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Primarul comunei
Râu de Mori,
Niculiță Mang

Pentru că a reușit să atragă fonduri în vederea
introducerii canalizării în comuna Râu de Mori, 
îmbunătățind astfel confortul locuitorilor.

Consilierul local din CI. Deva, 
Sandu Borbeanu

Pentru că a votat împotriva 
intereselor primarului Mircia

Muntean, în condițiile în care edi
lul Devei l-a sprijinit, în decursul 

timpului, facilitându-i accesul la nu
meroase afaceri cu bani publici.
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t greco-catolic
Sf. Maria Magdalena

ț romano-catolic
Sf. Maria Magdalena **

k____________

Ciorbă grecească 
de pasăre

Ingreuiente:

Măruntaie și came din spate, 
cu mai mult os, de la pui sau de 
la altă pasăre, morcov, pătrunjel, 
(elină (în total, circa 300 g), o 
ceapă mijlocie, 30 g orez, o lă- 
rnîie, un gălbenuș, 100 ml smân
tână sau 200 ml iaurt, pătrunjel, 
sare.

Carnea, tăiată în bucățele, se 
pune în 3 1 de apă rece, împreună 
cu o linguriță rasă de sare, lă- 
sându-se să stea 15 minute de
oparte, ca să treacă în apă cît mai 
multe substanțe hrănitoare, pen
tru a-i da ciorbei un gust mai 
bun, apoi se pune pe foc. Cînd 
clocotește, se adaugă zarzavatul 
și ceapa, tăiate în sferturi, se lasă 
să fiarbă la foc mic, acoperite, 
pînă cînd se înmoaie bine toate, 
și apoi se strecoară. Se pune ore
zul, amestecând bine, ea să nu se 
lipească de fundul oalei, și se 
fierbe 20 minute, in supă, se 
adaugă carnea (fără zarzavaturi), 
completând până la 2 1 de apă, 
dacă a scăzut, și se adaugă o lin
guriță cu vârf de "Vegeta", lăsând 
să mai lariii câteva clocote. Se
ia apoi le pe foc, se potrivește 
gustul cu sare și zeamă de lămâie 
(specificul ei) și se drege cu găl
benuș șî smâhtână sau iaurt. Pen
tru aromă, se pune pătrunjel tăiat

\ mărunt.

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

► DN 7 Deva - Sântuhalm
“ ► DN 7 Izv. Rece - H. Geoagiu
~ ► DN 7 Orăștie - Spini
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► DN 7 Mintia - Setei
I* DN 7 Vețel -1 . eșnic

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

-^-Sfântul Zilei----------------------
Pomenirea Sfintei mironosițe și întocmai cu 
Apostolii Maria Magdalena A*

Magdala, un mic sat de pescari aflat 
pe țărmul lacului Ghenizaret, la cinci 
kilometri de orașul Tiberiada, era patria 
Sfintei Maria Magdalena. Fecioară cu 
avere, a trăit cu frică de Dumnezeu și cu 
ascultarea poruncilor Lui, până în ziua în 
care a fost posedată de șapte diavoli 
(Marcu 16, 9; Luca 8, 2). Cuprinsă de 
această boală și negăsindu-și nicicum 
odihna, ea află că Iisus Hristos ajunsese 
până în ținutul ei, după ce traversase 
Samaria și că atrăgea mulțimi multe după 
El, prin minunile pe care Le săvârșea și 
prin învățătura Sa cea cerească. Plină de 
speranță, ea a alergat spre El și, văzând 
minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor 
din care au mâncat peste patru mii de oa
meni (Matei 15, 30-39), s-a aruncat la pi
cioarele Mântuitorului și i-a cerut să o 
conducă pe calea vieții veșnice. De 
atunci, Maria a lăsat toate ale lumii, ur
mând lui Iisus asemenea Apostolilor, 
Maicii Sale și sfintelor femei care îl 
însoțeau peste tot: Maria, mama lui Iacov 
cel mic și al lui Ioset, Maria lui Cleopa, 
Ioana, soția lui Huza; Suzana și Salomea, 
mama fiilor lui Zevedeu. Iar Dumnezeu 
i-a dat ei să fie de față la învierea Dom
nului: „Iar Maria (Magdalena) stătea 
afară lângă mormânt, plângând. Și pe 
când plângea, s-a aplecat spre mormânt.

Și a văzut doi îngeri în veșminte albe 
șezând, unul către cap și altul către pi
cioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și 
aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe 
cine cauți? Ea le-a zis: Că au luat pe 
Domnul meu și nu știu unde L-au pus. 
Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a 
văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este 
Iisus. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce 
plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este 
grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L- 
ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu îl 
voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! întor- 
cându-se, aceea I-a zis evreiește: Rabuni! 
(adică, învățătorule)” (loan 20, 11-16).

Sfânta Maria Magdalena este 
cunoscută, prin tradiție și prin viața 
sfântă dusă după înălțarea Domnului la 
cer și Pogorârea Sfântului Duh. Circulă 
multe legende conform cărora ea ar fi 
ajuns până la Roma, la împăratul Tiberiu, 
cu un coș de ouă obișnuite, iar la vestirea 
învierii Domnului, ouăle s-au înroșit sin
gure. Cert este însă faptul că Sfânta 
Maria, precum un apostol, a mers în 
multe locuri ale lumii, ducând cuvântul 
Evangheliei lui Hristos, atrăgând pe 
păgâni prin hotărârea cu care le vorbea 
de Hristos și prin strălucirea feței, dar și 
prin faptul că o femeie dădea dovadă de 
atâta curaj. Spre exemplu, atunci când a

ajuns la Marsilia (Galia), împreună cu 
Sfinții Apostoli și cu alți ucenici, pe o 
corabie, ea, dintre toți, a predicat prima 
păgânilor, îmblânzindu-i și arătându-le 
greșeala închinării la zei. Tot ea, cu aju
torul divin, a înviat pe soția guvernatoru
lui provinciei, încât acesta s-a botezat 
creștin cu toată casa lui. Sfânta a fost cea 
care l-a convins pe Iosif din Arimateea să 
lase mormântul său cel nou, Mântuitoru
lui. Ea a insuflat curaj lui Iosif și lui 
Nicodim, pentru a merge la Pilat, să ceară 
Trupul Acestuia. Ea a stat alături de 
Maica Domnului și de Sfântul loan Teo
logul, plângând și suspinând, până la în
tâlnirea cu Hristos cel înviat din morți. 
Iar „mironosiță” este numită, pentru că, 
dis-de-dimineață, în acea Duminică, a 
venit cu aromate la mormânt și ea, ca la 
un mort.
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1451 : Umanistul italian Poggio Bracciolini menționează,
lucrarea "Discepiationes convivales", latinitatea limbii 

române, precum și continuitatea elementului romanic în 
■aprinsul vechii Dacii, din vremea împăratului Traian

1456: Strălucită victorie, la Belgrad, a lui Iancu dc Hunc- 
■ I Bhrb, voievod al fcnsilvaaiei, împotriva puternicei armate

L Ițornane conduse tfe Mahomed al H-lea, cuceritorul Constan- 
| Bdnopolului. în urma acestei victorii, Papa Calixt al Ill-lea l-a 

^eterizat pe Iancu de Hunedoara drept "atletul cel mai put-
■me ■ unic - al lui Christos"

1946: A fost creată Organizația Mondială a Sănătății 
JBS). instituție specializată a Națiunilor Unite, cu sediul la 

U meva: funcționează, efectiv, de la 7 aprilie 1948 (România 
esle membru al OMS din 1948)

2000: Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif (17 
Uric 1997 - 12 octombrie 1999), a fost condamnat de un 
luai anti-corupție din Attock la 14 ani închisoare, sub 
âtia de evaziune fiscală.

Bancurile zilei
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Un pescar, chinuindu-se să 
aducă la mal un pește mare pe 
care tocmai îl prinsese, căzu în 
apă și începu să strige:

- Ajutor! Nu știu să înot!
- Și ce-i cu asta? îi replică 

un om care tocmai trecea pe 
acolo. Nici eu nu știu să pescu
iesc, dar nu strig în gura mare.

© © ©

Un curios se uită și el la 
niște pescari.

La un moment dat, unul 
dintre ei reușește să prindă un 
somn de toată frumusețea. îl 
scoate din cârlig și îl aruncă în
apoi în apă.

- Ce faci, omule? strigă cu
riosul.

- Ce să fac cu ditamai peș
tele când tigaia mea e lată doar 
de-o șchioapă?

2005: Microsoft anunță numele final al noului sistem de 
operare: "Windows Vista”

5-uu „oscMt;

1882: Edward Hopper, pictor american (d. 1967)
1887: Gustav Ludwig Hertz, fizician, laureat al Premiu

lui Nobel (d. 1975)
1934: Leon Rotman, canoist român de etnie evreiască
1947: Mihaela Peneș, atletă româncă
1955: Willem Dafoe, actor american
1967: Ileana Șipoteanu, solistă româncă de muzică 

ușoară
1992: Selena Gomez, actrița și cântăreață americană

Comemorări:

1832: împăratul Napoleon al Il-lea al Franței fn. 1811) 
1938: Ionel Femic. compozitor român (n. 1981) 
1970: George Johnston, scriitor australian (n. 1912) 
2000: Claude Sautet, regizor francez (n. 1924) 
2001: Vlad Mugur, regizor român de teatru (n. 1927) 
2004: Sacha Distel, cântăreț francez (n. 1933) 
2006: Herbert Walther, fizician german (n. I93S|

© © ©
în unele părți ale 

Groenlandei, peștele uscat se 
găsește în asemenea cantități, 
încât este folosit ca monedă de 
schimb.

- Extraordinar de intere
sant! Păi, și atunci când au ne
voie cum izbutesc să-1 bage în 
aparatele telefonice sau în au
tomatele cu Coca-Cola?

© © ©
Tăticule, care este 

cel mai mare pește pe care l-ai 
prins?

- întreab-o mai bine pe 
maică-ta. Am cam uitat ce i-am 
spus.

© © ©
Pescuiești?

- Aș! înec râmele care mi
au invadat grădina.

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_l9@yahoo. com)

HOROSCOP
Apropiații sau prietenii îți 

provoacă probleme obligându-te să 
faci niște alegeri importante. Venus te 
provoacă la acte de infidelitate, însă 
Luna te îndeamnă să aprofundezi 
actuală.

