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munei Buceș s-a preocupat de 
organizarea tradiționalului eveni
ment în cel mai mic amănunt.

Astfel că moții au putut să se bucure de „întâl
nirea cu istoria”, să asiste la un spectacol folcloric,

Chiar dacă nu a fost 
prezent la Cheia, edilul co

la demonstrații militare și să-i aducă un pios omagiu 
lui Avram Iancu.

de blamat..."

Primarul comunei Buceș, 
Traian Achim Mărcuș

Primarul comunei Baia de Criș, 
Horea Romeo Farcaș 

Edilul din Baia de Criș a reușit să 
pună pe fugă un investitor care voia 

să înceapă o afacere în localitate. 
Sătul de amânările primaru

lui, care nu a vrut să-i închirieze 
un spațiu din fosta casă de copii, 

F investitorul își va deschide aface
rea în altă localitate, lăsând potenția

lii angajați din Baia de Criș, în 
continuare, fără locuri de muncă.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm 
W ► DN 74 Brad - Crișcior
2* ► DN 76 Brad - Baia de Criș

Q ►DN 76Luncoiu de Jos-Brad
► DN 7 Mintia - Vețel

* ► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Lupeni

Deva

Brad

Petroșani

A
Calendar

t greco-catolic
Sf. Marta, mama Sf. Simeon;
Sf. Atanasie Atonitul; 
cuv. Lampadie Taumaturgul.

ț romano-catolic
Ss. Anton Maria Zaccaria. 
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Sufleu 
de conopidă

Ingrediente:

- 1 conopidă medie de circa 
1 kg.

- ] 00 g smântână
- 200 g cașcaval sau mozza- 

rela
- 2 ouă
- unt sau ulei pentru uns tava
- 2 linguri de pesmet

Mod de preparare:

Se spală conopida și se des
face în buchețele. Se pune la 
fiert în apă, la foc mare cu pu
țină sare. în timp ce se fierbe 
conopida amestecați bine ouăle 
cu brânza rasă și smântână. 
Tava se dă cu unt sau ulei și se 
tapetează cu pesmet. Conopida 
fiartă se pune în tavă și se 
toarnă peste ea „omleta”. Se dă 
la cuptor circa 30 de minute 
până se topește brânza și se ru
menește, la foc mediu-mare.

Se recomandă folosirea caș
cavalului afumat în combinație 
cu mozzarela pentru aromă.

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

f Sfântul Zilei-------
Pomenirea Cuviosului Părintelui 
nostru Atanasie cel din Aton

Acest luceafăr al lumii, Sfântul 
Atanasie, avea ca patrie Trapezuntul și 
a trăit pe vremea împărăției lui Nichi- 
for Focas (963 - 969). S-a născut din 
părinți evlavioși, iar prin Sfântul Botez 
a fost numit Avramie. Deci, odrăslind 
dintr-o rădăcină de bun neam, aseme
nea i-a fost și creșterea. Că, îndată a 
fost dat la învățătură, ajungând la 
știința cea desăvârșită a vremii sale, 
pentru care a și fost trimis la școlile 
înalte și de multă faimă din Constan- 
tinopol. Deși tânăr, iubind cu tot sufle
tul curăția și râvnind petrecerea cea 
pustnicească, a părăsit cetatea 
împărătească, unde l-ar fi așteptat 
multă cinstire lumească și înalte 
dregătorii, și s-a dus la mănăstirea 
Chiminan, așezată pe un munte din 
Asia. Această mănăstire avea egumen 
pe Mihail, ce se numea și Malein, om 
dumnezeiesc, foarte ales și bun 
îndrumător la viața cea cerească. Și cu
viosul egumen l-a întâmpinat pe 
Avramie, cu părintească dragoste, și, în 
scurtă vreme, primindu-1 în rândul 
monahilor, o dată cu intrarea în viața 
cea nouă, i-a dat numele de Atanasie. 
Și își câștiga pâinea, ca scriitor de cărți,

pentru trebuința oamenilor.
Temându-se, însă, de cinstirea ce 

i se da de către toți și, din râvna ce avea 
pentru ostenelile mai grele și pentru 
mai multă singurătate, s-a dus la 
Muntele Atonului, un munte abrupt și 
înalt, ca un pisc, ce se înalță din mare. 
Acolo, s-a încredințat ca ucenic, unui 
bătrân pustnic, căruia i s-a supus, cu 
toată râvna, străduindu-se, cu multe 
fapte duhovnicești. Apoi, - din 
dumnezeiască descoperire, s-a dus în 
părțile mai retrase ale muntelui, și, 
găsind un loc care-i plăcea mult, s-a 
hotărât să rămână acolo, socotind să 
înalțe în acel loc o biserică, în care să 
aducă laudă lui Dumnezeu. Dar gândul 
s-a dovedit greu de împlinit și Cuviosul 
avea mare amărăciune în suflet.

într-un târziu, și-a amintit de 
împăratul Nichifor Focas, care 
stăpânea atunci împărăția. Și, 
aducându-și aminte de buna prietenie 
pe care i-o arătase împăratul, pe vre
mea când, împreună se aflau la 
învățătură, în Constantinopol, s-a 
hotărât să meargă la el după ajutor. Și 
împăratul a zidit în locul arătat, o 
biserică prea-frumoasă, în cinstea

Maicii lui Dumnezeu, cu multe chilii și 
case mari, pe care le-a ridicat din 
temelie pentru sălășluirea fraților. A 
zidit, apoi, și o lavră pentru mai mulți 
nevoitori. Și, fără încetare, fericitul 
Atanasie se lupta, cu grele osteneli, și 
se silea să prefacă bolta cea mare a bis
ericii și la o mai bună înfățișare să o 
aducă. Deci, suindu-se pe schelă, ca să 
încheie lucrul, s-a surpat bolta cu el 
împreună cu alți șase frați. Și, așa, 
Fericitul s-a săvârșit în Domnul, pentru 
ca, nici moartea lui, să nu fie fără de 
mucenicie.

HOROSCOP
Nativii care scriu se bucură de o 

mare putere de concentrare în activi
tatea lor intelectuală. Asimilează rapid 
informațiile și reușesc să sintetizeze 
lucrurile într-un mod remarcabil.

Tendințe adverse apar în viața 
sentimentală și mai ales în comporta
mentul tău. Nu-ți exteriorizezi întot
deauna sentimentele, vrând să arați că
nu ești nici sensibil, nici emotiv, însă această
atitudine nu va păcăli pe nimeni.

Reușești să-ți exprimi mai bine 
sentimentele, ceea ce provoacă o 
evoluție favorabilă în relațiile cu per
soanele pe care le iubești. Nativii au
ocazia să devină originali în societate sau chiar
excentrici.

Cu Saturn și Uranus în sectorul 
sănătății, energia ta va cunoaște suișuri 
și coborâșuri. Dacă nu-ți face plăcere
să practici un sport, alege mersul pe 
jos. Nativii care încep o nouă activitate 
abordează dificultățile având toate șansele de
succes.

Unor nativi li se face o prop
unere de muncă în străinătate. Dacă 
este vorba despre o ofertă atractivă, 
nu-ți mai rămâne decât să accepți. Dis
pui astăzi de tot sprijinul necesar pentru a face 
să avanseze proiectele tale.

Ai o mulțime de sarcini de în
deplinit, însă atmosfera de acasă este 
explozivă. Ești tensionat, iar discuțiile 1

S-au născut:
755: Sarah Siddons, actriță britanică de teatru (d.

de-a lungul timpului

328: Inaugurarea oficială a podului de la Celei (Suct- 
dava), construit peste Dunăre, de către arhitectul Theophilus 
tatricius

1687: Este publicată lucrarea lui Isaac Newton, 
Bhilosophiae Naturaiis Principia Mathematica

1865: A fost impusă pentru prima oară in lume o limită 
e viteză (două mile pe oră) în Marea Britanie

1958: Prima ascensiune a vârfului Gasherbrum I - al 
Mea ca înălțime din lume

1959: Președintele Indoneziei Ahmed Sukarno a dizol- 
îtparlamentul și și-a asumat puteri depline, instalând pro- 
M-i dictatură

1996: S-a născut Dolly, prima oaie donată din lume

1841: William C. Whitney, magnat american id. 1904) 
1874: Eugen Fischer, fizician nazist (d. 1967)
1899: Marcel Achard, dramaturg, scenarist și autor 

francez (d. 1974)
1918: George Rochberg, compozitor american (d. 

2005)
1936: Shirley Knigh:. actriță americană
1958: Paul Daniel, dirijor britanic de operă și simfonie
1979: Shane Filan, muzician irlandez (Westlife)

Comemorări:
1859: Charles Cagniard de la Tour, fizician francez (n. 

1777)
1894: Sir Austen Henry Layard, arheolog englez (n. 

1817)
1904: Abai Kunanbaev, poet kazah (n. 1845)
1957: Charles Sherwood Noble, inventator de origine 

americană
1975: Otto Skorzeny, membru al trupelor speciale ger

mane, salvatorul lui Benito Mussolini (n. 1908)
1983: Harry James, muzician american (n. 1916)
1999: Mihai Cioroianu, alpinist român
2002: Katy Jurado, actriță mexicană (n. 1924)

cu partenerul de viață nu duc la nimic. Te bu
curi însă de un statut de invidiat în societate.

Nativii singuri au parte de întâl
niri foarte promițătoare. Dacă ești 
căsătorit, apar tensiuni în cuplu, însă 
vei ști cum să le gestionezi. în mediul
în care te învârți aduci un suflu de solidaritate
în grupul în care activezi. Cu ajutorul 
creativității tale, obții foarte bune rezultate, i

Din pricina succeselor tale per- W te 
sonale sau profesionale, cineva nu 
pare deloc mulțumit de statutul tău. ț N. 
Se nasc unele gelozii. Este totuși o zi 
frumoasă în care îți manifești afecțiunea față de 
familie și față de persoanele la care ții.

Climatul astral uranian îți dă o 
mai mare deschidere către exterior. 
Ceea ce face ca unii nativi să fie mai
generoși decât de obicei, mai spon
tani și mai solidari. Relațiile temporare și flir
turile îți alungă starea morocănoasă în care ai 
căzut, însă nu au niciun fel de urmări.

lg Bancurile zilei
© © ©

Un american, un 
francez și un scoțian se în
tâlnesc la o nuntă.

Americanul: "Eu am 
făcut cadou un serviciu de 
cafea de 10 persoane."

Francezul: "Eu am 
făcut cadou unul de 20 de 
persoane."

Scoțianul: "Eu am

făcut cadou un clește de 
zahăr de 200 de persoane."

© © ©

Un scoțian, întâlnind un 
doctor și fiind cam răcit s-a 
gândit că e momentul să 
profite de întâmplare și să 
obțină o consultație gra
tuită:

- Dumneata, doctore, ce 
faci când ești răcit? întreabă

scoțianul.
- Tușesc, răspunde me

dicul.
© © ©
Un scoțian se plânge 

cumplit de o măsea. Vă- 
zându-1, un călător îi spune:

- Te doare măseaua? 
Atunci de ce nu te duci la 
dentist?

- N-are rost. Mai rabd

un pic și scap. Peste patru 
ani termină fiul meu stoma
tologia.

© © ©

Un scoțian, plecat într-o 
stațiune de odihnă, scrie 
acasă: "De când am plecat, 
aici plouă într-una." Foarte 
curând primește o tele
gramă: "Vino acasă, aici 
plouă mai ieftin!"

Deplasările și călătoriile pe care 
le faci astăzi îți aduc o gură de aer 
proaspăt și corespund gusturilor tale, 
mai ales că simți nevoia să evadezi.

