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Editorial

de Ștefan Ciocan

De ce plătesc 
contribuabilii 
prostia altora?!

Doi tineri au intrat să-și spele mașina în Strei. 
Nimic neobișnuit în gestul lor, doar zeci de oameni 
care se duc să se răcorească pe malul râurilor din ju
dețul Hunedoara fac același lucru. Resturile de la 
grătar, PET-urile și dozele de bere rămân pe malul 

râurilor ca niște “monumente” ale lipsei de educație. 
Mașinile sunt spălate în același râu în care, cu câțiva 
metri mai la vale, se scaldă oamenii înfierbântați de 
caniculă. Imaginea pare desprinsă din tablourile care 
înfățișează râurile sacre ale Indiei, unde oameni și 
vite se scaldă la un loc, în timp ce pe apă plutesc ca
davrele incinerate, în ritualuri funrare, în amonte. 
Dar noi suntem o țară europeană, în secolul al XXI- 
lea, și nici nu avem o tradiție în scăldatul alături de 
“zeul autoturism”. Față de zecile de “gospodari”, 
care împletesc utilul cu plăcutul și odată cu scalda la 
râu își spală automobilul, cei doi tineri au avut ghi
nion. Un “Dorel”, de la un baraj din amonte, s-a miș
cat cu talent și a deschis vana de golire a lacului. 
Viitura creată pe Strei i-a surprins pe tineri. Povestea 
s-a terminat fericit pentru cei doi. Mașina umpută cu 
apă le-a fost scoasă la mal, iar ei au fost salvați de 
pompieri. Cu toate astea, întâmplarea nefericită a 
celor doi naște câteva semne de întrebare pentru au
torități. Cine plătește intervenția pompierilor? Nu 
este normal ca din bani publici să fie plătită salvarea 
celor doi atâta timp cât situația limită în care au ajuns 
este exclusiv din vina acestora. Nu a fost vorba des

pre o calaminate, despre un caz fortuit, ca să se jus
tifice deplasarea gratuită a echipelor de intervenție. 
Ajungem să plătim consultațiile la medic sau medi
camentele din spital, pentru boli care lovesc crunt și 
pe neașteptate, dar plătim, indirect și salvarea unor 
puști inconștienți, care de bună voie se expun la pe
ricole. In orice țară civilizată, odată cu mâna întinsă 
pentru salvare, pompierii le-ar fi pus în palmă celor 
doi și decontul intervenției. De asemenea, nu înțeleg 
de ce odată cu pompierii nu au ajuns la fața locului 
și reprezentanții gărzii de mediu? Cei doi nu aveau 
ce căuta cu mașina la spălat, în apă și în cazul în care 
au fost surprinși se impunea amendarea lor de către 
garda de mediu. De fapt, în afară de acțiunile, “pa
triotice” de curățare a malurilor râurilor, pe care în 
general le fac copii, nu am auzit de nici o acțiune a 
autorităților, prin care să fie avertizați cei care mur
dăresc malul apelor. în toate țările, civilizate, în care 
oamenii ies la plajă și când pleacă își iau gunoaiele, 
în pungi, să le arunce în locuri special destinate, edu
cația s-a făcut prin supraveghere și amenzi. în Ro
mânia se face prin ridicare din umeri și scuze ale 
autorităților.
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t greco-catolic

Pf. Eliseu; 
Sf. aep. Metodie.

-^Sfântul Zilei —
Pomenirea Sfântului
Prooroc Elisei

*1* romano-catolic
Ss. Valeriu și Rufin, m.

RețeO«ilei

Salată
Cobb

Sfântul Prooroc Elisei era de neam din cetatea 
Avelmeula și fiul lui Safat, care se trăgea din seminția lui 
Ruvim. El de la naștere s-a arătat mare făcător de minuni, 
pentru că o junincă de aur din Silom, căreia israelitenii, 
care se întorseseră spre închinarea de idoli, îi aduceau 
jertfele lor și i se închinau ca unui Dumnezeu, acea 
junincă fiind fără de suflet, în ceasul nașterii lui Elisei a 
mugit așa de tare, încât s-a auzit până la Ierusalim glasul 
ei. Iar preotul a zis, din pricina arătării, că prooroc s-a 
născut astăzi în Ierusalim, care va strica cele cioplite, și 
va zdrobi cele vărsate. Iar după ce Elisei s-a făcut bărbat 
desăvârșit, își petrecea viața sa în curăția fecioriei, pentru 
a fi mai plăcut lui Dumnezeu. Astfel s-a făcut prooroc, 
cu darul lui Dumnezeu, nu mai puțin decât Sfântul Ilie, 
povățuitorul și învățătorul său. Și a făcut Dumnezeu 
multe semne prin mâna proorocului Elisei. Și era minunat 
acest mare plăcut al lui Dumnezeu și în alte fapte și daruri 
proorocești, precum ste scrie pe larg în cărțile împăraților. 
Acesta a proorocit pentru venirea Domnului, și a vindecat 
apele din Ierihon, care erau sterpe și sărate, zicând: 
„Acestea zice Domnul: vindeca-voi apele acestea”, și s- 
au vindecat. A înviat și morți, și a curățit de lepră pe Nee- 
man Sirianul, și a făcut de s-a umplut de lepră Ghiezi, 
sluga lui, pentru iubirea de argint a lui, și pentru neas
cultare. O foamete de șapte ani, ce era să fie în pământul 
lui Israel, a spus-o mai înainte. Moartea lui Venadad, 
împăratul Siriei, a știut-o mai înainte, iar lui Azail i-a spus 
mai înainte despre luarea împărăției Siriei. Pe Iehu, unul

din boierii lui Israel, l-a uns la împărăție și l-a ridicat spre 
pierderea casei lui Ahab, cea urâtă de Dumnezeu și 
înc'.inătoare de idoli. A ucis și pe toți slujitorii lui Baal și 
pe vrăjitori. în toate acestea avea ajutor binecuvântarea 
și rugăciunile Sfântului Prooroc Elisei.

Astfel proorocind Sfântul Elisei, a murit și s-a în
gropat cu cinste. Dar nu numai în viață a făcut multe mi
nuni, ci și după moarte era făcător de minuni. Pentru că 
în același an s-a întâmplat un lucru ca acesta: dus fiind 
un mort la îngropare în cetatea Samariei, deodată ostașii 
de la Moab au năvălit tâlhărește în pământul acela. Iar 
îngropătorii, văzând de departe pe ostași venind, au arun
cat pe acel mort în mormântul lui Elisei și au fugit în 
cetate. Și căzând trupul celui mort, s-a atins de oasele lui 
Elisei și îndată a înviat și a stat pe picioarele sale. Apoi, 
ieșind din groapă, a alergat în cetate. Astfel a preamărit 
Dumnezeu pe plăcutul său și după moarte, pentru care 
lucru se cuvine Dumnezeului nostru de la toți slavă, cin
ste și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ingrediente:

1 salată mică
1 bucată de friptură
1 ou fiert
1 ciupercă proaspătă
1/2 de roșie mare
100 g blue cheese sau telemea 
sarată
1 fir de ceapă verde
jumătate de avocado (opțional)

Mod de preparare:

14 iunie
de-a lungul timpului

1848: Unirea guvernelor constituite la Islaz și București 
i: și formarea Guvernului provizoriu al Revoluției de la 1848

1905: Răscoala marinarilor de pe crucișătorul 
.Potemkin” (14-24)

țl940: Al doilea război mondial: Armata germană intră 
în Paris, declarat „oraș deschis”

1967: China testează prima sa bombă cu hidrogen 
1990: Urinare a evenimentelor din 13 iunie, circa 

10.000 de mineri din Valea Jiului au descins în București 
pentru a „restabili ordinea”

2005: Salvamontistul sibian Teodor Tulpan, cel de-al 
ț doilea român care a ajuns pe Everest, începe expediția pe cel 
fmai înalt vârf din Peru, Huascaran
■țj. S-au născut:

ti 821: Vasile Alecsandri, poet, prozator și dramaturg 
ân(d. 1890)

1832: Nikolaus August Otto, inventator german (d. 
1891)

1864: Alois Alzheimer, medic psihiatru german (d. 
1915)

1882: Ion Petrovici, filosof și memorialist român (d. 
1972)

1883: Gheorghe Ciprian, dramaturg și actor român (d. 
1968)

1899: George Călinescu, scriitor, critic literar român 
(d. 1965)

1929: Che Guevara, revoluționar argentinian(d. 1967)
1944: Șerban Creangă, regizor român de film

Comemorări:
1837: Giacomo Leopardi, poet italian (n. 1798)
1903: Cari Gegenbaur, anatomist german (n. 1826)
1920: Max Weber, filosof și sociolog german (n. 1864)
1932: Nicolae Vermont, pictor român (n. 1866)
1936: Maxim Gorki, romancier și dramaturg rus (n. 

1868)
1968: Salvadore Quasimodo, poet italian, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1901)

HOROSCOP
Relațiile cu cei din jur în care lu

crezi se îmbunătățesc. Apar idei con
structive în discuții. Eforturile făcute 
în comun sunt încununate de succes.

Cuplurile stabile au parte de 
tandrețe și senzualitate. Nativii singuri 
trebuie să se înfrâneze în momentele
în care simt că se înflăcărează de o 
idee sau o situație, altfel vor fi dezamăgiți 
Prestigiul tău crește, te bucuri de admirația ș 
aprecierea celor din jur. Rămâi însă modest 
chiar dacă te încântă situația.

Viața socială se anunță foarte 
animată și vei avea parte de întâlniri 
importante. îți petreci mai mult timp
ca de obicei cu rudele și te bucuri de aceste mo
mente împreună. Este neindicat să asculți sfa 
turile anturajului în ceea ce privește banii.

Te folosești de talentele tale de 
bun diplomat pentru a negocia o 
afacere dificilă, câștigând un contract 
in detrimentul concurenților tăi sau 
obținând un preț mult mai avantajos. Reușeși 
să-ți impui condițiile fără prea mult efort. A 
parte de o nouă aventură importantă.

Ai de trecut printr-o situație 
destul de deranjantă. Ți se pare că pri- f 
etenii te resping, în timp ce lor li se jfe J 
pare că îi manipulezi. Totul se poate 
rezolva dacă înfrunți deschis problemei 
apărute.

Dacă ai comis unele erori, astăzi 
acestea pot fi corectate. Tot ceea ce în
cepi acum are șanse să se extindă, mai
ales dacă știi să soliciți aportul unor 
contacte utile. Vin influențe pozitive din dome 
niul artei, modei, frumuseții și esteticii.

Acorzi prioritate relațiilor cu pri
etenii, mai ales pentru că ai știut să fii 
și tu un prieten loial și sincer. îți mul
tiplici proiectele cu persoanele la care
ții. Evită pentru moment nativii din Scorpior
Te gândești serios la o reamenajare acasă.

