făgărășanu, în propriul careu, iar 
penalti-ul acordat a fost transformat 
de Daniel Dăscălescu. Peste numai 
câteva minute, arbitrul Romulus Pop 
dictează a treia lovitură de pedeapsă 
și a doua în favoarea simerienilor! De 
data aceasta centralului i-a fost sem
nalizat faultul asupra lui Chelariu de

către unul dintre cei doi asistenți 
Același Dăscălescu a transformat ș 
CFR Marmosim a condus pentn 
prima dată. Șeroni l-a lovit pe Vârtai 
și a fost trimis la cabine, apoi Vișan < 
intrat prea energic la picioarele unu 
adversar și a fost trimis și el mai de 
vreme la dușuri. Când mai erau câtev; 
minute, Păduraru a marcat golul tre 
al Marmosim-ului și primul pentru e 
în acest campionat. Simerienii au ter 
minat cu doi oameni mai puțin, dup; 
ce și Vârtan a fost trimis la cabin, 
pentru un cartonaș roșu. CFR Ma4 
moșim a oferit promovarea pe tav 
celor de la ACU Arad, care i-au avu 
la meci ca spioni pe Ionuț Popa și al 
acantul hunedorean, Râul Lintaru.

c*
îI

I
Ic

mailto:crioti_deva@yahoo.com
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Tenistnanul spaniol Rafael Nadal a câștigat, duminica, 
pentru a cincea oară în carieră, turneul de la Roland Garros, 
al doilea Grand Slant al anului, după ce a trecut 
de suedezul Robin Soderling, scor 6-4, 6-2, 6-4

Campionatul Mondial de Fotbal
Grupa D

Serbia, Ghana, Germania, Australia

Sport 9
Luni, 7 iunie 2010

SERBIA ■Forul conducător: Fudbalski Savez Srbije înființat în anul 1919; 
Anul afilierii la FIFA: 1921; Cluburi: 2096 cu 132.182 de jucători 
legitimați.Echipament: Nike (tricou roșu - șort albastru - jambiere albe); 
Locul în clasamentul FIFA: 15

Palmares: campioană olimpică (1960), vicecampioană olimpică 
(1948, 1952, 1956), vicecampioană europeană (1960, 1968).

Bilanț la Cupa Mondială: 10 participări; 40 meciuri, 16 victorii: 8 
remize; 16 înfrângeri; 62 goluri marcate; 57 goluri primite

Recorduri: Cea mai bună performanți la CM: locul 4 (1930, 1962)
Cea mai categorică victorie la CM; Iugoslavia - Zair, scor 9-0, la 

18 iunie 1974.
Cea mai severă înfrângere la CM: Argentina - Serbia, scor 6-0, la 

16 iunie 2006
Golgeter la CM: Drazen Jerkovici, 4 goluri (1962).
Jucătorul cu cele mai multe selecții: Savo Milosevici, 102 (1994-

Programul meciurilor:
13 iunie, ora 16.00, la Pretoria: Serbia - 
Ghana
18 iunie, ora 13.30, la Port Elizabeth: 
Germania - Serbia
23 iunie, ora 20.30, la Nelspruit: Aus
tralia - Serbia.

2008).
Golgeter all-time: Savo Milosevici, 37 de goluri.
Cum s-a calificat la CM:
Locul 1 în grupa a Vil-a, zona Europa: 10 meciuri, 7 victorii, o 

remiză, două înfrângeri, 22 goluri marcate, 8 goluri primite, 22 de puncte.
2-0 și 2-0, cu Insulele Feroe; 1-2 și 1-1, cu Franța; 3-0 și 1-2, cu 

Lituania; 3-1 și 1-0, cu Austria; 3-2 și 5-0, cu România

GERMANIA
★ w

Portari:
Vladimir Ștojkovici (Sporting Lis
abona), Bojan Isailovici (Zaglebie 
Lubin), Andjelko Djuncici (Uniao 
Leiria).