Cumpărăturile importante sunt 
neindicate. Dacă dorești să cumperi o 
casă sau un apartament, climatul astral 
este favorabil, în cazul în care aceasta

w
relația

schimbare îți schimbă în bine și statutul finan
ciar.

Te ocupi împreună cu partenerul 
de viață de niște proiecte avantajoase, 
se poate chiar să lucrați împreună. 
Găsești alături de acesta soluții inge
nioase la problemele de muncă.

Consecințele sunt mai drastice 
decât plăcerea de scurtă durată. 
Primești bani dintr-o sursă 
necunoscută. Reușita ta profesională
poate să depindă în mare măsură și de suportul
prietenilor.

Nu te lăsa sedus de 
achiziționarea unor lucruri care ar 
putea să-ți facă gaură în buget. Dacă 
faci efortul să ieși din cochilia ta
obișnuită și să stabilești relații agreabile cu cei
din jur, ai putea petrece momente deosebite în 
compania celorlalți.

Vei simți că este vorba despre 
ceva important și astfel ai mari șanse 
să profiți de oportunitatea ivită. Modul 
de viață dezorganizat îți poate crea
probleme de sănătate, mai ales ale sistemului 
nervos. învață să te relaxezi.

Nu ai chef să fii diplomat, însă 
trebuie cel puțin să încerci. Evită 
discuțiile asupra punctelor vulnerabile. 
Partenerul de viață îți face compli-
mente, ceea ce te bucură nespus.

Pentru a reuși în ceea ce îți 
propui în plan material va fi nevoie să 
faci niște sacrificii. La locul de 
muncă ai ocazia să pui pe roate niște
proiecte, mai ales că nu întâmpini obstacole im
portante.

Dacă participi la reuniuni mon
dene, faci în așa fel încât să te bucuri 
de aportul unor persoane influente.
Chiar dacă ești obosit, nu neglija condiția ta
fizică.

S-ar putea să te reîntâlnești cu o 
veche cunoștință și să fii invitat la o 
petrecere. Ai ocazia să lămurești o dată 
pentru totdeauna o problemă
sentimentală mai veche. Te sfătuim să fii onest
și să îți recunoști greșelile.

Sentimentele tale sunt intense, 
explicite și pline de căldură. Cuplurile 
în care există diferențe considerabile
de vârstă găsesc în acest lucru o 
atracție în plus. Unii nativi se mută sau își 
cumpără o locuință secundară.

Dacă dorești să îi atragi atenția 
va trebui să îți iei inima în dinți și să 
acționezi. Posibilitățile pentru câștig
vor fi accentuate în a doua parte a zilei.

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. l,Ap. 1
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Istăzi, se iu apa pe sânte străzi din Deva
Devenii care locuiesc pe străzile Mărășii. Mârășești. .Moților, Pcscăritșit- 
liti, Vânătorilor, Gheorghe Dojti și Caslunilor nu vor avea astăzi apă la ro
binete, până la ora / ~:Ofl. Sistarea este cauzată de lucrurile de inelare de 
pe 'truda Gh Doia ne strada Mărâști nriu strada Mărayi șli
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Spitalele hunedorene își vor plăti datoriile
La sfârșitul lunii martie spita
lele hunedorene aveau datorii 
cu termenul de scadență depă
șit către furnizori de peste opt 
milioane de lei. Ministerul Să
nătății (MS) a stabilit metodo
logia prin care spitalele își vor 

plăti datoriile vechi.

în 31 martie spitalele hunedorene 
aveau datorii de peste 20 de milioane 
lei, dintre care 12.220.200 lei erau în 
termenul de scadență, iar 8.422.020 lei 
reprezentau datorii mai vechi, cu 
penalități. Cele mai mari datorii, care 
au depășit termenul de scadență, le are 
Ș<*'țalul Județean de Urgență Deva, 
1.510.000 lei, urmat de Spitalul Munic
ipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara, 

cu 373.400 lei, și Spitalul de Urgență 
Petroșani, care are datorii de 167.400 
lei. Singurele unități din județ care nu 
înregistrau penalități erau Spitalul din 
Petrila și Sanatoriile TBC din Geoagiu 
și Brad.

Datoriile se vor plăti 
în trei luni

De curând, Ministerul Sănătății a 
stabilit metodologia prin care va plăti 
datoriile vechi ale spitalelor. în această 
categorie intră doar datoriile acumulate 
până la data de 31 martie și aveau deja 
termenul de plată depășit. Unitățile san
itare trebuie să prezinte Casei Județene 
de Asigurări de Sănătate (CJAS) Hune
doara o situație privind plata medica
mentelor, materialelor sanitare, 
bunurilor și serviciilor neachitate la ter

menul de scadență, acumulate până la 
sfârșitul lunii martie. Aceste situații vor 
fi verificate de o comisie formată din 
reprezentanți ai Direcției de Sănătate 
Publică (DSP) Hunedoara și CJAS 
Hunedoara, urmând a fi înaintate Min
isterului Sănătății care va plăti datoriile 
în termen de 90 de zile. între timp, da
toriile unora dintre spitale au crescut, 
singurul spital fără datorii fiind, în con
tinuare, cel din Petrila. „Aceste unități 
trebuie să-și prevadă în buget sumele 
cu care sunt datoare și să încheie con
tracte mai mici cu furnizorii până la 
sfârșitul anului pentru a se putea în
cadra în bugetele pe care le au”, a de
clarat directorul adjunct Financiar 
Contabil al DSP Hunedoara, Monica 
Cînda.

Cătălin Rișcuța

' Gara din Deva, un monument al nepăsării Indemnizația socială 
ajută să supraviețuiască 
9.726 de pensionari

Odată una din cele mai fru- 
oase și moderne gări din 

județ, gara din Deva a ajuns 
acum unul din locurile în care 

orice călător nu vrea să stea 
mai mult de cinci minute în aș

teptarea trenului. Scaune 
rupte, haite de câini, oameni ai 
străzii care își au culcușul în 
sălile de așteptare sau în va
goanele părăsite. Mirosuri 

greu de suportat și mizerie la 
tot pasul. Acesta este peisajul 
care întâmpină pe oricine po
posește în gara reședinței de 

județ.

Gara din Deva nu face decât să 
completeze imaginea dezolantă a stării 
în care se află regia de transport fer
oviar din România. Orice călător care 
vine pentru prima dată în orașul de la 
poalele cetății se lovește de acest peisaj 
care nu face deloc cinste urbei. Timpul 
și nepăsarea și-au pus amprenta și 

asupra locului unde, cândva, scria cu 
litere de-o șchioapă „Deva”. Doar două 
litere mari de metal au rămas mărturie 
nepăsării. Câini la tot pasul, oameni ai 
străzii care dorm pe scaunele și așa de
teriorate, mucuri de țigară și peturi 
printre liniile de cale ferată. Mirosuri 
greu „de digerat” în zona a ceea ce cu 
greu se mai poate numi toaletă. Deși 
există o sală de așteptare, călătorii sunt 
nevoiți să aștepte trenul pe peron, 
deoarece aceasta a devenit adăpost, pe 
timp de noapte, oamenilor străzii din 
zona gării.

Mirosuri înțepătoare 
și mizerie la tot 
pasul

Cei ce călătoresc cu trenul spun la 
unison că o astfel de gară nu poate să 
facă cinste orașului de la poalele cetății. 
„Dezolant. Este cuvântul cel mai 
potrivit pentru acest loc. în plus, când 
vezi ce personaje se perindă pe aici... 
Trebuie să fii tot cu ochi-n patru, ca nu 
cumva să îți fure portmoneul sau baga
jul. îmi aduc aminte că atunci când s-a 

inaugurat gara, a fost cea mai modernă 
din zonă. Este jenant ca o gară atât de 
importantă să arate atât de dezolant. Ce 
părere își fac cei ce vin pentru prima 
dată în acest oraș?”, spune Viorel 
Farcaș, unul din navetiștii care vin zil
nic de la Ilia la Deva.

Străinii nu pot înțelege situația în 
care se află regia de transport feroviar 
de la noi, astfel de imagini dezolantă 
fiind pentru ei un exemplu concret de
spre poziția României la ora actuală. 
„Sincer’nu mi-a fost dat să văd locuri 
ca acesta. Din nefericire, nu mă mai 
miră nimic aici în România. E păcat 
pentru că la ce arhitectură interesantă 
are, gara aceasta este lăsată să se de
gradeze. Mirosurile înțepătoare, mize
ria de la tot pasul și haitele de câini sunt 
principalele puncte negre”, e de părere 
Sebastien Wiell, un tânăr turist german 
care aștepta trenul spre Timișoara.

Situația tot mai dificilă în care se 
află regia de transport feroviar în ul
timii ani, face imposibilă o reabilitare a 
celor mai importante gări.

Claudiu Sav

Pensia socială minimă garan
tată și-a schimbat denumirea, 
dar nu și condițiile de acor

dare.

Peste 10 milioane de lei, din 
bugetul de stat, se cheltuiesc anual cu 
indemnizația socială pentru pension
arii hunedoreni. Un număr de 9.726 
de vârstnici, din județ, au pensia mai 
mică de 350 de lei și au nevoie de aju
tor social din partea statului, pentru a 
supraviețui. Aceștia sunt pensionarii 
la limită de vârstă, cu stagiu incomplet 
de cotizare, cei care trăiesc din pensia 
de urmaș sau cei care au muncit în sis
temul colectivizat de agricultură.

Până de curând, indemnizația 
socială pentru pensionari purta nu
mele de pensie socială minimă 
garantată. Guvernul a decis modifi
carea acestei denumiri ^pentru a sub
linia faptul că acest drept nu are un

Exproprieri pe drumul 
Petroșani - Simeria

Pe agenda de lucru a Guvernului s-a aliat feri un proiect de hotărâre 
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate 
privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării „Reabil
itare DN 66 Petroșani - Simeria, între km 131+000 și km 210+516, din 
cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale, pe teritoriul 
județului Hunedoara. Această etapă este ultima până la finalizarea 
lucrărilor pe DN 66 a cărui reabilitare trenează de mai mulți ani.

C.R.

caracter contributiv și se acordă per
soanelor incluse în sistemul public de 
pensii, cu venituri mai mici de 350 de 
lei.

