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Din cuprins
Consulatațil gratuite 
pentru auz și văz
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Mai multe străzi 
din Hunedoara rămân 
fără apa

Un bărbat care s-a rănit 
cu un topor, salvat
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Primarul 
municipiului Hunedoara, 

Ovidiu Hada, 
Pentru că a cheltuit un buget 

impresionant, în perioadă de criză,

Directorul
general adjunct 
al Electrocentralci Mintia
Cristian Vladu

Pentru că și-a dat demisia din
Consiliul Județean Hunedoara, pentru a lăsa locul 
unui coleg de partid, în condițiile în care el ocupă 
deja funcția de director adjunct al Termocentralei 
Mintia. în acest fel, Cristian Vladu demonstrază că 
nu se agață cu orice preț de putere.

de blamat..."

și a organizat cele mai anoste serbări 
dedicate Hunedoarei.
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► DX 7 Deva - Sântulralm
► Deva - Calea Zarandului
► DX 76 l.uncoi ti de Jos- Brad
► Mi 74 Brad - Crișcior
► DX 7 Mintia-Yețel
► DX 7 Vețel - Feștile

► DX 7 Leșnic - Săcămaș
► DX 7 ilia - Gurasada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► DX 76 Șoimuș - Bejan
► Bânița, DX 66
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Calendar

ț greco-catolic
Sf. m. Ermolau, Ermip 
și Ermocrat;
Sf. ni. Paraschiva.

ț romano-catolic
\ Ss. loachim și Ana **

Tocana 
de legume
Marakesh

Ingrediente:
1 cartof (curățat și tăiat cubulețe),
1 vânătă medic (tăiată cubulețe),
1 ardei verde (tăiat cubulețe),
1 ardei roșu (tăiat cubulețe),
2 morcovi tăiațî, 1 ceapă (tăiată 

mărunt),
6 linguri de ulei de măsline,
3 căței de usturoi (pisați),
1 lingura de curry - pudră,
1 linguriță de scorțișoară, 
% linguriță de sare, 
% linguriță de Boia,
400 de grame de năut (uscat sau 

din conservă),
'/) ceașca de migdale decojite,
1 dovlecel tăiat felii,
2 linguri de stafide,
1 ceașcă de suc de portocale,
250 de grame de spanac

într-o oală tnare, eu canac. se pun 
cartoful, vânătă, ardeii, morcovii, 
ceapa și trei linguri de ulei. Sol ați 
amestecul la foc mediu pentru 5 mi
nute. într-o cratiță medie puneți 3 lin
guri de ulei de măsline, usturoiul, 
pudra curry, scorțișoara, sarea și pipe
rul și sotați la foc mediu pentru 3 mi
nute. Apoi puneți amestecul acesta în 
oala cu legume. Adăugați năutul. mig
dalele, dovlecelul, stafidele și sucul de 
portocale, acoperiți cu capacul și 
fierbeți Ia foc mic pentru 20 de minute. 
Apoi adăugați spanac și lăsați să mai 
fiarbă încă 5 minute și este gata de ser
vire.
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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
Sfântul Sfințit 
Mucenic Ermolae

Sfântul Ermolae preotul, 
cu cei care au pătimit 
împreună cu el, Sfinții 
Mucenici Ermip și Ermocrat, 
au fost din clerul bisericii 
Nicomidiei. Ascunzându-se 
într-o casă, aceștia au scăpat 
vii din cei 20.000 de sfinți 
mucenici, care au fost arși în 
biserica Nicomidiei de Max- 
imian și a căror pomenire se 
cinstește la 28 decembrie. 
Deci dintre toți rămânând 
acești trei slujitori ai Domnu
lui, se ascundeau de frica 
păgânilor prin felurite locuri, 
însă unde puteau, învățau pe 
credincioși sfânta și dreapta 
credință și îi întorceau către 
Hristos. Și văzând Sfântul Er
molae pe Sfântul Pantelimon 
doctorul și vorbind cu dânsul

cu cuvinte insuflate de Dum
nezeu, l-a făcut creștin. Iar 
când Pantelimon a fost prins 
și dus la muncire de același 
păgân, adică de Maximian, 
împăratul Romei, acela l-a în
trebat de la cine a învățat 
credința creștinească, iar 
Sfântul Pantelimon, neputând 
să mintă, i-a spus despre 
Sfântul Ermolae, preotul 
creștin.

Deci, fiind prinși bătrânul 
Ermolae și robii lui Hristos 
cei împreună-slujitori cu dân
sul, Ermip și Ermocrat, au 
fost aduși la judecată 
păgânească. Și fiind întrebați, 
au mărturisit cu îndrăzneală 
pe Hristos, adevăratul Dum
nezeu și au batjocorit pe 
necurații idoli și închinătorii

.lor. Pentru aceasta au luat de 
la chinuitor pedeapsa cu 
moartea, sfârșindu-se prin 
tăiere de sabie. Despre 
pătimirea lor se scrie mai pe 
larg în viața Sfântului Mare 
Mucenic Pantelimon, ce se 
prăznuiește în ziua de 27 
iulie.

HOROSCOP

Te bucuri de vară și aștepți cu 
nerăbdare vacanța. Nu grăbi însă lu
crurile, așteaptă să se întâmple la tim
pul lor, altfel poți avea parte de 
surprize neplăcute.

Ești creativ și plin de idei 
năstrușnice. Se pare că nu prea ai făcut 
exces dacă poți să mai ai atâta energie 
după aceste zile obositoare. Dacă ești
singură s-ar putea să descoperi că ai un admi
rator secret.

Azi vei încerca să te faci remar
cat cu orice preț în cercurile de pri
eteni sau în familie. Nu te chinui prea
mult, pentru că lumea știe deja cât de 
special ești. Pe plan financiar vei avea parte de 
surpize plăcute.

Ai muncit prea mult în ultima 
vreme. Nopțile nedormite și stresul își 
spun cuvântul. în dragoste ești foarte
deschis și comunicativ cu persoana iubită, un
prilej tocmai bun să faceți planuri pentru
vacanță.

După ce ai trecut de o perioadă 
destul de obositoare la serviciu, în care 
ai împletit stresul cu mâncatul excesiv
și cu mofturile partenerului te așteaptă 
o zi de relaxare și întoarcere la tine însăți.

Azi ești foarte activ în zona 
comunicării. Este important să 
transmiți mai mult mesajele afective,
decât pe cele verbale mai ales în relația de
cuplu. Este posibil să primești o veste bună.

26 iulie
de-a lungul timpului

1741: A fost descoperită Peninsula Alaska de către ex- 
oratori ruși; în 1867 a fost cumpărată de SO A. în prezent, 

Maska este stat al SUA.