Fundași:
Branislav Ivanovici (Chelsea Londra), 
Antonio Rukavina (Munchen 1860), 
Nemanja Vidici (Manchester United), 
Neven Subotici (Borussia Dortmund), 
Aleksandar Lukovici (Udinese), Ivan 

Ohradovici (Real Zaragoza), Aleksan
dar Kolarov (Lazio Roma).

Mijlocași:
Dejan Stankovici (Inter Milan), Gojko 
Kacar (Hertha Berlin), Nenad Milijas 
(Wolverhampton Wanderers), Zdravko 
Kuzmanovici (VfB Stuttgart), Ra- 
dosav Petrovici (Partizan Belgrad), 
Milos Krasici (ȚSKA Moscova), 
Zoran Tosici (Manchester United), 
Milos Ninkovici (Dinamo Kiev),

Milan Jovanovici (Standard Liege).

Atacanți:
Nikola Zigici (Birmingham City), 
Marko Pantelici (Ajax Amsterdam), 
Danko Lazovici (Zenit St. Peters
burg), Dragan Mrdja (Vojvodina Novi 
Sad).

Antrenor: Radomir Antici, 61 de ani, 
în funcție din august 2008.

Programul meciurilor:
13 iunie, ora 20.30, la Durban: Germa
nia - Australia
18 iunie, ora 13.30, la Port Elizabeth: 
Germania - Serbia
23 iunie, ora 20.30, la Johancsburg: 
Ghana - Germania.

Portari:
Jorg Butt (Bayern Munchcn), 
Manuel Neuer (Schalke 04), Tim 
Wiese (Werder Bremen).

Fundași:
Dennis Aogo (Hamburger SV),
Holger Badstuber (Bayern 
Munchen), Arne Friedrich (Hertha 
Berlin), Jerome Boateng (Ham
burger SV), Marcell Jansen (Ham

Fond conducător: Deutscher Fussball-Bund înființat in anul 1900
Anul afilierii la FIFA: 1904; Cluburi: 26,837 cu 6,308,940 de 

jucători legitimați. Echipament: Adidas (tricou alb, șort negru, jambiere 
albe); Locul în clasamentul FIFA: 6

Palmares: campioană mondială (1954, 1974, 1990), campioană 
europeană (1972, 1980, 1996).

Bilanț la Cupa Mondială: 16 participări; 92 meciuri; 55 victorii; 
19 remize; 18 înfrângeri; 190 goluri marcate; 112 goluri primite

Recorduri: Cea mai bună performanță la CM: locul 1 (1954, 1974, 
1990); Cea mai categorică victorie la CM: Germania - Arabia Saudită, 
scor 8-0, la 1 iunie 2002.

Cea mai severă înfrângere la CM: Germania - Ungaria, scor 3-8, 
la 3 iunie 1954.

Golgeter la CM: Gerd Muller, 14 goluri (1970, 1974).
Jucătorul cu cele mai multe selecții: Lothar matthaus, 150 (1980-

2000)
Golgeter all-time: Gerd Muller, 68 de goluri
Cum s-a calificat la CM:
Locul 1 în grupa a IV-a, zona Europa: 10 meciuri, 8 victorii, 2 rem

ize, 0 înfrângeri, 26 goluri marcate, 5 goluri primite, 26 de puncte.
6-0 și 4-0, cu Liechtenstein: 3-3 și l-l, cu Finlanda; 2-1 și 1-0, cu 

Rusia; 1-0 și 2-0, cu; Țara Galilor: 2-0 și 4-0, cu Azerbaidjan.

burger SV), Philipp Lahm (Bayern 
Munich), Per Mertesacker (Werder 
Bremen), Serdar Tasci (Stuttgart).

Mijlocași:
Sami Khedira (Stuttgart), Toni 
Kroos (Bayer Leverkusen), Marko 
Marin (Werder Bremen), Mesut 
Ozil (Werder Bremen), Bastian 
Schweinsteiger (Bayern Munchen), 
Piotr Trochowski (Hamburger SV).