Hunedorenii care beneficiau de 
pensia socială minimă garantată nu au 
motive de îngrijorare. Ei vor primi în 
continuare ajutorul, în aceleași 
condiții ca și până acum.

(D. M.)

încep Zilele Municipiului Hunedoara
începând de mâine, timp de trei 

zile, hunedorenii var putea 
petrece de ziua lor.

Principalele evenimente vor 
avea loc pe Bulevardul Dacia, în 
zona Union, unde va 0 amplasată 
scena, dar vor exista acțiuni și la

Castelul Corvinilor.
filele Hunedoarei vor debuta 

cu un spectacol folcloric, susținut 
de interpreți hunedoreni.

Sâmbătă, pe scena de la 
Union, vor urca Ducu Hertzi, An
dreea Bălan, trupele Autentic și 
Deepside D.I. Sărbătoarea se va

încheia cu un concert susținut de 
Alexandra și DJ Alexya. Aliona, 
Aisa și DJ Yaang, Connect-R și 
Proconsul.

Zilele Hunedoarei îi vor costa 
pe hunedoreni, anul acesta,*nu mai 
puțin de 350.000 de lei.

(D.M.)

ANUNȚ PUBLIC
SC VILAR AMBIENT SRL cu sediul în localitatea Baru, str.Petros, nr.l, 

jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Recuperare materiale reciclabile”, situat în localitatea 
Baru, nr. 173N, 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.
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I Cele peste 80 de persoane acuzate de infracțiuni de crimă organizată (tra- 
I fie de carne vie, proxenetism fi prostituție) au fost în fățișate instanței Tri- 
I banalului Hunedoara, pentru a răspunde acuzațiilor formulate de 

procurori, înainte ca magistralii să dea sentința finală în acest dosar.

Liniște, vecinii 
se odihnesc! .

Pedepsirea celor care își 
deranjează veeinii cu tot soiul de 
zgomote în timpul destinat odihnei și 
extinderea perioadei de liniște inclu
siv ziua între orele 13 - 14 sunt două 
dintre noutățile aduse de modificarea 
Legii 61/1991 pentru sancționarea 
faptelor de încălcare a unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice. Astfel, potrivit noului 
conținut al legii reprezintă 
contravenție „tulburarea liniștii lo
catarilor între orele 22,00 - 8,00 și 
13,00 - 14,00, prin producerea de 
zgomote, larmă sau prin folosirea 
oricărui aparat, obiect ori instrument 
muzical la intensitate mare în lo
calurile sau în sediile persoanelor ju
ridice. în locuințele persoanelor 
fizice sau în orice alt loc din imobile 
cu destinația de locuințe ori situat în 
imediata vecinătate a acestora”. 
(C.R.)

Prinși de polițiști
ce au furat țiglă

Fomădia. Doi tineri, în vârstă 
de 23 respectiv 24 de ani, au fost 
prinși de polițiștii din cadrul Postului 
de Poliție Șoimuș după ce au furat 
țigla de pe acoperișul fostului abator 
din localitatea Fomădia. Teodor D._ 
de 24 de ani, din comuna Crișcior, și 
Daniel T., de 23 de ani, din Brad, au 
fost prinși în flagrant în timp ce de
pozitau țigla furată lângă un autotur
ism. Valoare prejudiciului nu a putut 
fi stabilită, întrucât clădirea se află 
sub sechestru, iar partea vătămată nu 
a fost identificată. Pe numele celor 
doi bărbați s-a întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
tentativă la furt calificat.

Două accidente, în același timp, pe DN7
Două accidente rutiere s-au produs, ieri, pe DN7, în localitățile Mintia și Leșnic. 

Două persoane au fost rănite, o conductă de gaz avariată, iar traficul rutier
a fost deviat pe rute ocolitoare

Unul dintre cele două accident 
rutiere, în urma căruia două per
soane au fost rănite, s-a produs în 
jurul orei 10:10, în localiatea 
Mintia.

Șoferul unei autoutilitare, loan 
O., în vârstă de 59 de ani, din Sebeș, 
județul Alba, în timp ce conducea 
autovehiculul, pe DN 7, din direcția 
Arad spre Deva, pe raza localității 
Mintia, din cauza oboselii, a pătruns 
pe contrasens, unde a intrat în col
iziune cu autoturismul condus reg
ulamentar din sens opus de 
Gheorghe S., de 72 de ani, din co
muna Vețel. în urma accidentului, 
șoferul autoturismului a fost grav 
rănit, iar pasagerul pe locul din 
dreapta, Lucian B., a suferit leziuni 
ușoare.

Pentru a scoate victimele din 
autoturismul avariat a fost nevoie 
de intervenția unui echipaj de 
descarcerare.

„Șoferul autoturismului și 
pasagerul au fost descarcerați în 
aproximativ 15 minute, au primit 
îngrijiri medicale de urgență și apoi 
transportați cu ambulanțele la spi
talul din Deva”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al ISU Hune
doara, locotenent Anemona Doda. 
Din cauza accidentului, traficul ru- 

. ............. ..  

tier pe DN7 a fost deviat pe rute 
ocolitoare, iar circulația în acea 
zonă a fost blocată aproximativ o 
oră. în cauză, oamenii legii au în
tocmit dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

A intrat cu dubița în 
țeava de gaz

Câteva minute după accidentul 
de la Mintia, pe același DN7, în lo- 

. calitatea Leșnic, se produce un alt 
accident rutier. Șoferul unei 
autoutilitare a pierdut controlul 
mașinii și „a aterizat” în grădina 
unui localnic, dar nu înainte să „ia 
cu el” și conducta de alimentare cu 
gaz. Din fericire, șoferul nu a suferit 
leziuni grave.

La locul accidentului a ajuns o 
macara care a ridicat autovehiculul 
avariat, pentru ca angajații de la gaz 
să poată remedia avaria produsă. Și 
energia electrică a fost întreruptă pe 
parcursul operațiunii de ridicare a 
mașinii, deoarece exista pericolul ca 
brațul macaralei să atingă firele de 
înaltă tensiune.

Mihaela Tămaș

Transporta afine fiară 
documente de proveniență

liricani. în urma unei acțiuni pe 
linia transportului șî colectării pro
duselor specifice fondului forestier, 
oamenii legii au uepistat, în trafic, un 
tânăr, în vârstă de 25 de ani, din Uri- 
cani, care transporta cu un autotur
ism 370 de kilograme de afine negre, 
pentru care nu avea documente de 
proveniență. întreaga cantitate de 
fructe, în valoare de 3.700 let, a fost 
ridicată în vederea confiscării, iar 
tânărul a fost sancționat 
contravențional cu amendă în val
oare de 1.000 de iei.

Dtțsar penal pentru 
un șofer băut

Chimindia. Șoferul unui auto
turism, în vârstă de 37 de ani, din 
Deva, s-a ales cu dosar penal, după 
ce, băut fiind, a refuzat recoltarea de 
probe biologice de sânge pentru sta
bilirea alcoolemiei. Deveanul a fost 
depistat în trafic, de oamenii legii, în 
timp ce conducea un autoturism pe 
DJ 107A, pe raza satului Chimindia, 
In urma testării cu aparatul etilotest, 
s-a constatat că bărbatul avea o 
concentrație alcoolică de 0,60 mg'î 
alcool pur în aerul expirat. Acesta a 
fost însoțit de polițiști ia Spitalul 
Județean Hunedoara-Dcva, unde a 
refuzat recoltarea de probe biologice 
de sânge pentru stabilirea al
coolemiei. în cauză, s-a întocmit 
dosar penal.

Trei morți și trei răniți, 
în accidente rutiere

Trei persoane și-au pierdut 
viața după ce malinile în care 
se aflau au fost implicate în 

grave accidente rutiere, pe șo
selele din județ.

Accident cu doi 
morți la Baia de Criș

Două gorjence, în vârstă de 57, re
spectiv 58 de ani, și-au pierdut viața în 
urma unui accident de circulație pro
dus, marți, pe DN76, în comuna Baia 
de Criș. Șoferul autoturismului în care 
se aflau cele două femei, Ion B., de 57 
de ani, din județul Goij, din cauza 
oboselii a pierdut controlul mașinii și a 
intrat într-un cap de pod, în afara părții 
carosabile. în urma impactului, Viorica 
O., de 57 de ani, și Maria A„ de 58 de 
ani, și-au pierdut viața, Alin B., de 31 
de ani, pasager în autoturism, a fost 
grav rănit, iar șoferul a suferit leziuni 
ușoare. în cauză a fost întocmit dosar 
de cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de ucidere din culpă.

Biciclist neatent, 
rănit grav

Un copil, în vârstă de 10 ani, din 
Petroșani, a ajuns la spital în stare 
gravă, marți, după ce a fost lovit de un 
autoturism, în timp ce se plimba cu bi
cicleta pe șoseaua de tranzit din 

Petroșani. Nicolae T., de 63 de ani, din 
Petroșani, în timp ce conducea un auto
turism pe șoseaua de tranzit din 
Petroșani, din direcția Piața Victoriei 
spre Livezeni, pe banda 2, l-a acciden
tat grav pe băiatul de 10 ani, care se de
plasa pe o bicicletă pe banda 1 și a 
încercat să întoarcă brusc, pe celălalt 
sens de mers, fără să se asigure. în urma 
testării cu aparatul etilotest, s-a con
statat că șoferul autoturismului avea o 
concentrație alcoolică de 0,83 mg/1 al
cool pur în aerul expirat. în cauză a fost 
întocmit dosar de cercetare penală.

S-au răsturnat cu 
mașina într-o râpă

Un bătrân, în vârstă de 83 de ani, 
din localitatea Orăștioara de Sus, și-a 
pierdut viața după ce mașina de teren în 
care se afla s-a răsturnat într-o râpă. Ac
cidentul s-a produs marți seara, în jurul 
orei 20.25. Pavel B., de 38 de ani, din 
comuna Boșorod, în timp de conducea 
un autoturism de teren în zona Blidaru, 
din comuna Orăștioara de Sus, datorită 
drumului îngust și cu denivelării, s-a 
răsturnat, rostogolindu-se aproximativ 
23 metri într-o râpă. în urma acciden
tului, pasagerul din autoturism, Ion J., 
de 83 de ani, din comuna Orăștioara de 
Sus, a decedat. în cauză a fost întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
ucidere din culpă, conducătorul auto 
fiind cercetat în stare de libertate.