Iubirea rămâne pentru tine o y ( 
afacere de zile mari. în definitiv, in- 
teresele tale materiale primează, iar t 
eforturile merg în sensul unei ambiții 
personale.

trebuie să facă față unei creșteri a

Entuziasmul este trăsătura 
dominantă a comportamentului tău pe 
durata acestei zile. Unii nativi află că

responsabilităților profesionale. Este de aseme 
nea posibilă o promovare în viitorul apropiat.

Se taie salata și ceapa 
fideluță și se amestecă. Oul, 
ciuperca, avocado-ul se curăță 
de coajă și se taie felii subțiri și 
egale. Friptura se taie și ea felii. 
Roșia se taie în 3.

într-un castron se pune 
salata. Peste salata se așeaza 
frumos oul, ciuperca, friptura, 
roșia și brânza.

Bancurile zilei
© © ©
însurătoarea seamănă 

nițel cu mersul la restaurant: 
comanzi un fel, pe urmă 
vezi ce e în farfuria vecinu
lui și regreți că nu ai luat ce 
a luat și el!

© © ©
- Tu, femeie, din supa 

asta trebuia să faci 10 porții.
Poftă bună!

- Atât de tare îți place?
- Nu, atâta sare ai pus.
© © ©
- Odată cu mâna fiicei 

mele, ginerele mi-a cerut un 
împrumut de zece mii- de 
dolari și mașina, pînă o să- 
și cumpere el una nouă.

- Și ce ți-a înapoiat din 
toate astea?

- Pe fiică-mea.

© © ©
Fiul, tatăl și bunicul se 

duc la Paris. După prima zi, 
fiecare își povestește aven
turile. Nepotul, de douăzeci 
de ani, spune:

- Ce apetit sexual pot să 
aibă femeile din Paris!

Tatăl său spune:
- Și cât de pasionale pot 

fi!

La care bunicul:
- Și câtă răbdare pot să 

aibă!
© © ©
Gheorghe își

înmormântează soacra.
Vine omul acasă și, când să 
deschidă poarta, îi pică o 
țiglă în cap, la care Gheo
rghe, contrariat, zice:

- Deja ai ajuns?

Ți se oferă posibilitatea de a-ți 
îmbunătăți veniturile. Echilibrul buge
tar este stabil, iar circumstanțele sunt 
favorabile pentru o decizie financiară 
rentabilă.

Chiar dacă faci deja sport, este 
indicat să te axezi mai mult pe 
exerciții de musculatură. 
Concentrează-te pe abdomen, pentru 
că astfel vei avea o formă de invidiat.

Astăzi oscilezi între nevoia de a 
te impune și de a te valorifica, pe de o 
parte și tendința de a sta cu mâinile în

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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sân, în fața obstacolelor. Cel mai importar 
lucru este să te debarasezi, de ideile fixe.
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Ig Universitatea Ecologică Traian din Deva a semnat un parteneriat cu Intitulai Na
țional de Cercetări Economice în vederea înființării unui Centru de Studii și Cer
cetare în domeniul biodiversității zootehnice și Biotehnologiilor alimentare. 
Parteneriatul a fost semnat, sâmbătă, de către academicianul Alexandru Bogdan 
din partea Academiei Române și de către prof. univ. dr. Sigismund Duma.
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A dona sânge, un act de conștiință
Centrul Județean de Transfuzie San
guină este o instituție a cărei impor

tanță o conștientizezi doar atunci când 
te afli la ananghie, dar în spitalele din 
județ există în permanență vieți care 
atârnă de pungile de sânge donate de 

câțiva oameni inimoși.

Astăzi, donatorii „fideli” din județul Hune
doara vor fi felicitați cu ocazia Zilei Mondiale a 
Donatorului de Sânge. Evenimentul, care va fi or
ganizat de Centrul Județean de Transfuzie 
Sanguină, se dorește a fi un mod de a le mulțumi 
celor care de ani de zile își „împart” sângele cu cei 
care au nevoie de el.

Singurul județ unde 
donatorii sunt scutiți 
de taxele locale

Potrivit directorului Centrului de Transfuzie 
Hunedoara, doctor Victoria Hălniagiu, județul

nostru este singurul din țară care oferă avantaje 
donatorilor de sânge. Pe lângă cele șapte tichete 
de masă, pe care le pot primi toți donatorii, con
siliile locale din Deva, Hunedoara și Petroșani îi 
scutesc pe cei care donează sânge, în mod con
stant, de impozitul pe imobile. Directorul Centru
lui Județean de Transfuzie Sanguină este de părere 
că beneficiile materiale nu sunt și nici nu ar trebui 

să fie o motivație pentru a dona sânge. „Donarea 
de sânge este un act voluntar, iar recompensele 
materiale sunt nesemnificative. Donatorii noștri 
sunt, de obicei, oameni cu un anumit statut social, 
angajați în instituții și firme importante, care vin 
să doneze în grup, ca un gest de caritate”, spune 
Victoria Hălmagiu. Aceasta mai susține că actul 
de a dona sânge presupune o anumită responsabil

itate și că nu este de dorit să se tranforme într-un 
mod de a obține câteva alimente pentru cei foarte 
săraci. Directorul Centrului de Transfuzie Hune
doara explică: „De sângele donat depind niște 
vieți. Este important, deci, ca starea de sănătate a 
donatorilor să fie foarte bună. Noi nu vrem dona
tori mulți, ci donatori serioși”.

Vara, donările 
se înjumătățesc

în timp, angajații Centrului de Transfuzie au 
observat că vara este perioada din an cu cei mai 
puțini donatori de sânge. Există un soi de ciclici- 
tate: primăvara și toamna cantitatea de sânge 
donat crește, iar vara și iarna scade. Directorul 
Centrului Județean de Transfuzie Sanguină nu 
privește aceste oscilații ca pe o problemă: „în pe
rioadele în care scad donările, scade proporțional 
și nevoia de sânge. Rămân situațiile de urgență, 
care pot fi totuși acoperite”, afirmă doctorul Vic
toria Hălmagiu.

Doriana Matei

Cartea care „pune în valoare femeia”
Volumul „Nașterea - istorii trăite" a 

fost lansat și la Hunedoara. Apărută la 
editura Polirom, sub coordonarea cer
cetătoarei hunedorene Mihaela Miroiu 
și a Otiliei Dragomir, cartea prezintă 

poveștile legate de maternitate, a 20 de 
femei cu vârste și statuturi 

sociale diferite.

Subiectul nou și delicat a adus la lansarea de 
la Galeriile de Artă din Hunedoara zeci de femei, 
dar și câțiva bărbați importanți ai orașului. Printre 
■“le 20 de întâmplări adevărate sunt strecurate și 

^veștile a cinci hunedorence. Cea mai veche 
istorioară îi aparține Emiliei Bârsan și prezintă 
experiența nașterii, trăită în anii 50, într-un sat de 
lângă Hunedoara, fără aparate de ecografie și cu 
scutece de bumbac, refolosibile. Poveștile mai re
cente scot în evidență și diferențele dintre 
condițiile din maternitățile românești și cele oc
cidentale, așa cum au fost resimțite de către mame.

Coordonatoarea volumului, Mihaela Miroiu, 
declară că ideea acestei cărți i-a venit din dorința 
de a scoate în evidență importanța femeii în soci
etate. „Sunt o intelectuală feministă și am vrut să 
pun în valoare femeia. Cartea asta trebuie să fie 
citită de către bărbați, ca să-și amintească toți că 
au fost născuți de o femeie și să realizeze efor

turile partenerelor lor, care le dăruiesc copii. Poate 
așa vor deveni mai sensibili și își vor schimba at
itudinea față de femeile din viața lor”, spune Mi
haela Miroiu. Ea mărturisește că are în plan o nouă 
lucrare care să îi pună la treabă pe bărbați și care 
să trateze schimbările lor sufletești de după ce 
devin tați.

Doriana Matei

ANUNȚ LICITAȚIE
Subscrisa Heral Consult 1PURL Orăștie, în calitate de lichidator judiciar al SC Asar Con

struct SRL - în faliment cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, Ferma Pomicolă, jud. Hunedoara, vinde 
individual la licitație publică în data de 18.06.2010, ora 10:30, la sediul Tribunalului Hunedoara 
următoarele bunuri mobile:

-autoutilitară camion roman HD-03-BXO = 3.723 lei
-autoturism dacia 1310 TLX HD-02-YUR = 837 lei
-autoturism dacia 1310 TX HD-01-JZB = 920 lei
-minibuz renault HD-02-SET = 2.803 lei
-autotursim Volkswagen 3BG pasat HD-10-ASC = 17.068 lei
-autotursim BMW HD-05-ASC = 3.514 lei
-autoutilitară camion renault HD-02-UIK = 10.500 lei
-autoutilitară furgon ford HD-01-MMJ = 2.719 lei

Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din valoarea bunului pentru care se licitează. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichida
torului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel 0254-240807, fax 0254-206241.

Acțiuni electorale și demagogie, 
pe tema moțiunii de cenzură
Seria protestelor împotriva măsurilor 
anticriză anunțate de Guvern pare să 
nu se mai termine. Formațiunile poli
tice aflate în opoziție au prins un mo

ment prielnic pentru propaganda 
electorală și au făcut front comun cu 

liderii sindicali.

Sfârșitul săptămânii trecute a fost marcaf 
de o serie de acțiuni care au semănat mai mult a 
campanie electorală. De la pichetarea sediului 
PD-L până la efectuarea unui sondaj de opinie 
în rândul cetățenilor, partidele din opoziția 
parlamentară nu s-au dat în lături de la a demon
stra viitorului potențial electorat că principalul 
'lor obiectiv este „binele cetățenilor”. Atât par
lamentarii liberali cât și cei social democrați au 
organizat întâlniri cu liderii sindicaliști, cărora 
le-au promis solemn că vor face tot .ceea ce le 
stă în putință pentru ca moțiunea de cenzură să 
fie votată în parlament.

-»
Protest din umbră 
la sediul PD-L

Sindicaliști de la BNS au pichetat, vineri, 
sediul organizației municipale PD-L Hunedoara, 
înarmați cu pancarde, fluiere și lozinci anti 
Băsescu, mai puțin de 50 de sindicaliști ener- 
geticieni, de la ambulanță și poșta română au

protestat la umbră, din cauza caniculei, câțiva 
metri mai departe de sediul PD-L. Protestatarii 
au solicitat parlamendarilor democrat liberali să 
voteze moțiunea de cenzură. „Dialogul social 
lipsește cu desăvârșire. Cine trebuia să medieze 
aceste lucruri și-a asumat responsabilitatea. 
Numai ai unde să te plângi, iar Guvernul 
marionetă trebuie să execute ordinele 
președintelui. Vrem să le reamintim parlamen
tarilor hunedoreni că noi i-am ales și că trebuie 
să reprezinte interesele noastre, pentru că la fi
nalul mandatului se vor întoarce aici și aici vom 
fi noi. Conducerea acestei țări va ajunge ca 
PNȚCD-ul, afară de pe scena politică dacă nu 
vor ține cu alegătorii”, a declarat președintele 
Federației Univers, Adolf Mureșan. După câteva 
minute, timp în care protestatarii au strigat din 
umbră că nu sunt de acord cu măsurile de aus
teritate, liderii de sindicat au fost primiți de par
lamentarii hunedoreni la discuții.