Atacanți:
Cacau (Stuttgart), Mario Gomez 
(Bayern Munich), Stefan Kiessling 
(Bayer Leverkusen), Miroslav 
Klose (Bayern Munich), Thomas 
Muller (Bayern Munchcn), Lukas 
Podolski (FC Koln).

Antrenor:
Joachim Low, 50 de ani, în funcție 
din iulie 2006.

GHANA Forul conducător: Ghana Footbal Association. înființat în anul 1957; Anul 
afilierii la FIFA: 1921: Cluburi: 280 cu 27.500 de jucători legitimați; Echipa
ment: Puma (tricou alb, șort negru, jambiere albe), Locul în clasamentul FIFA:

Programul meciurilor:
13 iunie, ora 16.00, la Pretoria: Serbia ■ 
Ghana
19 iunie, ora 16.00, la Rustcnburg: 
Ghana - Australia
23 iunie, ora 20.30, la Johanesburg: 
Ghana - Germania

32
Palmares: câștigătoare a Cupei Africii pe Națiuni (1963, 1965, 1978, 

1982).
Bilanț la Cupa Mondială: 1 participare; 4 meciuri; 2 victorii; 0 remize ;

2 înfrângeri; 4 goluri marcate; 6 goluri primite
Recorduri: Cea mai bună performanță la CM: optimi de finală, 0-3, cu 

Brazilia (2006)
Cea mai categorică victorie la CM: Ghana - Cehoslovacia, scor 2-0, la 

17 iunie 2006.
Cea mai severă înfrângere la CM: Brazilia - Ghana, scor 3-0, la 27 iunie 

2006.
Golgeteri la CM: Haminu Dramani, Stephen Appiah. Asamoah Gyan și 

Sulley-Ali Muntari, câte un gol. Jucătorul cu cele mai multe selecții: Richard 
Kingson. 89 (din 1996).

Golgeter all-time: Abedi Pele, 33 de goluri.
Cum s-a calificat la CM: Locul 1 în grupa a V-a, turul doi. Zona Africa: 

6 meciuri. 4 victorii. 0 remize, două înfrângeri, II goluri marcate. 5 goluri prim
ite, 12 puncte.

3-0 și 0-1, cu Libia; 3-2 și 3-0, cu cu Lesotho; 0-2 și 2-0, cu Gabon: Locul
1, în grupa D, turul trei. Zona Africa: 6 meiuri, 4 victorii, o remiză, o înfrângere, 
9 goluri marcate, trei goluri primite.

1-0 și 0-1, cu Benin: 2-0 și 2-2, cu Mali; 2-0 și 2-0, cu Sudan

Portari:
Richard Kingson (Wigan), Daniel 
Agyci (Liberty Professionals), 
Stephen Ahorlu (Hearts of Lions).

Fundași:
Samuel Inkoom (FC Basel), 
Jonathan Mensah (Granada), Lee 
Addy (Bcchem Chelsea), Rahim 
Ayew (Zamalek), Hans Sarpei 
(Bayer Leverkusen), John Mensah 

(Sunderland), Isaac Vorsah (Hoffen
heim), John Paintsil (Fulham).

Mijlocași:
Sulley Ali Muntari (Intemazionale 
Milano), Derek Boateng (Getafe), 
Anthony Annan (Rosenborg), 
Kwadwo Asamoah (Udinese), 
Andre Ayew (Arles-Avignon), 
Stephen Appiah (Bologna), Quincy 
Owusu Abcyic (Al Sadd), Kevin- 

Prince Boateng (Portsmouth).

Atacanți:
Matthew Amoah (NAC Breda) 
Asamoah Gyan (Rennes), Prince 
Tagoe (Hoffenheim), Dominic 
Adiyiah (AC Milan).

Antrenor:
Milovan Rcjavaci, 56 de ani, in 
funcție din august 2008.