Ai șanse mari să închei o afacere 
financiară importantă. Dacă te 
confrunți cu o problemă de succe

Căteva dificultăți de comunicare 
cu familia umbresc această zi. Te 
închizi în tine, iar persoanele apropiate 
se întreabă ce ar putea face pentru a-ți 
fi pe plac.

siune, vei găsi o soluție bună astăzi. Este o zi
benefică pentru schimbări în casă.
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România a cerut la sfârșitul săptămâni trecute asistență din partea Uniunii Europene, 
pentru a face față inundațiilor grave cu care se confruntă, iar Belgia sepregăteșP' să 
trimită o echipă de intervenție formată din opt persoane, relatează site-ul radiotelevi- 
ziuniipublice belgiene. Echipa de reacție rapidă B-Fast va transporta și o stație de 
epurare a apei, 14 pompe și cinci generatoare.
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Colecționarii s-au întâlnit la Deva
- Unul dintre cele mai scumpe obiecte prezentate la ediția din acest an 

a fost un album cu poze din Japonia, pictat manual -

Cea de-a 33-a ediție a „ Târgu- 
. lui Colecționarilor” a avut loc 

sâmbătă în holul Casei 
de Cultură din Deva, la eveni

ment participând peste 
30 de colecționari din țară și 

de peste hotare.

Sute de ani de istorie într-un gea
mantan maro. Fie că vorbim de monede 
sau bancnote, de timbre sau cărți 
poștale, insigne sau cartele telefonice, 
toate își au locul atent aranjate în gea- 
^"ntanul de la picioare. Ani întregi de 
răbdare, căutări și schimburi 
desăvârșesc o colecție care pentru mulți 
înseamnă o bucată însemnată din viața

Rata șomajului a scăzut
Rata șomajului în județ a înre
gistrat o scădere infimă la fi

nele lunii iunie.
Numărul persoanelor fără loc 

de muncă, din județul 
Hunedoara, la sfârșitul lunii 

trecute este de 20.976.
Raportat la aceași lună a anu

lui trecut, rata șomajului 
din județ a înregistrat 

o creștere de 0,98 procente.

O mână de ajutor pentru sinistrați
Hunedorenii care doresc să dea o 

mână de ajutor persoanelor afectate de 
inundații o pot face acum prin inter
mediu campaniei demarate de Crucea 
Roșie, în parteneriat cu Instituția Pre
fectului -județul Hunedoara.

în perioada 2-11 iulie, hune
dorenii pot să doneze, în centrele orga
nizate la nivelul județului, alimente de 

Donațiile se pot face la următoarele adrese:
Deva, Aleea Viitorului, nr. 4, persoana responsamlă: Filipescu Adrian
Brad, Str. I .L. Caragiale bl. CI, ap. 2, parter, persoana responsabilă: Faur Dana
Lupeni, Spitalul Municipal, Str. Pădurarilor, nr. 2, persoana responsabilă: Hârieașu Simona
Vulcan, Pavilionul H al fostei unității militare, Str. Căprișoara, nr. 3, persoana responsabilă: Hălăstăuan Daniel
Hațeg, Str. Crișan, nr. 1, persoana responsabilă: Rădoni Steluța
Simeria, Piața Unirii, Centrala Termică 1, persoana responsabilă: Dan Cristian

lor. Colecționarul vede și apreciază al
tfel lucrurile. Știe în ce an ne plasăm, 
când vorbim de albumul cu timbre sau 
de monezile atent etichetate. Știe care 
e prețul corect pentru fiecare părticică 
din colecție și cât de greu e să găsești 
piesa ce lipsește. Știe pe de rost fiecare 
dublură și negociază dibaci schimbul 
mult dorit.

Holul Casei de Cultură din Deva 
s-a animat sâmbătă. A fost, pentru 
câteva ore, locul în care parti cipanții la 
expoziție au făcut o incursiune în tre
cut. Au gustat din viața Casei Regale, 
au vizitat cele mai importante colțuri 
ale lumii prin intermediul cărților 
poștale, au trecut pragul vestiarelor 
marilor echipe de fotbal de pe glob, 
strânse în sutele de insigne multicolore

în cursul lunii trecute s-a înregis
trat o scădere de 0,30 la sută din 
numărul șomerilor aflați în evidențele 
Agenției Județene pentru Ocuparea 
Locurilor de Muncă (AJOFM) din 
Hunedoara, deși 2.232 persoane au 
rămas fără loc de muncă. Aprope 
jumătate dintre aceștia provin din 
disponibilizări curente și colective de 
personal. Municipiul Hunedoara este 
orașul cu numărul cel mai mare de oa
meni care nu au un loc de muncă, în
registrând un total de 3.161 de șomeri, 
în municipiul Deva, 2.969 de persoane 

bază (făină, zahăr, ulei, apă minerală 
sau plată, conserve), îmbrăcăminte și 
încălțăminte, cu precizarea ca acestea 
să fie noi, materiale de construcții pre
cum și sume de bani care se pot depune 
în contul deschis de Crucea Roșie la su
cursala Băncii Comerciale Române 
(BCR) din Deva.

Contul în care se pot depune 

ale cluburilor sportului rege. Și-au adus 
aminte de vremurile de mult apuse și au 
discutat aprins despre ceea ce se 
întâmplă în zilele noastre.

Mulți dintre cei prezenți au trecut 
de mult de cea de-a doua tinerețe. Cu 
toții au ceva în comun. Dincolo de 
pălăriile ce ascund părul grizonat, gea
mantanele și servietele peste care tim
pul și-a lăsat amprenta, tuturor le place 
să strângă frânturi de istorie. în forma 
timbrelor multicolore, a vederilor sau a 
monedelor, a cartelelor telefonice, a in- 
sginelor sau a cărților vechi.

„Colecția sufletului” 
este neprețuită

Privește atent fiecare persoană ce 
trece prin fața mesei sale. Aranjează din 
când în când vederile din fața sa. Albu
mul cu timbre e deschis undeva la mi
jloc, înfățișând o serie de timbre cu 
fluturi din toate speciile. Alături, 
Răducanu zâmbește într-o poză veche 
a Rapidului. Nea’ Viorel este cel mai 
vârstnic colecționar participant la 
această ediție. Are 92 de ani și 
colecționează de când se știe. Are o 
colecție bogată de vederi, cărți vechi, 
timbre, monede și poze ale familiei re
gale. „Poza asta cu regele este una din 
cele mai vechi. Monedele acelea sunt 
din vremea dacilor, iar vederea asta e 
de la inaugurarea gării din Simeria. Le- 
am strâns de-a lungul anilor. Multe sunt 
de când eram tânăr și iată că acum am 

nu sunt încadrate în câmpul muncii, iar 
în Orăștie numărul șomerilor a ajuns la 
2.327.

La sfârșitul lunii trecute, din 
evidențele AJOFM Hunedora au ieșit 
2.854 de persoane, dintre care 1.764 au 
reușit să își găsească un loc de muncă. 
Din numărul total de șomeri, care 
figurează în evidențele AJOFM, 14.057 
primesc indemnizație. Rata șomajului 
în județul Hunedoara a atins la finele 
lunii iunie nivelul de 10,15 la sută.

Irina Năstase

sumele de bani este: 
RO97RNCB0160018384080001.

Totodată, se pot dona alimente 
greu perisabile la Hipermaketurile 
REAL și METRO din Deva, unde se 
găsesc amplasate containerele cu 
inscripționarea „BANCA DE ALI
MENTE”.

92 de ani”. Bătrânul colecționar spune 
că toate îi sunt dragi și că îi e foarte 
greu să se despartă de ele, însă multe 
dintre exponate sunt de vânzare, pentru 
că cei ce vin în urmă nu au aceiași pa
siunea cu a sa. „Unui colecționar îi e 
foarte greu să spună care din lucrurile 
strânse îi sunt cele mai dragi. Colecția 
mea de suflet e însă cea de timbre și cea 
cu poze din timpul monarhiei. O data le 
credeam neprețuite, însă cu timpul a 
trebuit să mă despart de ele. Cel mai 
scump obiect de aici e acest album cu 
poze din Japonia, pictat manual. Are o 
vechime de peste 200 de ani și costă 
cam 300 de euro pentru cine e intere
sat”.

Ca nea’ Viorel sunt aproape toți 
cei prezenți la această ediție. Mulți din
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împușcături și coroane ;
în memoria lui Avram Iancu 1 

I
I

Mii de oameni s-au adunat, sâmbătă și duminică, la Cheia, în j 
apropiere de localitatea Dupăpiatră, pentru a participa la manifestările i 
organizate sub genericul „întâlnirea Moților cu Istoria”. Este vorba de J 
o suită complexă de evenimente care omagiază bătălia dintre săteni l 
din Buceș și trupele maghiare desfășurată în defileul de la Cheia în 19 | 
mai 1849. Ca în ficare an, au fost depuse coroane și jerbe de flori la J 
monumentul ridicat în memoria eroilor căzuți în luptă, au avut loc I 
evocări istorice, exerciții militare, spectacole în aer liber. Dintre | 
oficialitățile județului au fost prezenți: subprefectul Dorin Gligor, j 
vicepreședintele Consiliului Județean, Costel Avram și deputatul I 
Laurențiu Nistor. în cadrul manifestării de la Dupăpiatră, parada J 

militară este cel mai îndrăgit moment, iar multă lume vine doar pentru J 
a admira echipamentul și demonstrația de luptă a militarilor.

tre ei vând dubluri sau fac schimburi 
pentru a-și completa colecția. Dacă cel 
mai bătrân colecționar are 92 de ani, cel 
mai tânăr are puțin peste 20 de ani. 
„Am început cu cartele telefonice și 
acum am ajuns la o colecție ce numără 
peste 500 de cartele. încerc să particip 
la toate târgurile organizate pentru a nu 
rata nici o șansă de a completa 
colecția”, a spus cel mai tânăr exponent 
al târgului. La ediția din acest an au par
ticipat și câțiva colecționari din Un
garia, care au expus, monede, machete 
de mașini, sau vederi cu stadioanele din 
întreaga lume, aceștia spunând cu nu 
ratează nici o ocazie de a se întâlni cu 
colecționarii de la noi.

Claudiu Sav

j
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Firmele trebuie să-și 
înregistreze sediul lă fisc

4 Eveniment Consiliul Director al FMI a aprobat revizuirea țintei de inflație pentru 2010 
stabilită în acordul stand-by încheiat cu România, de la 3,5% la 7,9%, după 
creșterea TVA de la 24%, a declarat șeful misiunii de evaluare a instituției  fi
nanciare internaționale, Jeffrey Franks.

Gospodării și un drum județean acoperite de ape
- Mai multe gospodării și un drum județean au fost inundate în urma precipitațiilor 

abundente care s-au înregistrat sâmbătă seara -
Una dintre măsurile de com

batere a evaziunii fiscale adop
tate de autorități prevede că 
firmele trebuie să solicite de la 
fisc un certificat pentru spațiul 
care este desemnat ca sediu so
cial și să-și înregistreze la or
ganul fiscal documentul care 
dovedește dreptul de folosință 
asupra acelui spațiu. Noile 
măsuri se aplică în momentul 
înmatriculării unei societăți com
erciale sau la schimbarea sediu
lui social al firmei.

Obținerea certificatului pen
tru spațiul cu destinație de sediu 
social se face în baza unei cereri 
care se depune de către solicitant 
la registratura organului fiscal în 
a cărei rază teritorială se află 
spațiul cu destinație de sediu so
cial, sau se trimite prin poștă. în 
vederea obținerii certificatului 
solicitantul trebuie să depună la 
administrația fiscală cererea, un 
document care dovedește nreptul 
de folosință asupra spațiului cu 
destinația de sediu social, actul 
de identitate al solicitantului 
și/sau împuternicirea, după caz, 
actul care atestă numirea 
reprezentantului legal al per
soanelor juridice, dacă este 
cazul, un exemplar al 
Adeverinței privind înregistrarea 
documentului care atestă dreptul 
de folosință asupra spațiului cu 
destinație de sediu social.