Irina Năstase

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. * 
și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.
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4 Eveniment Patru hunedoreni, cu vârste cuprinse între 25 și 80 de ani, 
au avut de suferit de pe urma caniculei, în week-end-ul care a tre
cut. Parantedicii le-au acordat acestora primul ajutor 
și i-au diagnosticat cu lipotimii.

Ambulanța din Hunedoara se luptă cu criza
Tâlhărit sub amenințarea 

cuțitului

Un tânăr în vârstă de 17 
ani, din Hunedoara, a alertat 
polițiștii după ce vineri 
noaptea, în jurul orei 23.30, în 
timp ce se deplasa pe strada Ion 
Creangă, a fost amenințat cu un 
cuțit, de un bărbat care i-a furat 
un lănțișor, o brățară și actele 
de identitate.

în urma sesizării, au fost 
alertate efectivele de polițiști, 
care au reușit, la scurt timp de 
la comiterea faptei, să îl identi
fice pe prezumtivul autor într- 
un bar din localitate.

Asupra tâlharului, Cătălin 
L, de 20 de ani, din Hunedoara, 
polițiștii au găsit bunurile mus
trase.

Tânărul a fost reținut pen
tru comiterea infracțiunii de 
tâlhărie.

Dosar penal de braconaj 
piscicol

Un bărbat în vârstă de 30 
de ani, din comuna Sălașu de 
Sus, s-a ales cu dosar penal 
pentru braconaj piscicol. 
Acesta a fost prins de polițiști, 
jandarmi și reprezentanți 
A.J.V.P.S., pe malul râului 
Strei, pe raza comunei Pui, în 
timp ce practica activități de 
braconaj piscicol.

Pe numele bărbatului a 
fost întocmit dosar penal, fiind 
confiscate două undițe tele
scopice și 5,5 kilograme de 
pește.

Au rămas fără permise 
de conducere

Doi conducători auto
hunedoreni au rămas, la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
fără permisele de conducere, 
după ce au fost prinși în trafic, 
de oamenii legii, unul fără per
mis și altul băut.

Traian N., de 22 de ani, 
din Deva, s-a ales cu dosar 
penal, după ce a fost prins de 
polițiști în timp ce conducea un 
autoturism, pe strada Bejan din 
Deva, fără a avea permis de 
conducere.

La Geoagiu, oamenii legii 
l-au prins pe Iulian V, de 43 de 
ani, din localitate, care con
ducea un autoturism pe Calea 
Romanilor din Geoagiu sub 
influența băuturilor alcoolice. 
Fiind testat cu aparatul 
etilotest, a rezultat o 
concentrație alcoolică de 0,80 
mg/1 alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, polițiștii au 
î /'-c.'.ii dosar pena!'.

Serviciul de Ambulanță din 
municipiul Hunedoara simte 
din plin efectele crizei econo

mice. Personalul prestează ore 
suplimentare care nu pot fi 

plătite, iar baza materială pre
cară îngreunează și mai mult 

activitatea „salvatorilor 
de vieți”.

După ce formează numărul de 
urgență, oamenii aflați în situații cru
ciale așteaptă echipajul de ambulanță 
ca pe o echipă divină, care poate alina 
orice durere și smulge vieți din ghearele 
morții. în momentele de criză, oameni 
care lucrează pe ambulață par super 
eroi. însă aceștia au totuși puteri linji- 
tate, depind de aparate și de mașini prea 
vechi și e posibil să ajungă la solicitare 
obosiți, direct de acasă, lucrând ore su
plimentare, neplătite. Mașinile prea 
vechi au fost scoase din circuit fără să 
fie inlocuite cu altele noi, posturile au 
fost blocate și se lucrează la limită, cu 
deficit de personal.

Criză de mașini 
și de oameni

La Serviciul de Ambulanță al mu
nicipiului Hunedoara, de exemplu, cele 
aproximativ 20 de solicitări primite zil

Tineri salvați
din mijlocul Streiului
Doi tineri deveni au fost surprinși vineri de o viitură 

cauzată de deschiderea unui baraj din amonte

• O zi de relaxare pe malul Streiului era 
cât pe ce să se transforme în tragedie, pentru

în tot acest timp ce doi tineri deveni 
așteptau înspăimântați sosirea echipajelor

doi tineri deveni care își spălau autoturismul de salvare și nu s-au încumetat să înoate
în râi£O viitură, cauzată de deschidere 
barajului de la Subcetate, i-a surpins în mi
jlocul apei pe Adrian și Emanuela Tămaș, la 
aproape 10 metri de mal. Speriați, cei doi s- 
au refugiat pe,un stâlp din beton aflat în 
mijlșocul albiei râului și au așteptat să fie 
salvați. Au fost văzuți de un adolescent în 
vârstă de 15 ani, care a alertat pompierii. 
Până la venirea echipajului de salvare, 
băiatul a alertat persoanele aflate la un 
restaurant din apropiere și a rugat un bărbat 
să tracteze autoturismul celor doi tineri, care 
fusese luat de apă. 

S-a înecat într-o groapă excavată 
pe malul Mureșului

Un tânăr în vârstă de 17 ani, din Săulești, și-a pierdut viața, la sfârșitul săptămânii 
trecute, după ce s-a înecat într-o groapă excavată pe malul râului Mureș, în zona 
Săulești. Tânărul a plecat de acasă, la scăldat, cu prietenii din sat și ;iu mai întors 
acasă. Speriat, a doua li, fratele său a anunțat polițiștii din Sifflciia. Oameni? jeg i au 
r'; it *rupu.' -/însuflețit al tânărului pe m.eui suînȘ ' ' ’ - în -r'-rpicrea ’Ir:
Săulești. Cadavrul, care nu prezintă senine de violență, a fost preltiat .le reprezentanții 
Serviciului de Medicină Legală Deva, în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii 
cauzei decesului.

nic sunt rezolvate de numai trei 
echipaje. Dacă se aglomerează mai 
multe solicitări în același timp, medicii 
și asistentele trebuie să își „calce pe 
inimă” și să le amâne pe cele care par 
mai puțin grave. în urmă cu trei luni, s- 
au pensionat trei asistente, care nu au 
fost înlocuite din cauza blocării pos
turilor din sistemul bugetar. Cazurile în 
care asistentele de la Serviciul de 
Ambulanță Hunedoara sunt chemate de 
acasă să salveze, vieți au devenit un 
lucru obișnuit și, cu toate că orele su
plimentare nu le sunt plătite, ele 
răspund mereu la apel. Medicii pe care 
îi ajută le respectă în mod deosebit și 
sunt de părere că asistentele sunt cele 
care duc greul pe salvare. „Pentru asis
tente e cel mai greu. Ele îl ajută 
ambulanțier să transporte pacientul și 
imaginați-vă ce înseamnă pentru o fe
meie să care un om de 100 și ceva de 
kilograme de la etajul 10. Ele sunt și 
primele care se lovesc de aparținătorii 
panicați sau recalcitranți și nu le e 
ușor”, explică doctorul Paul June, unul 
dintre medicii de la Serviciul de 
Ambulanță Hunedoara.

Apeluri neserioase

Pe lângă dificultățile de ordin ma
terial, medicul spune că-echipajele de 
ambulanță sunt încurcate foarte mult 
chiar de pacienți și de familiile lor: 
„Prima problemă este că de prea multe

până la mal. Cei doi tineri au fost salvați din 
mijlocul râului de pompierii militari, care 
au ajuns la ei folosindu-se de o barcă 
pneumatică. După aproximativ o oră de 
emoții, cei doi au fost aduși teferi ia mal, de 
pompieri. Reprezentanții ISU Hunedoara îi 
sfătuiesc pe oamenii care vor să facă baie în 
apele Streiului să fie atenți, deoarece mai 
pot apărea situații îji care să fie deschise 
vanele barajului din amonte. Astfel, nivelul 
apei crește cu rapiditate, iar oamenii care se 
află în apa râului riscă să fie luați de curenți.

Doctorul Paul June sus fi ne că, la ora actuală, la Ambulanța 
Hunedoara, se lucrează la limită, cu deficit de personal

ori suntem chemați pentru nimicuri. Ți 
se pare că ți s-a făcut o glumă când 
ajungi la o solicitare și vezi că povestea 
de la telefon a fost o invenție și că de 
fapt ești chemat pentru o durere de cap 
sau de măsea, pe care o rezolva farma
cistul cu un Algocalmin. în timpul acela 
poate cineva se luptă să supraviețuiască 
și chiar are nevoie de ajutorul tău, dar 
oamenii nu își pun problema așa” 
povestește June.

Medicul a întâlnit și situații în care 
cu greu a reușit să își facă treaba din 
cauza familiei care nu-i lăsa nici măcar 
spațiul necesar să examineze bolnavul:

Hoți prinși în urma unei razii-
Doi bărbați din Petrila, care 

în urmă cu patru luni au 
furat mai multe bunuri dintr- 
un magazin din localitate, au 
fost prinși de oamenii legii în 

timpul unei razii.

La sfârșitul săptămânii trecute, 
Poliția Orașului Petrila a desfășurat o 
razie, acțiune la care au participat 
polițiști, jandarmi și comisari ai 
Gărzii Financiare. în urma acțiunii, 
au fost aplicate sancțiuni 
contravenționale și au fost ridicate în 
vederea confiscării mărfuri, (țigări, 

ANUNȚ PUBLIC 
PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

MUNICIPIUL PETROȘANI anunță publicul interesat asupra depunerii 
raportului privind impactul asupra mediului,care integrează concluziile studi
ului de evaluare adecvată pentru proiectul „Extindere pârtii de schi zona 
Slima”,propus a fi amplasat în municipiul Petroșani, zona Rusu - Parâng.

Tipul deciziei posibile șuate de Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Hunedoara, deva, str. Aurel Vlaicu,nr.25 și la sediul 
Primăriei Municipiului Petroșani,str. 1 Decembrie 1918,nr.93, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00- 16.30 și vineri între orele 8.00- 14.00.

Documentul menționat este disponibil și laumiătoarele adrese de internet 
: www.apmhd.ro.www.petrosani.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va 
avea loc la sediul Primăriei Municipiului Petroșani, str. I Decembrie 1918, 
nr.93, în data de 07.07.2010, începând cu orele :5.

i nu ’ '«esai poate ' msmite în scris comentarii-opinii/observații 
[ privinu documentele meni,.tr:te la sediul autorității competente pentru 

protecția mediului Hunedoara, Deva.str. Aurel Vlaicu. nr.25. până la data de 
07.07.201t.