AUSTRALIA

FOOTBALL
FEDERATION

AUSTRALIA
Programul meciurilor:
13 iunie, ora 20.30, la Durban: Germa
nia - Australia
19 iunie, ora 16.00, la Rustenburg: 
Ghana - Australia
23 iunie, ora 20.30, la Nelspruit: Aus
tralia - Serbia

Portari:
Mark Schwarzer (Fulham), Adam 
Federici (Reading), Brad Jones (Mid
dlesbrough), Eugene Galekovici (Ade
laide United);

Fundași:
Scott Chipperfield (FC Basel), David 
Carney (Twente Enschede), Lucas 
Neill (Galatasaray Istanbul), Michael 
Beauchamp (Al-Jazira), Shane Lowry 
(Aston Villa), Craig Moore (fără con

Forul conducător: Football Federation Australia, înfiin(at în anul 
1961; Anul afilierii la FIFA: 1963; Cluburi: 3.868 cu 435.728 de jucători 
legitimați; Echipament: Nike (tricou galben, șort verde, jambiere gal
bene); Locul în clasamentul FIFA: 20

Palmares: câștigătoare a Cupei Oceaniei (1980, 1996, 2000, 2004).
Bilanț la Cupa Mondială: 2 participări; 7 meciuri; l victorie: 2 

remize; 4 înfrângeri; 5 goluri marcate; 10 goluri primite
Recorduri: Cea mai bună performanță la CM: optimi de finală, 0- 

1 cu Italia (2006); Cea mai categorică victorie la CM: Australia - Japonia, 
scor 3-1, la 12 iunie 2006; Cea mai severă înfrângere la CM: Australia - 
Germania, scor 0-3, la 18 iunie 1974.

Golgeter la CM: Tim Cahill, două goluri (2006).
Jucătorul cu cele mai multe selecții: Alex Tobin, 87 (1988-1998)
Golgeter all-time: Damian Mori, 29 de goluri.

. Cum s-a calificat la CM: Locul 1 în grupa I, etapa a treia, Zona
Jjfa: 6 meciuri, 3 victorii, o remiză, 2 înfrângeri, 7 goluri marcate, 3 
goluri primite, 10 puncte.

3-0 și 3-1 cu Qatar; 0-0 și 0-1, cu China: 1-0 și 0-1, cu Irak.
Locul 1 în grupa A, etapa a IV-a, Zona Asia: 8 meciuri, 6 victorii, 

2 remize, 0 înfrângeri, 12 goluri marcate, un gol primit.
1-0 și 2-0, cu Uzbekistan; 4-0 și 0-0, cu Qatar; 1-0 și 2-0, cu 

Bahrain; 0-0 și 2-1, cu Japonia

tract), Mark Milligan (JEF United), 
Rhys Williams (Middlesbrough), Luke 
Wilkshire (Dinamo Moscova);

Mijlocași:
Mark Bresciano (US Palermo), Tim 
Cahill (Everton), Jason Culina (Gold 
Coast United), Brett Emerton (Black
bum Rovers), Richard Garcia (Hull 
City), Vince Grella (Blackbum 
Rovers), James Holland (AZ'67 Alk- 
maar), Bretyl lolman (AZ'67 Alk- 

maar), Mile Jedinak (Antalyaspor), 
Tommy Oar (FC Utrecht), Carl Valeri 
(US Sassuolo), Dario Vidosici (FC 
Numberg);

Atacanți:
Josh Kennedy (Nagoya Grampus), 
Harry Kewell (Galatasaray Istanbul), 
Nikita Rukaviția (Twente Enschede).

Antrenor:
Peter Tim Verbeek (Olanda), 54 de ani. 
în funcție din decembrie 2007.