Un exemplar al certificatu
lui eliberat pentru spațiul cu 
destinație de sediu social se 
păstrează la organul fiscal. Dacă 
solicitarea este transmisă prin 
poștă, atunci documentele anex
ate trebuie să fie legalizate.

Scutiri de penalități 
la plata întreținerii

Persoanele sau familiile 
care au înregistrat restanțe la 
plata întreținerii locuințelor, iar 
veniturile pe care le au nu 
depășesc o mie de lei, vor fi scu
tite de la plata penalităților de în
târziere. O lege adoptată deja în 
Camera Deputaților prevede scu
tirea de penalități pentru 
restanțele la plata cheltuielilor 
datorate asociațiilor de propri
etari, pentru cei cu venituri re
duse. De aceasta scutire vor 
beneficia și chiriașii care locui
esc în spații închiriate de la 
autoritățile administrației publice 
locale, centrale sau de la orice 
instituție a statului. Ștergerea 
penalităților este valabilă doar 
pentru un an de la data intrării în 
vigoare a legii. De această 
măsură vor beneficia familiile al 
căror venit net minim lunar pe 
membru de familie nu depășește 
o mie de lei.
(C. R.) 3

Ploile torențiale care au 
căzut în mai multe localități 
din județ, la sfârșitul săptă
mânii trecute, au făcut ca 

șuvoiele de apă coborâte de 
pe versanți să inunde mai 
multe gospodării și o parte 
din drumul județean care 

leagă Deva de Brad.

Localitățile afectate de 
inundații au fost Chișcădaga, 
Păuliș, Căinelu de Jos și Șoimuș, iar 
cantitățile mari de apă care s-au 
scurs de pe versanți în apele 
pârâurilor din acele zone au inundat 
Drumul Național 76, pe mai multe 
porțiuni, între localitățile Fomădia 
și Săliștioara.

Peste 50 de pompieri din cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Hunedoara au intervenit în 
zonele afectate pentru a scoate apa 
din gospodăriile inundate. Cele mai 
afectate locațități au fost Păuliș și 
Șoimuș.

Turiști salvați 
de jandarmii montani

Un turist maghiar accidentat, 
care nu a mai putut să coboare 

din masivul Retezat, și doi bărbați 
care s-au rătăcit în Parâng au 

fost salvați de jandarmii montani 
și salvamontiști, la sfârșitul săptă

mânii trecute.

Prima intervenție a salvatorilor a avut 
loc în masivul Retezat, vineri, în jurul orei 
16.00, când un turist maghiar, care se afla 
în zona numită Valea Rea, la peste 2.000 de 
metri altitudine, accidentat la un picior, nu 
a mai reușit să coboare de pe munte.

„Adolescentul, în vârstă de 16 ani, din 
orașul Szeged, acuza dureri la piciorul 
stâng, în zona gleznei. Acesta se afla în 
drumeție cu un grup de prieteni, era echipat 
necorespunzător pentru traseul dificil pe 
care a ales să îl străbată, și s-a accidentat 
după ce a alunecat pe zăpadă. Pentru că nu 
putea să meargă, turistul a apelat la 
salvamoniști care, după ce i-au acordat 
primul ajutor, au solicitat sprijinul jan
darmilor montani pentru a transporta tânărul 
accidentat, cu ATV-ul, până la cabana Câr- 
nic”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ 
Hunedoara, locotenent Nicolae Răducu.

Acțiune de salvare 
finalizată după cinci ore

în jurul orei 18.30, jandarmii montani 
au ajuns la tânărul accidentat. Jandarmii 
montani au pornit pe traseul Nucșoara-Câr- 
nic-Pietrele-Valea Rea, parcurgând o parte 
din drum cu ATV-ul, dar pe traseul cuprins 
între Pietrele și Valea Rea, timp de o oră și 
jumătate, au mers pe jos.

Jandarmii montani și salvamontiștii au 
transportat turistul accidentat cu targa până 
la cabana Pietrele, iar de acolo jandarmii 1- 
au coborât cu ATV-ul până la cabana Câr- 
nic, unde aștepta o ambulanță.

Adolescentul a fost preluat, de la ca-

Circulația rutieră 
restricționată

Circulația rutieră pe Drumul 
Național 76, între Deva și Brad a 
fost restricționată, sâmbătă seara, în 
mai multe locuri, până când 
echipele de intervenție ala ISU 
Hunedoara au reușit să decolmateze 
porțiunile acoperite de apă și resturi 
vegetale.

Sâmbătă, până târziu în noapte, 
pompieri au scos apa, cu ajutorul 
motopompelor, din mai multe 
gospodării afectate de inundații, iar 
ieri dimineață, au revenit pentru a-i 
ajuta pe localnici să înlăture apa și 
nămolul. în comuna Șoimuș, 
angajații ISU Hunedoara au trans
portat apă potabilă.

Reprezentând ISU Hunedoara 
vor face, în perioada următoare, o 
evaluare a bagubelor provocate de 
inundații.

Mihaela Tămas

bana Câmic, de personalul ambulanței și 
transportat la spitalul din Hațeg.

După o acțiune de salvare ț 

care a durat cinci ore, tânărul maghiar ț
a fost transportat la spital

Au vrut să scurteze 
drumul, dar s-au rătăcit

Doi bărbați din Craiova, au fost salvați 
de jandarmii montani după ce s-au rătăcit în 
masivul Parâng, Cei doi turiști, Doru P., în 
vârstă de 42 ani, și Gheorghe Ț., în vârstă 
de 43 ani, ambii din Craiova, au apelat 
numărul de urgență 112, în jurul orei 20.30, 
pentru a anunța că s-au rătăcit în masivul 
Parâng. în timp ce coborau de pe Vârful 
Parângu Mic, cei doi bărbați au ales să 
meargă pe o scurtătură, părăsind traseul 
marcat, pentru a ajunge mai repede la stația 
de la baza telescaunului. unde aveau parcat 
autovehicolul. Pe baza descrierii comuni
cate telefonic de cei doi turiști, jandarmii 
montani i-au găsit în scurt timp în 
apropierea pilonului șapte al teleschiului, de 
pe pârtia B. Jandarmii montani i-au condus 
pe cei doi turiști la locul în care aveau parcat 
autovehiculul, ajungând în jurul orei 22.00 
la baza telescaunului.

Pentru prevenirea accidentelor sau a 
altor situații nedorite în zona montană, jan
darmii montani recomandă turiștilor să 
pornească în drumeție cu echipament adec
vat, să aleagă numai trasee marcate și să nu 
se abată de la marcaje.

Mihaela Tămaș

O porțiune din DN76 a fost acoperită de apă

-h.z
Accidente tragice 
pe drumurile din județ
Două persoane și-au pierdut 
viața, iar alte patru au fost 

grav rănite în urma acciden
telor rutiere produse la sfâr
șitul săptămânii pe șoselele 

din județ

Unul dintre tragicele acci
dente s-a produs vineri noaptea, 
pe DN 7, în municipiul Orăștie.

Tragedie din cauza 
unui șofer băut

O tânără în vârstă de 25 de ani, 
din comuna Turdaș, și-a pierdut viața 
în urma unui accident produs vineri 
spre sâmbătă noaptea, în jurul orei 
3:20, pe DN 7, în localitatea Spini. 
Tânăra, împreună cu trei prieteni se, 
întorcea de la o petrecere. In locali
tatea Spini, șoferul autoturismului în 
care se afla, Adrian J., de 23 ani, din 
Deva, aflat sub influența băuturilor

O traversare neregulamentară 
îl putea costa viața

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din 
Hunedoara, a ajuns la spital în stare 
gravă după ce a fost lovit de un auto
turism în timp ce traversa strada perin 
loc nepermis și fără să se asigure. Ac
cidentul s-a produs ieri dimineață, în k

A

Conducătorul unui autotractor,'j 
Ioan C., de 53 de ani, din Lugoj, 
l-a surprins și accidentat pe Sabin 
H., de 54 de ani din Alba Iulia,,. 
care s-a angajat în traversarea 
străzii prin loc nepermis și fără să 
se asigure.

Pietonul a fost transportat la 
Spitalul Municipal Orăștie unde, 
din cauza leziunilor grave, a de
cedat.

alcoolice, datorită neatenției, a pier
dut controlul direcției și s-a răsturnat 
în afara părții carosabile. în urma ac-... 
cidentului, tânăra de 25 de ani, Flo
rina A., a murit pe loc, iar șoferul 
autoturismului și alte două pasagere, 
Andreea C., de 19 ani, din comuna 
Balșa, și Alexandra P., de 20 de ani, 
din Orăștie, au suferit leziuni greve.

jurul orei 5:00.
în toate cazurile polițiști au în

tocmit dosare de cercetare penală.

Mihaela Tămaș

y



Fondul Monetar Internațional și guvernul de la Kiev au bătut palma pentru 
un împrumut de 14,9 miliarde de dolari menit să resusciteze economia nesi
gură a Ucrainei. în schimbul banilor de la FMI, Ucraina a trebuit să promită 
că va menține deficitul bugetar la 5,5% din PIB în 2010 și că, în 2011, îl va 
scădea la 3,5%.

Noi si lumea 5
9
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Fetița răpită în 2009 dintr-un spital
din Timișoara și găsită în Elveția 
a fost predată părinților

Polonezii votează în al doilea 
tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale

Fetița răpită, în luna octom
brie 2009, din Secția de Distro

fici a Spitalului de copii 
"Louis Țurcanu " din Timi

șoara, și descoperită în Elveția, 
va fi predată familiei sâmbătă 
seara, ea urmând să fie adusă 

cu o cursă a Tarom.

Polițiștii din Timișoara au început, 
!. mijlocul lunii octombrie 2009, 
cercetări privind dispariția unei fetițe de 
două luni din Secția de Distrofici a Spi
talului de copii "Louis Țurcanu" din 
Timișoara, angajații instituției sesizând 
că micuța a fost răpită de persoane ne
cunoscute, care au lăsat un bilet în care 
af'nmau că au luat-o pentru ca ea să nu 

__.ară.
Polițiștii presupuneau că răpitorii 

au ieșit cu fetița prin spatele spitalului, 
printr-o spărtură din gard.

Purtătorul de cuvânt al Poliției 
Județene Timiș, Andrei Emil, declara că 
mama fetei, de 18 ani, era plecată în 
Franța, ea fiind cea care a dus fetița la 
spital. Ulterior, părinții fetiței s-au,în
tors în țară și au fost audiați de polițiștii 
timișoreni, cărora le-au declarat că vor 
declanșarea unei anchete la instituția 
medicală, intenționând să dea în

Azerbaidjanul cere ajutorul SUA 
nentru a soluționa conflictului cu Armenia

Președintele azer, Ilham Aliev, a cerut 
duminică ajutorul Statelor Unite pentru 
găsirea unei soluții "bazate pe legislația 
internațională" a conflictului cu Armenia 
pentru enclava Nagomo Karabah.

Ilham Aliev,
președinte Azerbaidjan

judecată unitatea medicală dacă nu se 
va găsi o explicație privind dispariția 
copilului.

De asemenea, Direcția de Sănătate 
Publică Timiș a solicitat spitalului o 
anchetă internă în acest caz, pentru a 
vedea cine este răspunzător de 
dispariția fetei.