„Ajungi în te miri ce casă întunecoasă 
și plină de păianjeni și nu ai loc să scoți 
un ac, de rude care se vaită în jurul bol
navului. Le spui să se dea la o parte, dar 
nu înțeleg și poate te mai și înjură”.

După zeci de cazuri rezolvate îr 
o singură zi, personalul de pe salvare nu 
se mai sperie de nimic, iar șeful Servi
ciului de Ambulanță al municipiului 
Hunedoara declară, cu optimism, că se 
vor descurca indiferent de condițiile de 
muncă.

Doriana Matei

cafea și alte bunuri) în valoare de 
aproximativ 1.500 de lei, care erau 
comercializare fără documente 
legale. în timpul acestei acțiuni, au 
fost identificați doi hoți, Nicolae P. 
de 20 de ani, și Gavrilă F., de 49 de 
ani, ambii din Petrila, cu antecedente 
penale, despre care s-a stabilit că, în 
noaptea de 13/14 februarie, au 
pătruns prin efracție într-un magazin 
Petrila, situat pe strada 22 Decem
brie, de unde au furat bunuri în val
oare de 300 de lei. Prejudiciul a fost 
recuperat, iar suspecții sunt cercetați 
în stare de libertate pefitru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

http://www.apmhd.ro.www.petrosani.ro


Zilele Magiare din județ nu debutat, ieri, cu un concurs culinar. 
Maghiarii și-au demostrat abilitățile culinare în prepararea gulașu
lui, într-o competișie care s-a desfășurat în fața Casei de Cultură 
din Deva.
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Blăjeni, locul în care se sărbătorește „țuica de cireșe”
Lipsa resurselor financiare și-a 

ous amprenta și asupra obiective
lor de investiții ale administrației 
comunei Blăjeni, dar primarul 

Nicolae Raț nu se dă bătut. Chiar 
dacă resursele financiare sunt 
mai reduse decât în anii prece

dent, primarul continuă să-și ur
mărească planurile de dezvoltare 
și modernizare a comunității pe 

'are o conduce. Alături de reabili
tarea drumurilor, o prioritate 

pentru comunitate este și 
organizarea festivalului 

„țuicii de cireșe”.

Căile de comunicație 
sunt prioritare

Unul dintre obiectivele primor- 
liale ale administrației comunei 

Biblioteca din comuna Blăjeni

Blăjeni este dezvoltarea rețelei rutiere 
pentru a permite conexarea 
localităților componente cu 
comunitățile vecine și cu județul.

Alături de drumul județean asfal
tat DJ 742/3 Mihăileni - Blăjeni - 
Grosuri, rețeaua de drumuri comu
nale măsoară 30 de kilometri.

„în 2009 trecut am reușit să mai 
asfaltăm un kilometru de drum. Anul 
trecut s-au efectuat însă lucrări de 
peste 200.000 lei, astfel încât cei 
60.000 din fonduri guvernamentale 
alocați în acest an vor fi plătiți în con
tul lucrărilor deja realizate. Acum 
lucrăm la modernizarea drumului co
munal DC 12B Criș - Reț - 
Dragubrad. Prioritară este însă re
alizarea căilor de acces spre 
gospodăriile populației”, spune pri
marul Nicolae Raț.

în urma unor alunecări de teren 
vechi, dar care nu au putut fi stăvilite, 
satele comunei riscau să fie izolate de 

lume. Ca urmare, în prezent se 
lucrează la un drum de legătură și un 
pod care să permită traversarea 
Crișului Alb și comunicarea cu DN 
74.

Un alt proiect important este pre
luarea și modernizarea drumului 
forestier 125B Izvorul Crișului în 
lungime de 11,3 kilometri. Modern
izarea acestei artere de circulație ar 
permite legătura cu comunele vecine 
Bulzeștii de Sus și Avram lancu 
(județul Alba).

Realizări și proiecte

Pe baza unor programe în 
parteneriat cu Agenția Județeană pen
tru Ocuparea Forței de Muncă 
(AJOFM), primăria a reușit să 
mențină șapte locuri de muncă pentru 
locuitori ai comunei.

„AJOFM asigură 70 la sută din 
fonduri, iar noi acoperim 30 la sută, 
precum și contribuțiile sociale. Anul 
trecut am avut 15 angajați prin acest 
program, dar în acest an am reușit să 
păstrăm doar șapte dintre ei”, spune 
primarul Raț.

Unul dintre proiectele aflate pe 
agenda primarului din Blăjeni este 
„Combaterea eroziunii pâraielor”, 
pentru care se intenționează accesarea 
unor fonduri de mediu.

Școala și biblioteca, 
instituții ale unei 
comunități active

în ciuda comasărilor de unități 
școlare, pe teritoriul comunei Blăjeni 
vor funcționa și în următorul an de 
învățământ două școli: școala primară

din satul Criș și școlile primară și 
generală din reședința de comună. 
Dacă în urmă cu cinci ani în comună 
erau 156 de elevi din ciclurile primar 
și gimnazial, în ultimii ani numărul 
acestora a scăzut simțitor, ajungând în 
prezent la circa 70 de elevi.

Cei peste 60 de liceeni fac 
naveta la unitățile de învățământ din 
Brad și Crișcior. Potrivit primarului, 
școlile din comună sunt bine 
gospodărite și dotate.

Și biblioteca a fost în atenția 
autorităților locale. Dacă în urmă cu 
cinci ani biblioteca dispunea de peste 
zece mii de volume, în ultimii ani 
biblioteca s-a îmbogățit cu încă o mie 
de volume. Casa cărților va fi 
integrată și în sistemul informatic 
oferit prin programul Biblionet. 
„Așteptăm să fie aduse calculatoarele 
în luna iulie”, spune primarul.

Pregătiri 
pentru petrecere

Autoritățile locale din Blăjeni au 
intrat deja în febra pregătirilor celui 
mai important eveniment anual din 
viața comunității. Astfel, în fiecare 
an, pe vremea când cireșele de vară 
dau în pârg, la Blăjeni se organizează, 
de 23 de ani serbarea numită „La 
izvoarele Crișului Alb”. începând de 
anul trecut sărbătoarea se desfășoară 
împreună cu „Festivalul țuicii de 
cireșe”. în acest an manifestarea va 
avea loc peste două săptămâni, în pe
rioada 26 - 27 iunie. Programul artis
tic va fi susținut de formații și 
interpreți cunoscuți din județ, dar și 
din zona Banatului și Crișanei.

Cătălin Rișcuța

Parada absolvenților de liceu
Absolvenții liceelor 
din Deva și-au spus 

„rămas bun”, vineri. 
Pentru prima dată în 
Deva, Consiliul Jude
țean al Elevilor (CJE) 

a organizat în 
cinstea tuturor absol

venților de liceu 
„Parada Elevilor”.

Manifestarea a început 
la Inspectoratul Școlar, 
unde fiecare șef de 
promoție de la liceele din 
Deva a rostit câteva cuvinte 
colegilor și profesorilor.

Totodată, cheile învățământului au fost preluate de la absolvenți, de colegii, mai mici, 
care din toamnă vor începe clasa a XII-a. La finalul ceremoniei, 200 absolvenți ai clasei 
a XII-a au defilat încolonați prin centrul Devei. Pe tot parcursul „Paradei Absolvenților”, 
participanții au intonat imnul absolvirii, Gaudeamus Igitur. Parada absolvenților s-a 
încheiat în parcul Cetății, cu o ședință foto.

„Am dorit de mult să organizăm această paradă. în sfârșit visul nostru s-a împlinit. 
Cu toate că este prima manifestație de acest gen organizată de CJE, dorim ca în timp 
aceasta să devină o tradiție. Absolvenții noștrii merită să fie salutați de întrg orașul”, a 
spus președintele CJE Hunedoara, Sorin Vlaic.

Irina Năstase

ANUNȚ PUBLIC
GĂRDEAN LUCIAN, cu sediul în localitatea Hațeg, str. Școlii, nr.l, bl.l ABC, anunță elab

orarea primei versiuni a planului/programului: “P.U.Z.(P.U.D.)- PLAN URBANISTIC DE DE
TALIU în localitatea NĂLAȚVAD și declanșarea etapei de încadrare pentru obținera avizului de 
mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul A.P.M. Hune
doara din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic între orele 8-16.

Comentariile și sugestiile se vor trimite în scris la sediul A.R.P.M. Timișoara, str. Amurgului, 
nr.l, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

Balast Mfw«lpreț: 18,80 lei/mc
iiip, concavii, «palat ți sortat 0 * 4 mm preț: 

* Bmmpctț:
_ , M ți sortat 1^14 mai preț: 

spâlati fiaortatâ 14-31 mat preț:
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1.ufijui1 back a nu simțejievoig unui soj
Cu fotul altfel vezi lucrurile după două divorțuri. Este .și cazul Luunei 
Ibacka, pentru cure ideea de familie a ajuns să se rezume !a micuța 
Inoke, rodul iubirii cu ( abral. Existența unui viitor soț este facultativă.

Catherine Zeta-Jones a devenit
Ciuc Summer Fest
a fost mutat la complexul 
Zone Arena din Capitală

* ** * Jjl
T

Ciuc Summer Fest, festivalul care 
se desfășoară în București în perioada 16 
- 18 iulie și care îi are ca invitați pe Faith
less, Pink Martini și Gary Moore, a fost 
mutat de la stadionul "lolanda Balaș- 
Soter" la complexul Zone Arena, 
informează organizatorii, Emagic.

L'orchestre de Roche, Les Ele- 
phantes Bizarres și The MonoJacks sunt 
noile nume care completează line up-ul 
Ciuc Summer Fest, printre trupele care 
vor mai urca pe scenă numărându-se Șuie 
Paparude, Urma, Vița de Vie, Sensor, 
Discoballs, Kumm, Brum Conspiracy, 
E.M.l.L și The MOOoD.

L'orchestre de Roche este cel mai 
recent nume românesc confirmat în pro
gramul Ciuc Summer Fest, pentru data de 
16 iulie, aceasta urmând să concerteze în 
aceeași zi cu Faithless, Șuie Paparude, 
Sensor și Discoballs. Influențați de trupe 
precum Moloko, Groove Armada și 
Faithless, membrii L'orchestre de Roche 
își descriu sound-ul ca fiind "analog ver
sus digital" - o combinație originală de 
electro, funk, dub, minimal, jazz, progre
siv și disco. înființată în 2008, trupa se 
poate lăuda deja cu un portofoliu impre
sionant de concerte, unele dintre ele 
susținute pe aceeași scenă alături de 
nume cunoscute precum Parov Stelar și 
revelația undeground-ului britanic - No
blesse Oblige.

