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Și-a lăsat gospodăria 
pe mâna hoților

Xavier Lamourec, 
francezul care caută 
aventura în Hunedoara
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Știrea zilei

de Irina Năstase

Florin Oancea este noul președinte al organizației PNL 
Deva. Fostul viceprimar al municipiului reședință de județ 
l-a învins ieri pe primarul Mircia Muntean cu o diferență de 
31 de voturi. Oancea a reușit să strângă 285 de voturi în timp 
ce Mircia Muntean a obținut doar 254 din sufragiile libera
lilor deveni. Victoria lui Oancea adâncește și mai mult con
flictul din interiorul PNL făcând practic imposibil de 
prevăzut orice mișcare politică a grupării de consilieri locali 
fideli lui Mircia Muntean. .

Alegerile pentru conducerea organizației PNL din 
Deva s-au transformat într-un circ politic. Contracandidații 
la președinția organizației și-au adunat în jur două tabere de 
susținători foarte vocali și pătimași. Aparent bătălia s-a dat 
între primarul Devei, Mircia Muntean și fostul viceprimar 
Florin Oancea. In realitate lupta politică este între cei doi 
grei ai PNL, președintele Consiliului Județean Hunedoara, 
Mircea Moloț și Mircia Muntean.

Tabere, marionete și bilețele
Sala mare a Casei de Cultură din Deva s-a 

dovedit neâncăpătoare pentru cei peste 700 de delegați 
prezenți la Adunarea Generală de alegeri a noi con
duceri a organizației PNL Deva. Miza „meciului” 
politic a fost președinția partidului și cele 20 de locuri 
din Biroul Politic Local. Susținătorii celor doi 
candidați au împărțit prin sală, fiecare grupurilor pe 
care le controla, liste cu persoane care trebuiau votate 
pentru noul Birou Politic. încă înainte de începerea 
ședinței membrii celor două tabere s-au acuzat reci
proc de tentativă de fraudare a alegerilor.

Balint scos din sală 
cu bodyguarzii

Ședința a început într-o atmosferă tensionată. 
Mircia Muntean și-a prezentat argumentele într-un 
scurt film și un discurs fulminant în care a atacat în 
special conducerea Guvernului. Discursul a fost 

presărat cu citate celebre, versuri și fabule. De cealaltă 
parte Florin Oancea l-a atacat violent pe Mircia 
Muntean acuzându-1 de trădare. Au fost prezentate 
mai multe filme în care primarul Devei avea păreri 
contrare cu președintele Mircea Moloț. întreaga sală 
și-a pierdut răbdarea când consilierul județean Tiberiu 
Balint, omul de casă a lui Moloț, s-a lasnsat într-un 
discurs lung și acuzator la adresa lui Mircia Muntean. 
Balint a fost evacuat din sală cu ajutorul forțelor de 
ordine, spre disperarea grupului de susținători ai lui 
Oancea.

„Cine conduce județul ăsta”
Mulți dintre participanții la Adunarea Generală 

a PNL Deva, de.fapt o uriașă masă de manevră a celor 
doi candidați, care au umplut sala mare a Casei de 
Cultură au ieșit scârbiți de circul politic la care au fost 
obligați să asiste, mai ales din partea taberei controlate 
de Mircea Moloț. „Doamne, cine a ajuns să conducă 
județul ăsta, nu mă mir că trăim așa prost”, a afirmat 
un simplu liberal la ieșirea din sală.
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-■^■Sfântul Zilei -
Pomenirea Sfinților 
Mucenici Alexandru 
și Antonina

HOROSCOP

x/

Rețetei lei

Varza la cuptor

Sfinții mucenici Alexandru și Antonina erau din 
satul Crodamul sau Cardamul, unde Sfânta Antonina pe
trecea viața ei cu curăție și cu cinste. Fiind însă prinsă de 
conducătorul Fest și nevrând să se lepede de Hristos, nici 
să slujească demonilor, a fost băgată într-o casă de des- 
frânare. Și stând acolo fără să mănânce trei zile, i s-a 
arătat noaptea lumina, și făcându-se tunet mare s-au de
schis ușile casei, și s-a auzit glas din cer către dânsa, în
demnând-o să se scoale și să se ospăteze. Deci mâncând, 
a ieșit iarăși și a stat înaintea conducătorului și ne- 
plecându-se a jertfi la idoli, a fost călcată în picioare și 
bătută cu sabie de lemn; și iarăși fiind adusă la casa cea 
de desfrânare, în care prin descoperirea îngerului, intrând 
Alexandru, care din pricina vârstei lui tinere (căci era de 
23 de ani), se făcea și se arăta că mergea pentru păcat, a 
scos pe ascuns pe sfânta din casă, acoperindu-i capul cu 
haina lui, iar el a rămas acolo. Peste puțin vădindu-se lu
crul de către unii slujitori care voiau să rușineze pe sfânta, 
a fost adus Alexandru la conducător. Și întrebându-1 pen
tru ce a făcut lucrul acesta, n-a tăgăduit, ci a mărturisit 
pricina cu însăși gura sa, și a fost bătut cu sabie de lemn. 
Apoi prinzând și pe sfânta li s-au tăiat degetele mâinilor 
și ale picioarelor și, ungându-le trupurile cu catran, le-au 
dat brânci într-o groapă cu foc, și acolo și-au luat fericitul 
sfârșit, în ziua de 3 mai a anului 313.

Și se face prăznuirea lor la 10 iunie, în mănăstirea 
ce se zice a lui Maximin (Maximov), care este în Con- 
stantinopol, unde se află sfintele lor-moaște, din care 
izvorăsc multe minuni și tămăduiri.

Ingrediente:

1 varză medie (1,5 kg)
200 g bacon, costiță sau ciolan 
afumat
200 g bulion sau 2 roșii mari
1 legătură mărar
2 frunze de dafin 
piper, sare, cimbru 
1 1 borș (opțional)

Mod de preparare:

Se spală varza și se aruncă 
primele foi. Se taie fidea și se 
freacă cu sare. Se taie feliuțe 
costița, mărarul se toacă mă
runt.

Se pune într-o tavă sau într- 
o cratiță și se amestecă cu toate 
ingredientele . Dacă preferați, 
pentru un gust mai bun, puteți 
să prăjiți costița înainte de a 
amesteca-o cu varza. Se aco
peră cu apă și se dă la cuptor la 
foc mare. Se verifică din când 
în când dacă are apă suficientă 
să fiarbă. în ultimele 45 de mi
nute se lasă sa scadă.

Se poate servi cu mămăliga 
și câmați.< _____ 7
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-a lungul timpului

912: Mitingul aviatic de la Aspem (Austria) la care 
Vlaicu a obținut premiul I pentru aruncarea unui 
il la țintă, de la o înălțime de 300 metri și premiul al 
jentru aterizarea la punct fix
940: Al doilea război mondial: Italia declară război 
și Marii Britanii

940: Al doilea război mondial: Canada declară război

940: Al doilea război mondial: Norvegia se predă 
r germane
944: Al doilea război mondial: Trupele naziste au ucis 
e 650 de civili, locuitori ai satului Oradour-sur-Glane,

967: A încetat războiul de șase zile dintre Israel, Siria, 
i Iordania

-au născut:
672: Petru I cel Mare, țarul Rusiei (1682-1725) (d. 8

1819: Gustave Courbet, pictor francez (d. 1877)
1880: Andre Derain, pictor francez (d. 1954)
1915: Saul Bellow, scriitor american, laureat al Premi

ului Nobel (d. 2005)
1921: Prințul Philip, duce de Edinburgh; din anul 1947 

este căsătorit cu regina Elisabeta a Il-a a Angliei
1931: Dan Constantinescu, compozitor român (d. 

1993)
1955: Gheorghe Firczak, politician român de etnie 

ruteană

Comemorări:
323 î.Hr.: Alexandru cel Mare (n. 356 î.Hr.)
1580: Luls de Camoes, poet portughez (n. 1524)
1836: Andre-Marie Ampere, fizician și matematician 

francez (n. 1775)
1949: Sigrid Undset, scriitoare norvegiană, laureată a 

Premiului Nobel (n. 1882)
1967: Spencer Tracy, actor american (n. 1900)
1983: Geo Barton, actor român de teatru și film (n. 

1012)
2004: Ray Charles, cântăreț și pianist american (n.

Bancurile zilei
© © ©
- Bulă, azi vei răs

punde din legea lui Arhi- 
mede. Ce se întâmplă 
dacă te scufunzi în cadă?

- Sună telefonul...
© © ©
- Mămico, găinile 

beau benzină?

- Nu, Bulișor!
- Și atunci de ce se 

scumpesc ouăle de câte 
ori Guvernul scumpește 
benzina?

© © ©
O bătrânică intră în 

cancelarie la școală.
- Sunt bunica lui Bulă,

aș dori să îl învoiți de la 
ultima oră să mă ajute.

- Cred că nu se poate, 
Bulă nu a venit azi la 
școală.

- Dar unde este?
- Cred că la înmor

mântarea dv,
© © ©
- De ce ai lipsit ieri de

la școală, Bulă?
- A murit bunicul.
- De ce minți, Bulă, 

pentru că eu azi, în drum 
spre școală, l-am văzut pe 
bunicul tău pe balcon.

- Nu mint, doamnă, 1- 
a sprijinit tata acolo pen
tru că azi e zi de pensie.

© © ©

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

V •—--- ------------- L

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_19@yahoo.com)

Intenționați să demarați o 
afacere. Puteți fi optimist: aveți șanse 
să găsiți modalitatea optimă și să 
obțineți sprijin financiar. Cu sănătatea
stați bine, dar vă sfătuim să acordați mai mu
timp odihnei.

Se anunță o zi de neuitat, cel 
puțin pe plan sentimental. S-ar putea 
chiar să luați decizia de a vă căsători. 
Pe plan financiar, nu este cazul să vă
faceți griji. Vă ajută o rudă mai în vârstă.

Dimineața s-ar putea să aveți 
dificultăți financiare, dar reușiți să le 
depășiți destul de ușor.

Este o zi favorabilă activităților
artistice. Talentul, creativitatea și originalitate
vă sigură succesul în societate. Vă recomandăr
să nu neglijați problemele familiale.

Aveți norocul să faceți 
cunoștință cu o persoană importantă, 
cu experiență în afaceri, care este 
dispusă să vă învețe câte ceva. S-ar 
putea ca această întâlnire să vă stimuleze s. 
faceți planuri îndrăznețe.

Zi obositoare, cu multă 
alergătură, dar veți vedea că a meritat 
efortul. Se pare că vă pregătiți pentru 
o călătorie importantă, ce poate 
reprezenta un mare pas în carieră.

Vă ambiționați să terminați o lu
crare în casă, începută mai demult. O 
rudă mai în vârstă vă ajută cu bani, dar 
vrea să-și impună ideile. Evitați cearta,

1
pentru că riscați să rupeți relațiile. Ar fi bine s 
evitați discuțiile în contradictoriu.

Aveți ocazia să rezolvați o 
problemă legată de cămin. Puteți să 
cumpărați o casă nouă sau să faceți un 
schimb de locuință. O femeie mai în
vârstă din familie se opune planurile
dumneavoastră, dar vă sfătuim să nu vă lăsa
influențat.

Aveți o zi bună pe plan profe
sional și în viața particulară. 
Dimineața, sunteți plin de energie și 
reușiți să-i mobilizați pe cei din jur. 
Partenerul de viață vă susține.

Găsiți soluții originale pentru 
problemele de la locul de muncă, dar 
să nu vă așteptați la aprecieri din 
partea colegilor. După-amiază s-ar
putea ca o persoană mai în vârstă să vă facă t(
felul de reproșuri. Nu vă lăsați provocat!

începeți o activitate în care veți 
avea succes și de pe urma căreia veți 
câștiga bine. Ar fi bine să acceptați 
ajutorul unui prieten, ca să treceți cu 
bine peste toate obstacolele.