5-uu născut:
1928: Constantin Corduneanu, matematician român, sta

bilit în SUA din anul 1978
1931: Eugenia Dumitrașcu, artist plastic rumân țd. 2003) 
1940: Monies Ghiuțî, actriță româncă de teatru și film 
1943- Mick Jagger, vocalist, chitarist, compozitor și 

actor britanic (The Rolling Stones)
1949: Roger Taylor, muzician britanic (Queen)
1951: Dan Condurache, actor român de teatru și film
1955: Asif Ali Zardari, politician pakistanez
1959: Kevin Spacey, actor american

Azi este o zi perfectă pentru a 
reevalua prioritățile. Păstrează o viz- li ujB 
iune clară și exprimă-te clar și concis. J \ 
în dragoste, pui în aplicare un plan mai 
vechi, împreună cu persoana iubită.

Vrei să scapi de rutină, însă nu 
știi cum și tinzi să faci diverse greșeli, 
pe care mai târziu va trebui să ți le 
asumi. La sfârșitul zilei veți primi un 
cadou de la partenerul de viață.

1941: Este cucerită Cetatea Albă. Se încheie campania 
I Mlliliti purtată de Armata Română, alături de cea germană, 
j pentru eliberarea nordului Bucovinei și Basarabiei

1845: Al doilea război mondial: Ultimatumul anglo- 
eiina-american care solicita capitularea Japoniei

I945:Partidui Laburist câștigă alegerile generale din 
■iuti Britanie. Căderea de Ia putere a lui Winston Churchill

1956: Egipt: Naționalizarea Canalului Suez
I 1976: Primul card VISA a fost utilizat pentru prima oara

|i|a:j3iompson Travel, în Burlington, Vermont, SUA. fiind 
Howard Bank

Comemorări:
1471: Papa Paul al H-lea (n. 14)7)
1925: Gottlob Frege, matematician și logician german 

(n. 1848)
1967: Alexandru Sigman, fizician român, membru core

spondent al Academici Române (n. 1897)
1975: Ion Cantacuzino. scriitor, producător, scenarist, 

critic și istoric român de film, fiul actriței Maria Filotti (n. 
1908)

1995: Constantin Anastasatu, medic român, membru al 
Academiei Române (n. 1917)

Azi privești spre viitor cu pes
imism. O atitudine pozitivă este 
necesară acum, chiar dacă serviciul îți 
ocupă tot timpul și nu mai ai când să
te vezi cu partenerul de viață. Vorbește deschis 
cu el și te va înțelege.

Ai devenit o enigmă pentru 
partener. Arată-i că nu ai nimic de as
cuns, chiar dacă vrei să-ți păstrezi aura
de mister. Astăzi vei primi laude pen
tru efortul depus în ultima perioadă în acele 
proiecte în care te-ai implicat cu adevărat.

le Bancurile zilei
Doi scoțieni:
- Pe tine te cheamă Vin

cent, așa-i?
-Da.
- Atunci de ce semnezi 

întotdeauna Vin?
- Pentru că la fiecare 

semnătură economisesc un 
cent!

© © ©
Doi scoțieni se plimbă

pe stradă. Trec prin fața 
unui bar, când unul îi spune 
celuilalt:

- Bei o bere?
-Da!
- Atunci grăbește-te! Te 

aștept!
© © ©
Un autostopist scoțian, 

victimă a unui grav accident 
rutier, își revine în spital.

- Am două vești a vă 
spune, îi transmite sora. 
Una bună și alta proastă.

- Întîi cea proastă, te 
rog.

- O să vi se amputeze 
ambele picioare.

- Și cea bună?
- Chirurgul dorește să vă 

cumpere pantofii!
© © ©

- Amice, este întrebat un 
scoțian, cum arată micuții tăi 
gemeni?

- Ooo, sunt nemaipome- 
niți!

- N-ai o fotografie?
- Ba da, uite.
- Dar nu văd decât unul. 

De ce nu i-ai pozat pe amân
doi?

- Nu e nevoie, seamănă 
ca două picături de apă!

Azi este posibil ca cineva să-ți 
ceara ajutorul într-un proiect personal. 
Nu-1 refuza, cândva este posibil să ai 
si tu nevoie de ajutorul lui. Pe plan fi
nanciar nu stai prea bine, însă pe seară este 
posibil să primești o veste bună care are 
legătură cu activitatea profesională.

Azi vei avea o zi agitată. Vei 
primi noi proiecte, pe care trebuie să 
le termini într-un timp foarte scurt. 
Nici la capitolul dragoste nu stai prea bine. Azi 
este foarte posibil să te cerți cu partenerul de 
viață, din cauza stresului. încearcă să eviți acest
lucru.
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înaintea Marii Britanii, a Germaniei și Franței, România se află pe pri
mul loc in ( niunea Europeana din punctul de vedere a! numărului de 
locuri de muncă nou create, aproape 5.000.potrivit monitorizării Em o- 
/ouitd pentru trimestrul doi al acestui an. Pe ansamblu însă, numărul 
lacurilor de muncă a seă’ut în România în perioada menționată.
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Garnitura de consilieri județeni a fost completată
Noii consilieri, Mihaiu Gor- 
cea, Alina State și Corneliu 
Pavel, aflați ca supleanți pe 
listele Partidului Democrat 
Liberal, au depus jurămân

tul, în ședința de vineri a 
Consiliului Județean (CJ) 

Hunedoara. Aceștia i-au în
locuit pe Cristian Vladu, Sil

via Ghenea și Cristian 
Grigor aș, care au renunțat 

la funcții.

Mihaiu Gorcea, Alina State și 
corneliu Pavel i-au înlocuit pe 
Cristian Vladu, Silvia Ghenea și 
Cristian Grigoraș în funcțiile de 
consilieri județeni, după ce PDL a 
decis că cei care ocupă posturi de 
conducere la direcțiile deconcen- 
tr’e sau societățile comerciale cu 

capital de stat trebuie să opteze 
pentru una dintre cele două poziții.

Astfel, directorul general ad
junct la Electrocentrăle Mintia, 
Cristian Vladu, și directorul general 
al Casei Județene de Asigurări de 
Sănătate, Silvia * Ghenea, și-au 
depus demisiile din funcțiile de 
consilieri județeni.

în cazul directorului de la 
Direcția Județeană de Tineret, Cris
tian Grigoraș, CJ Hunedoara a 
adoptat în luna iunie o hotărâre prin 
care s-a decis încetarea mandatului 
de consilier, înainte de termen, pe 
motiv de incompatibilitate.

Unul dintre membrii supleanți 
pe lista PDL, pentru poziția de con
silier județean, a fost directorul Ofi
ciului pentru Protecția 
Consumatorilor Hunedoara, Romi 
Cărmăzan. Aflat în situația de a 
alege, Cărmăzan a optat pentru 
funcția de director.

Mihaiu Gorcea (stânga), Alina State și Corneliu Pavel 
i-au înlocuit pe Cristian Vladu, Silvia Ghenea și Cristian Grigoraș în funcțiile de consilieri județeni ai PDL

în aceste condiții, cei trei con
silieri județeni ai PDL au fost 
înlocuiți cu Mihaiu Gorcea, Alina 
State și Corneliu Pavel, următorii 

pe lista de supleanți ai partidului 
pentru funcția de consilier județean.