Reprezentanții spitalului au comu
nicat că instituția era închisă cu cheia, 
că nu există portar, iar asistentele care 
lucrau în noaptea în care a fost răpită 
fetița hrăneau bebelușii de pe un alt 
etaj, conform programului.

Fetița a fost internată la spital pen

Azerbaidjanul se așteaptă ca Statele 
Unite "să coopereze îndeaproape" pentru re
zolvarea crizei, a declarat el, în prezența 
secretarului de Stat american, Hillary Clin
ton.

"Este o problemă foarte importantă 
pentru noi și este principala amenințare pen
tru securitatea regională", a adăugat Aliev. 
"Vrem să găsim o soluție bazată pe 
legislația internațională și vrem să o găsim 
cât mai repede (...) Poporul nostru suferă", 
a spus el.

Clinton a afirmat că problemele ridi
cate de președintele azer "sunt importante" 
și pentru Statele Unite.

Enclava Nagomo-Karabah, cu 
populație majoritar armeană, dar alipită 
Azerbaidjanului în perioada sovietică, și-a 
proclamat independența după un război sol

tru că nu era dezvoltată suficient pentru 
două luni și avea nevoie de îngrijiri 
medicale.

Ulterior, fetița a fost descoperită, 
în decembrie 2009, în Elveția, princi
palii suspecți în cazul răpirii, o femeie 
în vârstă de 39 de ani, originară din 
Satu Mare, și soțul său elvețian, fiind 
arestați preventiv.

Fetița a fost descoperită în Elveția, 
la domiciliul principalei suspecte în 
acest caz și a fost preluată de către 
reprezentanți din sistemul elvețian de 
protecție a copilului și umra să fie 
predată părinților.

dat cu 30.000 de morți și sute de mii de 
refugiați, desfășurat între 1988 și 1994, însă 
nu este recunoscută de comunitatea 
internațională.

Mai multe confruntări între militari 
azeri și separatiștii armeni, produse în ul
tima perioadă, au sporit tensiunea în zonă, 
în condițiile în care autoritățile de la Baku 
și Erevan nu reușesc, la 16 ani după înc
etarea focului, să ajungă la un acord cu 
privire la statutul regiunii.

La summitul G8 de la Toronto, Franța, 
Rusia și Statele Unite s-au pronunțat pentru 
găsirea unei soluții pașnice a conflictului, 
cerându-le liderilor celor două țări "să 
înceapă să elaboreze un acord de pace".

Clinton urmează să meargă duminică 
seara la Erevan, iar luni, la Tbilisi, după ce 
a făcut deja escale la Kiev și Cracovia.

Secțiile d^vot din Polonia s-au 
deschis duminică la ora locală 6.00 
(7.0(i. ora României), pentru cel de
al doilea tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale. în care se confruntă 
liberalul Bronislaw Komorowski și 
conservatorul Jaroslaw Kaczynski.

Alegerile prezidențiale antici
pate au fost convocate după moartea 
președintelui Lech Kaczynski. într- 
un accident de avion produs în data 
de 10 aprilie în Rusia.

Komorowski. președintele 
Camerei inferioare a Parlamentului 
și aliat apropiat al premierului liberal 
Donald Tusk, a obținut în prim»! tur 
de scurtin 41,54 la sută din voturi și, 
conform ultimului sondaj de opinie.

Banii nu pot cumpăra 
fa totalitate fericirea

Mai mult de 100.000 de oameni din 
lumea întreagă consideră că există o 
legătură între sentimentul de siguranță și 
venituri, dar nu între bani și bucurie, 
potrivit unui studiu privind fericirea.

Studiul, realizat pe un eșantion 
reprezentativ pentru 96% din totalul 
planetei, a dezvăluit că satisfacția de 
viață crește direct proporțional cu vemtui 
personal și național. însă, sentimentele 
de bucurie sau distracție apar în strânsă 
legătură cu al ți factori, cum ar fi senti
mentul de a fi respectat, independent, de 
a avea prieteni și de a avea satisfacția 
locului de muncă.

"Oamenii întotdeauna se întreabă: 
Banii te fac fericit? Acest studiu arată că 
totul depinde de cum definești fericirea, 
pentru că dacă te uiți la satisfacția vieții, 
cum să-ți evaluezi viața ca un întreg, vei 

ANUNȚ PUBLIC
SC B ALNEOVITA TOUR SRL cu sediul în satul Crainimat, nr. 1B, co

muna Șieu-Magheruș, jud.Bistrița-Năsăud, anunță depunerea solicitării pen
tru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Vața Băi”, situat în 
localitatea Vața de Jos, str.Calea Crișului, nr.17, jud.Hunedoara.

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

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

este creditai cu 51 la sută din voturi 
pentru cel de-al doilea tur.

Lider incontestabil al opoziției 
conservatoare și președinte al par
tidului naționalist Lege și Justiție 
(PIS). euroscepticul Jaroslaw 
Kaczynski, fratele geamăn al fostului 
președinte, a obținut 36,46 la sută din 
voturi la 20 iunie și este creditat cu 
44 la sută din voturi, conform 
aceluiași sondaj. Un alt sondaj real
izat în cursul acestei săptămâni in
dica o posibilă victorie a acestuia.

Cele circa 26.000 de secții de 
vot, unde au fost așteptați aproape 
31 de milioane de alegători, s-au în
chis la ora locală 20.00 (21.00, ora 
României) 

observa o corelație destui de puternică în 
întreaga lume între venituri și fericire", a 
declarat profesorul Ed Diener, psiholog 
la Universitatea din Illinois.

Acesta este primul "studiu al feri
cirii" realizat la nivel mondial.

"Scopul acestui sondaj este de a 
arăta diferența între satisfacția de viață, 
convingerea din punct de vedere filo
zofic și sentimentele nozitive sau nega
tive pe care le trăiești zi de zi. Este 
adevărat că dacă ești mai bogat, ești mai 
mulțumit de viața ta, însă bogăția nu 
poate avea un impact mare asupra senti
mentului de bucurie, de a te bucura de 
viață", a mai spus psihologul Diener.

Sondajul a fost realizat în perioada 
2005 - 2006, pe un eșantion reprezentativ 
de 136.000 de persoane, din 132 de țări.

ANUNȚ PUBLIC
SC UZINGRUP VEST SRL Hunedoara, titular al proiectuui “Demolare 

clădiri și construcții speciale din incinta uzinei de preparare Teliuc” anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 
și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Demolare clădiri și construcții spe
ciale din incinta uzinei de preparare Teliuc” propus a fi amplasat în Hune
doara, DJ 687E, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM 
Hunedoara, din municipiul Deva, str.A. Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, în zilele 
de luni — joi, între orele 8 — 16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la 
următoarea adresă de internet (www.apmhd.ro).

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul de
ciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, 
până la data de 09.07.2010.

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcția Regională de Poștă Timișoara declanșează 
campania “DRP Timișoara în sprijinul sinistraților din 
Moldova”, campanie menită să aducă o rază de lumină pe 
fețele celor care au pierdut, recent, totul, în fața furiei na
turii.

DRP Timișoara va strânge ajutoare materiale (ali
mente, haine, apă, pături, obiecte de uz casnic etc), în sedi
ile fiecărui oficiu poștal, de pe rază sa de acțiune: Timiș, 
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara.

Astfel, toți cei care doresc să fie solidari cu cei mai 
nefericiți români, pot dona alimente și îmbrăcăminte, la 
oficiile poștale cele mai apropiate de reședința lor.

DRP Timișoara va pune la dispoziție mijloace de

transport, care vor colecta ajutoarele donate și le vor trans
porta, ulterior, în localitățile din Moldova, unde este cea 
mai mare nevoie de ele.

Campania se desfășoară atât la nivel regional, cât și 
la nivel național, în toată Compania Națională Poșta 
Română.

DRP Timișoara speră într-o mobilizare impresionantă 
a populației, în condițiile în care există deja numeroase 
semnale în acest sens, iar spiritul civic al zonei de vest este 
unul exemplar.

DIRECTOR REGIONAL D.R.P TIMIȘOARA 
Ec. NELUBALAS

http://www.apmhd.ro
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O echipă de scufundători din Rus^ mre un nou membru: un teckel. C dinele acvatic vti 
cerceta adâncurile luărilor cu ajutorul unui costum făcut special pentru al. O campanie 

din Coreea de Sud a fost de acord să li construiască lui Boniface un costum pentru 
scufundat, pentru a putea petrece ore întregi sub valurile de lângă I ladivoslok, Rusia. 

Câinele acvatic poartă mască de plexiglass șt duce tn spate un luh de oxigen.

Cea mai scumpă vuvuzelă
- Un oligarh rus a cumpărat 

o vuvuzelă de 30.000 de dolari -

Un inventator zugrăvește 
vârfurile munților în alb, pentru 
a combate încălzirea globală

Un om de afaceri din Rusia a plătit 
30.000 de europentru a avea o vuvu
zelă îmbrăcată în aur alb și încrus
tată cu pietre prețioase, printre care 

un diamant de un carat.

Bijutierul austriac care s-a ocupat de 
modificarea vuvuzelei, Klemens Pointner, 
a precizat că cel mai greu lucru a fost să 
facă rost de instrumentul atât de popular la 
meciurile Cupei Mondiale din Africa de 
Sud. „Mi-a făcut plăcere să lucrez la ea. 
Toate materialele și transportul au costat 
aproape 30.000 de euro. Cel mai greu lucru 
a fost să facem rost de o vuvuzelă, pentru 
că sunt foarte puține în Austria și toate au 

fost vândute încă de la începutul Cupei 
Mondiale. Până la urmă am importat una 
din Africa de Sud”, a spus Klemens Point
ner. El nu a vrut să divulge identitatea celui 
care a comandat vuvuzela dar a precizat că 
instrumentul muzical urmează să fie un 
cadou. „L-am cunoscut pe omul de afaceri 
la un târg în Moscova. M-a întrebat dacă 
este posibil să modific o vuvuzelă pentru un 
partener al lui, un om de afaceri fanatic al 
fotbalului. Am fost de acord. A trebuit să lu
crez repede pentru că voia să o folosească 
la finala Cupei Mondiale la care partenerul 
lui are bilete. Săptămâna asta am trimis-o 
și va ajunge la timp pentru finală”, a mai 
spus Pointnpr.

Un inventator vrea să zugrăvească vâr
furile munților Anzi în alb, în încerca
rea de a combate efectele schimbărilor 

climatice. Eduardo Gold speră că 
atunci când operațiunea de pictare a 

munților va fi finalizată, totul va imita 
efectul ghețarilor, care reflectă lumina 

solară și trimit căldura înapoi în at
mosferă.

Tehnica este plauzibilă științific și, potrivit 
unor cercetători, ar putea fi singura metoda de 
scădere a temperaturilor globale, în criză. 
„Suprafața albă reflectează razele solare înapoi în 
atmosferă și în spațiu, zonele din jurul ei 
răcorindu-se. Creează un micro-climat, așa că 
putem spune că frigul generează și mai mult frig”, 

a precizat ecologistul de 55 de ani. Se speră ca 
acest proiect să încetinească topirea ghețarilor din 
Anzi.

Patru bărbați vor zugrăvi trei vârfuri 
muntoase, începând cu Chalon Sombrero, la 
4.756m altitudine.

Chalon Sombrero, la fel ca multe alte vârfuri 
din Anzi, a rămas fără ghețarul său, acesta fiind 
acum doar o amintire. Zugravii, care au pictat deja 
2 hectare din cele 70, au fost recrutați din satul Li- 
capa, care depinde de apa ghețarilor. Vopseaua 
este prietenoasă cu mediul. Este un amestec de 
lămâie verde, albuș de ouă și apă. Proiectul de 
135.000 de lire sterline este finanțat de Banca 
Mondială după ce Gold a câștigat concursul ,,tvd 
de idei pentru a salva planeta”.