Vinde din stoc agregate d«e balastieră 
în cantități foarte mari
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Doi polițiști care nu au mai nimic în comun ajung să lucreze îm
preună pentru a da de urma unui criminal psihopat. Jack Cole 
(Steven Seagal} fusese cândva un agent al serviciilor secrete gu
vernamentale, cunoscut sub numele de “Glimmer man ’* 
(Pro TV; 20:30; Martor incomod)

Boa.

Ce fac 5 oltentlntr-o barcă spartă? Stufoase

-Mai foc o gaură

?(...) Selenar ? Măgar

Metodă

9Hoinar

Cristal

Din Italia

Bunal

Beretă

(Continuați textul folosind 
soluția marcată de raster)

Prima 
Jună. 
Izolată
Eșuat

Casă de 
copii

Pus la 
răcoare

Du
blate!

Meșter 

Mesei
în veci!

Tont

Em
brioni

Pană de 
lemn

Ființă

Dat pe 
buze 

Produs 
lactat

Mijloc de 
transport 
în comun

z

r-

z
3

Boala 
ovinelor

A facilita

Despot

Crina 
Jurcă

07IXI Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră 
M:0O Trezirea la apel!
09:00 Telejurnal 
09:15 Trezirea la apel! 
10:10 Cu Tippi în jurul lumii (fran

cez film serial documentar, 
2006) 26'

11:15 Europa nc privește 
12:15 Spune-mi ce te doare 
12:50 Giuvaierul palatului (sud-co-

reean serial, 2003, rel. - 22.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-scon 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Kronika (magazin cultural) 
16:55 Știi sport?
17:45 Drumul către Africa de Sud

Episodul 15 - Portugalia și 
Mexic

18:15 Rețetă pentru siluetă
18:50 Giuvaierul palatului (sud-co-

rcean serial, 2003 - 23.) cu 
Ycong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-scon 

20:00 Telejurnal; Meteo 
20:40 Sport
21:10 Ediție specială
22:20 Mad Men - Nebunii de pc Ma

dison Avenue (SUA serial, 2007 
- 12.) cu Jon Hamm, Elisabeth 
Moss, Vincent Karthciser, Ja
nuary Jones

Tăiat la 
chirurg

Ceas

Conser- 
vant 

Trag în 
extremei

07:00 Altă viață! (australian serial,
2001 - 15.)

08:00 ABC... De cc?
09:00 Vidcotcrapia
10:00 Telejurnal 
10:15 Imaginea Succesului
10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment 2009)
12:00 Telejurnal; Sport 
12:45 Ferma (rel.)
14:30 c Forum (reportaj)
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 15.) 50' cu John Ho
ward, Michala Banas, Abe For
sythe, Denise Roberts

17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 29.) cu Joely Fisher, Joe 
Pingue, Corey Sevier, Yani Gcl- 
Iman

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:15 Descoperă românii
18:25 Drumul către Africa dc Sud 

Episodul 12 - Chile și Paraguay
19:00 Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist' 1999) Luna dc 
hârtie cu Luca Zingarctti, Kat
harina Bohm, Davide Lo Verde, 
Cesare Bocci

21:00 Arena Leilor (reality show) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

Elan!

Adusei

Păsări 
de curte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ■
3 ■
4 ■ A
5 ■Ț
6 ab
7 u ■
8 ■
9 r
10

în stare

Măsuri 
de.teren 
Haltă în 

Sălaj

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvintr 
ACROBATICI, AFINĂ, ANOST, ANULAR, 

API, ARA, ASANAT, ASINI, 
ASPARAGUȘI, BONĂ, CLAPONAȘ, 

EGAL, GARARE, IMAM, IMPRIMERIE, 
IN, INSTALAȚIE, IJE, LIMITAT, 

NEGATOR, OVĂ, PĂCANIT, PĂSĂRARI, 
PS, RĂCITOR, ROTA, SLAVOFON, 

TOTUȘI, TRESĂ, US, VÂNĂTORI, VF 

Petru ARDELEAN - ARAD

Ambalaj 
pentru 
scrisori

Steatit
DllcJokll

Frânghie 
la pescuit 

Piață!