Cei trei au fost validați și au 
depus jurământul, în ședința de 

vineri a legislativului județean, 
completând garnitura, de nouă con
silieri, a PDL.

Cătălin Rișcuța

„SIDA cailor” a afectat 
sute de animale din județ

Trenurile soarelui 
pleacă goale spre mare

Anemia infecțioasă ecvină, 
boală cunoscută și sub numele 
de „SIDA cailor” a afectat deja 

sute de cai din județ și conti
nuă să lovească efectivele de 

cabaline ale țăranilor 
hunedoreni.

, Anemia infecțioasă este o boală 
incurabilă care se transmite prin in
termediul muștelor hematofage, a 
seringilor refolosite sau a instru
mentelor de potcovit nesterilizate. 
Potrivit declarațiilor directorului 
Direcției Sanitar Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor (DSVSA) 
Hunedoara, doctorul Mihail 
Rudeanu, în acest an au mai fost iden
tificate în județ șapte cazuri de ani
male afectate de anemie infecțioasă.

în evidențele DSVSA Hune
doara figurau, la începutul anului, 
peste trei sute de animale bolnave, 
lăsate însă în gospodăriile proprietar
ilor până la preluarea pentru sacrifi
care.

„în luna martie, când am preluat 
sarcina de a lichida efectele bolii.

In acest an, au mai fost identificate, 
în județ, șapte cazuri de animale 

afectate de anemie infecțioasă

aveam în evidență 307 animale. Până 
în prezent, am preluat o mare parte 
dintre aceste animale, dar în 
gospodăriile populației se mai găsesc 
încă 80 de cai bolnavi”, a declarat 
Mihail Rudeanu.

Proprieterii 
animalelor bolnave 
vor fi despăgubiți

Una dintre nemulțumirile propri
etarilor de cabaline di județ este aceea 

că primesc mai puțini bani decât li s- 
a promis ca despăgubire pentru ani
male. „Toți caii sacrificați până acum 
au fost diagnosticați în urmă cu doi 
ani, dar au rămas în gospodăriile oa
menilor. Evaluarea s-a făcut la prețul 
de atunci al pieței, dar prețurile au 
scăzut între timp astfel că proprietarii 
primesc acum o sumă actualizată”, 
explică directorul Rudeanu.

Luna trecută inspectorii sanitar 
veterinari au ridicat 19 animale bol
nave, iar despăgubirile vor fi plătite 
în cursul acestei săptămâni. Sumele 
acordate ca despăgubire se plătesc în 
luna următoare preluării animalelor 
bolnave. Zilele trecute au fost luate și 
câteva animale bolnave ale sătenilor 
din Bulzeștii de Sus. Acestora le este 
teamă că nu-și vor primi banii 
promiși pentru animale.

^Oamenii să stea liniștiți pentru 
că există fonduri și vor fi 
despăgubiți”, afirmă Rudeanu. 
Potrivit legii, oamenii care refuză să- 
și predea cabalinele bolnave riscă 
sancțiuni.

Cătălin Rișcuța

Criza economică a făcut ca, 
până acum, trenurile care 

„leagă”partea de vest a țării 
de litoral să circule aproape 
goale. Vânzările de bilete pe 

ruta Deva - Mangalia au scă
zut anul acesta cu 30 la sută, 

față de anul trecut.

Cu câțiva ani în urmă, trenurile 
care mergeau spre mare, în timpul se
zonului estival, erau numite „trenurile 
soarelui” sau „trenurile bucuriei”, 
pentru că își duceau călătorii spre 
destinația de concediu visată. Apela
tivul de trenuri ale bucuriei a dispărut. 
Condițiile din vagoane sunt mizere, 
litoralul românesc decade în fiecare

an, iar turiștii sunt tot mai puțini. 
Prețul unui bilet de călătorie cu un ac
celerat care străbate drumul dintre 
Deva și Mangalia este de aproximativ 
80 de lei; la clasa a doua. Această 
sumă s-a dovedit a fi prea mare anul 
acesta, pentru hunedoreni. Potrivit 
unui reprezentant al Gării Deva, 
numărul celor care au ales anul acesta 
să meargă la mare cu trenul este con
siderabil mai mic decât în anii trecuți. 
Cei care aleg totuși acest mijloc de 
transport optează pentru varianta cea 
mai ieftină: tren accelerat,‘clasa a 
doua. Drumul în astfel de condiții, de 
la Deva la Mangalia durează peste 12 
ore. Chiar și așa, foarte puțini se 
îndură să scoată cu 30 de lei mai mult 
din buzunar, pentru un bilet la cușetă.

(D.M.)

ANUNȚ PUBLIC
SC BERNAINVEST SRL - Petreni, titular al proiectului “Construire și 

dotare pensiune turistică - SALOON sat Băcia, nr.179, comuna Băcia, 
județul Hunedoara, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei dc în
cadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cadrul proce
durilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru 
proiectul “Construire și dotare pensiune turistică - SALOON - propus a fi 
amplasat în satul Băcia, nr.179, comuna Băcia, jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, în zilele de luni-joi, între orele 
8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00, precum și la următoarea adresă 
de internet: www.ap.hd.ro.

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

ANUNȚ PUBLIC
9

S.C. LOMPRY TRANS 
S.R.L.,cu sediul în comuna Bumbești 
Pițic, F.N.,jud.Goij,anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru activi
tatea “Comerț cu ridicata al materi
alului lemnos și prelucrare lemn”, 
având punct de lucru în 
Petroșani,str.Cărbunești, F.N., jud. 
Hunedoara.

Informații suplimentare se pot 
obține la sediul APM Hunedoara.din 
Deva, str. A. Vlaicu nr.25, jud. Hune
doara,de luni până joi,între orele 8- 
16.30 și vineri între orele 8-14.

ANUNȚ PUBLIC
9

SC LAURA CASIANA TURISM SRL, titular al proiectului “Pensiune 
turistică de 3 stele și structură de agrement” anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și 
de evaluare adecvată, pentru proiectul “Pensiune turistică de 3 stele și structură 
de agrement”, propus a fi amplasat în localitatea Ciulpaz, comuna Peștișu Mic, 
jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, în zilele de luni-joi, între orele 
8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00, precum și la următoarea adresă 
de internet: www.ap.hd.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării .prezentului anunț, până la 
data de 30.07.2010. «

http://www.ap.hd.ro
http://www.ap.hd.ro
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Trei eutremure tiu avut Ine in Marea Seitgră, sâmbătă seara, intr-un interval de 
cinci minute, seismele având magnitudini cuprinse intre 2,9 ți 4.3 grade, potrivit site- 
ului Intitulului Național pentru Fizică a Pământului (I.NFP). Potrivit datelor ENFP, 
primul cutremur, de 2,9 grade, a avut loc la o adâncime de trei kilometri, sâmbătă, ta 
ora 18.51, la latitudinea 44.41/\ și longitudinea 32.42E.