Banca Mondială estima anul trecut că 22 la 
sută din ghețarii din Peru s-au topit din 1980 și 
există previziuni că toți ghețarii acestei țări vor 
dispărea în următorii 20 de ani.

Un pui de crocodil 
a fost arestat de poliție

Un pui de crocodil a ajuns înapoi în spatele gratiilor după ce a scăpat de la circ.Polițiștii din 
Gross-Rohrheim, Germania, au crezut că cineva le joacă o farsă când au fost sunați la ora 2 noaptea 
și li s-a spus despre un crocodil în mijlocul străzii.Ei au găsit animalul, de 1 metri lungime, pe 

capota unei mașini, încălzindu-se 
deasupra motorului. „Nu i-a plăcut 
că l-am deranjat așa că a fugit și 1- 
am urmărit două ore prin oraș”, a 
declarat un polițist. După ce l-au 
găsit, i-au legat fălcile pentru a nu 
avea surprize cu colți. „Polițiștii nu 
aveau experiență cu prinderea croc
odililor, dar au avut mult curaj”, a 
declarat purtătorul de cuvânt. Croc
odilul a fost dus în spatele gratiilor, 
la circul care vizita orașul.

Piesele de teatru ale lui Shakespeare, 
inspiră vacile din Marea Britanie

După ce este bine cunoscut faptul că 
recitalurile din muzica lui Motzart, Beethoween 
sau Chopin au efecte benefice asupra animalelor, 
le relaxează și le ajută, dacă este vorba de vaci, să 
dea mai mult lapte, lucru care îi bucură nespus pe 
fermieri, acum este rândul artei dramatice să-și 
arate efectele, relatează web.orange.co.uk. Fer
mierii britanici sunt convinși că vacile care asistă 
la interpretarea pieselor lui Shakespeare dau mai 
mult lapte. Astfel, vacile trebuie să fie duse la 
teatru. Unul dintre fermieri a spus că producția de 
lapte i-a crescut cu 4 % de când a dus vacile la 
teatru. O trupă de teatru, foarte entuziasmată de 
orice proiect ciudat și specializată în interpretarea 
artei dramatice a lui Shakespeare, a fost încântată 
să dea o reprezentație în fața vacilor. Acest proiect

al trupei a pornit după ce directorul artistic a avut 
o discuție cu un fermier care se întreba dacă teatrul 
poate crește producția de lapte. Se pare că da, vac
ilor le place Shakespeare.

De frica morții, de 17 ani,
stă închisă în casă

O femeie originară din Germania, în vârstă 
de 40 de ani, și-a petrecut ultimii 17 ani din 
viață în propriul apartament. Totul a pornit de 
la o migrenă foarte puternică pe care a avut-o la 
vârstă de 23 de ani.

După ce și-a revenit, nemțoaicei i-a fost 
frică de moarte atât de tare, încât consideră că 
orice îi poate cauza sfârșitul. Această fobie nu a 
depășit-o nici după 17 ani, povestind cu teamă 
de fiecare zi care trece pe lângă ea, tot între 
patru pereți.

„în 1993, am avut o migrenă foarte 
puternică. Mi-am pierdut parțial vederea, 
vedeam o cifră în loc de patru. Acest lucru m-a 

speriat atât de tare încât îmi era frică să ies în 
curte, să merg cu trenul, cu autobuzul, îmi era 
fiică de ușa de la intrare. Am încercat totul. Am 
fost la cinci clinici. într-una dintre ele am stat 
internată trei luni, iar la celelalte am stat patru 
sau șase săptămâni. Am făcut terapie, 
acupunctura, tot ce s-a putut”, povestește fe
meia.

Medicii îi recunosc boala și spun că, la 20 
la sută din cazuri, este incurabilă. „Bolnavii pot 
face progrese foarte mari în 10 - 15 ședințe. în 
80 la sută din cazuri poți să scapi de această 
fobie”, susține un renumit medic german.

http://web.orange.co.uk
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Povestiri hațegane cu dinozauri... pitici (I)
Ca multe din așezările situate 
pe rama sudică a depre

siunii intracarpatice a 
Țării Hațegului, satul Sân- 
petru își cuibărește casele la 
adăpostul culmilor ferestruite 
de văile ce-și adună apele un
deva sus, în circurile glaciare 

ale Retezatului Mare. Oamenii 
locului îi spun râului care 
străbate ținutul, Sibișel.

Numele, a cărui semnifi
cație s-a pierdut undeva, 
în negura timpului, este 
extrem de vechi și relativ 

yrecvent în această provin
cie carpatică, cu istorie 

multimilenară.

Doar oamenii și ocupațiile lor 
străvechi, agricultura și păstoritul, au 
rămas peste veacuri aceleași, 

tarent, sub lumina stranie a 
miezului de vară, nimic nu se mai 
poate întâmpla, în decorul patri
arhal de pe valea Sibișeluilui. Și 
totuși...

Ce sunt dinozaurii?
Printre localnici circulă tot felul de 

povești ciudate despre uriașii care ar fi trăit 
cândva pe aceste meleaguri, iar ele nu sunt 
lipsite de temei căci, în urmă cu mai bine de 
un secol, paleontologii au descoperit, în de
pozitele de roci sedimentare din versanții 
râului Sibișel, resturi scheletice fosilizate 
aparținând celor mai înfricoșătoare animale 

^re âu trăit vreodată pe pământ.. .dinozau
rii. Dar cq sunt fosilele? După moarte părțile

moi ale organismului, mușchii, pielea sau 
tendoanele putrezesc. Se pot conserva, în 
anumite condiții doar părțile tari, oasele, 
dinții sau cochiliile. Iar asta.doar în cazul în 
care acestea sunt acoperite sau îngropate 
rapid de mâluri sau nisipuri, sedimente la 
nivelul cărora se impregnează cu săruri de 
calciu, fosfor sau oxizi de fier, pietri- 
ficându-se. Prin anul 1842, paleontologul 
american Robert Owen propunea în 
premieră termenul de dinozaur, prin com
binarea a două cuvinte grecești: deinos sau 
înspăimântător și sauros însemnând șopârlă 
sau reptilă, pentru a desemna niște enigmat
ice fosile de vertebrate terestre uriașe. Ni
meni nu bănuia, pe atunci, extraordinara 

carieră pe care o vor face, 
nu doar în lumea 

academică, dinozau
rii sau șopârlele 
înfricoșătoare 
dispărute, în 
condiții încă 
neelucidate, cu 
mai bine de 
șaizeci și 

cinci de mil
ioane de ani în 

urmă, la sfârșitul erei 
Mezozoice.

Un baron pasionat 
de paleontologie

Pe poteca din versantul drept al 
văii Sibișelului trebuie să fi urcat, pe 
la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
baronul Franz von Nopcsa, primul 
om de știință ce va descrie fosilele 
de dinozauri din Țara Hațegului, 
despre care localnicii încă mai 
cred că aparțin uriașilor de di
nainte de potopul biblic. 
Poveștile de atunci s-au transfor
mat treptat în legende și vor 
rămâne ferecate așa, poate pen
tru totdeauna, alături de figura 
enigmatică a baronului Franz 

von Nopcsa, dincolo de zidurile și ferestrele 
castelelor și conacelor, din mijlocul fostelor 
sale domenii nobiliare, de pe întinsul Țării 
Hațegului. Lui i se datorează primele 
cercetări asupra oaselor de dinozauri din 
Țara Hațegului. Castelul acestuia, din co
muna Săcel, din apropiere de Sânpetru, mai 
păstrează încă, ascunse sub zidurile 
măcinate de vreme, poveștile cu uriașii de 
altădată. Indiferent de poveștile care mai 
circulă și astăzi printre localnici, mai înainte 
de toate, baronul Nopcsa a fost un pasionat 
paleontolog. începând cu ultimii ani ai sec
olului al XIX-lea și până în primii ani ai 
Primului Război Mondial a studiat cu 
predilecție oasele fosile ale dinozaurilor 
colectate de pe valea Sibișelului, dar și din 
alte locuri ale întinselor pământuri pe care 
le deținea familia Nopcsa. De fapt, primele 
semnalări sunt datorate sorei acestuia Ilona 
Nopcsa, descoperiri care poate au determi
nat cariera marelui paleontolog care a fost 
Nopcsa.

O colecție risipită
Odată cu începutul Primului Război 

Mondial, dispare întreaga colecție de oase 
de dinozauri, despre care se spune că era 
impresionantă. Practic, nimic din vechea 
colecție nu a mai rămas în Țara Hațegului. 
O bună parte din colecție, cuprinzând sute 
de oase de dinozauri, a ajuns în depozitele 
muzeului britanic, ale muzeului de istorie

naturală din Viena, sau ale muzeului Insti
tutului Geologic din Budapesta. Peste um
brele dinozaurilor din Țara Hațegului s-a 
așternut o stranie tăcere. Odată cu dispariția 
domeniilor nobiliare și a colecției din 
castelul de la Săcel, o aură de mister se va 
așterne și peste figura și așa legendară a 
baronului Nopcsa. Nu știm încă ce se as
cunde în spatele poveștilor care circulă 
printre localnici despre baronul Franz von 
Nopcsa. Un lucru este cert. Pasionatul pa
leontolog a descris aici, în Țara Hațegului, 
numeroase specii de dinozauri ierbivori, dar 
și carnivori. Printre speciile noi se numără 
și genul Rhabdodon din familia dinozaurilor 
bipezi, ierbivori cu cioc de rață sau 
Hadrozaurienilor, cum se mai numesc ei 
astăzi în literatura de specialitate, dar și un 
dinozaur patruped sau sauropod, o specie 
unică descrisă doar aici, pe care a botezat-o 
Sțruthiosaurus transsylvanicus.

Pe urmele 
baronului Nopcsa

Timp de peste 60 de ani, până în ul
tima parte a anilor 1970, această regiune nu 
a mai fost cercetată din punct de vedere pa
leontologic. Aproape trei sferturi de veac, 
vântul, zăpezile și ploile de peste an au 
smuls neîncetat din depozitele sedimentare, 
suprapuse aidoma foilor unei impresionante 
cărți, în versantul stâng al Văii Sibișelului, 
oasele de dinozauri, pe care localnicii, într- 
un mod miraculos și simplu au continuat să 
le atribuie „urieșilor de altădată” și să le 
lege de figura baronului von Nopcsa, intrată 
și ea în legendă. Prin anii ’70, profesorul 
Dan Grigorescu de la Facultatea de Geolo
gie din București a pornit pe urmele savan
tului de odinioară, cu ambiția de a 
reconstitui întreaga colecție aflată în 
străinătate. Rezultatele cercetărilor efectu
ate de echipa coordonată de profesorul 
Grigorescu au fost uluitoare. Pe lângă ex
emplarele descrise de Nopcsa s-au găsit 
specii noi de dinozauri carnivori, de talie 

mică, și mici mamifere, această regiune a 
Țării Hațegului fiind singura din Europa în 
care, alături de vestigiile dinozaurilor, au 
fost descoperite și resturile primelor mam
ifere.