Les Elephants Bizarres întregește 
line up-ul zilei de 17 iulie, alăturându-se 
celor de la Pink Martini, Urma, Kumm și 
Brum Conspiracy. Trupa formată din 
Ștefan (voce și chitară), Cătălin (chitară 
și backing-vocals), Mihai (bass și back
ing vocals), Nae (sintetizator) și Claudiu

(tobe) a fost fondată în 2007, cu scopul 
de a face "muzică veselă", având un 
sound indie-altemative cu puternice 
influențe de punk. Aceasta nu este pentru 
prima dată când membrii Les Elephants 
Bizarres se vor afla pe scena unui festival 
internațional, trupa fiind prezentă la a 
șasea ediție UnderLondon din mai 2009, 
precum și la festivalul B'estfest din 
același an, alături de Moby, Motorhead, 
Ayo și Polarkreis 18?

The MonoJacks completează afișul 
ultimei zile a festivalului Ciuc Summer 
Fest, alăturându-se lui Gary Moore și 
celor de la Vița de Vie, E.M.l.L. și The 
MOOoD, pe 18 iulie. Trupa a fost 
înființată în 2008, la inițiativa lui Doru 
Trascau (voce, chitară), solistul trupei 
AB4, care i-a adus împreună pe Florin 
Vasile (chitară, voce), Dorian Cazacu 
(tobe) și Hasan Nabulsi (bas). Inspirându- 
se din muzica celor de la Interpol, The 
MonoJacks a afișat în concertele 
susținute până în prezent un sound 
închegat, pasaje elegante și o prestație 
live puternică și armonioasă, devenind în 
scurt timp un nou exponent al curentul 
brit-indie-rock autohton.

Ciuc Summer Fest va avea loc în 
zilele de 16, 17 și 18 iulie, în complexul 
Zone Arena din București, hcadlinerii 
festivalului fiind Faithless (16 iulie), Pink 
Martini (17 iulie) și Gary Moore (18 
iulie). Biletele pentru fiecare zi a festival
ului pot fi achiziționate online, de pe 
www.myticket.ro, și din rețeaua maga
zinelor Diverta, la diferite categorii de 
preț, în funcție de distanța față de scenă: 
90 de lei, 160 de lei și 220 de lei.

Celia e tracasată de iubit
să se împace

. Este greu să faci față unei 
despărțiri, dacă sentimentele nu au murit. 
După cinci luni de când și-au spus adio, 
Celia și Kemal par să nu aibă puterea să 
meargă mai departe după separare.

încă își vorbesc, comunică prin 
mesaje și din când în când mai încearcă 
o împăcare, dar pentru o perioadă scurtă. 
Acum, deși hunedoareanca pare decisă să 
o ia de la capăt departe de turc, bărbatul 
este cel care nu este încă pregătit să 
pornească singur.

Celia îi mai răspunde la mesaje și la 
telefoane, nu poate să fie dură cu el. Ca 
să o lase în pace, ea i-a spus că are un 
iubit, moment în care Kemal a „înneb
unit” de furie. La scurt timp, Celia a cedat 
insistențelor lui și i-a mai dat o șansă, 

\ care a durat foarte puțin. Ea și-a dat

seama însă că relația nu mai merge și s- 
au despărțit. Dar turcul face în continuare 
presiuni asupra ei să se împace.

Comandor al Imperiului Britanic
Actrița galeză Catherine Zeta-Jones și cam

pioana olimpică Amy Williams se numără prin
tre personalitățile care au fost decorate de 

Elizabeth a II-a a Marii Britanii, cu ocazia zilei 
de naștere a reginei

Cu ocazia acestei aniversări, 975 de persoane au fosf« 
decorate. 47% dintre acestea sunt femei, iar 7,3% sunt 
reprezentanți ai minorităților etnice, aceasta fiind una dintre 
cele mai diverse liste anuale de persoane decorate cu această 
ocazie până în prezent.

Catherine Zeta-Jones, care a câștigat un premiu Oscar 
în 2003, pentru rolul din musicalul "Chicago", va primi titlul 
de Comandor al Imperiului Britanic, pentru serviciile aduse 
cinematografiei, dar și pentru activitățile caritabile 
desfășurate în Țara Galilor.

Ordinul Imperiului Britanic are cinci clase de decorații. 
Cele mai comune sunt, în ordine crescătoare, Membru al Im
periului Britanic (MBE), Ofițer al Imperiului Britanic 
(OBE), respectiv Comandor al Imperiului Britanic (CBE).

Amy Williams, care a cucerit pentru Marea Britanie 
primul titlu olimpic individual la proba feminină de skeleton 
din ultimii 30 de ani, la Jocurile de lamă de la Vancouver, a 
primit titlul de Membru al Imperiului Britanic.

Tot la categoria Sport, jocheul Tony McCoy a devenit 
Ofițer al Imperiului Britanic, în timp ce pilotul de Formula 
1 David Coulthard a primit titlul de Membru al Imperiului 
Britanic.

Printre celelalte personalități onorate de regina Eliza
beth a II-a se numără cercetătorii Frank Duckworth și An

thony Lewis (MBE), antreprenoarea Tamara Mellon (OBE) 
creierul din spatele brandului de pantofi Jimmy Choo, s 
Robin Millar (CBE), producătorul "vinovat" de 150 de 
curi de platină și aur, dar și de 44 de hituri Noi, care a lucrat 
printre alții, cu Sting și Peter Gabriel.

Regina Elizabeth a II-a își sărbătorește ziua de naștere 
de două ori pe an. Ea s-a născut pe 21 aprilie, însă aniver
sarea sa "oficială" este marcată în iunie, în timpul unei parade 
militare organizate în centrul Londrei. Anul acesta, ea a îm
plinit 84 de ani, iar ziua șa de naștere oficială a fos 
sărbătorită sâmbătă.

Nico și-a fracturat clavicula
Și vedetele tot după legile firii se guvernează. Nico a 

simțit pe pielea ei că una dintre ele presupune ca accidentele 
să te afecteze la fel ca pe oamenii de rând. Interpreta a fost, 
recent, protagonista unui episod care i-a afectat clavicula.

Fosta reprezentantă a țării noastre la Eurovision, în

Jessicăi Biel nu îi place 
să se sărute în filme

în timp ce alte actrițe visează să aibă ocazia să îi sărute 
pe cei mai sexoși bărbați de la Hollywood măcar în filme, 
Jessica Biel recunoaște că urăște să facă acest lucru.

„Nu este deloc fierbinte. Sunt o grămadă de oameni în 
jurul tău, toți fac câte ceva. Este foarte tehnic și precis. Fața 
ta trebuie să fie în locul potrivit, iar camera trebuie să fie și 
ea în unghiul favorabil. Nu este deloc romantic”, a declarat 
starul din serialul „Al șaptelea cer”.

Pe de altă parte, actrița recunoaște că nu se dă în vânt 
nici după efortul prea mare pe 
care trebuie să îl facă pentru a 
fi în formă pentru un rol.

„Este atât de provoca
tor. Am făcut-o pentru 
«Stealth» și «Blade» și nu a 
fost nostim. Am fost în pielea 
tuturor celor care mănâncă 
pui, legume și orez brun. în
treaga lume a ta este diferită și 
îți intră în cap asta”, a comple
tat vedeta.

2008, a ajuns, în urmă cu trei zile
, la un spital din București. „Nu am fost atentă și an 

căzut. Efectiv nu mai puteam merge. Am fost în seara aceet 
la Spitalul de Urgență, iar acumfac tratament cu un antiin- 
flamator ușor. Ar trebui să fac ceva fizioterapie, însă 
deocamdată, nu am timp. Atunci când reușesc, de obi' 
seara, fac câteva exerciții de bazin”, a relatat Nico pentru 
tabloid monden care precizează că vedeta și-a rupt clavicula

în ciuda accidentului suferit și a durerilor inerente, 
ploieșteanca nu a renunțat la vreun contract. Și-a masca* 
vânătăile cu machiaj și este decisă să apară în continuare pe 
scenă.

de pagini dedicate exclusiv 
Campionatului Mondial de Fotbal

Tot ce trebuie $â știi despre 
Campionatul Mondial de Fotbal!

> Echipele participante
> Programul pe grape
> Programul pe zile
> istoria Campionatului Mondial
> Fun mix Africa de Sud
> locațiile din orașul tau unde 
poți viziona meciurile echipelor 
favorite
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I.eiica pensiilor va fi dezbătută în plenul ( 'antei ei Dcputatihir 
Discuțiile nu loc după ce proiectul de lege a primit aviz favorabil din par
tea Comisiei de muncă. Printre cele mai importante modificări aduse de 
comisie se numără reducerea vârstei de pensionare pentru femei de Iu 65 
de ani la 65 de ani. I btul final pe acest proiect de /<%’<’ va fi dat miercuri.

Sute de persoane care dețineau 
ilegal arme și muniții au fost 
depistate de polițiști

Polițiștii au descoperit, în urma mai multor 
razii, controale în trafic și percheziții, toate 
desfășurate în luna mai, câteva sute de persoane 
care dețineau ilegal arme și muniții, aproape 400 
dintre acestea fiind în prezent cercetate pentru 
deținere, port sau uz de armă, informează Poliția 
Română.

"începând cu data de 10 mai până la sfârșitul 
(unii, oamenii legii au constatat 83 de infracțiuni 
de deținere ilegală de armă letală, 220 de 
infracțiuni de deținere sau port de armă neletală 
fără drept, 32 de fapte de uz ilegal de armă letală, 
37 de uz ilegal de armă neletală și 81 alte 

acțiuni, precum modificarea sau ștergerea mar
cajului, contrabandă calificată și altele", se arată 
într-un comunicat de sâmbătă al Inspectoratului 
General al Poliției Române (IGPR).

Pentru faptele constatate, polițiștii cercetează 
385 de persoane, dintre care una se află în stare de 
arest.

în timpul operațiunilor, polițiștii au de
scoperit și confiscat 322 de arme letale și neletale 

.810 cartușe de diferite calibre. în același con
text, au fost date și 106 amenzi, în valoare totală 
de 64.250 de lei. 47 de persoane au rămas tempo
rar fără dreptul de deținere, port și folosire a 
armei, iar altor 34 le-a fost anulat acest drept.

Pentru exemplificare, polițiștii relatează 
cazul arădeanului Ionuț U, în vârstă de 46 de ani. 
în urma unei percheziții în casa lui din localitatea 
Răpsig, polițiștii au constatat că acesta deține ile
gal o armă de vînătoare confecționată artizanal, de 
calibru 16 milimetri, cu țeavă, dar și două țevi 
pentru arma artizanală, de calibru 12 milimetri, 
precum și 13 cartușe de vânătoare cu alice, de căl

ii 16 milimetri.

Polițiștii au mai găsit aici o armă de tir cu aer 
coprimat, de calibru 4,5 milimetri, 27 de cutii din 
plastic cu peste 2.000 de alice de plumb, tip "dia- 
bolo", 15 tuburi de cartușe militare de manevră, 
cu capsele percutate, peste 80 de capse detonante 
și 11 percutoare pentru mine antiinfanterie.