Ploaia de la Zilele Municipiului Hunedoarei nu a fost semn de bogăție
Nici vremea nu mai ține cu edilul șef al Hunedoarei

slarfamili ttae&mni au 
desfășurat. la sfârșitul 
săptămânii trecute, o acțiune 
coinii'.i cu reprezentanții 
societății Electrica, filiala 
Petroșani, la solicitarea acestora, 
pentru prevenirea și combaterea 
faptelor ilegale, constând în fur- 
tulde energie electrică. AcSunea 
s-a desfășurat pe raza localității 
[Jricani.

In urma controlului efectuat 
fost identificate trei persoane, 
Laurențiu I’.. dc 30 dc ani, Vasilc 
B., de 40 de ani. și Elisabeta P„ 
de 39 de ani, care se fac vinovate 
de furt de energie electrică prin 
tranșare directa la rețeaua de 
distribuție a energiei electrice, 
fără contor sau prin modificarea 
echipamentelor de măsurat.

Jandarmii au întocmit acte 
de constatare, cu privire la 
săvârșirea faptelor de furt de en
ergie electrică, care vor înaintate, 
pentru continuarea cercetărilor, 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Petroșani..

Tânără rănită grav 
pe trecerea de pietoni

O tânără, în vârstă de 19 
ani, din Hundoara, a fost rănită 
grav de un atuturim, în timp ce 
traversă strada pe trecerea de 
pietoni. Accidentul ș-a produs 
sâmbătă noaptea, în jurul orei 
23:00. Anca P.. dc 21 de ani, din 
municipiul Hunedoara, in timp 
ce conducea un autoturism, pe 
strada Avram lancu, din Hune
doara, nu i-a acordat prioritate de 
trecere și a aceidendat-o grav pe 
Andra I., de 19 ani, din |Hune- 
doara, care traversa strada regu
lamentar, pe trecerea de pietoni, 
în cauză a fost întocmit dosar de 
cercetare penală. pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Eforturile primarului Ovidiu 
Hada de a organiza o ediție de 
excepție a Zilelor Municipiului 
Hunedoara au fost zădărnicite 

de o ploaie mocănească. Cu 
toate că, în orașul de pe Cerna, 
criza economică se simte mai 

abitir decât în alte părți ale ju
dețului, primarul nu s-a zgâr

cit când s-a pus problema 
distracției. Suma de 350.000 de 
lei, din bugetul local, s-a pus la 
bătaie pentru evenimentele pri
lejuite de Zilele Municipiului 

Hunedoara. Această cheltuială 
nu a reușit, însă, să îi bucure 

pe hunedoreni.

350.000 de lei s-au 
dus pe apa de ploaie

O scenă imensă a fost amenajată 
chiar în mijlocul șoselei principale din 
oraș. Bucăți întregi din zona verde de 
pe bulevardul Dacia au fost smulse 
pentru a face loc comercianților de 
nimicuri. Artiști renumiți și cântăreți 
„în trend” au fost angajați să presteze 
pentru hunedoreni. Totalul cheltuit pen
tru Zilele Hunedoarei ajungea lejer 
pentru dotarea câtorva școli sau pentru 
repararea unor străzi din oraș, pe care 
localnicii își strică mașinile. Din păcate 
pentru hpnedoreni, banii cu care au 
contribuit chiar ei s-au dus pe apa de 
ploaie.

Hunedorenii 
nu au mai „uitat 
de foame”

Atmosfera care a fost anul acesta 
la Zilele Hunedoarei demonstrează că 
hunedorenilor nu le arde de distracție. 
De obicei, spectacolul de sâmbătă seara 
scotea în stradă cei mai mulți specta
tori. Ploaia aproape neîntreruptă și 
portofoelul gol i-a ținut, însă, pe. ma
joritatea oamenilor acasă. Hunedorenii 
care au participat totuși la Zilele Hune- 
dorei s-au dovedit a fi posaci. Au 
reacționat doar la melodiile melancol
ice ale lui Ducu Bertzi, care erau în 
concordanță cu starea lor de spirit, și 
numai bărbații au fost mișcați de 
dansurile lascive, interpretate de trupa 
Andreei Bălan. După ce au zăbovit 
puțin în fața scenei și și-au umplut 
plămânii de fumul cu aromă de mici, 
hunedorenii s-au întors la grijile lor de 
acasă. „Nici Zilele Hunedoarei nu mai 
sunt ce erau odată. Cui îi mai arde de 
distracție?! Noi n-avem servicii, orașul 
se duce de râpă, numa’ la conducătorf 
le stă gândul la spectacole. Anu’ ăsta 
n-o mai uitat lumea de foame”, declară 
Vasile Tâmăveanu, un hunedorean 
mâhnit de modul în care a involuat 
orașul în ultima perioadă.

Cu toate că ploaia este considerată 
simbolul bogăției, hunedorenii nu sunt 
în stare să întrezărească nimic bun în 
stropii care au căzut de ziua lor. Fără 
locuri de muncă și fără o administrație 
responsabilă, viitorul Hunedorei este la 
fel de gri ca și cerul de sâmbătă după- 
amiază.

Doriana Matei

Un barbat care s-a rănit cu un topor,

Dosar penal pentru 
conducere sub influența 

alcoolului

Conducătorul unui autotur
ism s-a ales cu dosar de cercetare 
penală, după ce a fost depistat în 
trafic în timp ce conducea auto
turismul sub influența băuturilor 
alcoolice. Daniel K„ în vârstă de 
27 de ani. din Deva, a fost oprit 
de oamenii legii sâmbătă 
noaptea, în jurul orei 23:50, in 
timp ce conducea un autoturism 
ne bulevardul luliu MSniu din 
Deva, deși se afla sub influența 
băuturilor dcoolice. în urma 
testării cu apratul etilotest. a 
rezultat o alcoolemie de 0,58 
mg/l alcool pur în aerul expirat, 
în cauză a fost întocmit dosar de 
cercetare penală.

salvat de jandarmi și
Un bărbat, aflat împreună cu fiul său în 

zona Vârful Drăgoiu, din munții Vâlcan, a 
solicitat ajutorul jandarmilor montani după 
ce s-a rănit cu un topor, împedicându-se de 
coada acestuia. Jandarmii montani și per- 
osonalul ambulanței au intervenit vineri, în 
jurul orei 16.00, pentru a acorda ajutor unui 
bărbat rănit, aflat în zona Vârful Drăgoiu, din 
munții Vâlcan. Fiul bărbatului rănit a anunțat 
la numărul de urgență 112 faptul că tatăl său, 
Anton D., în vârstă de 52 de ani, din Vulcan, 
are o plagă în zona lombară, care sângerează 
abundent, produsă cu un topor. Acesta a mai 
informat echipele de salvare despre faptul că 
zona în care se află este greu accesibilă. „în 
zonă, s-a deplasat o ambulanță și două

Mai multe străzi din 
rămân fără apă.