Aveți idei originale, care vă ajută 
să obțineți câștiguri suplimentare. Un 
fost coleg vă propune să colaborați 
într-o afacere sau vă oferă un nou loc
de muncă. V

Este o zi favorabilă pentru con
tracte, colaborări, asocieri și investiții. 
Pe plan sentimental, puteți să faceți
proiecte de viitor. Chiar dacă sunteți convins <
aveți dreptate, vă recomandăm să respecta
părerile celorlalți.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1
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Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să eliminarea comisionul de 
rambursare anticipată la creditele cu dobândă variabilă, iar băncile vor fi 
obligate ca, în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, 
să modifice contractele aflate în derulare, prin acte adiționale.
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Descentralizarea sistemului de sănătate a intrat în linie dreaptă

Spitalele hunedorene mai sărace cu 250 de paturi
In urma descentralizării spitalele din 
udeț vor trece în subordinea autorități
lor publice locale. Ministerul Sănătății 
a luat și decizia reducerii cu 250 a nu

mărului de paturi din spitalele 
hunedorene.

Legea privind descentralizarea sistemului de 
ănătate a fost aprobată și ea va intra curând în vigoare, 
n cel mult o lună spitalele vor fi predate către 
utoritățile locale, în baza unor protocoale încheiate cu 
eprezentanții Ministerului Sănătății.

S-au împărțit spitalele
Trecer.ea în subordinea autorităților publice se face 

>rin elaborarea unui protocol prin care se predă man
agementul unității sanitare. Aparatura medicală rămâne 
n proprietatea ministerului, dar este dată în folosința 
inităților spitalicești. „Toată lumea, inclusiv autoritățile 
jublice locale s-au speriat, dar nu s-a modificat nimic 
n modalitatea de împărțire a banilor. Sursele de venit 
de spitalelor sunt contractele cu Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate și cu Ministerul Sănătății pe pro- 
• 'iele de sănătate. A treia sursă sunt veniturile proprii 

.zate din diverse activități precum și fondurile, 
oarte puține, provenite de la autoritatea locală. Practic,

nimic din acest mecanism financiar nu s-a schimbat. Au 
intervenit mici modificări în sensul că în cazul 
reparațiilor autoritatea locală trebuie să suporte trei la 
sută din costuri, iar la achizițiile de aparatură medicală 
cuantumul este de cinci la sută”, a declarat directorul 
Direcției de Sănătate Publică (DSP) a județului Hune
doara, Dumitra Ștefan. In urma noilor reglementări 12 
dintre cele 13 spitale din județ vor trece în subordinea 
autorităților locale. Astfel, Spitalul Județean de Urgență 
Hunedoara Deva și spitalele de pneumoftiziologie 
Brad și Geoagiu rămân sub autoritatea Consiliului 
Județean Hunedoara. Spitalele municipale și orășenești 
din Hunedoara, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Petrila, 
Orăștie, Brad, Hațeg și Călan vor trece în subordinea 
primăriilor, iar spitalul de psihiatrie din Zam rămâne 
mai departe sub tutela Ministerului Sănătății. Direc
toarea DSP intenționează să organizeze săptămâna vi
itoare o întâlnire cu reprezentanții autorităților public», 
locale pentru a explica noua organizare a sistemului de 
sănătate.

Directorii de spitale 
vor fi la mâna primarilor

Noua structură organizatorică aspitalelor conferă 
puteri sporite autorităților publice locale. In prezent 
unitățile medicale sunt conduse de Gătre un Consiliu Di
rector. în noua structură, spitalele vor avea Un Consiliu 
de Administrație format din cinci membri. Dintre 
aceștia doi vor fi reprezentanții autorității publice lo
cale, unul va fi numit de către șeful administrației pub
lice, respectiv președintele Consiliului Județean sau de 
către primari, iar doi membri vor fi desemnați de către 
DSP. Această structură va adopta deciziile importante 
în ceea ce privește organizarea și funcționarea spitalu
lui. în Consiliul de Adminstrație vor fi admiși, fără drept 
de vot, doar cu rol consultativ, reprezentantul Colegiului 
Medicilor, al Ordinului Asistenților și al sindicatului. 
Managerul unității va fi desemnat în urma unui concurs 
organizat de către autoritatea publică locală în subor
dinea căreia se află unitatea. Conducerea operativă a 
spitalului va fi asigurată în continuare de manager și 
Consiliul Director. Calendarul descentralizării prevede 
ca în termen de 30 de zile de la publicarea legii să fie 
încheiate protocoalele între reprezentanții Ministerului 
Sănătății și autoritățile locale să se organizeze concursul 
pentru postul de manager și să se facă numirile pentru 
membrii Consiliului de Administrație. „în toate spitalele 
se desfășoară operațiuni de inventariere pentru a fi pre
date autorităților publice locale. în acest moment toți 
managerii sunt interimari, iar noii conducători vor fi 
desemnați prin concursul organizat de primării”, a spus 
Dumitra Ștefan.

în spitalele hunedorene 
vor fi mai puține paturi

înainte de a preda unitățile spitalicești, Ministerul 
Sănătății a redus numărul de paturi din spitale. Astfel, 
la nivelul întregului județ au fost „tăiate” un număr de 
225 de paturi. Reducerile au afectat aproape toate 
unitățile din județ, excepție făcând spitalele din Zam, 
Petrila și Călan. „Reducerile vor fi resimțite mai ales de 
spitalele mici. Noua structură a fiecărui spital va fi 
comunicată în cursul acestei zile (ieri, n. r.). De remar
cat este faptul că ne plasăm pe ultimul loc din țară în 
ceea ce privește numărul de paturi tăiate, la mare 
distanță de celelalte județe”, afirmă directorul DSP. în 
urma reducerilor vor suferi modificări și contractele 
încheiate între spitale și CJAS pentru că acestea se cal
culau după un algoritm bazat pe numărul de paturi și 
c .rata medie de spitalizare. Dumitra Ștefan spune însă 
că banii rezultați nu vor pleca din județ, ci vor fi utilizați 
la eventualele rectificări ale bugetului spitalelor, 
plătindu-se cazurile suplimentare rezolvate.

Copiata este ilegală
în cadrul conferinței de presă organizată ieri, di

rectorul DSP Hunedoara, Dumitra Ștefan a ținut să facă 
unele precizări privind asigurarea serviciilor medicale. 
Astfel, potrivit directorului DSP, introducerea sistemu
lui de programare nu are un scop restrictiv. „Progra
marea la medicul de familie nu este obligatorie. 
Programarea se face în cazul în care pacientul nu vrea 
să" stea la coadă, la cabinetul medicului. în acest scop 
era obligatoriu să fie introdusă procedura de progra
mare”, susține Dumitra Ștefan. Directorul DSP a mai

Spitalul
Deva
Hunedoara
Petroșani
Lupeni
Vulcan
Petrila
Orăștie
Brad
Hațeg
Călan
Sanatoriul Geoagiu
Sanatoriul Brad

Pacienți în spital '
Paturi rămase

778
612
612
175
125
70
155
145
145
15
230
155

spus că între cei 20 de pacienți care pot fi consultați zil
nic de către medic nu sunt incluse urgențele, bolnavii 
cronici și cei care vin pentru prelungirea concediului 
medical. Oricum, potrivit unor statistici realizate în ul
timii trei ani, medicii consultă cel mult 12 pacienți pe 
zi. Dumitra Ștefan a mai spus că sistemul de copiată nu 
este încă funcțional: „Este ilegal să se perceapă bani 
pentru consultații la medic pentru că până în prezent nu 
a fost adoptat un act normativ care să reglementeze 
această situație”.

Cătălin Rișcuța

Paturi reduse
50
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CAMPANIE DE DEZINFECTIE, 
DEZINSECTIE, DERATIZARE 

Iunie 2010

Anunț public 
privind depunerea solicitării de emitere 

a acordului de mediu (titularul proiectului)

Primăria municipiului Deva și operatorul 
Șerviciului de salubritate pentru activitatea de 
dezinfectie, dezinsectie, deratizare al 
municipiului Deva - SC DD CHIN SRL DEVA, 
organizează în perioada 15-31 iunie 2010, o 
campanie de dezinfecție, dezinsecție, 
deratizare pe raza municipiului Deva.

Pentru dezinsecția avio se va folosi un 
produs avizat conform Ordinului MSF 

536/1997, numit DIADYANA.

Este vorba de un insecticid concentrat 
emulsionabil, pentru combaterea insectelor 
zburătoare (muște, țânțari, molii, viespi) și 
târâtoare (gândaci, furnici, ploșnițe, purici, 
căpușe, păienjeni).

S.C. UZINGRUP VEST S.R.L. anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pen
tru proiectul DEMOLARE CLĂDIRI ȘI CONSTRUCȚII DIN 
INCINTA UZINEI DE PREPARARE CRISCIOR, propus a fi 
amplasat în Criscior, str. Uzinei,nr. 1

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la

sediul APM HUNEDOARA din Deva,str. Aurel Vlaicu, nr.25, în 
zilele de luni-joi,între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 
- 14.00 și la sediul S.C. UZINGRUP VEST S.R.L., Hunedoara, 
str. Victoriei,nr.9, în zilele de luni - joi și vineri,între orele 8.00- 
16.30; 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Hunedoara.

Societate comercială din Deva 
angajează 

secretară
Informații suplimentare Ia 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.
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Premierul Emil Boc a cerut tuturor miniștrilor ca, în maximum o săptă
mână, să prezinte o schemă de reorganizare a instituției pe care o con
duc, care să includă un număr scăzut de secretari de stat și agenții aflate 
în coordonare, dar și o reducere cu 25% a numărului de angajați în fie
care minister.

Xavier Lamourec, francezul care caută
Transport ilegal de țigări

Un tânăr, în vârstă de 23 
de ani, din Uricani, a fost prins 
în trafic de polițiști, pe DN7, în 
localitatea Mintia, în timp ce 
transporta, în portbagajul 
mașinii, 1.000 de pachete de 
țigări netimbrate și fără docu
mente de proveniență.

Din primele verificări se 
pare că țigaretele urmau să fie 
valorificate pe raza municipiu
lui Hunedoara.

Oamenii legii l-au 
sancționat contravențional pe 
Claudiu P., iar întreaga canti
tate de țigări a fost confiscată.

Șofer amendat 
și cu dosar penal

Un bărbat din Orăștie a 
fost oprit în trafic și amendat 
pentru depășirea vitezei legale 
prin localitate, iar în timp ce 
verificau actele, oamenii legii 
au constatat că a autoturismul 
nu era înmatriculat.

Șoferul a fost depistat, de 
oamenii legii, pe strada Unirii 
din localitate. Ștefan P., de 42 
de ani, nu a respectafregimul 
legal de viteză în localitate 
fiind înregistrat cu o viteză de 
78 km/h. în urma verificării 
documentelor autoturismului, 
polițiștii au stabilit că acesta nu 
mai avea drept de circulație pe 
drumurile publice, nefiind în
matriculat.

Conducătorul autoturis
mului a fost sancționat 
contravențional pentru
depășirea regimului legal de 
viteză, iar pe numele său a fost 
întocmit și un dosar de cerc
etare pedală pentru conducerea 
pe drumurile publice a unui au
tovehicul neînmatriculat.

Dosar penal pentru 
deduceri ilegale de T.V.A.

Administratorul unei 
societăți comerciale din 
Petroșani este cercetat de 
polițiștii din cadrul Serviciului 
de Investigare a Fraudelor 
Hunedoara pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune fiscală. 
Oamenii legii au stabilit că, în 
cursul anului 2009, bărbatul a 
efectuat achiziții fictive de ma
teriale de construcții în valoare 
de 700.000 lei, în scopul-de
ducerii ilegale de T.V.A., 
creând un prejudiciu bugetului 
de stat în valoare de 117.671 
lei.