Bărbatul este cercetat în libertate pentru nere- 
spectarea regimului armelor și munițiilor, nere- 
spectarea regimului materiilor explozive și pentru 
deținerea, fără drept, a unei arme neletale.

Un alt arădean, Nicolae C., de 47 de ani, din 
comuna Hășmaș, deținea ilegal o armă militară cu 
glonț, cu țeava retezată și patul tăiat. Bărbatului i 
s-a făcut dosar penal pentru nerespectarea regimu
lui armelor și munițiilor.

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

S.C. SALUBRITATE SA. Deva
pune la dispoziția cetățenilor europubele și eurocontainere 
pentru colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri: 
pet-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător 
Reciclarea reduce cantitatea de deșeuri 

ce trebuie depozitată în gropi de gunoi sau incinerat*
Fiecare ton* de hârtie reciclat* salvează 17 copaci
Reciclarea reduce numărul de agentf poluanți din aer fi ap*
Reciclarea ajut* la conservarea resurselor naturale 

precum lemn* ap* fi minereuri
Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor* 

a biodiversitiții și previne eroziunea solului

Un proxenet român
a fost condamnat la zece ani
de închisoare în Marea Britanie

Un român care a ademenit o tânără de 18 
ani pe care a cunoscut-o în țară, promițându-i 
un loc de muncă în Londra, după care a violat- 
o și a forțat-o să se prostitueze a fost con
damnat la zece ani de închisoare, relatează 
times.co.uk.

Cezar Murariu, în vârstă de 28 de ani, s- 
a împrietenit vara trecută cu tânăra de 18 pe 
ani pe nume Natalya undeva în nordul 
României. Imediat, bărbatul i-a promis tinerei 
un loc de muncă la Londra și i-a cumpărat un 
bilet de avion către Marea Britanie. însă, odată 
ajunsă la Londra, tânăra, la acel moment 
virgină, a fost dusă de Murariu într-un aparta
ment din Hendon Way, Cricklewood, unde 
acesta a violat-o. Apoi bărbatul a dus-o într-un 
alt apartament, forțând-o să se prostitueze.

Tânăra a fost obligată să se culce cu până 
la cinci clienți într-o seară, pentru un tarif de 
40 de lire pentru fiecare . în tot acest timp, 
românul o amenința pe fată că le va spune 
rudelor ei că a devenit de necontrolat și că toc
mai ea a ales să se prostitueze.

La un moment dat, tânăra a reușit să dea 
un sms familiei de acasă, anunțându-i pe 
aceștia că are probleme. Imediat, rudele fetei 
au luat legătura cu echipa de combatere a trafi
cului de persoane din cadrul poliției lon
doneze.

în 31 iulie anul trecut, în timpul unei 
operațiuni-fulger, polițiștii londonezi au încon
jurat parcul în care Natalya era obligată să iasă 
și să facă exerciții fizice pentru a rămâne în

formă, au găsit-o și au recuperat-o.
Imediat după ce polițiștii au luat-o, au 

găsit pe telefonul ei mobil mai multe apeluri 
pierdute de la Murariu, care a fost prins în 
apropiere de parc, în timp ce o căuta îngrijo
rat.

Murariu a fost găsit vinovat, vineri, pen
tru viol și pentru două fapte de proxenetism, 
instanța din Southwark Court condamnându-l 
la zece ani de închisoare.

"O trăsătură agravantă în acest caz o 
reprezintă abuzul asupra încrederii victimei. 
Ești un individ disperat să controleze alte per
soane și reprezinți un pericol pentru țara ta", i- 
a spus judecătorul Price lui Murariu, atunci 
când.a pronunțat condamnarea acestuia.

Italienii și germanii protestează 
față de măsurile de austeritate

Proteste în Europa față de măsurile de 
austeritate. în Germania, zeci de mii de oameni 
au ieșit în stradă la Stuttgart și în Berlin. 
Demonstrații au fost și la Roma, unde

protestele au fost îndreptate împotriva reduc
erilor bugetare.

Zeci de mii de germani au ieșit pe străzile 
din Berlin și Stuttgart pentru a protesta față de 
măsurile de austeritate luate de guvernul con
dus de Angela Merkel.

Demonstranții se opun unui plan de aus
teritate prin care guvernul speră să facă o 
economie de 30 de miliarde de euro în 
următorii ani.

Și în Italia au fost proteste de amploare.
Mii de bugetari au participat în Roma la 

un marș organizat de cea mai mare 
confederație sindicală din Peninsulă.

Guvernul italian vrea ca planul de auster
itate să scadă din datoria publică și să reducă 
deficitul bugetar la 2,7 procente până în 2012, 
față de 5% cât este în prezent.

times.co.uk
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Ediția 2010 a Turului ciclist al României s-a încheiat, sâmbătă, la Constanța, cu 
victoria finală a bulgarului Vladimir Koev (Hemus 1896 Vi vel o), care, astfel, la 
31 de ani, reeditează succesul obținut în 2004 în Mica Buclă, devenind, toto
dată, primul rutier străin care Tși dublează succesul

Olimpia Ribița a promovat în Liga a IV - a
Așa cum era de așteptat Olim
pia Ribița și-a adjudecat pri
mul loc în Liga a V-a seria

Valea Mureșului, după ce a în
vins, duminică, pe teren pro
priu echipa CFR II Simeria, 

cu scorul de 8-1.

Meciul a început surprinzător, prin 
golul marcat de oaspeți prin luga, în min

utul trei, după o greșeală a apărării 
ribițene. Egalarea a venit imediat, în min
utul patru, la o acțiune frumoasă de atac 
a echipei din Ribița, finalizată în gol, de 
Mureșan, printr-un șut plasat. Din acel 
moment, jocul a curs într-o singură 
direcție. Petrișor a început seria ratăriilor 
în minutul cinci, un minut mai târziu 
Mureșan a tras puternic în diagonală, dar 
balonul a trecut milimetric pe lângă 
poartă. Au urmat alte două ratari ale lui 
Domide în minutele 11 și 15 care aveau 
să anunțe golul superb marcat de Gorcea 
din minutul 22, după ce a lobat mingea 
peste portarul Gheață. Mureșan a dus 
scorul la 3-1 în minutul 30, printr-un șut 
frumos de la marginea careului la colțul 
scurt. Scorul putea să i-a proporții, dar 
bara transversală s-a opus șutului putenic 
de la 25 de metri, expediat de Petrișor, în 
minutul 39. Ultima fază a primei reprize 
s-a încheiat printr-o pătrundere în careu a 
lui Jurcă, dar mingea expediată de acesta 
a nimerit din nou bara. La pauză, scorul 
a fost 3-1, în favoarea gazdelor. Repriza 
secundă a debutat cu golul lui Gorcea, 
care a făcut dubla în minutul 48, printr- 
un șut senzațional în vinciul porții. Au 
urmat alte două goluri marcate de Do
mide, în minutele 55 și 60, după grave 
greșeli ale apărării „ceferiste”. Ribița a 
mai punctat încă - de două ori după 
reușitele lui Samir și Giurgiu, din

minutele 65 respectiv 75. Rezultat final, 
de 8-1 în favoarea Olimpiei a consfințit și 
promovarea formației din Ribița în liga a 
IV-a Hunedoara. La finalul partidei, 
echipa gazdă a primit trofeul destinat 
câștigătorilor grupei Valea Mureșului a 
ligii a V-a de ftbal. De asemenea, atacan
tul Ribiței, Domide Uibaru, a fost „în
coronat” golgeter al ligii a V-a.

Andrei Cean

Olimpia Ribița: Sandu Cristian, 
Cleș Adrian, Jurcă Flaviu, Clej Cristian, 
Negru Dacian, Cor Samir, Petrișor Emil- 
ian, Teeru Constantin, Mureșan Razvan, 
Uibariu Domide, Gorcea Flavius

Rezerve: Rus Dorin, Giurgiu Călin, 
Oprea Bogdan, Teslariu Dan, Bărăștean 
Alin.

CFR 11 Simeria: Gheață Răzvan, 
Istrate Valentin, Rotariu Viorel, Steici 
Radu, Sonea Radu, luga Răzvan, 
Munteanu Dan, Morariu Aurel, Bobilică 
Radu, Luca Daniel, Kovaci Andrei

Rezerve: Pădurariu Bogdan, Bebi 
Cristian, Costea Alex, Breaz Radu

Arbirii: Gavrilă Valentin (central), 
Deoancă Robert, Albulescu Nicolae 
(tușieri)

Observator: Petre Spriosu

g
"Am jucat cu copii de

14-15 ani, jumătate din 
echipă și s-a văzut diferența 

de vârstă, vrem să creștem în contin
uare să ajungem cel puțin la valoarea 
adversarului. Sunt câțiva jucători de 
perspectivă dar mai avem mult de 
muncă", a declarat antrenorul lui 
CFR II Simeria, Adrian Costea.

B
 "Felicit întreagr

. echipă pentru seriozitatea ck- 
care a dat dovadă pe întreg 

campionatul. Țin să-i mulțumesc, 
domnului primar Faur Adrian pentru 
spijinul acordat și președintelui 
Marin Rus ", a declarat antrenorul- 
jucător al Olimpiei Ribița, Emilian 
Petrișor.

Mureșul nu a fost 
programat în campionat

Mureșul Deva nu a făcut de
plasarea în ultima etapă de campi
onat. Deși trebuiau să joace cu FC 
Argeș, hunedorenii nu au fost 
programați de Federația Română de 
Fotbal.

Tricolorul Breaza a depus un 
memoriu la Comisia de Litigii prin 
care reclama Mureșul pentru neplata 
ultimei rate din transferul lui Janos 
Vajda. Conducera clubului devean 
știa de acest litigiu, dar nu a plătit și 
a preferat să nu mai facă deplasarea 
în ultima etapă. Oricum, meciul cu 
FC Argeș trebuia să se dispute pe un 
alt stadion decât „nicolae Dobrin”,

arena piteștenilor fiind suspendată 
preț ede două etape în urma inciden
telor de la finalul jocului cu U Cluj. 
Tot din cauza Tricolorului Breaza nu 
a fost programată nici Arieșul Turda. 
Și tot din aceleași motive, astfel că 
nici turdenii nu au mai făcut de
plasarea la CS Otopeni. CSM Râm- 
nicu Vâlcea a anunțat deja că nu se 
va prezenta la jocul din deplasare, cu 
FC Bihor, astfel că până la urmă nu 
s-au jucat decât trei meciuri. La Deva 
este deranj mare. Mulți fotbaliști sunt 
cu bagajele făcute și pe picior de ple
care, la fel și câțiva dintre 
conducători.

„Cupa Cetății” la canotaj
Canotorii de la Orșova au defilat în „Cupa Cetății”, întrecere desfășurată, 

sâmbătă, pe râul Mureș. A fost unul dintre ultimele concursuri de verificare 
înainte de Campionatul Național, programat pe 8 iulie, la Năvodari.