Furnizarea apei potabile se va sista 
mâine, în Hunedoara, între orele 07.00 și 
17.00.,în cartierul Micro 4, Micro 5 (între 
bulevardul Dacia și strada Eroilor - strada 
Ghioceilor, Independenței, Rândunicii, 
Mioriței, Rozelor), Bicicliștilor, Buituri, V. 
Pârvan, M. Vulcănescu, G. Preoteasa, 1. L. 
Caragiale, Al. Vlâhuță, Poliția Municipiului 
Hunedoara, Liceul II. De asemenea, în 
cartierul Micro I, presiunea apei, la robi
netele hunedorenilor care locuiesc în acea 
zonă, va fi scăzută. Motivul întreruperii îl 
reprezintă montarea unor hidranți în 
intersecțiea bulevardului Dacia cu Bucegi și 
intersecția Dacia cu Mureșului.

încă două zile cu întreruperi 
ale apei potabile

Din cauza montării unor apometre pe 
strada Trandafirilor, din Hunedoara, mier-

salvamotiști
echipaje de jandarmi montani cu un autove
hicul 4X4 și un ATV, pentru a acorda sprijin 
rănitului. în jurul orei 17.30, jandarmii mon
tani și salvamontiștii, care porniseră și ei în 
căutarea bărbatului rănit, au ajuns la acesta. 
Bărbatul cobora, împreună cu fiul său, pe 
Valea Lupșească. Echipele de salvare l-au 
condus la ambulanță, nefiind nevoie ca 
bărbatul să fie imobilizat pe targă”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Hunedoara, locotenent 
Nicolae Răducu. Echipajul medical l-a pre
luat pe rănit și l-a transportat la spitalul din 
Vulcan, pentru îngrijiri medicale de special
itate.

Mihaela Tămaș

Hunedoara

curi, între orele 0T00 și 20.00, mai multe 
străzi din localitate vor rămâne tară apă 
potabilă. Astfel, furnizarea apei se va sista 
pe străzile Trandafirilor, Pinilor, Lătureni, 
Buituri (parțial), Viorele - bl. 5 și 6, O.M, 
Micro 6, Micro 6 Nord, Aleea Pădurii, 
Pădurii, Dr. Cantacuzino, Dr. Marinescu, 
Stejarilor, Cărpiniș, Brădet, Primăverii, 
Carol Davila, Brazilor, V. Babeș, Chizid, 
Bălcescu, Viitorului, Drum Nou, Retezat, 
Obor, Constructorului, Zorilor, T. 
Vladimirescu, S. Bămuțiu, Odobescu, De- 
cebal (parțial), Teilor, Ștefan cel Mare.

Și joi o parte dintre hundoreni vor 
rămâne fără apă la robinete, pentru a putea 
fi morrtap hidranți pe străziie P Xarfidr șl 
George Coșbuc. Astfel, iii intervalul orar 
07.00 - 15.00 va fi sistată furnizarea apei 
potabile pe străzile Coșbuc, Rotarilor, Serei, 
Hășdat. (M.T.)

Consultații gratuite pentru auz și văz
Hunedorenii care au probleme cu 

cele două simțuri, auzul și văzul, pot ben
eficia, începând de astăzi până în 6 au
gust, între orele 8.30 -17.00, de 
consultații gratuite care se efectuează la 
câteva cabinete de specialitate din Deva.

Acest proiect, inițiat de Fundația 
„Europa Țara Mea”, în parteneriat Pri
măria orașului Deva și cabinete de spe- 
cilitate din Deva, are ca scop identificarea 
și sprijinirea persoanelor care se 
confruntă cu probleme auditive și vizuale 
și care, după realizarea testelor gratuite, 
vor beneficia inclusiv de interpretarea 
rezultatelor, primind cea mai eficientă 
soluție pentru rezolvarea problemelor lor.

Campania se adresează cetățenilor 
orașului Deva, indiferent dacă sunt deja 
purtători de aparat auditiv sau de ochelari 
de vedere și indiferent de modelul aces
tora. Cabinetele de audiologie și optică

sunt dotate cu aparatură de ultimă 
generație, capacitatea auditivă fiind 
verificată printr-o serie de investigații ca: 
audiogramă tonală, audiogramă vocală, 
audiogramă în camp liber, impedanță 
(timpanogramă și reflex stapedian) și 
otoemisiune (pentru copii), iar pentru ca
pacitatea vizuală determinări cu ajutorul 
autorefraktometrului computerizat. Per
soanele depistate cu deficiențe de auz și 
văz vor fi diagnosticate, informate și con
siliate de către specialiștii participant la 
programe europene de formare în dome
niu din Germania, Elveția, Spania, An
glia,, Franța, astfel încât să beneficieze de 
soluții complete pentru repunerea în 
formă și chiar pentru reintegrarea socială 
totală, în cazurile de surditate.
* Cei interesați pot afla mai multe de
talii de pe site-ul Primăriei Deva. (M.T.)

Societate Comercială din Deva
angajează

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

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

amenajări de terct

Informații la telefon: 0254/234.448 sau 0723.154.
de luni până vineri între orele 8-16.



g Monden 5Când ești artist îți poți permite orice. Așa pare să fi gândit Răzvan Fodor când și- 
a ales ținuta cu care s-a prezentat în fața ofițerului Stării Civile alături de Irina 
Stan. Cântărețul con venit la telenovele s-a îmbrăcat total atipic pentru cea mai 
importantă zi din viața lui: cu pantaloni de plajă, scurți până la genunchi.

Miss Universe luptă
pentru fratele său autist

---------- 1

Gheorghe Gheorghiu

în spatele unui zâmbet cuceri
tor se poate ascunde o poveste 
tristă. Par vorbe mari, dar care 
sunt cât se poate de reale pen
tru Miss Universe România, 

Oana Paveluc.

Frumoasa de 18 ani nu a intrat 
în concurs pentru a-și îndeplini 
visul de a se vedea pe prima pagină 
a ziarelor, ci pentru că vrea să își 
ajute fratele mai mic, bolnav de 
wtism.

Când luminile se sting și zâm
betul dispare, pentru Oana începe 
tristețea. își amintește cu durere de 
diagnosticul pe care Horia l-a primit 
în urmă cu cinci-șase ani, dar și mai 
mult felul în care micuțul era ocolit 

ceilalți copii normali, atunci 
când ieșea cu el la plimbare.

„Eu și familia am fost foarte 
triști atunci, dar pe mine m-a făcut 
să mă atașez și mai mult de Horia. 
Mai greu era când ieșeam cu el în 
parc. Copiii nu vroiau să se joace cu 
el, iar părinții lor îmi spuneau să nu 
îl mai aduc la joacă cu ceilalți. A 
fost un șoc pentru mine să văd cât 
de răi pot fi oamenii”, a declarat cea 
mai frumoasă româncă pentru Se
cret Life.