Viorel Naghi - Vladimirescu

8 4 9 6 3 1 5
3 6 1 9

1 9 2 4 7 6 8
4 7 9 8 2

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

•

8 1 • 4 3 7
2 1 6 3 4 9

06:00 Observator 07:08 Știrile Pro TV (2009) •17:00 îngerașu 07:00 Camera de ras
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cristina Show: Cele mai fru- 07:30 Neveste disperate
10:00 în gura presei 10:00 România, te iubesc! moașe 50 dc vedete (rel.) 08:20 Sport cu Florentina
11:00 Mr. Bean (englez serial de co- 11:00 Aș vrea eu! 09:45 Maria Mercedes 09:00 Manghi și cristalul misterios

medie, 1990, rel.) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:15 Maria Mercedes 10:30 Răzbunarea eternă
12:00 Miami Vice (SUA film serial 1973, rel.-3750.) 12:30 împreună pentru totdeauna 13:00 Camera dc râs

de acțiune, 1994) 13:00 Știrile Pro TV 14:00 Cele două fețe ale Anei 14:00 Neveste disperate
13:00 Observator 13:45 Ghinionista (SUA thriller, 15:15 Rețeta de ACASĂ 15:15 Nimeni nu-i perfect
14:00 Salvarea vine din adâncuri! 1996, rel.) 15:30 Destine furate 15:30 Pitici și tătici

(SUA S.F., 2005) 88' cu Tamara 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:25 Vremea de ACASĂ 16:15 Omul dc tinichea
Davies, Dale Midkiff, Stan 1973 -3751.) 16:30 Maria Mercedes 18:00 Focus 18 90'
Kirsch, Corey Large 17:00 Știrile Pro TV 17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sport

16:00 Observator 17:45 Happy Hour 18:30 împreună pentru totdeauna 19:30 Circașa dc pe tort
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV 19:30 Săracii tineri bogați 20:30 Proiectul Pandora (film dc ac-
19:00 Observator 20:30 Martor incomod (acțiun) cu 20:30 Predestinați țiunc, 1998) 89' cu Daniel Bal
20:30 Misiune în forță (SUA film de Steven Seagal, Kcencn Ivory 21:30 Cealaltă față a Analici dwin, Erika Elcniak, Tony Todt

acțiune, 2006) 110' cu Jean- Wayans, Bob Gunton, Brian 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune Richard Tyson
Claude Van Damme, VivicaA. Cox dc divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (serial dc comedic.
Fox, Razaaq Adoti, Peter Bryant 22:30 Știrile Pro TV 23:30 India (brazilian-indian film se- 2007-5.) 45’

23:00 Observator 23:00 Terminatorul: Războiul conți- rial dc aventură, 2009) cu Ju- 23:15 Gunoierul vedetă (SUA come-
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de nuă (serial - 1.) cu Lena Hca- liana Paes, Rodrigo Lombardi, die, 1998)78' cuTonyDanza,

divertisment) dey, Summer Glau, Thomas Mârcio Garcia, Tânia Khalil Jessica Tuck, Art LaFleur, Jaim
Dekker, Richard T. Jones Cardriche

12:50
14:40
16:20

18:00
19:30
20:00
21:45
22:35

Gravidul (SUA comedic, 1994) 
Lecții dc ciocolată 
The Rocker (SUA comedic, 2008)

CJ7 (hong-kong comedie, 2008) cu Stephen Chow, Kitty Zhang Yuqi 
Pc platourile dc filmare 26'
Vulcanul (SUA film dc catastrofă, 1997) cu Tommy Lee Jones 
United States of Tara (comedic - 5.) La închisoare cu Toni Collette 
Stăpânii străzilor (SUA thriller, 2008) 105' cu Keanu Reeves, Forest 

Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans

21:00 Prietenii tăi (SUA serial dc comedie. 1994- 1.) cu Jennifer Aniston, 
Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LcBlanc