Insula Hațeg, 
un Jurassic Park

Descoperirile din Hațeg au atras 
numeroși cercetători printre care se numără 
și John Homer, profesor la universitatea din 
Bowtsmann (Montana, SUA), cel care a 
participat la elaboararea scenariului, asig
urând totodată și consultanța științifică a fil
mului Jurassic Park. Nimic din peisajul de 
acum nu mai amintește de lumea dispărută 
pe care cineaști și oameni de știință încă mai 
încearcă să o reconstituie. O stranie 
coincidență face ca Țara Hațegului de 
odinioară, bântuită de umbrele dinozaurilor, 
să semene izbitor de mult cu insula descrisă 
în filmul regizorului Steven Spielberg, 
Jurassic Park. Undeva în cuprinsul 
străvechiului Ocean Tethys, pe locul în care 
se află acum „Țara Hațegului”, se găsea o 
insulă a cărei suprafață depășea cu puțin 
7.500 de kilometri pătrați. Specialiștii ge
ologi au denumit-o „Insula Hațeg”, după 
numele actualului bazin de roci sedimentare 
situat la poalele Masivului Retezat. Era o 
lume ciudată, dominată de unele dintre cele 
mai enigmatice viețuitoare care au locuit 
vreodată planeta... dinozaurii. Această lume 
a dispărut de mult sub stivele de roci sedi
mentare, odată cu cerul insulei de odinioară. 
Același destin implacabil l-au avut și strani
ile făpturi care au populat cândva insula 
„Hațeg”, această impresionantă „arcă”. în 
urma lor au rămas doar inceritudinile oame
nilor de știință și poveștile șoptite de local
nici despre „urieșii” care au trăit cândva în 
Țara Hațegului.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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Toate echipele încep 
pregătirile, cu excepția 
Mureșului Deva

Mureșul Deva este singura 
formație hunedoreană din Liga a Il-a 
și Liga a IlI-a care nu va începe azi 
antrenamentele. Minerul Lupeni, Jiul 
Petroșani sau CFR Marmosim Sime- 
ria trec deja la treabă.

Mureșul Deva trece prin se
rioase probleme financiare, dar acest 
lucru nu mai este o noutate. Contactat 
telefonic, antrenorul Gheorghe Barbu 
a confirmat că nu poate spune cu cer
titudine care va fi data la care hune- 
dorenii se vor reuni. Problemele prin 
care trece clubul se reflectă și în 
structura de conducere. Directorul 
executiv, Cristi Petrean, s-a mutat cu 
arme și bagaje în curtea Asociației 
Județene de Fotbal Hunedoara și se 
pare că nici Dorin Nicșa nu va mai 
continua sub Cetate, acesta fiind în 
tratative cu alte cluburi din județ.

Minerul Lupeni începe 
pregătirile cu Ionel Augustin, nume 
nou pe banca tehnică. Acesta a accep
tat un contract mai mic decât cel al 
fostului antrenor, petre gigiu, iar în 
această după-amiază va conduce 
prima ședință de pregătire. Conduc
erea clubului și-a luat angajamentul 

că va rezolva și problema 
fotbaliștilor, capitol deficitar pentru 
„mineri”, doar doi dintre jucătorii 
aflați la final de contract mani- 
festându-și dorința de a continua la 
gruparea din Valea Jiului.

Jiul Petroșani mizează tot pe 
mâna lui Toni Sedecaru, soluție de 
criză. Mare nevoie ar fi și de 
fotbaliști, știut fiind faptul că Jiul a 
fost exclusă din campionat din cauza 
datoriilor către jucătorii care între 
timp au devenit liberi de contract. Și 
CFR Marmosim începe tot azi antre
namentele pentru noul sezon. Și tot 
cu un nou antrenor pe bancă, Gheo
rghe Comea. Simerienii nu și-au re
zolvat încă diferendul cu Mirel Biriș, 
tehnicianul din sezonul precedent, 
care a depus un memoriu la Comisia 
de Litigii a FRF. Și FC Hunedoara în
cepe tot azi, dar antrenorul Nelu 
Mitrică a fost reconfirmat în funcție. 
Hunedorenii așteaptă un semn din 
partea FRF pentru a ști dacă au posi
bilitatea ca în campionatul ce va în
cepe în luna august, să joace în Liga 
a III-a._______>

Aurul Certej rămânefâră căpitan

Sergiu Bolos, electrocutat mortal
Aurul Certej a rămas fără căpitanul 

din sezonul trecut. Sergiu Boloș a trecut 
în neființă, sâmbătă, după ce s-a electro
cutat mortal, în timp ce își ajuta un pri
eten la lucrările de modernizare ale unui 
imobil de pe Aleea Teilor. Este al doilea 
fotbalist de la o echipă hunedoreană care 
moare în acest an, după Eugen Var- 
tolomei, portarul Minerului Lupeni, de
cedat în iarnă, în accident de mașină, 
lângă Cluj.

Lumea fotbalului hunedorean este 
mai săracă de sâmbătă. Frații Silviu și 
Sergiu Boloș erau două nume cunoscute 
iubitorilor sportului cu balonul rotund, 
ambii trecând prin curtea multor 
formații hunedorene. Sergiu era fratele

Carte de vizită
Sergiu Boloș avea 23 de ani. A debutat în Di

vizia C la CS Deva, în anul în care echipa 
hunedoreană a retrogradat în Divizia D, dar apoi a 
preluat locul celor de la Mureșul Toplița. Antrenorul 
Gheorghe Barbu nu l-a oprit în lot și a fost împru
mutat la Dacia Orăștie, formație cu care a reușit să 
promoveze în Liga a III-a. A trecut apoi și prin 
curtea celor de la Agrocompany Băcia sau Retezatul 
Hațeg, cu care a reușit din nou să acceadă în Liga 
a III-a. In această vară urma să își încerce din nou

șansa la o echipă din Liga a III-a, atât el, cât și fratele său, urmând a da probe de 
joc la Simeria. Iar la 23 de ani cu siguranță că nu și-a spus ultimul cuvânt în fotbal. 
Sergiu Boloș va fi înmormântat mâine, la Zalău. «I

mai mare, iar în campionatul recent 
încheiat a îmbrăcat tricoul Aurului 
Certej, acolo unde evoluțiile i-au fost 

răsplătite cu banderola de căpitan. 
murit electrocutat. Lucra cu 1 o 
bormașină, ajuta un prieten de la bloc.
Aveau de lucru vreo două zile și se 
încheia toată treaba. Ceva s-a întâmplat 
cu bormașina. în ciuda eforturilor 
medicilor de pe Ambulanță, nu a mai 
putut fi readus la viață”, a spus fratele 
jucătorului decedat, Silviu Boloș. Lp 
catarii de pe Aleea Teilor din Deva, un\ 
lucra sâmbătă decedatul, povestesc că 
după ce s-a electrocutat, Sergiu Boloș a 
căzut de pe schela ridicată în jurul 
blocului, care urma să fie izolat. Deși 
Ambulanța a sosit repede la fața locului, 
Sergiu Boloș nu a mai putut fi resuscitat, 
iar medicii au fost nevoiți să constate de
cesul tânărului fotbalist.

Programul Ligii Naționale de handbal feminin, ediția 2010 - 2011
Etapa I-a
Rulmentul Urban Brașov - Tomis
Constanța
Oltchim Rm. Vâlcea - SCM Craiova 
CSM Cetate Devatrans - HCM 
Știința Baia Mare
Univ. Reșița - HC Oțelul Galați
Univ. Jolidon Cluj - HCM Roman
HCM Buzău - HC Zalău
HC Dunărea Brăila - CSM București

Etapa a Il-a
Tomis Constanța - CSM București
HC Zalău - HC Dunărea Brăila
HCM Roman - HCM Buzău
HC Oțelul Galați - Univ. Jolidon Cluj 
HCM Știința Baia Mare - Univ. 
Reșița
SCM Craiova - CSM Cetate Deva
trans
Rulmentul Urban Brașov - Oltchim 
Rm. Vâlcea

Etapa a III-a
Oltchim Rm. Vâlcea - Tomis 
Constanța
CSM Cetate Devatrans - Rulmentul 
Urban Brașov
Univ. Reșița - SCM Craiova
Univ. Jolidon Cluj - HCM Știința
Baia Mare
HCM Buzău - HC Oțelul Galați
HC Dunărea Brăila - HCM Roman
CSM București - HC Zalău

Etapa aIV-a
Tomis Constanța - HC Zalău
HCM Roman - CSM București
HC Oțelul Galați - HC Dunărea 
Brăila
HCM Știința Baia Mare - HCM 
Buzău
SCM Craiova - Univ. Jolidon Cluj 
Rulmentul Urban Brașov - Univ.

Reșița
Oltchim Rm. Vâlcea - CSM Cetate 
Devatrans

Etapa aV-a
CSM Cetate Devatrans - Tomis
Constanța
Univ. Reșița - Oltchim Rm. Vâlcea
Univ. Jolidon Cluj - Rulmentul Urban 
Brașov
HCM Buzău - SCM Craiova
HC Dunărea Brăila - HCM Știința 
Baia Mare
CSM București - HC Oțelul Galați
HC Zalău - HCM Roman

Etapa a Vl-a
Tomis Constanța - HCM Roman
HC Oțelul Galați - HC Zalău
HCM Știința Baia Mare - CSM 
București
SCM Craiova - HC Dunărea Brăila
Rulmentul Urban Brașov - HCM 
Buzău
Oltchim Rm. Vâlcea - Univ. Jolidon
Cluj
CSM Cetate Devatrans - Univ. Reșița

Etapa aVII-a
Tomis Constanța - HCM Știința Baia 
Mare
SCM Craiova - HC Oțelul Galați 
Rulmentul Urban Brașov - HCM 
Roman
Oltchim Rm. Vâlcea - HC Zalău
CSM Cetate Devatrans - CSM
București
Univ. Reșița - HC Dunărea Brăila
Univ. Jolidon Cluj - HCM Buzău

Etapa a VIII-a
Tomis Constanța - HC Oțelul Galați 
HCM Știința Baia Mare - HCM 
Roman

SCM Craiova - HC Zalău
Rulmentul Urban Brașov - CSM 
București
Oltchim Rm. Vâlcea - HC Dunărea 
Brăila
CSM Cetate Devatrans - HCM Buzău 
Univ. Reșița - Univ. Jolidon Cluj

Etapa a IX-a
Univ. Jolidon Cluj - Tomis Constanța 
HCM Buzău - Univ. Reșița
HC Dunărea Brăila - CSM Cetate 
Devatrans
CSM București - Oltchim Rm. Vâl
cea
HC Zalău - Rulmentul Urban Brașov 
HCM Roman - SCM Craiova
HC Oțelul Galați - HCM Știința Baia 
Mare

Etapa a X-a
Tomis Constanța - HCM Știința Baia 
Mare

mum

SCM Craiova - HC Oțelul Galați 
Rulmentul Urban Brașov - HCM 
Roman
Oltchim Rm. Vâlcea - HC Zalău 
CSM Cetate Devatrans - CSM 
București
Univ. Reșița - HC Dunărea Brăila 
Univ. Jolidon Cluj - HCM Buzău

Etapa a Xl-a
HCM Buzău - Tomis Constanța
HC Dunărea Brăila - Univ. Jolidon
Cluj
CSM București- Univ. Reșița
HC Zalău - CSM Cetate Devatrans 
HCM Roman - Oltchim Rm. Vâlcea 
HC Oțelul Galați - Rulmentul Urban 
Brașov
HCM Știința Baia Mare - SCM 
Craiova

Etapa a XlI-a
Tomis Constanța - SCM Craiova

Rulmentul Urban Brașov - HCM 
Știința Baia Mare
Oltchim Rm. Vâlcea - HC Oțelul 
Galați
CSM Cetate Devatrans - HCM 
Roman
Univ. Reșița - HC Zalău
Univ. Jolidon Cluj - CSM București 
HCM Buzău - HC Dunărea Brăila