V

Pentru Jessica Biel, mâncarea e un drog

Așa că, pentru fratele ei, Oana 
este în stare să suporte orice. 
Muncește din greu 12 ore pe zi, 
mănâncă puțin și nu mai are timp de 
distracții. La 18 ani, nu vrea să 
schimbe întreaga lume și să o facă 
mai bună, ci vrea să îi ofere o șansă 
la o viață normală fratelui ei.

Deși autist, Horia este suprado- 

tat. La 11 ani, știe toate cele 700 de 
specii de dinaozauri care au existat, 
a memorat atlasul de anatomie 
umană și a învățat chiar patru limbi 
străine. Pentru acest suflet inocent 
merită să zâmbească. Chiar dacă în 
spate se ascund lacrimi.

Are un corp de vis, pe care l-a 
obținut cu multă muncă. Dar 
Jessica Biel recunoaște că, 

pentru ea, mâncarea creează 
dependență și îi influențează 

starea fizică și psihică.

Vedeta din serialul „Al șaptelea 
cer” a mărturisit că i se face poftă 
de snaksuri atunci când filmează, 
pentru că are nevoie de putere ca să 
poată munci timp de 18 ore.

„Simt că mâncarea este un 
drog. Când nu mănânc cum se cade 
am mai puțină energie, corpul meu 
arată diferit, ceea ce înseamnă că va 
arăta așa și în film.

Arăt diferit și la față. Vreau să 
simt că pot lucra 18 ore la film, dacă 
trebuie să facem acest lucru, și mă 
simt încrezătoare în legătură cu 
sănătatea mea. Așa că, atunci când 
muncesc sunt foarte disciplinată. 
Când nu muncesc, nu”, a declarat 
actrița.

însă, deși își restricționează 
adesea poftele, Jessica adoră și pro
dusele fast-food.

„îmi place mâncarea. O ador. 
Dar sunt foarte disciplinată și plic
tisitoare în marea majoritate a tim
pului. Este atât de adevărat!”, a 
completat starul.

iubește din nou
„Dar unde dragoste nu e, 

nimic nu e”, cânta cândva Gheo
rghe Gheorghiu. Iar iubirea nu l-a 
ocolit niciodată.

Drept pentru care, la 56 de 
ani, cântărețul este din nou 
îndrăgostit. Și nu oricum. Cea 
care i-a furat inima are 23 de ani 
și este din Pitești.

Cei doi s-au cunoscut la pe
trecerea de lansare a noului album

Inna e Hot
Se bucură de un succes 

răsunător în întreaga lume, a fost 
declarată cea mai sexy femeie de 
către revista FHM și Inna nu se 
ferește să le arate tuturor că își 
merită titlul.

Frumoasa cântăreață a postat 
unele fotografii cu ea, din vacanța 
în Cipru, pe siteul personal. Și 
dacă tot i s-a dus vestea că are un 
posterior apetisant, vedeta s-a 
lăsat imortalizată din toate unghi
urile.

Fără pic de celulită și fără 
nicio vizită la cabinetul medical, 
după cum susține chiar ea, Inna 
are de ce să fie mândră.

Și, spre deosebire de alte dive 
autohtone, interpreta hitului 
„Hot” nu se ferește nici să se lase 
fotografiată atunci când iese din 
duș. Nici nu ar avea de ce. Arată 
la fel de bine, chiar și nemachiată!

Cameron Diaz și Tom Cruise au 
strălucit la premiera noului film

Categoric, Katie Holmes are de 
ce să își facă griji de strânsa legătură 
care există între Cameron Diaz și 
Tom Cruise. Cei doi au deja două 
filme împreună, iar chimia dintre ei 
este vizibilă chiar de la prima vedere.

S-a remarcat acest lucru și la 
premiera londoneză a filmului lor, 
„Knight and Day”. Cu o rochie argin
tie, scurtă, care îi punea în evidență 
silueta, Cameron Diaz a reușit clar să 
eclipseze pe celelalte vedete care au 
spus „Da” invitației.

Mult mai șters a fost Tom 

al artistului „îndrăgostește-te de 
mine”, de la Mangalia, iar la scurt 
timp s-au făcut nevăzuți, plecând 
cu mașina cântărețului.

Iar dacă tot a înțeles cum e cu 
lipsa iubirii, acum Gheorghe Ghe
orghiu experimentează cu 
siguranță cealaltă variantă, cu: 
Dragostea nu are vârstă. Dar care 
va fi următorul pas?

/r
Cruise, care a preferat să fie în 
„opoziție” cu partenera lui din film, 
optând pentru o cămașă și blugi bleu
marin.

însă ceea ce a surprins pe toată 
lumea a fost momentul în care 
protagoniștii s-au privit în ochi. Toți 
cei de față au fost de părere că dacă 
starul din „Top Gun” nu era însurat, 
cu siguranță s-ar fi născut o frumoasă 
poveste din dragoste. Dar de când țin 
cont de astfel de reguli vedetele de la 
Hollywood?

)



Călătorie prin Ținutul Aurului
Unul dintre cele mai impor
tante și mai vechi drumuri, 
care pleacă de la Deva spre 

vest, traversează Mureșul, iar 
după câțiva kilometrii ajunge 
la Bejan, de unde se bifurcă 

spre nord către Brad, localitate 
intrată în istorie ca centru al 
uneia dintre cele mai intense 
activități miniere din Munții 

Apuseni.

Periplu 
pe drumul aurului

Ne abatem pentru o clipă de la 
drumul principal care se împarte din 
nou și pe o variantă laterală pătrundem, 
dincolo de calcarele de la Băița - 
Crăciunești, într-un peisaj de vis, spre 
inima Munților Metaliferi. Situat doar 
la 20 de kilometri de Deva, endocarstul 
din Măgura Băiței și Dealul Măgurii, 
situate de o parte și de alta a Văii 
Căianului, este reprezentat prin peșteri 
fosile care, în Pleistocenul superior, 
erau deja uscate. El reprezintă unul din
tre cele mai interesante obiective turis

In incinta fabrcn lEftA

tice din acest colț al Munților Metalif
eri. Ne aflăm la granița virtuală a acelui 
sector muntos delimitat de culoarul 
Deva - Ormindea și Valea Ampoiului 
care se extinde la nord de Mureș, din
colo de depresiunea Brad, până spre 
Roșia Montană și Baia de Arieș, format 
dintr-o complicată structură de roci 
cristaline extrem de vechi și roci sedi
mentare mai noi, străbătute ulterior de 
corpuri de roci vulcanice și subvul- 
canice care au produs importante 
mineralizații. El a intrat în istorie 
datorită bogatelor sale zăcăminte de 
metale prețioase sub numele de „Patru
laterul Aurifer”. O denumire mai mult 
descriptivă, simbolică decât geografică 
a unei suprafețe delimitate de câteva 
dintre cele mai importante așezări 
miniere din această regiune Carpatică: 
Brad, Săcărâmb-Certej, Zlatna sau Baia 
de Arieș. Specialiștii geologi au denu
mit-o subprovincia metalogenetică a 
Munților Metaliferi, iar asta datorită 
particularităților legate nu doar de 
evoluția geologică și tectonică a struc
turilor mineralizate, ci și de modul de 
asociere a metalelor în zăcăminte. Cât 
de importante au fost zăcămintele Met
aliferilor o dovedește și istoria de două 
ori milenară a exploatării aurului.