Societate Comercială din Deva 
angajează
i—10^1. li.! j 1.1. .'I. jL 

* Inginer cu experiență în construcții și instalații;
* Inginer cu experiență în întocmirea devizelor pen

tru construcții;
* Maistru cu experiență în construcții și instalații;
* Echipe de muncitori cu experiență în construcții și 

în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 sau 0723.154.204 
de luni până vineri între orele 8-16.



Ig Automobile Dacia, Nokia România, Rompetro! Rafinare, ArcelorMittal Galați fi 
OMV Petrom au first, în primele patru huni, principalii exportatori, în ordinea pre
zentată. potrivit datelor ANEIR, asociuția anunțând totodată "ieșirea exporturilor din 
recesiune". Astfel, exporturile au totalizat la patru luni 10.82 miliarde euro, de la 
8,76 miliarde euro în aceeași perioadă a anului 2009.

Pepenii de Dăbuleni au „cucerit” Deva
Sute de tone de lubeniță, cum i 
se spune în Oltenia pepenelui 
verde, își așteaptă cumpărăto
rii la orice colț de stradă, gata 

să le stâmpere setea pentru 
doar 1.5 lei kilogramul.

Devenii nu trebuie să meargă la 
piață ca să își satisfacă poftă de 
fructul zemos, cu miez fraged și 
dulce. Grămezi uriașe de pepeni, 
aduși tocmai de la Dăbuleni, umplu 
trotuarele Devei, transformând 
orașul în „bostănărie”. Trecătorii se 
împiedică la tot pasul de 

\țpurcelușii” verzi, tolăniți la soare, 
dar pentru că pepenarii olteni vin an 
de an să își vândă marfa sub Cetate, 
localnicii trec pe lângă ei 
nepăsători, ignorându-le poveștile și 
oprindu-se destul de rar să cumpere 
^e un pepene.

Viața grea 
a pepenarilor

Lângă fiecare morman verde 
stă un pepenar. Statura mică, tenul 
măsliniu, brăzdat adânc, de prea 
mult soare și firea iute, sunt câteva 
dintre semnalmentele care îi fac pe 
vânzătorii de lubeniță să se 
dististigă dintre băștinașii Devei și 
le dezvăluie originea sudică. Veniți 
de departe, comercianții nu se mișcă 

v*e lângă „comoara” lor delicioasă, 
își folosesc la maxim talentul de ne
gustori, pentru a-și „agăța” clienții: 

laudă marfa, răscolesc toată 
grămada de fructe, dacă este nevoie, 
pentru a găsi „exemplarul” potrivit 
pentru fiecare cumpărător și chiar 
dacă stau toată ziua în căldură și 
poartă pe umeri greutatea muncii 
pământului, sunt veseli și amabili 
cu oricine se oprește lângă ei. Au 
plecat de acasă, din Oltenia, pentru 
a câștiga un ban cinstit, din vân

zarea de lubeniță și fac orice efort 
până vând ultimul fruct din 
grămadă. Vreme de aproximativ 
două luni, un petec de trotuar sau o 
tarabă din piață le ține loc de casă și 
masă. Mănâncă pe apucate, în 
bătaia soarelui, se spală ca pisica, la 
cișmele sau băi publice, și dorm sub 
cerul liber sau în corturi, cu urechile 
mereu ciulite, ca nu cumva să se 
apropie vreun hoț de roadele muncii 
lor. Mulți dintre pepenarii care au 
„închiriat”, în această vară, străzile 
Devei, și-au făcut un obicei din a 
veni să-și vândă produsele aici. „Fa
milia noastră din asta a trăit întot
deauna, din lubeniță. Știu că și 
bunicu’ venea să vândă la Deva, că 
e mai bine și ca Ia București. Aici, 
e și vânzare bună și oameni cum
secade. La București, își băteau joc 
de noi, dar aici nu ne are nimeni tre
aba”, spune Niculina Voicu, o 
tânără care vinde pepeni pe strada 
Mărăști, din Deva. Gu toate că nu 
are decât 23 de ani, fata are singură 
grija de cele câteva sute de kilo
grame de marfa și mărturisește că 
nu se teme să își petreacă noaptea 
de una singură, în plină stradă.

„își bat joc
de munca noastră”

Chiar dacă majoritatea pepe
narilor sunt de acord cu Niculina 
Voicu și au numai lucruri bune de 
spus despre Deva și locuitorii săi, 
există și vânzători care au avut 
probleme în oraș. Nea’ Marian vine 
de la Dăbuleni și vinde pepeni într- 
un cartier mărginaș al Devei. Șatra 
sa este amplasată lângă două birturi 
și clienții acestora îi dau serios de 
furcă olteanului. „Nu pot să închid 
un ochi toată noaptea, că-s răi oa
menii de aici. Se îmbată și vin să-și 
bată joc de munca mea. Dacă nu-s 
atent, îmi fură din pepeni. Eu tre’să 
mă apăr, că am muncit să îi cresc

așa mari și frumoși și am și eu 
nevoie de un leu”, își varsă oful 
bărbatul, gesticulând amplu cu 
mâinile noduroase și crăpate.

Cum se „îngrașă” 
„purcelușii” verzi

Cultivarea pepenilor nu este 
nici pe departe o joacă, ci o muncă 
istovitoare. Pentru fiecare pepene, 
din care orășenii se înfruptă cu 
poftă, pepenarii au trudit din greu. 
Au semănat întâi plantele în 
ghivece. Apoi au luat fiecare fir în 
parte și l-au sădit în pământ. La tim
pul potrivit, au prășit culturile man
ual. După ce a dat rodul, s-au mutat 
în câmp, să păzească fructele până 
s-au copt și au devenit mari și fru
moase, numai bune de vânzare. Din 

luna iulie, pepenarii au devenit 
peregrini, împrăștiindu-se în toată 
țara, cu lubeniță de vânzare. Doar 
prin, septembrie de întorc acasă, se 
odihnesc timp de o iarnă și la 
primăvară, iau de la capăt munca la 
pepenării.

Lubeniță, sigura 
sursă de venit

Oltenii sunt atașați de culturile 
lor de pepeni. Din asta trăiesc, ma
joritatea. Pe un hectar de teren, 
pepenarii pricepuți reușesc să cul
tive câteva tone de pepeni, dar nu se 
aleg cu un câștig prea mare. După 
ce și-au trudit oasele pe câmp și au 
trăit două luni printre străini, dor
mind pe mese sau pe saltele im
provizate, comercianții de lubeniță 
declară că nu rămân cu mai mult de 
5.000 de lei. Câștigul e mai mare, 
dar plătesc transport și taxe la 
primăriile orașelor în care își vând 
marfa.

La unii pepenari, 
ca la țigani

Pepenarii care au invadat în 
această vară Deva au, probabil, 
acordul primăriei, pentru a face 
comerț stradal. Totuși, unii dintre 
localnici nu sunt încântați de 
peisajul pe care îl formează aceștia. 
Există deveni care se declară 
deranjați de păturile și celelalte 
catrafuse ale negustorilor de pepeni, 
întinse prin zonele verzi, ale 
orașului. Ei înțeleg sacrificiul olte
nilor, dar sunt de părere că aceste 
imagini nu fac onoare orașului lor, 
civilizat. „își spală hainele pe unde 
apucă și le întind pe gardul viu de 
lângă trotuar. E dezgustător când 
treci pe aici și vezi hainele întinse 

ca în șatra de țigani. înțeleg că le 
este și lor greu, dar așa ceva este in
admisibil”, își declară 
nemulțumirea locatara unui aparta
ment situat în apropierea en-gross- 
urilor din zona pieței centrale.

Comerțul cu pepeni, 
„afacere” de familie

Soții Cocîlanu, din comuna 
Dăbuleni, sunt oameni tineri, dar cu 
experiență în cultivatul de lubeniță. 
Fructele pe care le-au adus deve- 
nilor sunt uriașe, iar cei care le-au 
crescut le laudă c-ar fi și dulci ca 
mierea. Cei doi au venit la Deva cu 
pepeni și și-au luat cu ei și copilul, 
în vârstă de 12 ani, pe Roxana. 
Părinții vând lubeniță cât e ziua de 
lungă, iar micuța aleargă pe lângă 
fusta mamei și fură de pe acum 
meserie, fiindcă își dorește să vândă 
și ea lubeniță, când va crește mare.

„Am venit la Deva cu bărbatu’ 
meu și cu fetița. El vinde în altă 
parte, eu și fata stăm aici în piață. E 
greu pentru o femeie singură să aibă 
grijă și de marfă, și de bani, și de 
copil, dar ce să facem? Trebuie să 
ne sacrificăm, ca să avem cu ce o 
trimite pe ea la școală, la toamnă. 
Am avut noroc cu o familie de aici. 
I-am cunoscut acu’ doi ani, când am 
venit cu pepeni. Sunt oameni tare 
cumsecade. Ei ne-or chemat să ne 
spălăm și să ne spălăm și hainele la 
ei acasă. Câtedată ne aduc și mân
care caldă. E lucru mare în ziua de 
azi să te ajute cineva. Numa’ prin 
părțile astea mai găsești așa ceva”, 
povestește repede Ioana Cocîlanu, 
cu ochii în patru, ea nu cumva să 
lase vreun client să aștepte, în timp 
ce ea povestește.

Doriana Matei



6 Monden
Joi, 22 iulie 2010 ____ /

Z X
Bat clopote de nuntă pentru 
Raluca Lăzăruț

Dragostea îi zâmbește Ralu- 
căi Lăzăruț tocmai din Pi
tești. Vedeta de televiziune 
și-a găsit, se pare, sufletul 

pereche în persoana medicu
lui Tiberiu Irimia și lucrurile 
par cât se poate de serioase 

între cei doi.

Drept pentru care, Raluca a și 
primit un inel special, cu patru dia
mante, în valoare de 10.000 de euro. 
Totul s-a petrecut după numai trei 
luni de relație.

Pentru că au fost mai mult se
parați decât împreună, Raluca în-Ca
pitală, bărbatul în județul Argeș, cei 
doi au decis să petreacă șase zile de
parte de țară. Au ales Spania și s-au 
comportat ca niște îndrăgostiți, vizi
tând Barcelona și Marbella.