Din cele 11 curse, fete și băieți, juniori 1 și II, marea majoritatea au fost 
adjudecate de sportivii de la CSS Marina Orșova. O replică pe măsură a venit 
din partea canotoriloor de la CSS deva. Vlad Deac și Bogdan Bădilă au învins 
la dublu vâsle, categorie ușoară, aceeași performanță fiind reușită de Alexan
dru Hogoș și Alexandru Simion.

Pe podiumul de premiere au mai urcat Mihaly Vass și Râul Stoica, locul 
secund la dublu vâsle, juniori II, în timp ce cvartetul Alexandru Muntean, 
Alexandru Fodor, Robert Lașiță și Cosmin Ciubotaru au obținut argintul în 
proba de patru vâsle, juniori 11.

Toate cursele s-au disputat pe distanța a 1.000 de metri. Oficialii de la 
CSS Deva vor ca la ediția 
de anul viitor a „Cupei 
Cetății” să ceară sprijinul 
Federației de Canotaj și al 
președintelui Elisabeta 
Lipă pentru a organiza, în 
Hunedoara, Campionatul 
Național. Anul acesta în
trecerea supremă internă 
se va disputa la Năvodari, 
pe 8 iulie.

g
 Florin Oprișa patronul de la TEBA Brad și Ardita Sport este disp.

să susțină echipa Olimpia Ribița, în eventuala promovare în liga a IV-a,

- ! prin aducerea unei echipe de juniori, dacă Federația Română de fotbal 
va aproba acest proiect, iar primăria Ribița se va ocupa de tot ce este legat de 
infrastructură, pentru ca echipa să aibe toate condițile necesare pentru a avolua 
în liga a patra.

Gheorghe Cornea - Marius Opric, 
tandemul de antrenori la CFR Marmosim

S-a terminat și campionatul Ligii a IlI-a. In ul
tima rundă, CFR Marmosim Simeria a obținut 

o victorie de prestigiu pe terenul celor de la 
Unirea Sânnicolau Mare, pe care au demolat-o 
în repriza secundă, când simerienii au marcat 

de cinci ori

Cu Marius Opric antrenor principal la ultimul său joc 
în această postură, simerienii s-au dezlănțuit pe terenul unei 
echipe care după șapte ani de Liga a Iia și a Ill-a a retrogradat 
în divizia județeană Timiș. Dăscălescu a marcat după numai 
câteva minute, însă Unirea Sânnicolau Mare a egalat și 
echipele au intrat la cabine nedecis, 1 - 1. în repriza secundă 
simerienii și-au dat drumul la joc și și-au făcut KO adver
sarul. Dăscălescu, Făgărășanu, Găceanu, Lazăr și Marius 
Păcurar au marcat de cinci ori în actul secund, iar la final 
simerienii aveau toate motivele să se bucure. Scor de tenis 
și locul patru în clasament, un obiectiv atins pentru gruparea 
condusă de Alina State. De promovat a promovat ACU Arad, 
care în ultima rundă nu a avut niciun fel de emoție cu Nuova 
Mama Mia Becicherecu Mic, 5-0. Gruparea arădeană 
revine după numai un an în Liga a Il-a, profitând și de faptul 
că Pandurii II nu are dreptul de a juca în eșalonul secund, 
acolo unde evoluează deja prima echipă a gorjenilor.

Sponsorul simerienilor a stabilit și care va fi echipa 
tehnică pentru sezonul următor. „Gheorghe Cornea a semnat

contractul pentru postul de director tehnic, dar are atribuți 
de antrenor principal. Marius Opric va rămâne alături de no 
și va fi secund. Ne mai aflăm în discuții pentru a ne complet; 
staff-ul administrativ, unde suntem deficitari. Vom ataca pro 
inovarea”, a spus Alina State.

CFR Marmosim a stabilit deja unde va efectua un ca" 
tonament de zece zile, locația aleasă fiind stațiunea Moneasd 
Ocupanta locului patru vrea să își întărească lotul de jucător 
și se află în discuții cu un atacant cu experiență, care are ș 
meciuri în Liga I, plus doi jucători de la o echipă de Liga ; 
IlI-a, care s-au remarcat în acest campionat.

*RADIO
. ORASTIE

COLOR
90.3

WJRAKQCQLflRROl



Argentina a marcat trei dintre ultimele sale patru goluri la Campionatul 
Mondial de Fotbal în urma unor cornere executate de pe partea dreaptă. SVA 
are un procentaj fenomenal de reușită, 25 la sută. Din patru șuturi pe 
poartă, câte au tras americanii cu Anglia, unul a fost gol.

Sport 9
Luni, 14 iunie 2010

Campionatul Mondial de Fotbal

Primele meciuri, primele emoții

rimele știri de la campionatul 
Mondial din Africa de Sud 
'010 au venit din afara gazo- 
lului. Mai ntulți jurnaliști au 
ost jefuiți într-un atac armat, 
ar una dintre delegații a fost 
„ușurată” de câteva mii de 

euro.

Pe teren, meciurile s-au dovedit a 
tacticizate la maxim. Echipele par 
eocupate mai degrabă să nu 
imească gol, decât să înscrie. Cel mai 
ectaculos joc a fost Anglia - SUA, 
cheiat cu o remiză dezamăgitoare 
ntru englezi și o primă surpriză la 
est Mondial. Vuvuzelele își fac cu 

ință treaba, zgomotul asurzitor al

trompetelor africane deranjează supor
terii și echipele care sunt obișnuite să 
fie încurajate prin aplauze sau scandări.

Grupa A

Africa de Sud - Mexic 1-1

Meciul inaugural ne-a adus față în 
față țara gazdă și cea mai bună echipă 
din America de Nord. „Bafana-Bafana” 
a deschis scorul printr-o execuție 
magnifică a lui Tsabalala, jucător care 
a fost curtat de Unirea Urziceni. 
Egalarea a fost reușită de fundașul 
Barcelonei, Marquez, care a profitat de 
ieșirea greșită la ofsaid a defensivei 
africane. Meciul a fost dominat de 
gazde, care au avut inclusiv o barăm cu 
care puteau închide meciul. Egalul nu

ajută niciuna dintre cele două combat
ante, care trebuie să învingă Franța sau 
Uruguay pentru a merge în optimi.

Franța - Uruguay 0-0

Derby-ul Grupei A a fost un meci 
mai degrabă anost decât o partidă care 
să respecte statutul de cel mai impor
tant meci al grupei. Forlan a avut de 
vreo două ori golul în vârful ghetei, dar 
a ratat. „Cocoșii galici” au fost 
neinspirați în atac, jucătorii parcă se 
călcau în picioare și nu au avut ocazii 
mari de gol. „Les Bleus” au dezamăgit 
la debut și vor avea viață grea pentru a 
ieși din grupe. UrugayuL are și ea un 
Jean Vlădoiu, Nicola Lodeiro văzând 
două cartonașe galbene în nici 20 de 
minute. Deși pe final au avut un om în 
plus, iar Henry și Malouda au intrat pe 
teren, nu s-a întâmplat nimic notabil.

Clasament

1-2. Africa de Sud 1 0 1 0 1-1 1
Mexic 1 0 I 0 1-1 1
3-4. Franța 1 0 1 0 0-0 1
Uruguay 1 0 1 0 0-0 1

mâini moarte, iar elenii au avut câteva 
ocazii foarte bune de a marca. La 2 - O, 
Coreea de Sud s-a stins, însă victoria 
lor nu poate fi pusă la îndoială. încă 
două puncte cel puțin în următoarele 
meciuri și asiaticii sunt aproape în op-' 
timi.

Argentina - Nigeria 1-0

Starurile lui Maradona au jucat 
periculos cu o echipă a Nigeriei foarte 
determinată și care a pus probleme. 
Noroc cu golul rapid al lui Heinze, care 
le-a permis „pumelor” să controleze 
tactic meciul. Argentina a ratat ocaziile 
desprinderii, însă Nigeria a murit fru
mos. Deși au pierdut, africanii arată 
bine și pot obține calificarea în runda 
următoare, cu condiția să joace cel 
puțin la fel de bine și cu Coreea de Sud 
și Grecia. Este clar că sud-americanii 
nu au arătat încă potențialul maxim al 
echipei. Forța lor ofensivă este enormă, 
însă în meciul cu Nigeria au surprins 
prin temporizare, joc de posesie și un 
presing care să țină mingea departe de 
careul propriu.

Clasament

Servicii profesionale de curățenie: j
- 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 vitrale
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
^i materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:O254.231552
MOBIL:0729.991 038

crioti deva@yahoo.com 
www.crioti.com

Grupa B

Coreea de Sud - Grecia 2-0

1 .Coreea de Sud 1 1 0 0 2-0 3
2.Argentina 1 1 0 0 1-0 3
3.Nigeria 1 0 0 1 0-1 0
4.Grecia 1 0 0 1 0-2 0

Pentru nqulți microbiști rezultatul 
ar părea o surpriză, fosta campioană 
continentală, Grecia, fiind doar o 
replică de slabă calitate a echipei din 
2004. Coreenii sunt o formație tipic 
asiatică: disciplinată la maxim, 
disponibilă la efort până la epuizare, 
dar cu limitele ei. Otto Rehhagel, 
antrenorul grecilor, a mutat inspirat în 
repriza a doua, dar era deja 0-2. I-a 
scos pe Charisteas și Samaras, două

Grupa C

Anglia - SUA 1 - 1

Prima surpriză a campionatului 
Mondial, fără doar și poate. Deși doar 
Steven Gerrard costă cât toată mechipa 
americană, englezii nu au un portar pe 
măsura individualităților din lotul lui 
Fabio Capello.

Căpitanul Albionului, Gerrard, a 
marcat cel mai rapid gol la actualul 
Mondial și se părea că va fi un galop de 
sănătate pentru „leii britanici”. Nu a 
fost de acord portarul Angliei, Green, 
care a gafat incredibil pentru nivelul 
unei astfel de competiții, iar SUA a 
egalat. Repriza a doua a fost a europe
nilor, care au dominat clar și au ratat 
ocazii bunce de a înscrie. De partea 
cealaltă, Altidore a ratat oGazia meciu
lui, iar Green și-a răscumpărat greșeală 
și a respins mingea în bară.

La ediția din 1950 a campionatu
lui Mondial, disputat în Brazilia, SUA 
a învins Anglia, cu 1 - O, provocând 
una dintre cele mai mari surprize din is
toria competiției.

A fost unica întâlnire oficială din
tre cele două formații până la disputa de 
duminică seara. 32.000 de englezi au . 
plecat dezamăgiți de pe stadion, iar 
echipa lor favorită nu arată ca una care 
are forța să câștige titlul mondial.