în cauză s-a întocmit dosar 
de cercetare penală sub aspec
tul săvârșirii infracțiunii de 
evaziune fiscală.

(M.T.)

*

aventura în Hunedoara
Xavier Lamourec, un francez 
de 26 de ani, vede viața ca pe o 
aventură și o trăiește ca atare. 
De o lună, se află într-o „esca
padă ” în Hunedoara și va ră

mâne în județ până în 
septembrie, în calitate de vo
luntar la Serviciul Public Ju
dețean Salvamont. S-a adaptat 
repede în noul său „cămin”, 

iar ușurița cu care socializează 
i-a câștigat eticheta de „tip de 

treabă”printre colegii 
de la Salvamont.

Face numai
ce îi place

Xavier este un boem: se 
raportează doar la timpul prezent, nu își 
face planuri și face numai ce îi place. 
De aceea, tânărul a preferat să nu își 
caute un loc de muncă obișnuit, în 
Franța natală, ci să se înroleze ca voi» 
untar într-o asociație și să cutreiere 
lumea. „Unii spun că sunt nebun, pen
tru că trăiesc așa, dar dacă ar sta mai 
bine să se gândească, ar vedea că nu e 
ușor să îți găsesți un serviciu, ce să mai 
vorbim despre un serviciu care să îți și 
placă. Eu nu aș putea să fac ceva ce nu 
îmi place, de aia am ales să fiu voluntar, 
în fiecare proiect de voluntariat, 
primesc un loc în care să stau, mâncare 
și bani de buzunar. Nu poți să strângi 
averi, dar poți trăi din voluntariat și 
câștigi foarte multă experiență” își 
arguijietează francezul modul de viață 
nonconformist.

V •

Venit de niciunde 
și de peste tot

întrebarea care, îl încurcă pe 
Xavier cel mai mult este legată de 

Și-a lăsat gospodăria

„acasă”. Zâmbește, se fâstâcește puțin, 
răspunde că nu vine de „niciunde” și 
apoi îți enumără o mulțime de țări în 
care a făcut voluntariat înainte să ater
izeze în România. îi place unde a ajuns 
și se simte bine la Hunedoara. „Locui
esc în căminul studențesc din orașul 
Hunedoara. E fain și am tot ce îmi tre
buie: internet, telefon, magazine aprope 
de unde pot cumpăra orice vreau, chiar 
și berea preferată”, mărturisește 
francezul. Cel mai mult îi place, însă, 
la orășelul de pe Cema liniștea și faptul 
că este aproape de munți. Nu îi este dor 
de Franța, iar Parisuljiu îi place deloc, 
pentru că „este o aglomerare de oameni 
stresați”. îi lipsesc prietenii francezi, 
dar depășește ușor sentimentul pentru 
că știe că nu le împărtășește principiile 
de viață: „Ei sunt cu servicii, case, 
neveste și copii, iar pe mine nu mă 
atrage modul acesta de viață, cel puțin 
deocamdată”, spune tânărul.

Atracția muntelui

Francezul habar nu are cum va fi 
viața lui peste câteva luni, în ce colț de 
lume va activa și nici nu îl preocupă 
întrebările acestea. Se concetrează pe 
cele trei luni pe care le mai petrece în 
Hunedoara și de la care vrea să 
„stoarcă” experiențe cât mai multe.'„în 
primul rând, vreau să învăț foarte bine 
limba română. Programul stagiului meu 
aici a cuprins și o lună de cursuri inten
sive de limbă, dar tot mai am multe de 
învățat. Apoi, vreau să profit cât mai 
mult de practica de la Salvamont. Sunt 
sigur că va fi o experiență extraordinară 
pentru mine, fiindcă are legătură cu 
domeniile care îmi plac cel mai mult și 
în care sper că voi lucra și pe viitor: 
sportul și ecologia”, își exprimă Xavier 
interesele. Peste câteva zile, bărbatul va 
„da piept” cu munții din zonă, 
însoțindu-i pe salvamontiștii hune- 
doreni în patrulări și în serviciile de 
asigurare a permanenței. Șederea lui în 
județ este organizată de Consiliul

O femeie, în vârstă de 79 de ani, 
din comuna Certeju de Sus, a rămas 
fără mai multe bunuri, în valoare de 
aproximativ 5.000 de lei, după ce a 
lăsat gospodăria, timp de cinci luni, în 
grija unor persoane „binevoitoare”.

Marți, când a constatat că-i lipsesc 
mai multe bunuri, hunedoreanca s-a dus 
„glonț” la Postul de Poliție Certeju de 
Sus. Aceasta le-a declarat oamenilor 
legii că, în perioada ianuarie - mai, lip
sit de la1 domiciliu, iar persoane ne
cunoscute’i-au sustras mai multe bunuri 
și suma de 5.000 lei.

Polițiștii au efectuat cercetări la 
fața locului și au întocmit un cerc de 
suspecți, din care fac parte persoane 
cărora femeia le-a încredințat cheia 
locuinței, pentru a avea grijă de 
gospodărie.

în cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat și continuă 
cercetările pentru identificarea autorilor 
și recuperarea prejudiciului.

(M.T.)

Județean Hunedoara, ca parte a progra
mului Eurodyssee (program european 
de schimb de experiență între regiunile 
Europei, care permite tinerilor să 
câștige o experiență profesională într-o 
instituție publică sau privată, oferindu-

De ce ai ales Hunedoara, ca loc pentru stagiul tău 
de voluntariat?

Nu am ales Hunedoara, dar am ales România, pentru că am 
prieteni români, la București. Am fost de câteva ori la ei în vizită 
și mi-au plăcut locurile și oamenii.

Care este lucrul cel mai neplăcut în „meseria” de voluntar?'
Felul în care te privesc oamenii: ca pe un ciudat sau un nebun. Ei nu 

înțeleg că voluntariatul te dezvoltă și că voluntarii sunt, în primul rând, niște 
oameni care chiar vor să se implice, să facă lucruri bune pentru lume.

Care este cea mai mare satisfacție a ta, ca voluntar?
Toate proiectele sunt satsfacții. A avut mare impact asupra mea ultimul 

stagiu. Eram pompier voluntar îri Corsica și după fiecare intervenție aveam 
un sentiment special: am salvat ceva sau pe cineva. E important și faptul că 
se adună experiență și la CV, lucru ce mă va ajuta să evoluez în cadrul 
asociației din care fac parte în Franța.

Noaptea Albă a Filmului Polițist 
etapa a doua

Sub deviza Noaptea Albă a Filmului 
Polițist, Inspectoratul Județean de Poliție 
Hunedoara desfășoară astăzi, începând cu 
ora 18.00, la Casa de Cultură din Deva 
(Sala Mică), etapa a doua a acestui eveni
ment. Cu această ocazie vor fi redifuzate 
cele două filme de lung metraj, „Human 
Trafifiking” și „Happy End”.

„La începutul» vacanței mari, 
considerăm cel mai bun moment să 
aducem un plus de informație cu privire 
la cele două pericole sociale - traficul de 
persoane și consulul de droguri - la care 
tinerii între 14 și 18 ani sunt extrem de 
vulnerabili și prea puțin atenționați”, 

A plecat la plimbare 
și s-a rătăcit în pădure

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, internat la sanatoriul TBC, din Brad, a alertat 
marți seara oamenii legii, după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea 
municipiului Brad. Polițiștii și jandarmii au început căutările, pornind de la descrierea 
făcută de bărbat* După aproximativ o oră de căutări, oamenii legii l-au găsit pe bărbat 
în zona Țărățel. Nicolae M., din municipiul Hunedoara, părăsise sanatoriu] TBC, din 
municipiul Brad, unde era internat, iar după lăsarea întunericului nu a mai găsit drumul 
către unitatea medicală. Bărbatul nu prezenta leziuni, fiind condus, de membrii pa
trulei, la unitatea medicală unde era internat.

le în același timp posibilitatea de a st 
perfecționa în cunoașterea unei limb 
străine).

Doriana Matei

apreciază sociol gul Compartimentului 
de Analiză și Prevenire a Criminalității, 
din cadrul IPJ Hunedoara, inspector An
drea Fieraru. La acțiune sunt așteptat' 
elevi de la liceele din municipiul Deva și 
din județ, iar intrarea este liberă.

Prima etapă a acestei acțiuni s-a 
desfășurat, în 21 mai. Acțiunea, o 
inițiativă proprie a polițiștilor hunedoreni, 
a avut loc la Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva și s-a bucurat de 
prezența a peste 100 de elevi și profesori 
ai unor licee din Deva.

(M.T.)



Vicepreședintele PNL Varujan Vosganian a declarat miercuri, 
la finalul CNEx, că liberalii au decis în comisiile de specialitate că 
vor ataca singuri la Curtea Constituțională cele două Legi pe care 
Guvernul Boc și-a asumat răspunderea luni în fața Parlamentului.
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Numărul copiilor care mor în prima lună de viață, de două - trei ori
mai mare în România decât în UE

România înregistrează un 
număr de până la trei ori mai 
mare de decese, în prima lună 
de viață, decât alte țări euro
pene, în rândul copiilor defa

vorizați și al celor din rural 
numărul de decese infantile 

fiind cu mult mai mare decât 
media pe țară, informează, 

miercuri, Organizația "Salvați 
Copiii".

Potrivit statisticilor publicate la fil
ialul anului 2008, citate de "Salvați 
Copiii", România are cea mai ridicată 
ată a mortalității infantile din Uniunea 
iuropeană (11 decese la 1000 
ocuitori): 13 %o în rândul copiilor sub 

an, comparativ cu 5, 721a mie media 
n Uniunea Europeană (Suedia 2,7 la 
nie, Italia 5,5 la mie), respectiv 15 la 

în rândul copiilor sub 5 ani (versus 
media - la mie, Italia 4 la mie).

în anul 2009, potrivit datelor 
umizate organizației "Salvați Copiii" 
le către Ministerul Sănătății, s-au în

registrat 2.250 de decese infantile (o 
rată a mortalității de 10,1 la mie).

"Jumătate dintre decesele surven
ite la vârste sub un an se înregistrează 
în prima lună de viață (perioada 
postneonatală), ceea ce reprezintă o 
valoare de două - trei ori mai mare față 
de cea din alte țări europene, iar în rân
dul copiilor defavorizați social și al 
celor din mediul rural se înregistrează 
un număr semnificativ mai mare de de
cese infantile (în special la domiciliu) 
comparativ cu media pe țară", 
precizează sursa citată.

Sărăcia un factor 
determinant 
pentru mortalitatea 
infantilă

Principalii factori care cresc riscul 
decesului la copiii de 0 - 5 ani sunt: 
mediul de proveniență, fiind mai 
afectați copiii din mediul rural, din 
orașe mici care nu sunt reședință de 
județ sau din sate mărginașe, unde in
frastructura e proastă, drumurile inprac- 
ticabile iar uneori nu există medic de 

familie sau telefonie fixă sau mobilă, 
greutate mai mică la naștere a copilului 
din cauza malnutriției sau a stării pre
care de sănătate a mc nei, precum și 
anomalii congenitale, statutul marital 
nesigur al mamei sau nivelul redus de 
școlarizare al acestora.

De asemenea, s-a stabilit că cei 
decedați în primele 24 de ore de la in
ternare sunt cu precădere fete și provin 
cu precădere din familii rome, fiind 
cunoscut faptul că una dintre prob
lemele importante cu care se confruntă 
etnia romă în România este mortalitatea 
infantilă mare.

"La etnia romă sunt întâlniți de 
obicei toți ceilalți factori favorizanți 
(sărăcie, nivel de educație scăzut etc.) 
făcând asfel ca vulnerabilitatea copilu
lui cu vârstă până în cinci ani să fie 
foarte mare", precizează organizația 
neguvemamentală.