Jennifer Rush concertează 
pe 17 octombrie la București

Cântăreața americană Jennifer 
Rush, cunoscută pentru hitul "The 
Power of Love", concertează la Sala 
Palatului din Capitală pe 17 octom
brie, evenimentul fiind inclus în tur
neul de promovare a celui mai recent 
album al său - "Now Is The Hour", 
informează organizatorii, Project 
Events.

Jennifer Rush, pe numele real 
Heidi Stem, s-a născut la New York, 

'pe 28 septembrie 1960. în copilărie a 
luat lecții de canto și a studiat muzica 
clasică. Lansarea ei a venit în anii 
'80, aceasta înregistrând împreună cu

Elton John piesa "Flames of Para
dise". Câțiva ani mai târziu, artista a 
lansat albumul "Jennifer Rush" 
(1984).

Single-ul "The Power of 
Love" a ajuns pe prima poziție în to
purile muzicale din mai multe țări. în 
1985, "The Power of Love" ă deve
nit, potrivit Cărții Recordurilor, piesa 
cel mai bine vândută a unei artiste 
solo din istoria muzicii pop britanice. 
Recordul a fost doborât abia șapte ani 
mai târziu, în 1^92, de piesa "I Will 
Always Love You" a lui Whitney 
Huston.

Mijlocașul echipei lîayern Muitclien, Franck Ribery, a fost pus sub acuzare 
pentru "solicitarea serviciilor unei prostituate minore" de către un judecător 

de instrucție din Paris, însă a fost pus iu libertate, informează UP, 
care citează surse apropiute dosarului.

Alina Sorescu
se pregătește
să devină soție
Nu a ținut prima pagină a ziarelor colorate și a inte- 

resat-o doar să își vadă liniștită de carieră, fie că 
este vorba de cea în televiziune sau în industria mu
zicală românească. Acum însă, Alina Sorescu este 
gata de marea schimbare din viața ei: să devină 

soție.

„Pregătirile de nuntă merg bine, ne-a luat pe nepregătite 
însă faptul că noi am lăsat timpul să treacă și nu am ales exact lo
cația și alte probleme care se pare că erau primordiale, dar noi 
fiind mai boemi nu le-am dat atât de multă importanță. De exem
plu, nu știam că restaurantul se închiriază cu aproape un an înainte 
și tot așa, însă soluții se găsesc, iar noi le vom rezolva pe toate”, 
a declarat cântăreața pentru Replica Vedetelor.

Cât privește planurile de viitor, Alina intenționează ca, 
peste zece ani, totul să fie schimbat. „în viitor visez să am o carieră 
înfloritoare, fie că este în muzică sau în tv, visez ca muzica mea 
să fie pe buzele tuturor, atemporală, și mai visez să am trei copii”.

Când va avea timp să le facă pe toate? Probabil că trebuie 
să se apuce deja de muncă.

Lui Lindsay Lohan i s-a redus pedeapsa
la 14 zile de la 3 luni

în orice nenorocire există și o rază de soare. Așa s-a întâm
plat și pentru Lindsay Lohan. Vedeta a intrat ieri după gratii, dar 
pedeapsa i-a fost redusă de la 90 la 14 zile.

Nu, nu judecătorul a fost cel care a manifestat clemență, 
deși actrița s-a prezentat ieri în fața magistraților cu o urmă de spe
ranță. Cu privirea goală, dar întâmpinată cu o ploaie de confetti ’ 
fanii dornici să îi ridice moralul - așa a intrat LiLo în clădirea tri
bunalului, doar pentru a auzi sentința reconfirmată: trei luni după 
gratii. A ascultat calmă, parcă dintr-odată metamorfozată și, la ora 
10, a pornit spre locul de detenție care urma să îi fie casă pe: 
ceva vreme.

Când a sosit la Lynwood, s-a respectat procedura - îmbră
cată în uniforma portocalie a pușcăriașilor, vedeta a fost amprentată 
și i s-a făcut fotografia antropometrică. Nimic din această imagine 
nu mai amintea de strălucitorul star hollywoodian. Lindsay era o 
sărmană fată de 24 de ani, pierdută, marcată de viața dezordonată 
și de excesele de tot felul.

Din fericire, a primit și prima veste bună: deși în mod nor
mal pedeapsa nu îi putea fi redusă sub 23 de zile, șeriful a decis să 
i-o taie la 14. Dreptul lui, în cazul unor delicte minore, din cauza 
suprapopulării penitenciarelor califomiene. Așadar, porțile de la 
Lynwood se vor deschide pe 2 august, lăsând-o pe Lindsay Lohan 
să iasă. Cu o experiență dramatică trăită, care poate o va aduce pe 
drumul cel bun.
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„Medicul este acea persoană in'fuța căreia 
cădem în genunchi la internare și pe care 
o înjuram imediat după externare" 
(Dragoș l aica)
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Conjunctivita - o boală de vară
Conjunctivita este o inflamație a 

mucoasei pleoapelor (țesutul sub
țire situat pe fața posterioară a 
pleoapelor cu rol în apărarea și 

menținerea umedă a globului 
ocular). Inflamația face ca micile 
vase de sânge ale conjunctivei să 

se „umfle”, de unde și roșeața 
ochiului caracteristică 

acestei boli.

Cauzele cel mai des incrimi
nate în apariția conjunctivitei sunt 
infecțile cu virusuri sau bacteri pre- 
c' si gonoreea sau chlamydia. De 
asemenea boala poate apărea 
datorită unor fatori iritanți, de pildă 
șampoanele, praful, fumul de țigară, 
poluanții de mediu sau clorul folosit 
în tratarea apei din ștranduri sau 
piscine. Conjuctivita mai poate fi 
f teată și de factorii alergenici, în 
special praful, fardurile, polenul sau. 
lentilele de contact.

Conjunctivita de cauză 
infecțioasă (etiologie virală sau 
bacteriană), se poate transmite de la 
o persoană la alta însă nu determină 
complicații serioase dacă este 
diagnosticată și tratată precoce.

Simptomele 
conjuctivitei

Simptomele conjunctivitei 
diferă în funcție de gradul de 
inflamație a conjunctivei. Apariția 
acestei boli se manifestă prin 

eremie conjuctivală (înroșirea 
mucoasei conjunctivale),
hiperlacrimație, secreție alb- 
gălbuie, care se depozitează la 
rădăcina genelor și colțul ochiului, 
în special după somn, precum și 
secreție verzuie, groasă care apare 
la nivelul ochiului. Alte simptome 
ale conjuctivitei sunt pruritul con- 
juctival (mâncărimea apărută la 
nivelul mucoasei conjuctivale, care 
prin grataj poate accentua 
hiperemia), arsurile oculare, sensi
bilitatea crescută la lumină și ved

Picăturile oculare trebuie administrate jără ca globul ocular să fie atins de picuratorul recipientului

erea încețoșată.
Conjunctivita este o problemă 

ușor de tratat, care de obicei nu 
durează mai mult de o săptămână, 
însă la apariția oricărei simptome 
specifice acestei boli, este necesar 
consultul medicului de specialitate. 
„Medicul oftamolog va realiza o ex
aminare amănunțită a ochiului. Tre
buie să se indetifice cauza 
conjunctivitei și acest lucru se poate 
face cu ajutorul examenului micro
biologic. Se prelevă, cu ajutorul 
unui tampon steril, o probă din 
secreția oculară patologică și astfel 
infecțile oculare virale sau bacte
riene, inclusiv bolile cu transmitere 
sexuală (BTS), pot fi ■ tratate 
corespunzător”, precizează medicul 
oftamolog, Monica Gruiescu.

Tipurile 
de conjuctivită

După cauzele care determină 
apariția acestei boli, conjuctivita 
poate fi virală și bacteriană, alergică 
și conjuctivită determinată de 
iritații.

Conjunctivita virală și 
bacteriană poate să afecteze un sin
gur ochi sau pe amândoi. Cea virală 
produce o secreție apoasă, pe când 
cea bacteriană dă o secreție mai 
groasă, verde-gălbuie și poate să fie 
asociată cu o infecție respiratorie 
sau cu dureri de gât. Ambele tipuri 
pot să fie asociate cu răceli și sunt 
foarte contagioase. Se pot lua prin 
contactul cu obiecte care au ajuns la 
ochii celui infectat sau din apa care 
a intrat în contact cu ochii celui care 
suferă de această boală. Conjuc
tivita virală și bacteriană sunt foarte 
des întâlnite la copii. De altfel, sunt 
foarte contagioase. Persoana 
bolnavă poate să trasmită infecția 
chiar și la două săptămâni după 
apariția primelor simptome.

Conjunctivita alergică este 
manifestarea reacției alergice la 
nivelul mucoasei oculare, inflamații 
de natură alergică ale conjunctivei.

Afecțiunile alergice (generic alergi- 
ile) sunt generate de reactivitatea 
exagerată a sistemul imun în raport 
cu expunerea la antigeni din mediul 
înconjurător. Substanțele care 
provoacă aceste reacții exagerate 
(alergice) poartă denumirea de aler- 
geni. Răspunsul imun al organismu
lui poate genera simptome precum: 
congestie a conjunctivei (ochi 
umflați), lacrimare, strănut, prurit 
etc, iar în cele mai grave cazuri 
chiar șoc anafilactic (anafilaxia). 
Conjunctivita alergică nu se trans
mite, nu este o afecțiune 
oftalmologică contagioasă, iar acui
tatea vizuală rămâne neschimbată, 
nefiind afectată decât în cazul în 
care apar complicații. Persoanele 
care cunosc faptul că sunt alergice 
la anumite substanțe trebuie să fie 
foarte atente la componentele 
medicamentelor pe care le iau sau 
ale produselor cosmetice pe care le 
folosesc pentru ca acestea să nu le 
conțină.

Conjunctivita determinată de 
iritații poate să apară de la contactul 
ochilor cu substanța chimică sau de 
la un corp străin. îritația este mărită 
de încercările de a scoate corpul din 
ochi și de frecarea ochiului cu

mâinile. De obicei, secreția 
mucoasă, roșeața și disconfortul 
dispar de la sine într-o zi sau două.