Algeria - Slovenia 0-1

Portarul Algeriei a aflat pe propria 
piele că nu e bine să te pui cu ,jabu- 
lani”, mingea oficială a Cupei Mondi
ale. O clipă de neatenție, la șutul lui 
Koren, cu zece minute înainte de final, 
a fost suficientă pentru ca Slovenia să 
ia cele trei puncte. Gol de portar, victo
rie mare pentru sloveni, care așteaptă 
meciurile cu SUA și Anglia. Algerienii 
puteau marca la o gafă incredibilă a 
fundașilor și portarului Hanganovici. în 
rest doar temperatura ridicată de la ora 
meciului și încă ceva de semnalat. La 
meciurile în care nu se întâlnesc 
formații cu mulți suporteri, în tribunele 
stadioanelor se observă multe locuri 
libere. Așa a fost și la meciul grecilor, 
precum și la Algeria cu Slovenia.

Clasament

1.Slovenia 1 1 0 0 1-0 3
2-3. Anglia 1 0 1

i * 1
0 1-1 1

4. Algeria j 0 0 1 0-1 0

mailto:deva@yahoo.com
http://www.crioti.com
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07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel!

07:00 Altă viață! (australian serial,
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09:00 Campionatul Mondial de Fot
bal FIFA 2010 (rel.) 

10:55 Studioul Campionatului Mon
dial de Fotbal FIFA 2010 (rel.) 

11:35 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 259.) 

12:35 Giuvaierul palatului (sud-co- 
reean serial, 2003, rel. - 27.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong 

13:45 Info Campionatul Mondial de 
Fotbal FIFA 2010

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
16:30 Pur și simplu delicios (rel.) 
16:35 lnfo Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
16:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
18:50 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 28.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-seon 

20:00 Telejurnal; Meteo 
20:40 Sport 
21:00 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
21:20 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
23:30 Studioul Campionatului Mon-> 

dial de Fotbal FIFA 2010

2001 - 19.)
07:50 Descoperă românii
08:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
08:35 Singur pe lume (francez-italian 

dramă, 2000, rel.)
10:20 întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
11:30 Telejurnal; Sport
11:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
14:30 e Forum (reportaj)
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ) - 19.) 50' cu John Ho
ward, Michala Banas, Abe 
Forsythe, Denise Roberts

17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 33.) cu Jocly Fisher, Joe 
Pingue, Corey Sevier, Yani Gel- 
lman

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:15 Povești din Paris (francez se
rial de comedie, 2008 - 19.) cu 
Marie Fugain, Renaud Bernard, 
Charlotte Desert, Nicolas Van 
Beveren

18:45 Info FIFA 2010 Mondial
19:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
21:00 Arena Leilor (reality show) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei
11:00 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990, rel.)
12:00 Miami Vice (SUA film serial 

de acțiune, 1994)
13:00 Observator
14:00 George și dragonul (german- 

englez aventură, 2004, rel.) 89' 
cu James Purefoy, Patrick 
Swayze, Piper Perabo, Michael 
Clarke Duncan

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 La pândă (SUA acțiune-come- 

die, 1987) 116' cu Richard 
Dreyfuss, Emilio Estevez, Ma
deleine Stowe, Dan Lauria 

23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 România, te iubesc!
11:00 Pro Motor
'2:00 Tânăr și neliniștit
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Drumul spre casa bunicii (SUA 

: comedie, 1992)
(6:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3756.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Infern între ape (SUA thriller, 

2003) 92' cu Tara Reid, Mere
dith Baxter, Kip Pardue

22:30 Știrile Pro TV
23:00 Terminatorul: Războiul conti

nuă (SUA serial, 2008 - 5.) cu 
Lena Headey, Summer Glau, 
Thomas Dekker, Richard T. 
Jones

07:00 îngerașul
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Maria Mercedes
11:15 Al șaptelea cer
12:30 împreună pentru totdeauna
14:00 Cele două fețe ale Anei
15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna
19:30 Săracii tineri bogați
20:30 Predestinați
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

23:30 India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

07:00 Camera de râs
07:30 Neveste disperate
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Cei trei purceluși
’0:00 Nimeni nu-i perfect
10:3C Michael Jordon: Drumul sp>->. 

victorie
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate
15:00 Omul de tinichea
17:00 Specialiștii (talk show, 2010) 
18:00 Focus 18 90'
(9:00 Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Căsătorești părinții! (reality 

show, 2010)
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007-9.) 45'
23:15 Șmecherie irlandeză (englez- 

SUA comedie, 2006) 94' cu 
Anna Friel, Tom Georgeson, 
Dudley Sutton, Angus Barnett

HB© 14:30 Indiana Jones și templul morții (SUA aventură, 1984) 
16:25 îndoiala (SUA dramă, 2008) 104' cu Meryl Streep 
18:10 Un an cu un câine (SUA comedie, 2009)

19:30 Pe platourile de filmare 26'
20:00 Amețit de dragoste (SUA comedie romantică, 2002) cu Adam Sandler 
21:35 United States of Tara (SUA serial de comedie, 2009 - 7.) O familie

scrântită
22:30 Killshot - Ținte sigure (SUA film de acțiune, 2007) cu Diane Lane, 

Mickey Rourke, Thomas Jane, Rosario Dawson

I

14:15 Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006, rel. - 3.) 
15:15 B.D. la munte și la mare (român comedie, 1971, rel.) 
17:30 Smallville (SUA film serial dc acțiune, 2001 - 6.) 
18:30 Noi toți (SUA serial, 2003 - 15.) cu Duane Martin 
19:00 Aceeași Christine, alte aventuri (comedie, 2006 - 17.) 
20:00 Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 2.) 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994-5.) 
22:00 Dispărut în misiune (SUA film de acțiune. 1984)101' cu Chuck Nor

ris, M. Emmet Walsh, David Tress, Lcnore Kasdorf
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
)eva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

relefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

gent contractări și achiziții (brokeri 
lărfuri) I operator control nedistructiv

3

croitor șlanțator piese încălțăminte
2

bucătar

gent de curățenie clădiri și mij- 
lace de transport 2 ospătarfchelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel I

conducător autospecială 2

ucăiar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
I

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

ucăiar șef 2 șef de sală reslaurant(maitre 
d hotel) 1

as ier trezorier 4
inginer mecanic I

^ordonator în protecție și securitate 
rivală 1

ulgher(exclusiv restaurator)
1

lectromecanic 2

:tneie de serviciu 2

■'*i>etonist I

iginer construcții civile, industriale 
i agricole 1

iginer șef în agricultură.silvicul- 
iră, piscicultură,pescuit, vânat

2

Iflorar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef depariaineni de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1

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

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic înireț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorisl 6
mun. necal. în ind confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar I montalor aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9

mecanic utilaj

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță,gresie 1

ispector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner I

Hunedoara

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1

icrător bucătărie (spălător vase
■ ' 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

îaistru construcții civile, indus- 
iale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj I

Vulcan

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

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar 1

wnc.necal.la întreț.drumuri, șo- 
sle, poduri,baraje 10

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer asamblor articole tex
tile 5

zidar sainotor 8 dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate
■

aful în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
urle, fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
otețe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
5.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

/ând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201,
* *,671.110

>au în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
726.523.486

>fer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, ter- 
topane, centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. 
el.0734.969.619, 0769.589.175

’ând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
el.0743.832.083

and apartament 3 camere, semidecomandat, tennopane, ușă metalică, par- 
het, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
95.0001ei neg. Tel. 0746.150.763

'ând urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
pă-canal separat. Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

'ând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
30.000lei. tel. 0748.689.532

'Iertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă,
1, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 

CT. 0769.839.694

'ând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
5.0001ei.Tel.0748.689.532

ând casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal
on, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
735.066.695

’ând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter- 
tediar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

:aut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
el.0751.176.178

aut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
e temen lung. Tel. 0751.176.178

ând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de- 
sebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi ffucti- 
:ri. trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
254.221.590,0742.229.182.

’ând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
uro/mp. Tel. 0735.066.695

i operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de frag menta re( pro
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-san ilare 
și de gaze 1

operatorjnașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamenle(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

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

ț

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aotoiurisme 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 18șlanțatc. 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confectioner articole din piele și în
locuitori 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

cusător piese din piele și înlocuitor 
II

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

munc necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie,faianță,gresie.parchet 2

munc.necal la intreț.drumuri, po
duri,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 întreț.drumuri.po- 
duri. baraje 1

conducător imtn,patron(giranl)<o- 
merț 1

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la moloagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile

1

munc.radioelecronist 4
vâzător 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 1 fierar beton ist 1

lucrător gestionar

manipulant mărfuri

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

montator subansainble

I

1

tălpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

inuric.necal.la demol.clădiri.mo-

munc.necal.la amb.prod,solide și 
seinisolide 10

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

paznic

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 teren intravilan în Orăștie, l200mp, intabulat, unic proprietar, FS 23m, zona “la băltuțe". Preț 
7euro/mp neg. Tel.0745.368.700

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

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

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

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

De vânzare fermă, formală din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare,un hectar de leren, agricol și 
tractor U650, 1000 ore de funcționare, remorcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R , sat Vaidei. Tel 0740 
273 734

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

Vând garaj (nou) în zona sir. Scărișoara (sc. A. Mu re șan). Tel. 0724980691, preț negociabil.

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă leracolă. apă curentă, curte și grădină. Casa 
are beci, 8mp, parter, mansardă, scară exterioară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. 
Tel.0726 715 696.

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

Se vinde hală în Deva. 800nip, teren 4.000nip, deschidere la stradă, loate utilitățile și multiple îmbunătățiri, 
sală dc mese, vestiare, birouri, spațiu producție. Tel. 0732.727.786

DIVERSE
Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisai 'iei. 0723.409007, e-mail: 
nicutrufas@yahoo.com

Efectuez masaj la domiciliul pacientului. Masaj: anlistres, de relaxare musculară, împotriva durerii, anli- 
celulitic, reflexoterapie sau programe de kinetoterapie complele pentru persoanele cu handicap sau im
obilizate, Prețuri foarte bune. Seriozitate maximă și profesionalism.Contact pe str. Dacilor, nr.l, 
bl,8,sc.2,ap.35, Mirea Roxana, Brad.

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
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Transport zilnic persoane în Italia. Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la des- 
tianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

Prenume.

AUTO
Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat, 1000 ore de funcționare, remorcă un ax 3 T, 
plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740 273 734

Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, interior 
catifea neagră. Preț 1.200euro Tel. 0740.593.108

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

Vând Ford Mondeo TDCI, an 2002, volan dreapta , negm impecabil, preț 2.700 euro neg. 
Tel. 0740.593.108

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 în
ălțime și lombar, deschidere portbagaj din interior. Preț 2.150 euro neg. Tel. 0734.965.619, 
0254.224.069

Vând vaucher, programul “ Rabla", preț negociabil. Tel. 0729.968.882
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; 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
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Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu funaal: 7 lei
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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