22:00 Mușuroiul (SUA S.F., 2008) cu Tom Wopat, Kai Weber, Elizabeth 
Healey, Mark Ramsey

15:15 B.D. în alertă (român comedic, 1970, rel.)
17:30 Smallvillc (SUA film serial dc acțiune, 200J - 3.)
18:30 Noi toți (SUA serial, 2003 - 10.) cu Duanc Martin 
19:00 Aceeași Christine, alte aventuri
20:00 Cei nouă (SUA serial polițist. 2006 - 13.) Ultimul episod
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916

ospătarțchelner)

agent contractări și achiziții (brokeri
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij-
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate
privată 1

dulgheriexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

recepționer hotel

femeie de serviciu 2

operator control nedistructiv
3

șef de sală restaurant(maitre 
d’hotel) I

operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

4

I

betonist I

inginer șef în agricultură.silvicul- 
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

inspectorfreferent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

,u construcții civile, indus
triale și agncole 1

muMC.necal. la eternul cIMin. zidărie
. .ncuaic. faianță. groic, parchet 8

muncneed.la inlret.drumuri, »o- 
♦cle. puclun,baraje 10

croitor ștanțator piese încălțăminte 
2

bucătar 1

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel I

conducător autospecială 2

director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

florar-decorator inginer mecanic I

mecanic utilaj I5 frezor universal

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

șef departament

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/neali men tare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8 maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

tehnicean electromecanic 1 munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

zidar ro sar-ten cui tor 9
ospătar-chelner I

zidar rosar-tencuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționer tâmp line din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie jno za ic, faianță, greș ie 1

munc.necal.la asamblarea.montarea 
pieselor I

zidar rosar-tencuitor 1

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

■îmbătător manual 4

barman $

brutar J

i poc uliu in domeniul calității I
Telefon: 0755.999.920

tudoc manual cu arc clconc $
1

vânzător

.•xhr aamotor

10

8

conta ni «olt le»
Uit $

dulghertoxiuMv reaUuratur) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând în Bfcj de Crtș. ttr.Greunului 26. exU 4 camere, 2 câmân. pivnițâ, curte, 
fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, cotețe toate din 
cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 25.oooeuro neg. Tel. 
0745.656.454

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 0744.671.110

’’n chine apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
J23.486

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, termopane, 
centrală termică, mobilată. Preț 1 lOeuro/lunâ neg. Tel.0734.969.619, 0769.589.175

Vând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, parchet, 
gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două părți, zona Decebal. Preț 195.0001ei 
neg. Tel. 0746.150.763

Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile apă- 
ranal separat. Preț 70.000lei. Tel 0730.287.975

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 130.0001ei. 
:eL 0748 689.532

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj I, 
iecomandat sau schimb cu garsoniera plus diferența. Preț 85.000lei. Tel? 
3769.839.694

'Vid garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
m OOOlei.Tel.0748.689.532

Vând casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, balcon, piv- 
îițâ. garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 0735.066.695

Vând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj intermediar.
Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Fel.0751.176.178

Caut apartament de închinat în Deva, et. 1. zonă bună, să fie nemobilat și pe temen 
ung. Tel. 0751.176.178

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță deosebită 
2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane. baie. D+P, pomi fructiferi, trandafiri, 
reisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tei. 0254.221.590, 
3742.229.182

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală ter- 
tiica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773

Vând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, Geoagiu, 
ireț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 euro/mp. Tel. 
3735.066.695

i operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane 
1

operator mașini de fragmentarei pro
duse chimice) 1

instalator instalații tehnic o-sâni tare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri^idă- 
ne, mozaic, faianță, greș ie, parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj 
I