Tratamentul 
conjunctivitei

Conjunctivita este o boală cu 
evoluție autolimitantă, se vindecă 
fără tratament după un anumit inter
val de timp, sau care dispare după 
administrarea tratamentului
corespunzător etiologic (antibiotic). 
Cu toate acestea, trebuie știut că 
există anumite forme de 
conjunctivită care se pot agrava de
terminând complicații serioase care 
pot duce la tulburări de vedere. 
Conjunctivitele care pot creea 
complicații grave sunt cele cu 
gonoreea și chlamydia. Conjunc
tivita infecțioasă este o boală ex
trem de contagioasă și astfel nu 
există un mod sigur de a evita o 
posibilă contaminare. însă păstrarea 
unei igiene corespunzătoare reduce 
riscul contaminării și apariției con
junctivitei. Conjunctivita alergică 
are o evoluție ciclică (sezonieră), în 
funcție de expunerea la alergenii 
care provoacă boala, de aceea este 
important să se evite pe cât posibil 

expunerile la alergeni (polen, praf, 
lentile de contact). Utilizarea 
picăturilor oculare este tratamentul 
cel mai frecvent folosit în eradi
carea conjunctivitelor, de aceea este 
foarte important ca aplicarea aces
tuia să se facă corect. Este obligato
rie citirea cu atenție a prospectului 
medical înaintea aplicării tratamen
tului. Trebuie evitată atingerea 
directă a conjunctivei cu picuratorul 
recipientului, pentru a evita conta
minarea acestuia cu agentul 
infecțios (bacterie sau virus). După 
aplicarea soluției în unghiul ocular 
median (deasupra sacului lacrimal), 
se închid pleoapele și se mențin 
ochii închiși pentru 1-2 minute, 
pentru a favoriza absorbția locală a 
medicamentului. De obicei, sunt in
dicate 3-4 aplicații locale în fiecare 
zi pentru o perioadă de 5-7 zile, în 
funcție de tipul produsului utilizat. 
Trebuie să se rețină că recipientul 
cu soluție oftalmică este folosit de 
o singură persoană și nu trebuie uti
lizat în comun, de asemenea acesta 
nu mai poate fi reutilizat cu o altă 
ocazie, termenul de valabilitate al 
acestuia fiind de aproximativ 30 de 
zile, după prima utilizare.

CMYK
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Două românce
au fost ucise cu
bestialitate în Italia

Diana Alexiu a fost ucisă cu 
arbaleta în regiunea Brescia, 
iar o tânără care se stabilise 
în Mallorca a fost găsită cu 

mâinile legate în portbagajul 
unei mașini în flăcări.

Cazuri înfiorătoare, cu două 
românce protagoniste, în Spania 
și Italia, ambele fiind ucise cu 
bestialitate. în Peninsula Italică, 
Diana Alexiu fusese dată 
dispărută în urmă cu două luni, de 
fratele ei, însă corpul i-a fost găsit 
abia marți, îngropat lângă un 
viaduct, alături de al unei alte 
tinere, Ilenîa Vecchiato.

Diana acționa ca escortă de 
lux în regiunea Brescia, când a 
fost contactată de Ramon Berloso 
(35 ani), pentru a-1 însoți într-un 
weekend pe yacht, contra sumei 
de 10.000 de euro. în cele din 

■ urmă s-a dovedit că scopul ital
ianului era acela de a o jefui, ast
fel că a ucis-o cu o arbaletă și a

Bebelușul născut
la 23 de săptămâni trăiește

O femeie din Marea Britanie a 
dat naștere unei fetițe la numai 23 de 
săptămâni de când era însărcinată. 
Medicii spun că acesta este cel mai 
tânăr copil britanic născut prematur, 
care a supraviețuit. Șansele ca fetița 
să rămână în viață erau de numai 
10%, relatează telegraph.co.uk.

Amelia Hope Burden s-a născut 
la 23 de săptămâni și două zile, 

k_________________________________

îngropat-o alături de prima 
victimă a sa, Ilenia Vecchiato.

Dealtfel, poliția a ajuns la 
Berloso după un telefon pe care el 
l-a dat după telefonul primei vic
time, pentru ca mai apoi am
prentele sale să fie găsite pe un 
tichet de intrare pe autostradă 
găsit în BMW-ul X5 al Dianei 
Alexiu.

Un caz la fel de șocant a fost 
consemnat în Mallorca,' într-un 
autoturism Audi fiind găsit trupul 
carbonizat al unei tinere românce 
în vârstă de 25 de ani. Ea plecase 
la muncă de dimineață, cu mașina 
prietenului său, dar nu s-a mai în
tors seara acasă, fiind dată 
dispărută de acesta.

Anchetatorii au găsit mașina 
incendiată la 60 km de complexul 
în care tinerii locuiau și presupun 
că fata a avut parte de o moarte 
violentă, ea fiind găsită în portba
gaj, cu mâinile legate.

cântărind 0,51 kilograme. Un alt alt 
aspect bizar este faptul că fratele 
geamăn al bebelușului, Arthur, s-a 
născut după alte zece zile, la 0,56 
kilograme. Doctorii susțin că este 
prima dată când dau peste un astfel 
de caz.

Amanda Staplehurst s-a dus la 
spital acuzând dureri de stomac, pen
tru a afla că, de fapt, este în travaliu. 
Amelia Hope dădea puține semne de 
viața, însă medicii au reușit să o sta
bilizeze. "După ce am născut-o pe 
Amelia, a fost cel puțin ciudat că am 
rămas în continuare însărcinată cu 
Arthur pentru încă zece zile", 
povestește mama copiilor.

Gemenii sunt ținuți într-un incu
bator, dar iau în greutate și medicii 
sunt mulțumiți de evoluția lor. Cazul 
aduce un argument puternic pentru 
cei care doresc să scadă limita legală 
pană la care femeile pot face avort de 
la 24, cât este acum, la 20 de 
săptămâni, scrie presa britancă. >

Soții Ceaușescu au fost deshumați*

Soții Nicolae și Elena Ceau
șescu au fost deshumați ieri. 
La exhumare s-au luat câ
teva probe biologice ce ur

mează a fi trimise la un 
laborator pentru testarea 

ADN. Astfel, se va putea afla 
dacă rămășițele din cele 

două morminte sunt sau nu 
ale soților Ceaușescu. Tes
tele ar putea dura până la 

șase luni.

_ Săpăturile la locurile în care ar 
fi înmormântați soții Ceaușescu au 
început miercuri, în jurul orei 7.00, 
potrivit unui reprezentant al Cimi
tirului Ghencea Civil, presa 
neavând voie să asiste. Potrivit sur
sei citate, membrii familiei soților 
Ceaușescu au cerut ca exhumarea 
să nu fie publică.

Deshumarea lor a avut loc la 
cererea lui Mircea Oprean, soțul 
Zoiei Ceaușescu. Acesta vrea să 
afle dacă cei doi sunt îngropați în 
cimitirul Ghencea Militar. Vreme 
îndelungată, Zoia Ceaușescu a 
încercat să demonstreze că părinții 
ei nu sunt îngropați la cimitirul 
Ghencea Militar. A cerut și ex
humarea lor, însă ani la rând 
magistrații nu au fost de acord. A 
murit și ea, fără să afle adevărul.

"Nu era nevoie de nicio apro
bare. Trebuia o aprobare doar pen
tru transport. Noi am

parcurs un drum foarte lung 
pentru că nu știm dacă părinții sunt 
înmormântați acolo", a declarat 
Mircea Oprean pentru Realitatea 
TV.

"Dacă nu sunt îngropați aici, 
vom da statul român în judecată, 
pentru că el trebuie să știe unde 
sunt rămășițele. Iliescu, Voican - 
Voiculescu, Petre Roman și ceilalți 
trebuie să răspundă pentru aceste 
crime", a mai spus el.

în urma procedurilor 
desfășurate miercuri dimineața la 
cimitirul Ghencea Militar, s-a con
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stat că sicriul lui Nicolae Ceaușescu 
nu era putrezit, ci doar înnegrit de 
timp.

în aprilie 2005, Zoia 
Ceaușescu, fiica lui Nicolae și a 
Elenei Ceaușescu, a cerut conce
sionarea mormintelor părinților săi. 
Atunci, Administrația Cimitirelor și 
Crematoriilor Umane a depus la 
instanță un act în care spunea că nu 
poate onora cererea pe motiv că nu 
există nici un document oficial care 
să ateste că acolo este înmormântat 
cuplul Ceaușescu.

în 30 septembrie 2005, 
Judecătoria sectorului 5 a respins 
cererea Zoiei Ceaușescu, dar obliga 
Ministerul Apărării Naționale să 
demonstreze cu acte că soții 
Ceaușescu se află în mormintele re
spective.

Nemulțumită de decizia 
instanței, Zoia Ceaușescu a făcut 
contestație și a solicitat și efectu
area unei expertize medico-legale 
pentru stabilirea identității per
soanelor îngropate în cele două 
morminte din Cimitirul Ghencea 
Militar.

Anii au trecut, dar misterul nu 
a fost dezlegat. După moartea Zoei 
Ceaușescu, Valentin, unicul fiu 
supraviețuitor al cuplului dictato
rial, a continuat demersurile înce
pute de sora sa.

După 4 ani de procese, în 2009 
Valentin Ceaușescu și cumnatul sC 
Mircea Oprean au obținut certifi
catul de concesiune a mormintelor.

Testele ADN în cazul soților 
Nicolae și Elena Ceaușescu . i 
putea dura și șase luni dacă solul în 
care au stat sicriele a avut multă 
umiditate, îngrășăminte sau acid, a 
declarat directorul general al Insti
tutului Național de Medicină 
Legală, Dan Dermengiu.

El a precizat că au fost situații 
în care un rezultat aproximativ al 
testelor ADN a putut fi obținut și 
după mai mult de jumătate de an.

După ce va fi obținut rezul
tatul, acesta va trebui comparat cu 
un ADN al rudelor apropiate, pen
tru se a stabili dacă este vorba de
spre soții Ceaușescu.

telegraph.co.uk


Jucătorul brazilian David Lopes a sosit, marți seară, la Craiova, și 
s-a întâlnii cu oficiali ai grupării Universitatea Craiova, cu care ne
gociază un contract.

Cantonament amânat la Minerul Lupeni
Echipa de fotbal Minerul Lu
peni ar fi trebuit să plece, la 

sfârșitul acestei săptămâni, în 
cantonament, pentru a efectua 

un stagiu de pregătire fie în 
stațiunea Parâng din Valea 

Jiului, fie la Herculane. Din 
păcate plecarea s-a amânat cu 

câteva zile.