Sărăcia extremă și mamele care 
cumulează mai mulți factori de risc 
(educație scăzută, vârsta la prima 
sarcină mai scăzută decât media pe țară, 
abilități parentale scăzute, slab sau 
deloc informate cu privire la 
necesitățile unui nou-născut sau la

citirea semnelor de boală) constituie alți 
factori de risc.

în ceea ce privește cauzele care 
duc la decese în rândul copiilor, acestea 
pot fi directe (din cauza unei boli), prin 
accidente sau cauze intermediare 
(deficiențele sistemului sanitar, 
condițiile de igienă și hrană sănătoasă, 
nivelul de educație, în special al 
mamei, sarcina prematură și lipsa de in
formare cu privire la mijloacele de 
contracepție), dar și cauze indirecte, 
precum sărăcia sau discriminarea.

Referitor la decesele din cauza 
unei boli, la nivelul anului 2008 cele 
mai multe decese ale copilului până în 

cinci ani au fost cauzate de anomaliile 
congenitale și afecțiuni apărute în pe
rioada perinatală (1.451), deși aceste 
boli pot fi detectate prin controale med
icale în timpul sarcinii, unele din ele 
chiar în primul trimestru. Pe locul doi 
se află bolile aparatului respirator, 
infecțioase și parazitare - boli care sunt 
considerate ușor tratabile în țările dez
voltate (923 de cazuri).

"Salvați Copiii" atrage atenția că 
mare parte dintre decesele prin acci
dente ar fi putut fi prevenite printr-o 
mai bună educare a mamelor cu privire 
la creșterea și îngrijirea copilului.

Perioada până la scăderea salariilor și pensiilor, 
acoperită prin noi tăieri de costuri materiale

Numărul tlchetelor de casare a mașinilor 
prin programul Rabla, suplimentat

Perioada care va trece până la aplicarea 
egilor de reducere a salariilor și pensiilor, după 
inalizarea tuturor procedurilor, va fi compensată 
x.iî diminuarea cu 20% a cheltuielilor materiale 
fin instituțiile publice, suplimentar reducerii cu 
15% decisă inițial, a declarat premierul Emil Boc.

întrebat de presă dacă a efectuat un calcul al 
pierderilor zilnice înregistrate în perioada în care 
iu sunt aplicate măsurile de reducere a pensiilor 

ilariilor și de unde va recupera această 
rerioadă pierdută, de la 1 iunie și până când legea 
pentru care și-a angajat răspunderea va intra în 
zigoare, șeful Guvernului a răspuns că diferența 
/a fi compensată printr-o diminuare suplimentară 
i cheltuielilor materiale.

"Măsurile vor intra în vigoare imediat după 
publicarea actului în Monitorul Oficial. Evident 
:ă vom reduce chetuieli materiale suplimentare, 
nă refer aici la bunuri și servicii, combustibil, și 
dte cheltuieli de acest fel care intră în categoria 
cheltuielilor materiale, cu 20% pe lângă reducerea 
Je 15% avută în vedere inițial, pentru a compensa 
această diferență. Pentru acea diferență care 
ămâne de acoperit, vom suplimenta cu reducerea 
cheltuielilor materiale cu bunuri și servicii, să ne 

»

încadrăm în deficitul de 6,8% convenit cu FMI și 
Comisia Europeană", a spus Boc.

Guvernul și-a angajat, luni, răspunderea în 
Parlament inclusiv pentru proiectul de lege 
privind reducerea salariilor și pensiilor, dar PSD 
a depus o moțiune de cenzură care urmează să fie 
votată săptămâna viitoare.

Proiectul de lege era prevăzut inițial să fie 
aplicat de la 1 iunie.

Numărul tichetelor acordate de stat pentru 
casarea mașinilor uzate prin intermediul programului 
"Rabla" a fost suplimentat de Guvern cu încă 30.000 
vouchere, aceasta fiind a treia suplimentare efectuată 
pe parcursul anului 2010 după ce tichetele emise au 
fost distribuite integral către unități REMAT.

Suplimentarea numărului de tichete pentru 
scoaterea din circulație a mașinilor uzate a fost decisă 
în ședința de miercuri a Guvernului, au declarat 
surse oficiale.

Informația a fost confirmată la finalul ședinței 
de premierul Emil Boc, care a arătat că, în acest an.

statul a alocat 714 milioane lei pentru acest program. 
Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a anunțat 

în urmă cu o săptămână că pogramul "Rabla" va fi 
din nou suplimentat, cu circa 30.000 de tichete, după 
ce voucherele din ultima tranșă tipărită vor fi dis
tribuite în totalitate către REMAT-uri.

El a arătat că toate cele 160.000 tichete au fost 
distribuite către unitățile REMAT, fiind scoase din 
circulație circa 110.000 de mașini în ultimele trei luni 
și cumpărate prin programul Rabla peste 22.000 
mașini noi, maimult de jumătate de producție 
autohtonă.

Ediția 2010 a programului "Rabla" a început la 
18 februarie, când au fost distribuite 60.000 de 
vouchere. Ulterior, numărul de vouchere a fost supli
mentat de două ori, de fiecare dată cu câte 50.000.

Suma totală cheltuită de stat în 2010 pentru pro
gramul "Rabla" depășește 600 milioane lei.

Principalele modificări în ediția 2010 a progra
mului "Rabla" față de anii anteriori constau în faptul 
că în schimbul mașinii casate proprietarul primește 
un voucher care poate fi valorificat la liber și pentru 
cumpărarea unei mașini noi pot fi folosite maximum 
trei astfel de cupoane.

Prima de casare a rămas la 3.800 de lei, iar Gu
vernul anunța la momentul lansării că speră să scoată 
din uz între 50.000 și 60.000 de rable.

CE va continua monitorizarea României
și Bulgariei ’’atât timp cât va fi necesar”

Directorul general al departamentului CE 
pentru Justiție, Libertate și Securitate, Jonathan 
Faull, a declarat marți că Mecanismul de Coop
erare și Verificare (MCV) pentru România și 
Bulgaria în domeniul justiției și afacerilor in
terne va rămâne în vigoare "atât timp cât va 
fi necesar". Potrivit paginii electronice a agenției 
bulgare FOCUS, Faull, citat de cotidianul Sega, 
nu a precizat o perioadă clară pentru MCV. El a 
subliniat evoluția pozitivă recunoscută în rapor
tul periodic pregătit de Comisia Europeană, dar 
a adăugat că "mai sunt multe de făcut".

Faull a amintit Bulgariei și României 
scopul lor comun, și anume acela de a avea un 
sistem judiciar independent și de a combate 
corupția.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari
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6 Monden O turistă din Sl'A în vârstă de 101 uni a vizitat Român iu în luna mai 
după ce a ajuns în (ară din Germania cu un vapor de croazieră pe 
Dunăre, a declarat Mircea I ladu, directorul agenției Prestige Tour, 
care a asigurat serviciile turistei pe perioada șederii în România.

e Rochia purtată de prințesa Diana 
la primul ei dineu oficial după 
logodnă, vândută cu 276.000 dolari

Lady Gaga șochează din nou: 
homosexualitate, blasfemie, 
bondage în noul videoclip

îndrăzneață rochie neagră pe care 
prințesa Diana, pe atunci în vârstă de 
19 ani, a purtat-o la primul dineu ofi
cial la care a participat după logodna 
cu prințul Charles, a fost vândută cu 
276.000 de dolari la o licitație organi

zată, marți, la Londra, informează 
Reuters.

Prețul acestei rochii, calificată de 
reprezentanții casei de licitații Kerry Taylor 
drept "legendară", a depășit de patru ori 
estimările specialiștilor.

Rochia a făcut parte din colecția "Diana" 
scoasă la licitație de designerii Elizabeth și 
David Emanuel și a fost achiziționată de Fun- 
dacion Museo De La Moda din Chile.

Pentru acel .eveniment, tânăra și timida 
Diana își dorea să poarte o rochie specială, însă 
ea nu și-a imaginat nicio secundă intensitatea

Nuțu Cămătaru a fost eliberat!
A plecat de la Penitenciarul Jilava calare pe cal

Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, a ieșit, miercuri gBMBL
dimineață, din Penitenciarul Jilava, la poartă acesta f './aJL-L
încălecând pe unul din cei trei cai preferați cu care 1- L’i 1*, .
au așteptat fiul său și alți apropiați. j, "1’“

mediat după ce a ieșit pe poarta penitenciarului,
Nuțu Cămătaru a mers la calul pe care l-au adus fiul • 
și apropiații acestuia. în momentul în care a vrut să 
încalece, calul s-a speriat, iar Nuțu Cămătaru s-a ® â**"
dezechilibrat ușor. Apoi, ajutat de angajatul care se lamr
ocupa de cei trei cai, Nuțu Cămătaru a încălecat și a 
plecat, însoțit de fiul său, aflat pe un alt cal.

Apropiații lui Nuțu Cămătaru au adus în cinstea 
evenimentului mai mulți porumbei, pe care i-au elib
erat când a ieșit acesta din penitenciar.

Nuțu Cămătaru nu a vorbit cu nimeni, nici 
măcar cu apropiații care îl așteptau la poarta peniten
ciarului. Ion Balint, fiul său și angajatul care se ocupa 
de cei trei cai au plecat călare, urmați de o coloană 
de jurnaliști. După câteva sute de metri, cei trei au 
ieșit de pe un drum de țară din comuna Jilava și au 
intrat într-un câmp, unde nu au mai putut fi urmați de 
jurnaliști. Nuțu Cămătaru a stat șase ani în închisoare, 
pentru fapte cu violență și crimă organizată.

în aprilie 2008, frații Vasile și Ion Balint (Sile 
și Nuțu Cămătaru), mama acestora, precum și alte 
rude ale lor au fost condamnați pentru sechestrare de 
persoane, înșelăciune și proxenetism, de către înalta 
Curte de Casație și Justiție.

Nuțu Cămătaru a fost condamnat definitiv de 
instanța supremă, la începutul lunii martie 2007, 
la doi ani și jumătate de închisoare pentru favorizarea 
infractorului, fiind achitat într-un caz amplu de crimă 
organizată în care fratele său a fost condamnat de 
instanța supremă la 13 ani de detenție.

' Pe de altă parte, într-un alt caz, Tribunalul 
București i-a condamnat, în februarie 2009, pe frații 

reacțiilor pe care urma să le producă alegerea ei 
vestimentară din acea seară.

Publicul a adorat rochia neagră, fără 
mâneci și cu o croială îndrăzneață, care a 
propulsat-o încă din acea seară pe prințesa 
Diana la statutul de "simbol al eleganței în 
modă". în același timp, însă, acea rochie i-a 
scandalizat pe participanții la dineu, deoarece 
familia regală britanică obișnuia să poarte negru 
doar atunci când ținea doliu.

Diana Spencer a cumpărat această rochie 
pentru suma de 517 lire sterline (747 dolari) de 
la casa designerilor britanici David și Elizabeth 
Emanuel, în anul 1981.

Mult timp s-a crezut că această rochie se 
pierduse. în săptămânile care au precedat 
căsătoria ei cu prințul Charles, Diana a slăbit 
atât de mult încât a trimis rochia soților 
Emanuel pentru a fi modificată. însă 
modificările cerute erau atât de importante, 
încât designerii britanici au creat o altă rochie, 
o versiune mai mică a acesteia.

Soții Emanuel au păstrat originalul și au 
uitat de el, redescoperindu-1 abia recent. Rochia 
a fost vândută la licitație împreună cu factura 
originală, schițele pe baza cărora a fost 
concepută și câteva fotografii care o înfățișează 
pe prințesa Diana în timp ce o poartă.

Colecția soților Emanuel a cuprins 30 de 
obiecte și a fost vândută pentru suma totală de 
282.720 de lire sterline (407.000 de dolari).