Etapa aXIII-a
HC Dunărea Brăila - Tomis
Constanța
CSM București - HCM Buzău
HC Zalău - Univ. Jolidon Cluj
HCM Roman - Univ. Reșița
HC Oțelul Galați - CSM Cetate De
vatrans
HCM Știința Baia Mare - Oltchim 
Rm. Vâlcea
SCM Craiova - Rulmentul Urban
Brașov



Naționala de volei masculin a României a obținut, sâmbătă, 
cea de-a șaptea victorie din grupa A a Ligii Europene, 
în deplasare, cu Slovacia, scor 3.-1.
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Campionatul Mondial de Fotbal

Semifinală de vis: Germania - Spania
Sferturi de finală

Olanda - Brazilia 2-1

Reprezentativa Olandei s-a calificat 
în semifinalele Cupei Mondiale, după ce 
a învins, vineri, cu scorul de 2-1, 
selecționata Braziliei, într-un meci dispu
tat la Porth Elisabeth, în sferturile de 
finală ale competiției din Africa de Sud. 
După ce au câștigat toate partidele de 
p< Itecum de la Cupa Mondială, batavii 
nu putut fi opriți nici de Brazilia, princi
pala favorită la titlu. „Portocala 
Mecanică” a fost de nerecunoscut în 
prima repriză, în care jocul echipei lui 
Dunga a fost aproape perfect. Robinho a 
deschis scorul în minutul zece, după o 
pasă genială de la Felipe Melo printre 
f lașii olandezi, Robinho a scapat sin- 
gta-cu portarul și l-a executat pe acesta în 
stilul său caracteristic. Singurele faze de 
atac i-au aparținut lui Robben, dar acesta 
nu a putut depăși o defensivă braziliană 
aproape perfectă. Brazilia putea închide 
jocul încă din prima repriză, dar Steke- 
lenburg a scos incredibil un șutul 
senzațional a lui Kaka, în finalul primei 
reprize, după o combinație superbă cu 
Robinho și Luis Fabiano. La pauză, rezul
tatul a fost 1-0 pentru Brazilia care părea 
să nu aibă nici o problemă la câștigarea 
jocului. La opt minute de la reluare, 
apărarea sud-americană a început să 
scârție, iar Felipe Melo a deviat mingea 

propria poartă, la o centrare a lui Snei- 
jder și scorul a devenit egal. Mai mult 
batavii au prins curaj, pe un joc slab al 
Braziliei și au dat lovitura de grație, la un 
c =;r executat de Van Persie, Kuyt a pre
lungit pe spate, iar același Sneijder aflat 
în mijlocul careului, la cei numai 1,71 
metri ai săi, a reluat mingea în poartă în 
minutul 68. Felipe Melo și-a îngropat 
echipa de tot, când în minutul 73 a primit 
direct cartonaș roșu, după ce la călcat pe 
Robben. Ultimele atacuri ale Brazilei, 
prin Kaka și Lucio, nu au reușit să 
readucă golul egalizator și meciul s-a ter
minat cu victoria Olandei scor 2-1. 
Brazilia este eliminată ca și în urmă cu 
patru ani, tot în sfeturile de finală, iar 
Olanda s-a calificat în semifinale, unde va 
întâlni Uruguayul.

Uruaguay - Ghana 5-3

Reprezentativa Uruguayului s-a cal
at în semifinalele Cupei Mondiale,

după ce a învins, cu scorul de 5-3, la lovi
turile de departajare, selecționata Ghanei, 
într-un meci disputat la Johannesburg, în 
sferturile de finală ale competiției din 
Africa de Sud. A fost, fără doar și poate 
cel mai nebun meci de până acum de la 
Campionatul Mondial, unul nerecoman
dat cardiacilor, în care cele două echipe 
au trecut de la agonie la extaz și invers, 
în prima repriză, inințiativa a avut-o mai 
mult Uruguayenii, care au dominat jocul, 
prima ocazie a meciului a venit la șutul 
puternic al lui Suarez respins de portarul 
african în corner. Replica Ghanei a venit, 
după o lovitură de la colțul terenului, 
când mingea reluată de Vorsah a trecut 
foarte aproape de vinciul porții lui 
Muslera. Gyan putea marca și el, după o 
acțiune de contraatac, dar șutul său a tre
cut puțin pe lângă poartă. Totuși ghanezii 
au deschis scorul până la urmă, prin 
Muntari în minutul 43, jucătorul lui Inter 
a expediat un șut fabulos de la 35 de metri 
care s-a oprit în plasa porții lui Muslera 
și scorul la pauză a fost 1-0 pentru 
formația africană. După pauză, Uru- 
aguayul a reușit egalarea, la lovitura 
liberă executată excelent de Diego For- 
lan, de la 25 de metri, în minutul 55. 
Ghana a mai avut câteva faze de atac prin 
Gyan, care nu a mai reușit să marcheze, 
Uruguayenii au ratat și ei prin Suarez și 
Forlan, și scorul a rămas 1-1 la finalul 
timpului regulamentar. Cele 30 de minute 
de prelungire au adus alte ocazii pentru 
echipa africană, Gyan a ratat o ocazie 
rarisimă în minutul 90, a recuperat un 

balon de la un fundaș, dar a fost blocat în 
ultimul moment. Minutul 120 a adus cea 
mai tensionată dar și cea mai 
controversată fază a meciului. O lovitură 
liberă, executată de aficanii de pe partea 
dreaptă, a păcălit defensiva sud- 
americană, lovitura de cap a unui fundaș 
a fost respinsă cu mână de Surez de pe 
linia porții. Arbitrul a dictat penalty și 
eliminare, la ultima fază a prelungirilor. 
O simplă execuție putea să ducă Ghana în 
semifinale și să intre în istorie, dar șutul 
lui Gyan a lovit bara transversală, meciul 
s-a decis la loviturile de departajare, unde 
formația sud-americană s-a impus cu 
scorul de 5-3 și astfel s-a calificat în semi
finale.

Argentina - Germania 0-4

Reprezentativa Germaniei s-a cali
ficat în semifinalele Cupei Mondiale, 
după ce a învins, cu scorul de 4-0, 
selecționata Argentinei, sâmbătă, la Cape 
Town, într-un meci contând pentru sfer
turile de finală ale competiției din Africa 
de Sud. Toată lumea se aștepta la un meci 
echilibrat, nicidecum ca una dintre echipe 
să se impună categoric, dominând clar 
partida de la un capăt la celălalt. Germa
nia a început meciul în forță, iar în minu
tul trei era deja 1-0, Muller a deschis 
scorul cu o lovitură de cap, după lovitura 
liberă excutată de Schweinsteiger. Până 
la pauză meciul a avut ritm, dar nici una 
dintre cele două echipe nu a mai avut 
ocazii clare de a marca. Argentina a încer

cat să desfacă apărarea nemților, dar nu a 
avut câștig de cauză din acest punct de 
vedere, Messi a fost inexistent, fiind blo
cat foarte bine de fundași germani, nu a 
reușit să dezvolte atacuri periculoase pen
tru echipa sa.

începutul reprizei secunde a 
aparținut Argentinei, care a ieșit motivată 
de la cabine și dornică de a egala, dar cei 
care au marcat au fost tot „panzerele”. în 
minutul 67, la un contraatac letal al ger
manilor, Podolski a pasat ideal în careu 
pentru Klose care a reluat mingea în 
poarta goală și scorul a devenit 2-0. Ger
mania a continuat să atace și în minutul 
73, Ame Friedrich a majorat tabela la 3- 
0, după o acțiune de excepție a lui Schwe
insteiger în partea stângă. Kun Aguerro a 
intrat și el pe teren, dar nu a putut să 
schimbe soarta meciului, mai mult Klose 
a reușit dubla în minutul 89 și tabelea 
arăta un incredibil 4-0. Meciul s-a termi
nat cu scorul de 4-0 pentru echipa 
germană, care s-a calificat în semifinale, 
unde va întâlni reprezentativa Spaniei 
într-un meci aproape cât o finală. Echipa 
lui Maradona, mare favorită la câștigarea 
trofeului, părăsește competiția umilită, iar 
vorbele spuse de specialiști se confirmă 
prin faptul că echipa sud-americană este 
o echipă foarte bună, dar când întâlnește 
o echipă foarte bine așezată pe teren 
întâmpină mari probleme.

Paraguay-Spania 0-1

Reprezentativa Spaniei, campioana 
europeană en-titre, s-a calificat în semifi
nalele Cupei Mondiale, după ce a învins, 

cu scorul de 1 -0, selecționata Paraguayu
lui, într-un meci disputat sâmbătă, la Jo
hannesburg, în sferturile de finală ale 
competiției.

în prima repriză, naționala lui Del 
Bosque a avut o singură fază de a marca, 
la șutul lui Xavi, după o preluare 
fantastică, șutul acestuia a trecut puțin 
peste transversală. în schimb, sud-ameri- 
canii au reușit să înscrie prin Valdes, dar 
golul acestuia a fost anulat pe motiv de 
ofsaid și astfel scorul la pauză a fost 0-0. 
Partea secundă a început plictisitor, dar 
jocul a explodat pur și simplu după o oră 
de la începutul partidei. Paraguayenii au 
beneficiat de un penalti, dar Cassilas a 
reușit să pareze.

La faza imediat următoare, spaniolii 
au beneficiat și ei de o lovitură de 
pedeapsă. Xabi Alonso a transformat, dar 
arbitrul a decis repetarea deoarece un 
jucător spaniol a pătruns în suprafața de 
pedeapsă înaintea executării.

La repetare, Villar a reușit să 
respingă, iar apoi arbitrul a trecut cu ved
erea un fault al portarului Paraguayan la 
Iniesta.

într-un final dramatic, Spania a 
reușit să înscrie prin cine altcineva decât 
David Villa, care a ajuns la cota cinci. Ini
esta a pătruns în careu, în urma unei faze 
personale, a pasat perfect pentru Pedro, 
care a șutat în bară, mingea a ricoșat din 
fericit la David Villa care a adus victoria 
Spaniei. Meciul s-a terminat cu victoria 
Spaniei, scor 1-0, europenii vor întâlni 
Germania în semifinale, într-un meci de 
vis.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandaluî ISO (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

I LA 7 SPĂLĂRI
I UNA GRATIS

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servicî curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

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

Program de funcționare:
Zilnic 0730-20.30
Duminica: 09.00-15.00

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărâști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1;
- la telefon- 0354/882.100 

sau 0354/882.101
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Roy Dillon (John Cusack) este un bărbat simplu, a cărui viață este în
toarsă cu susul in jos. când manta sa Lilly (Anjelica Huston) - de care 
nu îl leagă o relație foarte strânsă - se întoarce acasă, motivul mefiind 
dorul pentru fiul său ci încercarea de a scăpa de mâna lungă a legic 
tPro Cinema; 22:00; Escrocii)
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Furnicare 

a pielii
înlocuitor 
de cafea

Reali
zatori

multor
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Maurice Chevalier

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)
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Avantaj Aceea

07:00 Telejurnal 107:00 Altă viață! (australian serial, 06:00
M’10 La prima oră 2001 - 33.) 108:00
os:oo O familie numeroasă 07:50 Descoperă românii 10:00
38:25 Beaver rezolvă tot (08:10 Scufița Roșie 11:15

. 08:55 Miss Universe România 9:40 învingătorii
I @9:10 B.D. intră în acțiune (român 09:50 Poate nu știai 13:00

comedie, 1970) 10:00 Telejurnal 14:00
, Il:« Profil, poveste, personaj 10:20 întâlnire la malul mării
! 11:35 Dovadă de iubire 12:00 Telejurnal
1 Giuvaierul palatului (sud-co- : 12:45 Ferma (rel.)

il reean serial, 2003, rel. - 38.) 14:30 e Forum (reportaj) 16’00
I 13:45 Info Campionatul Mondial de 15:00 împreună în Europa
1 Fotbal FIFA2010 Altă viață! 19:00
, 1SSO0 Telejurnal 17:00 Povești din Paris (francez se-
I 14:45 Pur și simplu delicios (rel.) rial de comedie, 2008 - 43.)