„Efectiv nu știm încotro să o luăm. 
La Herculane nu mai sunt locuri, la noi 
în Parâng costă prea mult. Mai amânăm 
puțin plecarea. E criză, trebuie să fim și 
noi înțeleși că nu le putem rezolva pe 
toate. Dacă mergem la Herculane, tre
buie ca jucătorii să stea câte 3-4 în 

'trieră, lucru cu care antrenorul Ionel 
Âugustin nu este de acord. El spune că 
jucătorii au nevoie de intimitate nu să 
doarmă îiighesuiți. Dacă până la urmă 
nu avem încotro vom rămâne și la Lu
peni. Și aici avem condiții bune de 
pregătire nu este neapărată nevoie să 
plecăm departe de casă”, a declarat 

ședințele Minerului, Mihai Basarab. 
Acesta a mai afirmat că lotul echipei

Lipsă de fonduri la Măgura Pui
Echipa de fotbal Măgura Pui, 
câștigătoarea Ligii a cincea va 
evolua și în noul an competi- 
țional tot în aceași ligă din 

lipsa de fonduri.

este conturat doar în proporție de 50 la- 
sută. „Mai avem nevoie de câțiva 
jucători pe posturile deficitare și prob
abil că vom rezolva cât de curând și 
această problemă”, a spus Basarab. 
Fostul mijlocaș stânga al echipei 
Minerul Lupeni, JMînel Corcoveanu a 
ales, pentru o perioadă de un an, să 
joace la CS Otopeni. Fotbalistul, care 
în returul de campionat a fost unul din

„Dorința mea și a jucătorilor a 
fost să evoluăm în Liga a patra în noul 
sezon, dar se pare că primăria nu poate 
susține din punct de vedere financiar 
echipa”, a declarat antrenorul-jucător 
Ovidiu Ciolea.

Câțiva dintre jucători au părăsit 
deja echipa, deoarece nu doresc să 

tre jucătorii de bază care au pus umărul 
al salvarea de la retrogradare, s-a 
despărțit de lupeneni, nemulțumit fiind 
de noul său contract. „Păcat că nu a mai 
vrut să stea la noi. I-am dat dezlegare și 
i-am respectat dorința de a pleca”, a 
spus președintele Mihai Basarab.

Andrei Cean

joace și anul acesta tot în Liga a cincea. 
Alin Turcu a revenit la Retezatul Hațeg, 
iar căpitanul echipei Râul Borbei, care 
a fost împrumutat de la Universitatea 
Petroșani, nu dorește să mai rămână la 
echipă dacă, „măgurenii” nu vor evolua 
în Liga a patra. în acest moment, 
situația acestuia din urmă fiind incertă. 
Mădălin Crăciunesc a semnat cu Uni
versitatea Petroșani.

în tratative cu Retezatul Hațeg se 
află antrenorul-jucător al echipei, 
Ovidiu Ciolea, de asemenea jucătorii 
Cosmin Betea și Ovidiu Albulesc. 
Ovidiu Ciolea a mai evolaut pentru 
formația din Hațeg și în perioada 2004- 
2009, dar a renunțat să mai joce pentru 
Măgura Pui.

„Am venit la Pui pentru a face 
performață, pentru a face o echipă 
bună, dar dacă nu se poate, dacă este 
criză și nu sunt bani. Sezonul trecut am 
cheltuit 350-400 de milioane de lei, 
însă anul acesta am fi avut nevoie de 
mai mulți bani pentru a intra în Liga a 
patra. Sunt în tratative cu cei la 
Retezatul Hațeg, dar deocamdată nimic 
nu este sigur, nu știu ce voi face în con
tinuare”, a mai adăugat antrenorul.

Andrei Cean

Schimb de locuri
cu F.C Brașov

Grigore Sichitiu (foto), care 
urmează să preia funcția de 
președinte al clubului Poli

tehnica Iași; a declarat 
marți, că și-ar dori 

un schimb de locuri cu FC 
Brașov, pentru ca echipa ie
șeană să rămână în Liga I și 

în viitorul sezon.

„Ne-am dori un schimb de 
locuri cu Brașovul. Mai multe nu pot 
spune acum. Totul depinde de cei de 
la Brașov. Nu am discutat înpă de 
vreo sumă de. bani. Ar fi de înțeles ca 
Brașovul să se retragă, dat fiind că 
situația financiară de acolo este una 
foarte grea, dar cred că probleme au 
toate echipele”, a spus Grigore Sichi- 
țiu.

Sichitiu admite totodată că ar fi 
foarte târziu pentru Poli Iași să se 
pregătească pentru Liga I: „Regula
mentul spune foarte clar că, în cazul 
în care o echipă se retrage p"ână la în
ceperea campioantului, o alta îi poate 
lua locul. Este exact ca în cazul 
Internațional Curtea de Argeș cu Pan
durii Târgu Jiu. Pentru Poli Iași ar fi 
foarte târziu să se pregătească acum 
pentru Liga I în condițiile în care în 
această săptămână este programată 
prima etapă din prima ligă. Dar, 
repet, nimic nu este imposibil. Dacă

Toja la Aris Salonic
Steaua a scăpat de escapadele 

amoroase ale lui Juan Toja după ce, 
marți seara, s-a înțeles cu grecii de la 
Aris Salonic să-l cedeze definitiv la 
această echipă. El va evolua în Europa 
League ca și roș-albaștrii.

Juan Toja a avut mare noroc, pen
tru că managerul Victor Pițurcă avea de 
gând să nu-1 includă în nucleul de 
jucători care nu vor avea voie să joace 
în acest sezon pentru Steaua II. Deci, el 
ar fi bifat meciuri în Liga a Il-a, dacă 
aseară nu s-ar fi întâmplat o minime în 
ceea ce îl privește.Clubul Aris Salonic 
i-a întins o mână de ajutor și l-a trans
ferat pe mijlocașul columbian, după o 
discuție destul de lungă purtată cu ofi
cialii din Ghencea. Tratativele s-au 
întins până seara târziu, iar până la 
urmă Steaua și-a dat acordul pentru ca

până se reia*campionatul Brașovul se 
retrage, noi am rămâne în prima 
ligă”. Politehnica Iași a retrogradat, 
după ce a ocupat locul 16 în sezonul 
trecut. Dacă FC Brașov s-ar retrage 
din Liga I, aceasta ar fi a doua echipă 
care renunță la primul eșalon înaintea 
startului campionatului, după 
Internațional Curtea de Argeș. Echipa- 
Pandurii Târgu Jiu, retrogradată la 
sfârșitul sezonului trecut, va evolua 
în noul sezon în Liga I în locul 
formației Internațional Curtea de 
Argeș, care s-a retras din cauza unor 
probleme financiare. La finalul se
zonului trecut, echipa Pandurii Târgu 
Jiu a ocupat locul 15 în clasament, 
retrogradând în Liga a Il-a, iar 
Internațional Curtea de Argeș s-a sit
uat pe poziția a 12-a, care asigura 
prezența în prima ligă și în campi
onatul următor.

fotbalistul sud-american să plece în 
Grecia. Juan Toja a ajuns ieri la prânz 
în Salonic, unde a fost preluat de ofi
cialii eleni și dus la club pentru a semna 
un contract pe minimum doi ani cu una 
dintre cele mai importante echipe din 
Superliga greacă. în schimbul 
columbianului, roș-albaștrii vor primi 
o jumătate de milion de euro, sumă ex
trem de necesară pentru ca echipa din 
Ghencea să-și plătească din datoriile 
către cluburile de unde a cumpărat 
jucători, în această vară. La Aris Sa
lonic, Juan Toja va evolua sub comanda 
unui alt sud american, celebrul antrenor 
argentinian Hector Cuper, tehnician 
care a mai pregătit o serie de români, în 
frunte cu Adrian Ilie, pe când se afla la 
Valencia.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO)
A W W A

Prestăm:
- pellș culoare;
- pellș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon: 0761 - 973.940
- 5 spălări li gratis!
- legitimare lexterier + Interior, 16 ronl^

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei oâ

Abonamentele 
se pot face:

- prin factorii poștali;’
- la oficiile poștale .

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101 

O



Asorta ?

Măiestrie

Pariu

Dicționar Via, Yen, Săi, Otic, Agă.

solicita

Nivel

Din

10 Timp liber
Joi, 22 iulie 2010 ______________

Cum arfi arătat un film cu James Bond, dacă faimosul agent 007 
ar fi fost din Hong Kong, ar fi fost prea ocupat să agațe femei și să 
bea martini și ar fi petrecut infinit mai mult timp bătându-și măr 
adversarii? Cu Jackie Chan în rolul principal, bineînțeles.
(Pro IC; 20:50; Prima lovitură a lui Jackie Chan)

? (...)

B
Micile 
ecrane

Comună

Educat 
Pulovăr

Gresațl 

A 
mărgini

Culoare

Fast!

Sau

Poleit 
cu aur

Atacă în 
valuri

Produs 
vulcanic

Cadre!

A dis
truge

Dădacă

Râză
toare

Vedetă

Dori
toare

Ramifi
cație 

Intrare

Încălecat 
Hambar 

Ban 
tess

Scandal

Pronume 
posesiv

L
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră
08:00 Armăsarul sălbatic
08:30 Beaver rezolvă tot (SUA serial 

de comedie. 1984 - 14.)
00:00 Amintiri din istorie
09 OS Transformarea
09:55 Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIFA 2010 Selecțiuni

10:10 Verde-n față
10:15 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 14.)
11.15 Generația contra (rel.) 
12:10 Spune-mi ce te doare 
18AS Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003. rel. - 48.) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14 45 Omenia ne scoate la liman 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17;00 Interes general 
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40.

Loto 6/49 și Noroc
18:25 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 49.) cu 
Yeong-ae Lee. Yang Mi-kyeong, 
Park Chgn-hwan, Kim Hye-seon

19 40 învinge apele!
19:45 Sport
21) 00 Telejurnal; Sport: Meteo 
21:10 Arena publică Ediție specială 
2&2S Ochiul magic 38' 
23:00 Cirque du Soleil: LoverSick

Pasare 
de pradă

Stimă

Arată y* 
drumul 
Centru 
rural

întrecere

A 
răsuci

Tabără 
de rromi

Curs!

Joc cu 
numere

Lași!