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de autoturisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

lucrător gestionar

manipulam mârftn

mecanic întreținere >i reparații ma
șini de cinul mdtninaie

Vărul teren tnimvilan în iXrișbe. 1200mp, int&bulat, unic propnetar. FS 23m, /ucu ’*U băl- 
tuțc“ Preț ?euro/mp neg. Tel.Q745.36M.700

lucrător bucătărie (spălător vase 
man) 1

cusător piese din piele și înlocuitor
11

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic^idărie, fa ianță,gresie.parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po- 
d un, șosele, baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutiere 1 agent securitate 2

munc.necal.la în treț.dru muri, po
duri, baraje 1

conducător i mm, pa tron (girant) -co
merț |

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătari chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

]

munc.radioelecronist 4
văzător 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu I fierar betonist 1

3

paznic 1

mecanic utilaj
1

tâlpuiUM industrial 514 niuncnecal in silvicultură 6

Călan

Telefon: 075S.999.924mutilator subanianble rnuiK.necai.la dcmd.cLMtri rno-

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal.h Mnb.prtxf*olnfe »i 
retnitolidc 10

cusător piese din piele și înlocuitori 
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare I

ospătar (chelner)

AUTO

Vând apirUmem. 2 camere in parter înalt, lângă liceul auto, iznlm CT. faianță, gresie.
Preț 110.00 lei neg șt în 2 rute. Tel. 0725.3X9 514

Vând garsonieră în Deva, ocupabilă imediat , cu balcon. Preț 52.000 lei neg. și în 2 rate. 
Tel. 0726.523.486

Se caută chiriași serioși pentru un apartament, 2 camere, mobilat, utilat, ocupabil imediat, 
în Deva, 140 euro plus garanție. Tel. 0732.727.786

Se vinde hală în Deva, 800mp, teren 4.000mp, deschidere la stradă, toate utilitățile și mul
tiple îmbunătățiri, sală de mese, vestiare, birouri, spațiu producție. Tel. 0732.727.786

Se vinde apartament 2 camere în Deva, Aleea Streiului. Preț 88.0001ei neg. și în rate, Tel. 
0732.727.786

Super ofertă! Vând casă în Luncoiu de jos, casă locuibilă, 3 camere, bucătărie, baie, piv
niță, anexe, apă trasă în casă, încălzire cu sobe pe teracote, acces din șosea. Preț45.000lei 
neg. Tel.0748.689.532

Vând apartament 3 camere în Deva la 3 min. de piața centrală, bloc de cărămidă. Preț 
48.000euro neg. Tel. 0751.176.178

Schimb casă în Bretea Mureșană, din cărămidă, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, 
grădină, 3000mp, cu apartament în Deva plus diferența sau o vând în 2 rate la prețul de 
140.000 lei neg. Tel. 0722.582.097

Vând casă în Simeria. din cărămidă, 2 camere, bucătărie, baie, interiorul renovat, grădină, 
410mp, toate utilitățile. Preț 150.000lei. Tel. 0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, lângă Liceul de Artă “Sabin Drăgoi”, 
complet renovat și mobilat. Preț 42.000 euro neg. Tei 0734.310.133

g DIVERSE
Vând goblenuri deosebite, reproduceri după picturi N. Grigorescu, peisaje. Tel. 
0722.557.876

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 
0734.310.133

Cumpăr maimuță “Capucino” sau altă rasă, talie mică, mascul sau femelă.
Tel.0723.519.046

Cumpăr cățel, câine până la vârsta de 2 ani, „Dalmatian”. Tel. 0743.832.083

Vând jaluzele pentru o cameră, stare foarte bună, preț 1501ei neg. Tel. 
0723.684.514

Doresc să închiriez masă de biliard cu fise, medie, pentru zona Brad. Tel. 
0723.896.368

Vând combină frigorifică marca “Polar”, stare foarte bună de funcționare. Preț
700 ron, garanție 1 an.Tel. 0769.290.750

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Ir
landa și Germania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

Vând Sonda Lanida nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 curo. 
Tel. 0721.653.028
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

www si/vede? roSilvadez^
't.

mortare uscate, adezivi, sape automvelante

►Supremația calității