Jorge Yarur, fondatorul muzeului chilian, a 
declarat că, după moartea sa, această rochie va 
fi donată, împreună cu o altă rochie a prințesei 
Diana, Palatului Kensington din Londra, unde 
prințesa a trăit de la căsătoria ei, din 1981, și 
până la moarte, în 1997.

Palatul Kensington expune deja o colecție 
de rochii care au aparținut prințesei Diana - 
Royal Ceremonial Dress Collection.

Sile și Nuțu Cămătaru la 15'și, respectiv, 13 ani de 
închisoare pentru infracțiuni cu violență, prox
enetism, cămătărie și trafic de persoane.

Acest procesul se află pe rolul Curții de Apel 
București, care are termen de judecată stabilit pentru 
data de 21 iunie. Instanța a finalizat cercetarea 
judecătorească în acest caz, dar nu a putut închide 
procesul, întrucât la ultimul termen de judecată unul 
dintre inculpați, Alexandru Costache, care era minor 
la data când ar fi săvârșit infracțiunile, nu s-a putut 
prezenta, motivând că urmează un tratament psihi
atric.

în motivarea sentinței de condamnare, dată de 
către Tribunalul București, se arată că Nuțu Cămătaru 
a declarat într-o convorbire că atunci când va ieși din 
închisoare va fi "tot haiduc", apreciind că anii 
petrecuți în arest nu au avut efectul coercitiv dorit și 
că a declarat instanței că atunci când era liber 
cartierul bucureștean Ferentari era mult mai liniștit.

Controversata cântăreață a stârnit va
luri de comentarii odată cu apariția 

noului ei videoclip, în care apare înghi
țind mătănii, legând un bărbat de pat și 

experimentând bondage-ul, 
scrie dailymail.co.uk.

Fotograful Steven Klein, regizorul videoclipu- 
lui, a declarat într-un interviu pentru revista Rolling 
Stones că atitudinea din acest videoclip i se 
potrivește de minune artistei.Videoclipul conține 
multe scene controversate. într-una dintre secvențe, 
Gaga își dă jos bluza, rămâne topless, însă stă cu 
spatele la cameră. Cântăreața poartă o versiune 
modernă a sutienului conic promovat de Madonna, 
transformat de această dată în arme.într-un interviu 
acordat lui Larry King, Lady Gaga a declarat că acest 
videoclip reprezintă "celebrarea iubirii și aprecierii 
sale pentru comunitatea gay".Lady Gaga a primit 
premiul Outstanding Music Artist în cadrul galei Gay 
and Lesbian Alliance Against Defamation 2010 pen
tru cel mai recent album al ei, intitulat "The Fame

Stufstock 2010 susține tinerii artiști, 
prin proiectul Stufstock Newcomers

Ediția din acest an a festivalului Stufstock, care 
se desfășoară la Vama Veche, în perioada 16-22 au
gust, lansează proiectul Stufstock Newcomers, prin 
care este promovată și susținută muzica artiștilor 
aflați la început de drum, informează organizatorii.

Astfel, lansarea unui album și a unui videoclip, 
un kit pentru sala de repetiții și un turneu în țară sunt 
premiile pe care festivalul le va acorda 
trupelor noi din proiectul Stufstock Newcomers.

Alături de scena Rock și de scena Fusion 
World, organizatorii pregătesc și pentru ediția din au
gust scena Newcomers, dedicată trupelor tinere. în
scrierile pentru selecție au loc până pe 18 iunie.

Trupele care vor să se înscrie pentru a cânta pe 
scena Newcomers trebuie, înainte de toate, să poată 
susține un repertoriu propriu de minim 45 de minute. 
Ele își vor trimite demo-urile prin poștă, la CP 28, 
OP 79, București, până la data de 18 iunie. La finalul 
jurizării, care va dura o săptămână, vor fi alese 24 de 
formații care vor intra în semifinală și vor concerta 
în luna iulie într-un club din București, anunțat ulte
rior. în urma acestui concert, 12 trupe vor avea șansa 
să se lanseze printr-un concert ce va avea loc pe 
scena Newcomers din Vama Veche.

Premii pentru debutanți

Cele mai bune trupe care vor cânta pe scena 
Newcomers din Vama Veche vor fi, de asemenea, 
premiate. Premiul întâi, în valoare de 10.000 de euro, 
constă în producția unui album, cu tot ce presupune 
o realizare profesionistă, de la înregistrare până la 
lansare și promovare ulterioară. Premiul al doilea, în 
valoare de 5.000 de euro, se va concretiza în 
producția unui videoclip, iar premiul al treilea, în 
valoare de 1.500 de euro, aduce formației 
câștigătoare un kit muzical pentru sala de repetiții (o 
stație de chitară, una de bas și un set de cinele). Pre
miul publicului (de popularitate) înseamnă un turneu 
în cinci orașe pentru trupa care îl va câștiga, organi
zat de Capricorn & Capricorn Productions, 
producătorii Stufstock 2010.

Totodată, organizatorii vor lua în considerare 
cele trei trupe câștigătoare pentru deschiderea con
certelor de pe scena Rock de anul viitor.

înghesuiala pe scena 
din Vama Veche

Până în prezent s-au înscris 34 de trupe din 
toată țara: Perfect Zero For Infinity, Up To Eleven,

Monster", dar și pentru eforturile depuse în pro
movarea echității și a imaginii comunității gay.

Tiarra, Inopia, Monarchy, Chester, 747, Lefters, The 
Sophisticated Lemons, Cuantune, White Ash, 
Natasha, Pretoria, Astero, Stonebox (București), Re
spect, Stereofeelings (Cluj), Methadone Skies 
(Timișoara), MAT, Rava (Iași), True Mind, Nivelu' 
4 (Brașov), No Antidote (Craiova), Prefix \ ,
(Bistrița), Phaser (Reșița), Apocalips (Sânnicolau 
Mare), Rock Cool (Arad), Negativist (Rm. Vâlcea), 
Incipient (Târgoviște), Addiction (Brăila), Mercedes 
Band (Sf. Gheorghe), Katharsis (Petroșani) și Km 32 
(Cavnic).

Un festival 
în continuă creștere

Prima ediție Stufstock a strâns pe plaja din 
Vama Veche, în anul 2003, peste 15.000 de vamaioți 
și, cu sprijinul mass-media, a devenit unul dintre cele 
mai cunoscute festivaluri de muzică rock din sud- 
estul Europei. Stufstock 2 a câștigat amploare, astfel, 
la eveniment aveau să participe 30 de artiști și 
formații de muzică rock, 150 de muzicieni la 
100.000 de wați de sunet și lumină. Un total de 18 
ore de transmisiune live și 20.000 de oameni 
prezenți.

Stufstock 3 bate recordul înscris cu un an 
înainte, trei zile de concert live, 41 de trupe partici
pante, șapte trupe internaționale și 30.000 de oameni 
La Stufstock 4 au fost amenajate trei scene, pe ca.-_ 
au concertat peste 40 de trupe atât din România, cât 
și din țările vecine, eveniment la care au participat 
peste 10.000 de oameni. Stufstock 5 Greenfest a adus 
în Vama Veche 50 de trupe în patru zile de festival, 
la care au participat 20.000 de oameni și 100 de vol
untari. în 2008, la Stufstock 6, au cântat 50 de trupe, 
pe două scene, în fața a 8.000 de oameni.

Printre trupele străine participante la ultimele 
ediții se numără: Cradle of Filth, Toy Dolls, The 
Dandy Warhols, Defunkt, Kultur Shock, Air Traffic, 
Farfarello, dEUS, Apocalyptica. La ediția de anul 
trecut au fost peste 15.000 de oameni care au venit 
pentru rock-ul românesc, reprezentat, printre alții, pe 
plaja din Vamă, de Zdob și Zdub, Timpuri Noi, Cele
lalte Cuvinte, Baniciu & Kappl, Ovidiu Lipan 
Țăndărică, E.M.I.L., Urma, Z.O.B., Luna Amară, 
Mike Godoroja & Blue Spirit, Trooper, Kumm, The 
Amsterdams.

Până în prezent, Zdob și Zdub, E.M.I.L., Byron, 
Luna Amară, Trooper și Trupa Veche și-au confirmat 
prezența la cea de-a opta ediție a festivalului Stufs
tock, care se desfășoară între 16 și 22 august.

dailymail.co.uk
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„Dorința de a profesa medicina este una dintre 
cete mai importunte caracteristici care deosebește 
omul de anima!" (Sir William Osler)

Varicele - cea mai frecventă boală a venelor
Pentru mulți oameni, varicele sunt 
în primul rând o problemă estetică, 
însă venele varicoase pot provoca 

uneori și o senzație de disconfort și 
chiar de durere. Ținând cont că va
ricele sunt de fapt un semn al unei 
circulații deficitare a sângelui, este 
vosibil ca apariția venelor varicoase 

să indice probleme mai grave.

Varicele sau boala varicoasă - este boala 
:ea mai frecventă a venelor și se 
:aracterizează prin dilatări segmentare pe 

jchiuri venoase mai mari sau cu aspect 
eticulat la venele mai mici. Când sunt situate 
;uperficial, aceste vene devin vizibile, dilatate 
;i produc adesea simptome caracteristice - 
)boseală, senzația de greutate sau durere în 
nembrul respectiv. în cazurile severe,

Remedii naturiste
pentru tratarea varicelor

Un prim remediu naturist în tratarea 
varicelor sunt frunzele de varză, care, apli
cate pe varice, au acțiune 
decongestionantă. Mai sunt indicate și în 
senzațiile de „gambe grele”. Se aplică 
Jouă trei straturi de frunze proaspete, ușor 
zdrobite, care se țin sub comprese toată 
noaptea. Se leagă fără a se strânge prea 
tare.

Argila este un alt remediu împotriva 
varicelor. Amestecată cu apă până se 
obține o pastă moale, se aplică pe părțile 
bolnave unde se ține timp de trei ore. Se 
îndepărtează dacă apare senzația de frig 
sau durere.

Foarte eficient este și oțetul de mere. 
Acesta se aplică seara și dimineața pe zona 
varicoasă. Se masează ușor cu palma, de 
la genunchi până la degetul mare de la pi
cior. Intern, se iau câte două lingurițe de 
oțet de mere într-un pahar cu apă. 

varicele se pot rupe sau pot da naștere la lez
iuni ulcerate, deschise, la suprafața pielii.

Simptomele bolii

Varicele au culoarea albăstruie și se 
formează datorită unei insuficiențe venoase. 
Venele membrelor inferioare sunt prevăzute 
cu valvule unidirecționale, care asigură 
circulația sângelui către inima, de jos în sus. 
Dacă aceste valvule își pierd capacitatea de 
antireflux, venele se dilată și astfel apar 
varicele. Debutul afecțiunii este lent și se 
manifestă prin senzația de neliniște la nivelul 
gambei, caracterizată prin discrete amorțeli și 
o senzație de greutate. Aceste fenomene apar 
după statul prelungit în picioare, eforturi in
tense sau o poziție șezândă îndelungată și dis
par în poziție culcată, cu picioarele ușor 
ridicate. în stadiul varicelor constituite, se 
observă „coloane” venoase dilatate, cu traseu 
șerpuitor, care apar inițial în porțiunea

Un tratament excelent pentru varice 
este următorul decoct: frunze și fructe de 
păducel, frunze și fructe de afin, frunze de 
urzică, păpădie, scoarță de salcie, flori de 
sulfină și talpa gâștei.

Din acest ceai se beau unu chiar doi 
litri pe zi.

Apiterapia recomandă un preparat din 
600 ml suc de ceapă roșie plus 300 grame 
miere de salcâm. Se stoarce ceapa 
marunțită și se strecoară prin tifon. Se 
adaugă mierea și se amestecă bine. Se 
păstrează la frigider. Se iau câte 50 grame, 
înainte sau după mesele principale, timp 
de o lună. După o pauză de o lună, trata
mentul se poate repeta, până la dispariția 
varicelor. Preparatul este contraindicat în 
gastritele hiperacide și ulcerele de stomac 
și duoden.