A grăbi 

Cursă 
grea 

£--------

TV"?2
07:00 Altă viață! (australian serial, 

2001 -46.)
07:50 învinge apele!
08:00 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 61.)
09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 21.)
10:00 Telejurnal; Sport
10:20 întâlnire la malul mării
12:00 Telejurnal; Sport
i®45 Popasuri folclorice (2008)
14:30 Chip și asemănare (rel.)
15:00 împreună în Europa
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. -46.).
17:00 Turist pe litoral
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 învinge apele!
18:15 Poate nu știai
18:30 Orașele lumii (rel.) Graz
19:00 Starhunter
20:00 Fiica Elisei (italian serial, 2007 

- 12.) cu Paolo Seganti, Anna 
Safroncik, Alessandra Barzaghi, 
Giorgio Borghetti

21:00 Imaginea Succesului
21:30 Dincolo de hartă (documentar) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Plumbul din sânge (englez se

rial. 2002 - 4.) 50' Orice ai face 
tu... cu Robson Green. Her
mione Norris, Alan Stocks, 
Mark Letheren

Docu
mente

[ antei^^ as i___ acasa
06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 îngerașul 07® Camera de râs
08:00 Liber la vacanță 39:55 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Frați și surori
10:00 în gura, presei 10:00 Văduva neagră (SUA polițist, 09:45 Legământul 08:20 Sport cu Florentina
11:00 Diamantul blestemat (SUA- 2008, rel.) 11:i-5 Predestinați 09:15 Nimeni nu-i perfect

australian aventură, 2001. rel.) 
85' cu Keith Carradine. Paris

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
1973, rel.- 3783.) 4:00

împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei *

Jane Doe: Moartea unui mag
nat (SUA polițist, 2006. rel.)

Jefferson, Billy Zane, Jackson 1.3:00 Știrile Pro TV 15:30 Victoria 11:30 Specialiștii (talk show, 2010)
Raine 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:25 Vremea de ACASĂ 11:45 Galileo

13:00 Observator serial de comedie, 2006 - 2.) 16:30 Legământul 13:00 Camera de râs
14:00 Secrete in Paradis (grec serial. 14:00 Adevărul dincolo de moarte 17:30 Poveștiri adevărate 14:00 Clinica (SUA serial, 2007 - 9.)

2008) 45' cu Danis Katranidis, 
Panagiotis Bougiouris, Faye 
Xila, Vana Pefani

16:00

17:00

Tânăr și neliniștit (SUA serial. 
1973 - 3784.) cuHeatherTom
Știrile Pro TV

18:30
19:30
20:30

împreună pentru totdeauna
Săracii tineri bogați
Predestinați

15:00
16:00

Cine știe...câștigă!
Singuri în pădure (SUA come

die, 1996, rel.)
16:00
17:00

Observator
Acces Direct

18:00 Mesaje de dincolo (serial, 2005
- 4.) cu Jennifer Love Hewitt

21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 
serial. 2008, rel.) cu Martin

18:0®
19:00

Focus 18 90'
Focus Sport

19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV Karpan, Elizabeth Gutierrez. 19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Burlacul (emisiune de divertis

ment, 2010)
20:30 Prima lovitură a lui Jackie

Chan (hong-kong-SUA acțiune-
* Victor Corona. Jose Guillermo 

Corti nes
20:30 Epidemie în L.A. (SUA film 

de acțiune, 2007)
22:30 Observator comedie, 1996) cu Jackie Chan 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22® Focus Monden
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' 22:30 Știrile Pro.TV de divertisment, 2007) 22:10 Trăsni ții

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere, Jack Cole
man

23:00 D&i bărbați și jumătate (serial. 
2003 - 11.) cu Charlie Sheen, 
Jon Cryer, Angus T. Jones

23:30 India (brazilian-indian film se
rial de aventură. 2009) cu Ju
liana Paes. Rodrigo Lombardi

23:15
23:30

Mondenii Show
Piedone, comisarul fâră armă 

(italian-RFG acțiune-comedie)

16:40 Mai furii», mai rule (thriller)
■ 18:25 Bolt (SUA film de animație, 2008)

20:00 America de dreapta (documentar, 2009)
20:50 Dosarele X: Vreau să cred (SUA-canadian S.F., 2008) 104' cu David 

Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet. Billy Connolly
22:35 Povești de Halloween (canadian-SUA comedie-horror, 2008) 82' cu 

Anna Paquin, Brian Cox, Dylan Baker, Rochelle Aytes
23:55 Sunshine (englez S.F., 2007) 108' cu Cillian Murphy, Chris Evans, 

Michelle Yeoh, Cliff Curtis

• au■w rases» 
16:30 Pana când moartea ne va despărți (comedie, 2006, rel. - 5.) 
17:30 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 171.) 
18:30 Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie, 2006 - 8.) 
19:00 Până când moartea ne va despărți (comedie, 2006 - 7.) 
20:00 CSI: New York - Criminaliștii (serial polițist, 2004 - 14.)

40' cu Gary Sinise, Melina Kanakaredes, Carmine GiOvinazzo 
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 173.) 23' cu Jerry Seinfeld 
22:00 Inimă de tunet (ȘUA polițist, 1992) 115' cu Val Kilmer, Sam Shepard, 

Graham Greene, Fred Ward
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

cameristă hotei
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(cheiner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29 conducător autospecială 2

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

ir x construcții civile, industriale
și agricole 1

inginer șef în agri cui tură,silvicul
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2

1
șef de sala restaurant(maitre 
d'hotel) 1 florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1

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

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

montator aparate aer condiționat
1

mecanic utilaj 1

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, zi da
rie, mozaic, faianță, greș ie 1

inspector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara

munc.necal.la asamblarea,mon tarea 
pieselor 1

lucrător bucătărie (spălător vase 
nV 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

munc.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

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor 8 dulgherf exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate
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Ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, 
amenajat, preț 85.0001ei neg. Tel.0730.346.219

8 ib apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru 
casa în Simeria. Tel 0730.287.975

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, 
hol, grădină, st=1500mp, apă, curent, cablu, pâru în spatele grădinii. Preț 
65.0001ei neg. Tel. 0730.346.219

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămida,
4 camere, bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire 
centrală, grădină, st—2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Ofertă specială! Vând casă în Simeria din cărămidă, 2 camere, hol, toate
^utilitățile, grădină st=210mp. Preț 60.000 lei. Tel. 0730.346.219

închiriez spațiu comercial în Simeria, st=100mp, vad bun, preț
250eur/lună. Tel. 0730.287.975

Vând casă în Deva, Izvorului nr.22, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 2 terase, 
hol, subsol,garaj, st=250mp, sc=209mp(P+l). Preț 135.000euro. 
Tel.0720.222.418

Vând garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
Tel.0732.727.786

, în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț 
lOOeur/lună. Tel 0751.176.178

Vând teren inrtavilan pe DN 7, Orăștie, sp=l .OOOrnp, preț 25eur/mp neg. 
Tel. 0726.319.204

Vând în Ribicioara (9km de Brad, asfalt) casă cu 3 camere, 2 pivnițe, de
pendințe (bucătărie, baie, cămară) șopron, șură, teren arabil adiacent, 
pomi fructiferi, viță de vie, zonă turistică. Preț 35.000 eur. Tel. 
0745.164.594

Vând teren intravilan în Orăștie, zona “La băltuțe”, 1.200mp, fs=23m, 
preț 7euro/mp. Tel.0745.368.700

Vând casă în com. Ilia. Dotări: termopane, uși stejar, 2 băi, living, hol, 
bucătărie, bar, 2 camere 5/6, curte 400mp, sc=100mp sau schimb cu ap. 
2 camere în Deva sau Simeria. Tel.0743.832.083

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2,60mp, balcon, cen
trală termică, p’reț 60.000euro neg. Tel.0744.118.773

Vând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, 
pivniță, anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.00Omp;schimb cu apartament 
2 camere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

ife mică

cusător piese din piele și înlocuitor
11

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 la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

1 munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, mozaic, fai anță, gresie,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie

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
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie, faianță, gresie, parchet 2

munc.necal la întreț.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

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

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

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile

1
munc.radioelecronist 4

văzător 3
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

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

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

lucrător gestionar 1
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

man i pul an t mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal.în silvicultură 6

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924 munc.necal.la demol.ciădiri,mo-

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

DE VÂNZARE SAU ÎNCHIRIAT
închiriez casa în Brad, Str. Horia, Nr.45.Bucătărie, 2 camere, apa in casă. Tel 0722.775.557

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

Vâjjd teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
Zur/mp. Tel. 0740.965.191 DIVERSE

k
Vând set de 3 sfeșnice de sticlă, nefolosote, preț 45 ron neg. Tel. 0254.228.748

Vând pătuț de lemn și saltea pentru pătuț. Contact: Zamonița Mihaela, Str. Teilor, bl. 19, 
sc.E, ap. 69, Simeria.

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară macinat pe el, rafturi de fier, mese fier suport butoaie, 
containere fier, piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, româ
nești; uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și 
camere, unelte agricole manuale, telefoane, căiți, radio cu picap pe el, tip mobilă tra- 
viata plus 1 OOdicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. 
C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat auto
mată, combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. Tel.0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dalmațian. Tel 0743.832.083

Consultanță pentru S.R.L., P.F.A., înființări acte adiționale, diverse suspendări tempo
rare de activitate, consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română- 
englezăși engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husă+ 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 Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda 
și Germania la destianție, cu mașini moderne climatizate. Tel. 0721.285.100
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Vând Sonda Lamda nouă BMW 3181, a.f. mașină 2002. Preț 100 euro neg. Tel 0721.653.028

Vând Dacia Papuc 4*4, an 2005, motorină, motor 1,9, km 30.000, 5 locuri, acoperită cu 
fibră. Mașina este laFântoag lângă Ohaba. Tel.0734.192.385

Vând Seat Ibiza, an 1994, neînscris, RAR făcut Preț 400euro. Tel. 0745.494.954

Vând Ford KA, a.f. 2002, vișiniu, înmatriculat, motor 1,3, aer condiționat, închidere cen
tralizată, alarmă, linie audio “Ford”, 2 airbags, stare excepțională. Preț 11.000 ron. Tel. 
0744.114.390

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, I30CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe 
frână față -spate noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon 
Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact: Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.

ice: preț anunț st 3 li

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.

Angajăm distribuitor ziare
Condiții: mașină proprie, domiciliul în Deva.
Informații suplimentare lanr. de tel. 0771.677.031, 0730.549.659
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