Bradul, orașul 
care trăiește 
dintr-o glorie apusă

Primul popas obligatoriu este la 
Brad, în polul uneia dintre cele mai în
delungate, importante și prolifice 
activități miniere de extracție a 
prețiosului metal. O dovedesc atât de
scoperirile arheologice, obiectele de 
bronz găsite în 1890 în urma săpăturilor 
la construcția căii ferate, cele de epocă 
dacică, necropola romană de la 
Muncelul - Ruda Brad, galeria minieră 
„Treptele Romane” de la Musariu, dar 
și modul de organizare minieră, 
instalațiile tehnologice și clădirile 
Societății „Mica” rămase din perioada 
interbelică. Și sunt multe aceste 
însemne ale trecutului mineresc 
aproape continuu cu care pe bună drep
tate se mândresc localnicii. Insă dincolo 
de crezul lor de o viață și de mîndria de 
a fi miner, din motive pe care nu le vor 
putea niciodată înțelege, destinul lor s- 
a frânt, căci nimeni nu mai extrage în 
prezent vreun gram de metal din minele 
de aur de aici sau de aiurea din Româ
nia. S-au închis și ultimele galerii de 
mină, iar de „febra aurului” care a 

încins mai bine de două milenii aceste 
meleaguri ne vor aduce aminte doar ru
inele care se mai păstrează până astăzi.

în căutarea 
metalului galben

Spre deosebire de marile 
zăcăminte de pe glob, cunoscute pentru 
rezervele lor uriașe, precum cele din 
Africa de Sud, Canada, Siberia, sau 
Australia, aurul provenit din Apuseni, 
apare practic din punct de vedere mor
fologic și cristalografie sub cele mai 
spectaculoase forme. Ca pretutindeni 
pe glob, și în Munții Apuseni, uneltele 
și metodele folosite, pentru'prelucrarea 
minereului, concentrarea și separarea 
aurului au evoluat funcție de necesități 
și de perioadele istorice, iar odată cu in
troducerea noilor tehnologii au intrat în 
circuitul economic și porțiuni de 
zăcământ considerate cândva „sărace”, 
în comparație cu perioada romană, în 
care se axploatau zonele filoniene ex
trem de bogate, mai ales acelea în care 
aurul era vizibil cu ochiul liber și se 
putea extrage relativ ușor, în zilele 
noastre s-a ajuns, datorită metodelor și 
tehnologiilor extrem de sofisticate, să 
se extragă prețiosul metal din rocile

care au o concentrație de cel puțin 
gram la tona de minereu. A; 
înseamnă că pentru a un cercel de do 
grame și jumătate de aur trebuie pre: 
crate 2500 de kg de minereu. în m 
paradoxal, aurul, rezultat în urma aci 
tui efort, scump plătit de-alungul ti 
pului, este utilizat ca material în sii 
în diversele tehnologii modeme, dc 
în proporție de 20 la sută. Restul, 
tezaurizează sau se transformă în br 
teri.
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Gura Barza 
sau rămășițele 
mineritului

Dar să ne reîntorcem la soarta câ
torva din celebrele exploatări miniere 
din faimosul patrulater aurifer. Practic 
s-au închis toate minele de aur din 
România atât cele de la Baia Mare, din 
Maramureș cât și cele din Apuseni. Să 

orba de epuizarea lor, de protecția 
mediului, de incompetență sau de 
altceva? După cum susțin specialiștii 
geologi, geofizicieni sau ingineri 
minieri, singurii în măsură să analizeze 
concret și să găsească soluții și răspuns 
la aceste întrebări, regiunea Munților 
Metaliferi, intrată deja în istorie ca „pa
trulaterul aurifer”, mai are încă multe 
de spus. Printre ultimele complexe 
miniere închise, sau intrate în conser
vare cum a fost denumit în mod „sa
vant” procesul de distrugere a tradiției 
mineritului românesc, se află și cel de 
la Gura Barza, localitate situată în ime- 
jțata vecinătate a Bradului, care de-a 

lungul istoriei sale a jucat mai mult un 
rol administrativ. Din colonia minieră 
de odinioară nu a mai rămas nimic, iar 

'e galeriile de mină sau temeliile 
fostelor construcții anexe ale fostei 
societăți miniere, neantizate acum, s-a 
lăsat uitarea. Undeva deasupra Văii Ar
sului, sub lumina incisivă a sorelui de 
vară, piramidele rotunjite de vreme ale 
vulcanilor dorm somnul milioanelor de 
ani, iar peste fosta așezare minieră s-a 
așternut definitiv tăcerea. Sătul de atâta 

așteptare și nepăsare, aurul s-a ascuns 
și el parcă mai adânc în stânca de sub 
trunchiurile copacilor. Dincolo de Valea 
Arsului spre sud se află un alt punct 
cândva celebru pe harta imaginară a Pa- 
trulaferului aurifer: Băița - Crăciunești.

Polul Telurului

în cadrul Patrulaferului Aurifer 
una dintre cele mai celebre structuri 
mineralizate rămâne cea de la 
Săcărâmb - Certej - Hondol. Prin anii 
'70 ai secolului trecut, s-a întâmplat aici 
un grav accident minier bine ascuns de 
regimul comunist de atunci. După mai 
multe zile de ploi torențiale, într-una 
din nopți, barajul lacului de decantare 
a sterilului situat undeva în amonte de 
colonia minieră s-a rupt, iar apele 
noroioase au distrus totul în cale. Nici 
până astăzi nu se conoaște numărul 
exact al victimelor dispărute sub ru
inele clădirilor îngropate sub tonele de 
noroi. Viața și-a reluat treptat cursul ei 
firesc, iar mina de la Hondol, una dintre 
cele mai noi din România acelor vre
muri, și-a reluat activitatea. Dar să 
revenim la ceea ce a făcut celebru 
zăcământul de la Săcărâmb. Este vorba 
de prezența telurului și de faptul că în 
zăcămintele de la Săcărâmb s-au iden
tificat peste o sută de minerale dintre 
care pentru prima dată în lume, printre 
telururi și sulfosărurile de aur și de 
argint: săcărâmbitul, alături de silvanit, 
scorodit, pirofirit, rodonit, stibiuconit și 
valentinit. Unii specialiști discută chiar 
de un pol al Telurului ca element defin