Regimul alimentar este foarte impor
tant, precum și consumul de sucuri natu
rale și de legume și fructe.

Primăvara se recomandă o cură de 
ceai de păpădie până ce înflorește, se poate 
folosi toată planta. Se beau două căni pe 
zi, după mesele principale, preparate din 
două lingurițe de plantă proaspătă, opărite 
cu 250 ml apă în clocot.

Pagină realizată de Irina Xăstase 

superioară a gambei. Edemul, care în fază de 
debut este discret, se extinde și devine perma
nent. Tegumentul se subțiază și devine trans
parent, lucios, cu zone de hiperpigmentare, cu 
pilozitate redusă și foarte sensibile la trauma
tisme, chiar de intensitate redusă. Varicele ne
tratate, pot duce la dezvoltarea unor 
complicații cum sunt: ulcerația de gambă, 
ruptura varicelor cu hemoragia consecutivă și 
tromboflebita. „Această boală apare cu 
prepondereță la femei, iar primele semne pot 
apărea de la vârsta de douăzeci de ani. în 
peste 80 la sută din cazuri factorul de apariție 
este ereditar. Sigur că sunt și alți factori care 
favorizează apariția varicelor, de pildă statul 
prelungit în picioare, efortul prelungit sau 
trepidațile. Și persoanele care suferă de obez
itate sunt predispuse la această boală, totodată 
sarcina influențează apariția vericelor prin 
creșterea presiunii intra-abdominale”, spune 
dr Corina Popa, medic chirurgie vasculară.

Tipuri de tratament

Obiectivul tratamentului bolii varicoase 
este reducerea simptomatologiei și prevenirea 
complicațiilor. Pentru unii pacienți, scopul 
poate fi acela de îmbunătățire a aspectului pi
ciorului.

Tratamentul la domiciliu, care include 
exercițiile fizice, purtarea de ciorapi elastici 
compresivi și menținerea ridicată a pi
cioarelor este primul și de obicei cel mai bun 
tratament. Alte metode de tratament, cum ar 
fi scleroterapia și tehnicile chirurgicale de 
stripping și ligaturare sunt luate în consider
are atunci când simptomatologia sau 
complicațiile (durere, inflamația pielii sau ul
cere) se dezvoltă și continuă să se agraveze 
în ciudă tratamentului la domiciliu.

Scleroterapia folosește injectarea unei 
substanțe chimice (sclerozant) într-o venă 
varicoasă pentru a leza peretele interior al 
venei ceea ce are ca urmare constricția și 
închiderea acesteia.

în tehnicile de stripping și ligaturare se 
fac incizii la capetele venei varicoase, iar 
aceasta este legată la capete (ligaturare) sau 
uneori este extrasă (stripping). Tratamentul 
este necesar atunci când trebuie îndepărtate

„în general se recomandă tratamentul la domiciliu, care în cele mai multe din 
cazuri are efecte de ameliorare a bolii. Cu toate astea pacientul poate opta și pentru 
o intervenție chirurgicală, în cazul în care este nemulțumt de aspectul pe care îl 
dau varicele. în acest caz se impune o evaluare a tehnicilor chirurgicale pentru a

stabili care e cea mai bună în fiecare caz.”
dr. Corina Popa, medic chirurgie vasculară.

venele lezate, trebuie tratate complicațiile sau 
corectate anumite afecțiuni asociate care 
cauzează apariția varicelor.

Tratamentul variază în 
funcție de gravitatea bolii

Dimensiunea varicelor influențează 
opțiunile de tratament. în general, cele de di
mensiuni mari sunt tratate prin tehnici chirur
gicale (ligaturare sau stripping), iar cele de 
dimensiuni mici prin scleroterapie sau terapie 
cu laser. Tehnicile de închidere prin 
radiofrecvență au fost recent introduse și pot 
fi folosite uneori la tratamentul bolii vari
coase. Această procedură folosește energie de 
radiofrecvență (în loc de energie laser) pentru 
a sigila o venă varicoasă mare de la nivelul 
piciorului. Pentru unii pacienți este 
importantă îmbunătățirea aspectului picioru
lui, chiar dacă varicele în sine nu cauzează 
alte probleme. în acest caz, tehnicile chirur
gicale sau scleroterapia sunt indicate dacă nu 
există afecțiuni asociate care să contraindice 
aceste proceduri.
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Jucătorul echipei Minerul Lupeni, Adi Câmpeanu, a reunțat la ban
derola de căpitan în favoarea colegului său, losif Kalai, aflat la final 
de contract și care din vară va părăsi Minerul Lupeni.

I

A
—I

Mureșul Deva, 
cea mai slabă din retur

Târgu Mureșul a bătut degeaba la Deva?

Mureșul Deva joacă în ul
tima etapă de campionat a 

ligii secunde de fotbal, seria 
a doua, la Pitești, în compa
nia echipei FC Argeș. Deja 

matematic retrogradați, 
„alb-roșii” vin în Trivale 

după o serie de zece meciuri 
fără victorie, ultimul rezul
tat pozitiv fiind consemnat 

în etapa a 24-a.

Echipa se află pe locul 14, 
cu 31 de puncte acumulate. 
După 33 de etape, Mureșul 
Deva are doar nouă victorii și 
patru egaluri, în schimb a bifat 
18 înfrângeri. Golaverajul este 
negativ, echipa deveană reușind

Corvinul are grupă 
de juniori de 10 ani

Potrivit site-ului corvinul 
1921.ro, clubul Corvinul Hune
doara are o echipă de juniori. „FC 
Corvinul a demarat o acțiune de 
selecție în școlile hunedorene 
pentru crearea unei grupe de ju
niori de 9 - 10 ani. Selecția a fost 
făcută de o echipă formată din di
rectorul sportiv, Dan Stroia, Alin 
Rus, și fiul președintelui Mircea 
Alic. Antrenamentele „piticilor” 
alb - albaștrii vor începe în 

să marcheze 28 de goluri și să 
primească 47.

Elevii lui Gheorghe Barbu 
au reușit „performanța” de a 
obține mai puține puncte decât 
Jiul Petroșani în jumătate de 
campionat, echipă exclusă 
înainte de retur, dacă nu luăm în 
considerare cele șase puncte la 
„masa verde”, cu Drobeta și... 
Jiul.

Indiferent de rezultatul din 
ultima etapă de la Pitești, 
Mureșul Deva se întoarce în 
Liga a lll-a, după trei ani 
petrecuți în liga secundă.

Chiar și Fortuna Covaci, 
„lanterna roșie” a clasamentului, 
a obținut mai multe puncte decât 
devenii în retur.

Andrei Cean

această vară, urmând ca ei să 
evolueze în sezonul 2010-2011 
în campionatul județean, destinat 
grupei lor de vârstă. Meciurile de 
pe teren propriu se vor diputa în 
baza sportivă Michael Klein”, se 
arată în scrutul comunicat. Corv
inul Hunedoara nu a mai avut 
echipă de juniori din 2005, când 
aproape toți puștii care jucau 
atunci au fost transferați la un alt 
club defunct, Corvinul 2005.

Este posibil ca FCM Târgu 
Mureș să se fi bucurat degeaba 
la finalul meciului de sâmbătă, 
de la Deva. Deși au câștigat cu 
2 — 1, sărbătorind în acest fel 
promovarea în Liga I, echipa 

antrenată de Adrian Falub mai 
are un hop de trecut până să 

scape de toate emoțiile.

Pe ultima sută de metri, Pandurii 
Târgu Jiu contestă licența pentru Liga I 
acordată clubului din Târgu Mureș. 
Noul director general al gorjenilor, 
Eugen Pârvulescu, se agață de un para
graf din regulament care interzice 
cluburilor care au fuzionat sau au ce
sionat locuri să promoveze în Liga I 
pentru o perioadă de trei ani. FCM 
Târgu Mureș este un club înființat în 
urmă cu doi ani. Nou promovata a intrat 
direct în Liga a Il-a, după ce a cumpărat 
locul de la Unirea Sânnicolau Mare. 
Dacă ar fi să se aplice regulamentele 
ad-literam, Pandurii ar putea avea 
câștig de cauză. „în cazul celor din 
Târgu Mureș au trecut doar doi ani de 
la așa zisa promovare - fuzionare sau 
cesiune cu Unirea Sânicolau Mare. 
Cluburile care promovează în Liga I 
trebuie să aibă cel puțin trei ani de când 
sunt afiliate la federație, iar echipa din 
Târgu Mureș este afiliată de doar doi 
ani. Cei de la Târgu Mureș spun că au 
făcut o fuziune cu Unirea Sânnicolau 
Mare, formație de la care practic au luat 
locul. Noi am depus un memoriu la 
federație referitor la situația juridică a 
clubului FCM Târgu Mureș, iar șansele 
de a mai juca în prima ligă se leagă de 
rezolvarea favorabilă a acestui memo
riu. Din câte se pare, cei de la Târgu

r

Mureș ar putea avea unele probleme cu 
promovarea. Am solicitat prin acest 
memoriu celor de la Comisiei de 
Licențiere să verifice calitatea de mem
bru afiliat la FRF a clubului FCM 
Târgu Mureș”, a declarat Pârvulescu.

Precedentul
Baia Mare

La finalul meciului cu Mureșul 
Deva, managerul general al lui FCM, 
Claudiu Maior, a declarat că clubul a 
primit deja licența pentru Liga I și nu 
sunt probleme din acest punct de 
vedere. Numai că, regulamentele nu se

Prime ba, cantonament da
Situație inedită la Minerul Lu

peni, înaintea jocului de sâmbătă, cu 
Universitatea Cluj. Pentru a le 
„ridica” moralul fotbaliștilor înaintea 
confruntării cu „șepcile roșii”, con
ducerea clubului i-a informat pe 
jucători să își ia adio de la primele cu 
Mureșul Deva, Gaz Metan CFR 
Craiova sau FC Baia Mare. în total 
vreo opt puncte, care valorau peste 
1.000 de euro de căciulă.

Jucătorii nu vor mai vedea vreun 
cent din cauză că nu și-au îndeplinit 
obiectivul, clasarea pe locurile 1 - 6, 
deși toată conducerea vorbea numai 
de salvarea de la retrogradare. în plus, 
antrenorul Petre Gigiu a decis să își 
bage jucătorii în cantonament, cu trei 
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prea respectă în liga secundă sau Liga 
I. FC Baia Mare are două neprezentări 
în aceeastă ediție de campionat, cu Jiul 
și U Cluj, iar conform regulamentului 
ar fi trebuit retrogradată. Băimărenii 
sunt însă bine, merci în Liga a Il-a, iai 
Mureșul Deva a retrogradat, deși a jucat 
toate meciurile pe teren. Poate că și ur 
memoriu al Mureșului Deva la adresa 
situației clubului băimărean ar fi nece
sar. „Legal, nu suntem retrogradați, dai 
mai interesează pe cineva asta? Urr* • 
programează meciurile cum vor, pof s<i 
aibă și două neprezentări și tot dege
aba”, a spus antrenorul devenilor, Ghe
orghe Barbu.

zile înaintea meciului de sâmbătă, cu 
U Cluj. Decizia este din nou una 
foarte curioasă, deoarece echipa din 
valea Jiului nu mai are niciun fel de 
obiectiv pentru acest ultim joc. De ret
rogradat nu mai poate fi vorba, de ter
minat pe locurile 1 - 6 nici atât, doar 
un cantonament de fațadă înaintea 
unui joc pe care Universitatea Cluj îl 
va câștiga cu siguranță. „Am rămas cu 
gura căscată când am auzit ce ni s-a 
comunicat în vestiar. Eu când am 
venit la Lupeni știam că obiectivul 
este salvarea de la retrogradare și 
niciun caz clasarea în locurile 1-6”, a 
spsu un jucător în presa locală din 
Valea Jiului.