21:20
22:50

23:30

Miss Universe România
Kronika (magazin cultural)
Info Campionatul Mondial de

Fotbal FIFA 2010
Mica Dorrit
Prințesele lumii
Rețetă pentru siluetă
Giuvaierul palatului
Miss Universe România 
Telejurnal
Sport
Info Campionatul Mondial de

Fotbal FIFA2010
între bine și rău 78'
Profil, poveste, personaj 

(2009) Scriitorul Salman Rus
hdie

Festivalul Internațional Jazz 
Green Hours - 2010

cu Marie Fugain, Renaud Bernard, 
Charlotte Desert, Nicolas Van 
Beveren
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Descoperă românii 
Orașele lumii: Saigon 
Starhunter (canadian S.F., 

2003 - I.) cu Clive Robertson, 
Tanya Allen, Dawn Stem, Paul . 
Fox
Fiica Elisei (italian serial, 2007 i 

-1.)
cu Paolo Seganti. Anna Safroncik, 

Alessandra Barzaghi, Giorgio 
Borghetti
Arena Leilor (reality show) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay

18:00

18:15
18:30
19:00

20:00

21:00
22s00
23:10

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010, rel.)
Observator
Secrete în Paradis (grec serial, 

2008 - 1.) 45' cu Danis Katrani- 
dis, Panagiotis Bougiouris, Faye 
Xila, Vana Pefani
Observator
Acces Direct
Observator
Malibu sub teroare (australian 

S.F., 2009) cu Renee Bowen, 
Remi Broadway, Joel Amos 
Byrnes. Warren Christie
Observator
Eroii (SUA serial, 2006- 1.) 

45' cu Milo Ventimiglia, Masi 
Oka, Hayden Panettiere, Jack 
Coleman

20:00
22:00
23:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 MD
3 ■ I
4 m
5 s ■

Jr
ir

7 ■
8 I i
s J
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte:
ABIL, ACAȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV 

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LISIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE, 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
ȚAL, VITĂ.

Petru ARDELEAN-ARAD

VIOREL NaGHI - VLADIMIRESCU

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

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

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6

Mârcio Garcia, Tânia Khalil

; 07:00
09:55

Știrile Pro TV (2009) 
Omul care aduce cartea

07:00
08:15

îngerașul
Săracii tineri bogați

07:00
07:30

Camera de râs 
Frați și surori

10:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 09:45 Legământul 08:20 Sport cu Florentina
Bonetti (italian film serial de ac- 11:15 Al șaptelea cer 09:00 Specialiștii
țiune, 2000, rel. - 2.) 12:30 împreună pentru totdeauna 10:00 Nimeni nu-i perfect

11:00 Gemenele Olsen în acțiune 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:30 Cei trei veseli purceluși
(SUA serial desene animate, 15:30 Victoria 12:00 Jack și vrejul de fasole
2001, rel.) 16:25 Vremea de ACASĂ 13:00 Camera de râs

12:00 Tânăr și neliniștit 16:30 Legământul 14:00 Neveste disperate
13:00 Știrile Pro TV 17:30 Poveștiri adevărate 15:00 Jack și vrejul de fasole
13:30 Bhtman revine 11.8:30 împreună pentru totdeauna 17:00 Specialiștii (talk show, 2010)
16:00 Tânăr și neliniștit 19:30 Săracii tineri bogați 18:00 Focus 18 90'
17:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați 19:00 Focus Sport
17:45 Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Analiei 19:30 Cireașa de pe tort
19:00 Știrile Pro TV 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 20:30 întâlnire pe întuneric
20:30 Țintă primară (canadian-SUA de divertisment, 2007) 22:00 Focus Monden

film de acțiune, 2000) 23:30 India (brazilian-indian film se- 22:15 Trăsniții
22:30 Știrile Pro TV rial de aventură, 2009) cu Ju- 23:15 Povestea lui Ernest Green

123:00 Terminatorul: Războiul conți- liana Paes, Rodrigo Lombardi. (SUA dramă, 1993) 101' cu
Morris Chestnut, Robert Ale
xander, Katherine Bernhardt, 
Sarah Boss

16:10 Copilul de pe Marte (SUA dramă, 2007)
17:55 Idilă cu dădaca mea (comedie)
19:30 Pe platourile de filmare 26'

Taci și sapă (aventuri de familie, 2003)cu Sigourney Weaver 
Charlie Bartlett (comedie) cu Anton Yelchin, Robert Downey Jr. 
Pariu riscant (SUA comedie, 2001) 95' cu Jerry O'Connell, Shannon 

Elizabeth, Horatio Sanz, Jake Busey

nuă (SUA serial, 2008 - 17.) cu 
Lena Headey, Summer Glau, 
Thomas Dekker, Richard T. 
Jones

19:00
20:00

21:00

22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 17.) 25' cu Jennifer Anis
ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
Escrocii (SUA polițist, 1990) 119' cu Anjelica Huston, John Cusack, 

Annette Bening, Gailard Sartain

Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 8.) • 
22' cu Jennifer Westfeldt, Peter Cambor, Michael Weaver

Noi toți (SUA serial, 2003 - 3.) 30' cu Duane Martin
Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008 - 1.) cu

Julianna Margulies, Ben Shenkman, Keith Robinson

Z
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (broken 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

inpiner construcții civile, industriale
,jole 1 

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

2

inspector(referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

ti construcții civile, indus
triale și agricole 1 

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

munc.necal.ia întreț.drumuri, șo
sele, poduri, baraje 10

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

operator calculator electronic și re
țele 3 

operator control nedistructiv
3

ospătar(chelner) 4

recepționer hotel 1

șef de sală restaurant(maitre 
d‘ hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3 

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

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9
ospătar-chelner 1

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambala tor manual 4

barman 5

brutar 3

bucătar 1

confecționer-asamblor ari. din tex
tile 10 

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusâtor piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4 

maistru ind.textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1 

munc.necahla spargerea și tăierea
materialelor de construcții 1 

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

specialist în domeniul calității 1 

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10

zidar samotor 8

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

mecanic utilaj I

zidar rosar-tencuitor 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman I

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

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

munc.necal.la asamblareajnontarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5 

dulgherfexclusiv restaurator) 2

paznic 1

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist ia mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demo 1.clădiri,zidă- 
nejnozaic,faianță,gresie,parchet 

ț

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-asanableor articole din 
textile 18ștanțaior }

Orăștie cusâtor piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

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

rea pieselor 3
cusâtor piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

manipulam mărfuri 14 

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1 

montator subansamble 47

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924 

munc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

director comercial 1

Telefon: 0755.999.925

Petrila

Telefon: 0755.999.928

inginer autovehicule rutierei

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

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner) 1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926
Telefon: 0755.999.927

administrator 1

electricean de întreținere și repara- 
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt trans
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultură 6 

zaic,zidărie,faianțâ,gresie,parchet 2

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

administrator 1

agent securitate 2

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

lansator produse I

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor

agent securitate 1

asistent medical I

fierar betonist 1

mecanic utilaj 1

munc.necal.la demol.clădiri,mo

mecanic utilaj 1

munc.necal.la amb.prod,sol ide și
semisolide 10

Mică publicitate 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

IMOBILIARE
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, 

\<ețe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
25.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

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

Vând teren inralivilan 6.210mp, 1 eur/mp, sat Săliște- Bălța. Vând pădure de gorun-stejar, 1 
ha, prețl eur/mp, Săliște- Băița.

Vând casă ultra central în Deva. Nu sunt agenție.Preț neg. Tel. 0743.013.281

Vând casă, 3 camere plus dependințe, în Orăștie, în centrul orașului, 150mp suprafața con
struită. Preț informativ 3.500 eur. Tel. 0731.364.745

Vând 2 apartamente, unul în Deva, zonă buna, superamenajat C.T., A.C., izolat termic, spălă
torie, uscâtorie, boxă ; unul ]n Vulcan , amenajat, instalație de apă separată, C.T., parchet la
minat, instalații sanitare noi,, Prețuri negociabile. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT

Cinematograful Mureșul din Simeria. Urgent la preț de criză ,merită 
investiția! Preț 55.000 euro, mai ieftin decât un apartament și se poate închiria 
mult mai scump! Tel: 0748.876.089

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

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, ter- 
mopane, centrală termică, mobilată. Preț 110euFo/lună neg. 
Tel.0734.969.619, 0769.589.175

Vând casă 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 camere, subsol, pivniță, mansardă 1 cameră, 
garaj,încălzire centrală, grădină, anexe, curte betonată, complect mobilată în Ceangai-Deva; 
schimb și cu apartament 2 camere sau garsonieră plus diferența în Deva, Alba lulia. Sibiu, 
Brașov, Timișoara. Accept credit imobiliar, rate. Preț 135.000 eur. Neg. Tel. 0733.955.115,
0722.479.215

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

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

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

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

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
etaj 1, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 
Tel. 0769.839.694

ind garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț
65 OOOlei.Tel.0748.689.532

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

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

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

Caut apartament de închiriat în Deva, et. 1, 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 teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. STM.OOOmp, preț 6 
euro/mp. Tel. 0735.066.695

AVIS 3000 (fosta AVICOLA) angajează electrician pentru ferme Mintia 
(preferabil din Deva, Mintia, Leșnic). Tel. 0254.236.555, 0764.606.759

Vând încălțăminte pentru femei, în stare foarte bună, nr. între 36-39, preț între 8-30 
ron neg. Tel. 0254.228.748

Vând vailing de 30L, preț 30 lei neg., cratiță 30L, preț 301ei neg., bidon pt. untură de 
20L, preț 301ei neg., bidon pt.untură de 10L, preț 20 lei neg. Tel. 0254.233.399,0749. 
086.041

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husâ+ abonament Orange. 
Preț pachet 500 lei. Tel. 0720.499.605

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

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

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

AUTO SemnăturaF

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.................................... Prenume...............................................
Strada.......................................Nr........ Bl..................Sc. .... Ap. ...
Localitatea.......................... Județul...............
C.I. seria............... nr....................................
Eliberat de.................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998,130CP. stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față -spaie 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă. înmatriculată, lobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact: 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

«

1

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., înmatriculai persoană fizică, an 1986, stare foarte bună, preț 3.900 ron.

VândFord Mondeo TDCI, an 2002, volan dreapta, negru impecabil, preț 2.700 euro neg. Tel. 0740.593.108

Vând Sonda Lamdanouăde BMW 3181, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. Tel. 0721.653.028

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 Iei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7leL^

http://glasulhunedoarei
mailto:nicutrufas@yahoo.com


mortare uscate. adezfc', sape autanivelaate

Adezivi și mortare 
secate pentru renovarea 
si reabilitarea termica 
a casei tale.

(.îlastil puhlicitate
i^> lei. 077l.6~7.03l. 0730.540.659

Silvadez

Supremația cafrt&ții

Nisip 22,00

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm lei/tonă23,00

25,00 lei/tonă

lei/tonă

lei/ton^

A Pui grill
v 8,69 Iei/kg

'i)8-16mm 25,00

:myk

Fobii ca de uscate
adeziv* Hunedoara.

Pulpe de pui
9,99 lei/ kg

Ouă M 
0^32 lei/ buc.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mar'

Relații in Deva, str. George Enescu, b

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204