_________________________________ Z

1921.ro
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Pilotul brazilian Felipe Massa, în vârstă de 29 de ani, vicecampion 
mondial în 2008, și-a prelungit până în 2012 contractul cu 
Ferrari, înțelegerea precedentă fiind scadentă la sfârșitul acestui 
sezon, a anunțai, miercuri, scuderia, informează motorsport.com.

Campionatul Mondial de Fotbal
Grupa G

Brazilia, Coreea de Nord, Coasta de Fildeș, Portugalia

BRAZILIA

Forțări

Fundași

Julio Cesar (Inter Milano)
Doni (AS Roma)
Gomes (Tottenham Hotspur)

Maicon (Inter Milano) 
Daniel Alves (Barcelona) 
Michel Bastos 
(Olympique Lyon) 
Gilberto (Cruzeiro) 
Lucio (Inter Milano) 
Juan (AS Roma) 
Luisao (Benfica)
Thiago Silva (AC Milan)

Naționala Braziliei este cea mai galonată echipă din fotbalul mondial, 
câștigătoare a cinci edilii ale turneului final în 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002.
Brazilia vine tn Africa pentru a-și trece în palamatvs a șasea Cupă Mondială. 
„ Selecao ” s-a calificat de pe primul loc din grupa sud-americană, oferind un 
fotbal total. Antrenorul echipei, Carlos Dunga, folosește de regulă sistemul de 
joc 4-2-3-I, însă poate apela lejer prin stilul său la 4-3-1-2. Sblecfionerului i 
s-a reproșat faptul că a distms ideea de jogo bonito ”, lansată de brazilieni 
de-a lungul timpului. Jocul echipei este caracterizat de fantezia și elasticitatea 
elevilor lui Dunga, care a reușit să dezvolte foarte bine și fazele fixe și de con
traatac. Brazilia este deficitară pe partea stângă, unde Dunga nu prea are 
soluții și se vede lipsa unui jucător legendar, Roberto Carlos. Cel mai important 
jucător al echipei este vedeta lui Real Madrid, Kaka, cel care prin tehnica sa, 
viteza de pătrundere și clarviziunea în joc poate destabiliza orice apărare. în 

‘orice moment al jocului. In ultimul meci amical înainte de mondiale, Brazilia 
a spulberat Tanzania, scor 5-1.

Mijlocași

Gilberto Silva (Panathi- 
naikos)
Felipe Melo (Fiorentina) 
Ramires (Benfica) 
Elano (Galatasaray) 
Kaka (Real Madrid) 
Julio Baptista (AS 
Roma)
Kleberson (Flamengo) 
Josue (VfL Wolfsburg)

Atacanfi

Robinho.(Santos) 
Luis Fabiano (Sevilla) 
Nilmar (Villarreal) 
Grafite (VfL Wolfsburg)

COASTA DE FILDES
r

Naționala Coastei de Fildeș se află la cea de-a doua particpare 
după Mondialul din Germania 2006. "Elefanții" s-au calificat dintr-o 
grupă preliminară din Africa, unde au defilat, procurându-și din timp 
biletele pentru Campionatul Mondial.

Antrenorul echipei, Sven Goran Eriksson, aduce un mare plus de 
experiență naționalei Coastei de Fildeș, care avea nevoie de maturitatea 
unui tip bine trecut prin fotbal. Considerat omul potrivit pentru a scoate 
tot ce e mai bun din jucători foarte valoroși precum Droga, Keita, Toure 
sau Kalou. Acești fotbaliști pot face difereța în orice moment al jocului, 
dar problema principală este lipsa de concentrare care s-a văzut în multe 
momente.

Incontestabil, Didier Drogba este cel mai mare jucător al ivorie- 
nilor. A tacantul lui Chelesea este influent atât pe teren, dar și în afara lui.

Portari

Boubacar Barry (Lokeren)
Daniel Yeboah (ASEC Mimosas) 
Aristide Zogbo (Maccabi Netanya)

Fundași

Sol Bamba (Hibernian) 
Arthur Boka (Stuttgart) 
Emmanuel Eboue (Arsenal) 
Siaka Tiene (Valenciennes) . 
Kolo Toure (Manchester City) 
Guy Demel (Hamburg) 
Steve Gohouri (Wigan) 
Benjamin Angoua 
(Valenciennes)

Mijlocași

Didier Zokora (Sevilla)
Romaric (Sevilla)
Cheick Tiote (FC Twente)
Yaya Toure (Barcelona) 
Jean-Jacques Gosso (Monaco)
Abdel Kader Keita (Galatasaray)

Atacanfi

Aruna Dindane (Lekhwiya) 
Seydou Doumbia (CSKA 
Moscova)
Didier Drogba (Chelsea)
Salomon Kalou (Chelsea) 
Gervinho (Lille)
Emmanuel Kone (CFR Cluj)

COREEA DE NORD Cu o singură participare pană acum, tn 1966, Coreea de Nord s-a 
calificat surprinzător la Campionatul Mondial din Africa de Sud. Au avut 
mult de luptă cu vecinii sud-coreeni, Iordan și Turkmenistan, dar până la 
urmă cu doar un singur gol primit și patru marcate, au reușit o calificare 
istorică.

Fotbalul gândit de selecționerul Kim Jong Hun este unul extrem de 
disciplinat, bazat pe motivație și o disciplină de Jier. Rigoarea defensivă 
impusă de antrenor este foarte utilă echipei. Cum alte posibilități de ex
primare nu există, nord-coreenii se bazează foarte mult pe forța grupului.

Lipsa unor jucători de calitate reprezintă un mare dezavantaj în 
jocul echipei, pe lângă lipsa 'de experiență la nivel înalt. Hong 'Jong Jo 
este singurul jucător care evoluează în Europa și care are un plus în 
comparație cu coechipierii săi. intr-un meci amical înainte de Campi
onatul Mondial, Coreea de Nord a remizat, scor 2-2, cu Grecia.

PORTUGALIA Naționala de fotbal a Portugaliei se află la cea de-a cincea participare 
la Campionatul Mondial, după precedentele din 1966, 1986, 2002 și 2006. 
Lusitanilor nu le-a fost ușor în grupa din preliminarii, terminând pe locul 
secund în spatele Danemarcei, a urmat un baraj decisiv împotriva Bosniei, 
după care au primit biletele pentru Afica de Sud. Selecționerul, Carlos 
Queiroz, este apreciat pentru faptul că are un carcater puternic și știe să se 
facă respectat în cadrul lotului. Acesta știe să organizeze foarte bine fiecare 
meci al echipei și dezvoltă foarte mult jocul pe flancuri. Problema echipei 
portugheze este că nu au un vârf împins redutabil și a unui fundaș stânga, 
însă compenseză prinTr-o serie de individualități precum Ronaldo, Quaresma, 
Simao sau Nani, care oricând pot face diferența. Cel mai important jucător 
al echipei este superstarul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo, un jucător 
complet care poate destabiliza orice apărare, în orice moment al jocului. 
Intr-un meci amical înaiante de Campionatul Mondial, Portugalia a învins 
Camerunul, cu scorul de 3-1.

d

Portari

Ri Myong-Guk (Pyongyang City) 
Kim Myong-Gil (Amrokgang)

Fundași

Cha Jong-Hyok (Amrokgang)
Ri Jun-11 (Sobaeksu)
Ri Kwang-Chon (April 25)
Nam Song-Choi (April 25)
Ri Kwang-Hyok
(Kyonggongop)
Pak Choi-Jin (Amrokgang)
Pak Sung-Hyok (Sobaeksu)
Pak Nam-Choi (Amrokgang)

Mijlocași

Ji Yun-Nam (April 25)
Mun In-Guk (April 25)
Kim Yong-Jun (Pyongyang City) 
Ri Chol-Myong (Pyongyang City) 
Pak Nam-Choi (April 25)
Ahn Young-Hak (Omiya Ardija) 
Kim Kyong-Il (Rimyongsu)

Atacanfi

Hong Yong-Jo (FC Rostov) 
An Chol-Hyok (Rimyongsu) 
Jong Tac-Se (Kawasaki Frontale) 
Choe Kum-Chol (Rimyongsu) 
Kim Kum-II (April 25) 
Kim Myong-Won (North Korea 
Amrokgang)

Portari

Beto (Porto)
Daniel Fernandes (Iraklis)
Eduardo (Braga)

Fundași

Fabio Coentrao (Benfica) 
Paulo Ferreira (Chelsea) 
Ricardo Carvalho (Chelsea) 
Bruno Alves (Porto) 
Rolando (Porto)
Ricardo Costa (Lille)
Duda (Malaga)
Pepe (Real Madrid)
Miguel (Valencia)

Mijlocași

Tiago (Atletico Madrid)
Deco (Chelsea)
Raul Meireles (Porto)
Nani (Manchester United) 
Miguel Veloso (Sporting Lis
abona)
Pedro Mendes (Sporting Lis
abona)

Atacanfi

Simao Sabrosa
(Atletico Madrid)
Hugo Almeida (Werder Bremen)
Liedson (Sporting Lisabona)
Cristiano Ronaldo
(Real Madrid)
Danny (Zenit St Petersburg)

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.^I
Deva, Calea Zarandului ISO (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL

REDUCERE 
DE 20%

I LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

CALIFICAT
• SOLUȚII
, SPECIFICE

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei .

12 luni - 100 lei

OAboname lele 

se pot face: 
- prin factorii poștali; 

- latoficiile poștale 
din județ; 

- la sediul redacției 
din Deva,

str. Măr așii, bl. D 4, 
sc. 1, ap. 1; 

- la telefon: 0354/882.100 
sau 0354/882.101

motorsport.com
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Natasha Henstridge interpretează rolul lui Rachel Sutherland, o 
savantă singuratică, al cărei singur prieten este o pasăre dintr-o 
specie rară de șoim numită caracara. Lumea sa izolată este dată 
peste cap în ziua în care apartamentul îi este invadat de agenfi 
FBI (Pro Cinema; 22:00; Ultimul martor)

Vedete...

apicol

Poznaș

Clasament 
Cutai 

Lamă

Umpluta

Vlnovațl

Tenl

Nadia 
Luca

Stropite

Cucernic

Notă mu
zicală

Animal 
nordic

Legănat

Capriciu

Etajeră

Fruct

0

z
e

O

Docu
ment

r"

Dânsul

Aparține 
poliției 

Agent de

TV/?1 ^TV*72

Curs de 
apă 

Aluminiu

Teul

Platou

în 
Aradl

Resort ?

Bun de 
legat 

Tur de 
orizont

Avânt 

Primul 
ajutor

Răspuns 
pozitiv 

Curat

înălțime

Margine

S-a născut pe 13 septembrie 1977. La numai 
opt ani, a început să ia lecții de pian, dar 

le-a abandonat curând în favoarea celor de 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fragedă, pentru a putea trece mal 
ușor peste trauma suferită după separarea^ , 

părinților. Pe plan muzical a reușit să se 
afirme datorită unei prietene care i-a trimis 
o înregistrare de-a sa Kathrynel Schenker, o 
influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a fost lansat în 1995 și a repre
zentat un adevarat succes. Piese ca 
"Shadowboxer", "Sleep to Dream" și 

"Criminal" au făcut înconjurul Amerlcll, 
clasându-se pe primele locuri în topuri. în 

1997, a câștigat premiul MTV pentru cel 
mal bun artist debutant.

'>’:00
07:30
08:00
09:00
09:15
(0:10

11:15
12:25

C2:50

(4:00 
14:45 
15:96
17:00

18:00

18:15
18:50

20:00
20:40
21:00

23:55

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră 
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 263.)
Tezaur folcloric
Prințesele lumii Scurte portrete 

ale celor mai cunoscute prințese 
ale lumii moderne.
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 25.) cu 
Yeong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.) 
Akzente (magazin cultural) 
F1FA în Africa. Moștenirea 

anului 2010
Tragerile Jjjcker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
Rețetă pentru siluetă 
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 26.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon
Telejurnal; Sport; Meteo
Sport
Concert dedicat Campionatului 

Mondial de Fotbal FIFA 2010 
180’
Săptămâna Modei Românești, 

Iași 2010

07:00

08:00
09:00 
10:00
10:15

(0:45
12:00
12:45
14:30

15:00
16:00

(7:00
(8:00

(8:10

19:10

21:00

21:30

22:00
23:10

__ _____ __________ 1 "
Altă viață! (australian serial, 

2001 - 18.)
ABC... De ce?
Liber pe contrasens
Telejurnal; Sport
Drumul către Africa de Sud 

(rel.) Episodul 14 - Uruguay și 
Nigeria
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008)
Tribuna partidelor parlamen

tare (rel.)
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 18.)
Asul din mânecă
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Drumul către Africa de Sud 

Episodul 15 - Portugalia și 
Mexic
Dovleacul uriaș (francez-ita- 

lian-olandez film de familie, 
1093)
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009)
Dincolo de hartă (documentar) 

45’
Ora de știri (show de întâlniri) 
Amoruri extreme (SUA film de 

acțiune, 2004) 91' cu Devon 
Sawa, Amanda Detmer, Jamie- 
Lynn Discala, Andrew Keegan

06 "10 Observator 07 00 Știrile Pro TV (2009) 07 00 îngerașul 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09 55 Omul care aduce cartea W IS Săracii tineri bogați 07:30 Neveste disperate
10:00 în gura presei • 10.00 Cartea răzbunării (SUA sus- 09.45 Maria Mercedes 08:20 Sport cu Florentina
11:00 Familia Bundy (SUA serial de pans, 2008, rel.) IMS Predestinați 09:00 Camera de râs (rel.)

comedie, 1987) 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12-30 împreună pentru totdeauna 09:30 Nimeni nu-i perfect ’
12:00 Miami Vice (SUA film serial 1973, rel.- 3753.) 1400 Cele două fețe ale Anei 10:00 Pitici și tătici

de acțiune, 1994) 13:00 Știrile Pro TV 15.15 Rețeta de ACASĂ 10:30 CSI - Crime și investigații
1 13:00 Observator 13:45 Dincolo de aparențe (canadian 15:30 Destine furate 13:00 Camera de râs

(4:00 Totul despre Adam (irlandez- dramă, 2003) 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Neveste disperate
englez-SUA comedie, 2000) 93' 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16'30 Maria Mercedes 15:15 Nimeni nu-i perfect
cu Stuart Townsend, Frances 1973 - 3754.) 17:30 Poveștiri adevărate (5:30 Pitici și tătici
O'Connor, Charlotte Bradley, 17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 16:15 Soțul perfect (SUA comedie
Kate Hudson 17:45 Happy Hour 19:30 Săracii tineri bogați romantică, 1993)

16:00 Observator 10:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați 18:00 Focus 18 90'
17:00 Acces Direct 20:30 Schimb de prizonieri (SUA 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:00 Focus Sport

1 19:00 Observator film de acțiune, 2006) cu Paul serial, 2008, rel.) cu Martin 19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Să te prezint părinților (emi- Walker, Laurence Fishbume, Karpan, Elizabeth Gutierrez 20:30 Mondenii Show

siune de divertisment, 2009) Jason Lewis, Michael Bowen 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:00 Focus Monden
21:45 Comanda la mine (reality 22:30 Știrile Pro TV de divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții

show, 2010) 23:00 Terminatorul: Războiul conți- 23:30 India (brazilian-indian film se- ’.3:15 Epicentru (SUA film de ac-
23:00 Observator nuă (serial, 2008 - 4.) cu Lena rial de aventură, 2009) cu Ju- țiune, 2000) 98' cu Traci Lords,

i 23:45 Un Show Păcătos (emisiune de Headey, Summer Glau, Thomas liana Paes, Rodrigo Lombardi, Gary Daniels, Jeff Fahey, An-
divertisment) Dekker, Richard T. Jones Mârcio Garcia, Tânia Khalil drew Francis

11:15 Războiul minții (SUA S F. 20091
13:05 Route 30 (SUA comedie, 2008) cu Kevin Rahm 
14 3$

23:00

Kaiser Chiefs Live nt Eiland Rond
Speed Racer (SUA film de acțiune, 2008) cu Emile Hindi 
Jean-Philippe (francez comedic, 2006)
I'ysoo
Căsnicia (drainI cu Pierce Brosnan, Patricia Clarkson. Chris Cooper. 

Rachel McAdams
Marți (thriller) cu Ashley Wallers. Philip GlctiiMcr. Kevin McNally

14 15
14 30
15 30
16:30
17-00
1900
2000
2100
2200

Zoom în 10 (emisiune de divertisment)
Aceeași Christine, alte aventuri
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. 147.)
Noi toți (SUA serial, 2003 - 13.) cu Duane Martin
Zile și nopți (francez-grec fantasy, 2005) 9
Aceeași Christine, alte aventuri (englez serial de comedie, 2006 - 13.) 
CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial polițist, 2004 - 2.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 149.)
Ultimul martor (canadian thriller, 1999) cu Natasha Henstridge
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

sgent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătarțchelner) 4

bucătar 4 recepționer hotel 1

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d’hotel) 1

casier trezorier 4
șef departament 5

coordonator in protecție și securitate 
privată 1 șef departament de mărfuri alimen- 

tare/nealimentare 3
dulgher(exclusiv restaurator)

1 șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

electromecanic 2
șofer de autoturisme și camionete

2femeie de serviciu 2

T
1 betonist 1 tehnicean electromecanic 1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

tractorist 6

vânzător 5
inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2
zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9
inspectori referent) resurse umane

1 Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase 
r- > 2 Telefon: 0755.999.917

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

rnunc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

ambalator manual 4

barman 5
rnunc.necal.la întreț.drumuri, șo-
sele, poduri .baraje 10 brutar 3

sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1 Petroșani
confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

croitor ștanțalor piese încălțăminte 
2

bucătar 1

cameristă hotel 1
cusător piese din piele și înlocuitor 

29 conducător autospecială 2

director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

florar-decorator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1 mecanic utilaj 1

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

lăcătuș mecanic 4 Lupeni
maistru ind.textilă.pielărie 1 

mecanic întreț.și reparații mașini de
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman 1

rnunc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

bucătar 1

confecționer tămplărie din aluminiu 
și mase plastice 1mun. necal. în ind. confecțiilor

6

rnunc.necal.la demil.cladiri, zidă 
rie.mozaic.faianță.gresie 1montator aparate aer condiționat

1

rnunc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1ospătar-chelner 1

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcanșofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmenta re (pro
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

rnunc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, mozaic, faianță, gresie.parchet

|

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme 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 18ștanțalor 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
II

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 rnunc.necal. la asamblarea, monta

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar 1

manipulant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5

rnunc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1

inginer autovehicule rutiere 1

rnunc.necal.la întreț.drumuri,po
duri,baraje 1

operator calculator electric și rețele
1

ospStarțchelner) 1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator I

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare I

munc.necal.în silvicultură 6

zaic,zidărie.faianță,gresie,parchet 2

rnunc.necal la întreț drumuri, po
duri,șosele,baraje 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

administrator 1

agent securitate 2

conducător imm,patron(girant)-co-
merț 1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor . 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

asistent medical 1

*

montator subansamble 47

vânzător 10
confecționer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor 8 dulgheriexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intabulat, unic proprietar, FS 23m, zona "la băl 
tuțe”. Preț 7euro/mp neg. Tel.O745.368.7OO

Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
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 in Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201, 
r '.671.110

Vând apartament, 2 camere in Deva, parter înalt, lângă liceul auto, izolat CT, faianță, gresie. 
Preț 110.00 lei neg și în 2 rate. Tel. 0725.389.514

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

Călan

Telefon: 0755.999.924 rnunc.necal,la demol.clădiri,mo

fierar betonist 1

rnunc.necal.la amb.prod.solide și
semisolide 10

Schimb spațiu în Deva, 20 mp, lângă Mali cu casă în Deva sau Simeria. Ofer diferență maxim 15 000 
euro. Preț spațiu 22.000 euro. Tel. 0728.049.989

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală termică. Preț 60.000 
euro neg. Tel. 0744.118.773

Vând apartament 2 camere în Uricani, 2 boxe, 30 mp teren aferent, situat în zona Primăriei. Preț 8.000 
euro neg. sau închiriez cu 200/lună. Tel. 0745.096.367

Vând urgent casă în Simeria, construcție nouă. Preț 300.000 lei neg. Tel. 0732.727.786

Dau în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
0726.523.486

Se vinde hală in Deva, 800mp, teren 4.000mp, deschidere la stradă, toate utilitățile și mul
tiple imbunătățiri, sală de mese, vestiare, birouri, spațiu producție. Tel. 0732.727.786 Nr. 184 - 10 iunie 2010

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, ter- 
mopane, centrală termică, mobilată. Preț lIOeuro/lună neg. 
Tel.0734.969.619, 0769.589.175

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

DIVERSE
k

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal. Tel, 
0723.409007, e-mail: nicutrufas@yahoo.com

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

Efectuez masaj la domiciliul pacientului. Masaj: antistres, de relaxare musculară, împotriva 
durerii, anticelulitic, renexoterapie sau programe de kinetoterapie complete pentru persoa
nele cu handicap sau imobilizate. Prețuri foarte bune. Seriozitate maximă și profesiona
lism.Contact pe str. Dacilor, nr. I, bl,8,sc.2,ap.35, Mirea Roxana, Brad.

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

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

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
130.0001ei. tel. 0748.689.532

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

"Vertă speciali! Vând apartament 2 camere în Simeria. bloc de cărămidă, 
Jaj 1, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.000lei. 
Tel. 0769.839.694

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, Irlanda și
Gennania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

Vând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
65.000lei.Tel.0748.689.532

Vând casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal
con, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
0735.066.695

AUTO

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

Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, 
interior catifea neagră. Preț l .200euro. Tel. 0740.593.108

Vând Audi 100 C.C., înmatriculat persoană fizică, an 1986, stare foarte bună, preț 
3.900 ron.

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.................................. Prenume.........................................
! Strada....................................Nr........Bl................Se......Ap. ...
: Localitatea........................ Județul.............
• C.I. seria............... nr.................................
i Eliberat de....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178 Vând Ford Mondeo TDCI, an 2002, volan dreapta, negru impecabil, preț 2.700 euro 

neg Tel. 0740.593.108
Caut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
pe temen lung. Tel. 0751.176.178

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de
osebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi
feri, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
0254.221.590,0742.229.182.

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. Tel. 
0721.653.028

Vând Ford Mondeo, af. 1993, proveniență Germania, recent înmatriculată, geamuri, 
oglinzi electrice, aer condiționat, volan regrabil pe înălțime și lungime, scaun șofer 
regrabil pe înălțime și lombar, deschidere portbagaj din interior. Preț 2.150 euro neg. 
Tel. 0734.965.619,0254.224.069

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
euro/mp. Tel. 0735.066.695 Vând vaucher, programul “ Rabla”, preț negociabil. Tel. 0729.968.882

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

mailto:nicutrufas@yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

gS)
Silvadez <>

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

Silvadez O
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

SILVA^
LEMNTEX
irmtact sl canciaUbeid

ir
ași șl ferestre de cm nai bană calitate,

Ca Ierna de tai

fi-CJULVA LEMNTEXSULL.
Mtt C'himindui, nr.1211), comunu flărău, 
tcl/jux: O3S4 'ȘOt 021/22, e-nutih »ilva(2>t mari.ro
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