itoriu pentru zăcămintele de aur din 
.Munții Apuseni. Dar asta nu este sin
gura ciudățenie din această regiune a 
Metaliferilor. S-a constatat că în imedi
ata vecinătate a zăcămintelor de aur 
apar și acumulări, ce-i drept de vârste 
diferite de cupru, sub formă de 
calcopirită diseminată în corpuri sub- 
vulcanice exploatabile în carieră cum 
este și cea de la Coranda. Un alt caz 
celebru este cel al Roșiei Montane care 
este un zăcământ exclusiv aurifer și 
care se află la doar câțiva kilometri de 
marele zăcământ de cupru de la Roșia 
Poieni. Unii cercetători susțin și 
argumentează o asemenea bipolaritate 
a acumulărilor de aur și de cupru. Dacă 
lucrurile se dovedesc a fi adevărate, iar 
regula se confirmă ipoteza ar putea să 
devină un instrument important în 
prospectarea zăcămintelor de acest tip. 
Până atunci rămân incertitudinile, 
speranțele, dar și niște cariere imense, 
veritabile răni deschise în fața muntelui 
care netratate pot afecta pe termen lung 
mediul înconjurător.

Baia de Criș, 
o baie străveche

Undeva la nord, nord-vest de Brad 
se află o altă localitate celebră Baia de 
Criș, atestată arheologic încă de pe vre
mea romanilor. Unele surse istorice 
afirmă că pe teritoriul ei-a existat o 
„baie” de spălat aurul încă în vremea 
stăpânirii romane. Localitatea ar fi 
putut fi întemeiată deci de către 
„băieșii” care spălau aurul de pe văile 
Țebei și Caraciului. Printre cele mai in
teresante descoperiri se numără, alături 
de cele patru statui antropomorfe lu
crate în piatră, descoperite în locul 
numit Fântâna Borchii, cunoscute ca 
menhirii de la Baia de Criș, urmele 
unor activități de minerit din antichitate 
găsite în locul numit „La Ptincuri”.

Estomparea 
amintirilor 
la Baia de Arieș

La capătul nord-estic al aliniamen
tului pe care se înșiră principalele 
zăcăminte de minereuri din Munții 
Metaliferi se află localitatea Baia de 
Arieș. în perimetrul minier Baia de 

Arieș, s-au exploatat de-a lungul tim
pului două tipuri distincte de 
zăcăminte: plumbo-zincifere și auro-ar- 
gentifere. Deschise cândva prin lucrări 
miniere orizontale și verticale, galerii 
de coastă și puțuri, zăcămintele aban
donate în prezent, ca și iazurile de de
cantare de la suprafață, au fost trecute 
în conservare. în curând nu își vor am
inti de ele decât cei mai vârstnici 
locuitori ai acestei localități cândva în
floritoare și care își caută astăzi printre 
cei tineri un nou mod de a păși spre vi
itor.

Și aici ca pretutindeni în fostele 
zone miniere din acest controversat pa
trulater aurifer există nostalgia vre
murilor de altădată, dar și speranța că 
se mai poate face încă ceva sau cineva 
care va veni, le va schimba oamenilor 
soarta. Există planuri, spun specialiștii 
bine puse la punct, prin care se vor ex
ecuta lucrări de conservare ale galeri
ilor. Toate depozitele de steril și precum 
și platformele rămase în urma iazurilor 
de decantare urmează să fie amenajate 
în așa fel încât ele să nu devină un peri
col pentru viitor.

Până atunci, locuitorii acestor 
ținuturi încearcă să se obișnuiască cu 
gândul că timpul nu se va mai întoarce 
niciodată înapoi, iar natura, încet dar 
sigur, va recucerii centimetru cu cen
timetru fiecare palmă din pământul 
răscolit de oameni, iar de urmele fostei 
exploatări miniere, năpădite acum de 
vegetație, vor pomeni poate doar 
poveștile spuse de bătrâni nepoților.

Un El Dorado 
românesc

Povestea s-ar putea încheia aici, 
așa cum s-ar fi putut încheia și la Baia 
de Criș, la Brad sau la Săcărâmb 
Certej, și totuși. Nu putem părăsi 
această regiune a Metaliferilor intrată 
deja în legendă pentru zăcămintele sale 
de aur fără să ne oprim undeva în 
amonte de Baia de Arieș, la confluența 
râului rege al Apusenilor, cu... pârâul 
Roșiei. Odată cu apele Arieșului se 
scurg la vale și poveștile care coboară 
de sus din munți, de la Roșia Montană, 
controversata localitate minieră, care a 
făcut încă odată celebru deja vestitul 
patrulater aurifer din Munții Metaliferi. 
Despre zăcământul de aur de la Roșia 
Montană și consecințele exploatării lui 
au vorbit mult prea multă vreme doar 
cei care nu trebuie, lăsându-i pe 
specialiști, cei mai îndreptățiți să-și 
spună părerea, să țipe în zadar. Despre 
soarta acestui zăcământ care conține 
opt milioane de uncii de aur, cel mai 
mare din Europa în acest moment, vom 
mai avea ocazia să scriem. Până atunci, 
un lucru este cert: duhul aurului mai 
dăinuie și va dăinui cu siguranță multă 
vreme în inima oamenilor acestor 
ținuturi care au trăit și s-au hrănit din- 
totdeauna cu speranța că-1 vor regăsi și 
că cineva va veni să le arate din nou 
calea către inima filonului.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuta
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Statul va returns cetățenilor, în baza bonurilor fiscale, o parte din 
stimele cheltuite pentru bunuri, inclusiv pentru alimente, măsura 
urmând să fie inclusă în această toamnă în Codul Fiscal în scopul 
combaterii evaziunii fiscale. a anunțat sâmbătă premierul Emil Boc.

0 SUA și Coreea de Sud 
au început aplicațiile navale 
comune în Marea Japonie

Durata de pregătire pentru medici 
prin rezidențiat, redusă cu un an 
pentru 36 din Șgjdejspecialități

Statele Unite și Coreea de Sud au 
început duminică manevre navale co
mune în Marea Japoniei, pentru a trans
mite "un mesaj clar" regimului de la 
Phenian, care a amenințat că va recurge 
la "o descurajare nucleară puternică".

Exercițiile sunt primele dintr-o 
serie de șase aplicații care au ca scop 
"să adreseze un mesaj clar Coreei de 
Nord, căreia să-i transmită că acest 
comportament agresiv trebuie să 
înceteze", conform unui comunicat 
comun al secretarului american al 
Apărării, Robert Gates, și omologului 
său sud-coreean Kim Tae-Young.

Coreea de Sud și SUA acuză Phe
nianul pentru scufundarea, la 26 martie, 
a navei militare sud-coreene Cheonan, 
într-un incident soldat cu moartea a 46 
de militari. Autoritățile de la Washing
ton și Seul se bazează pe concluziile 
unei anchete internaționale, care a 
acuzat Coreea de Nord că a provocat 
scufundarea navei, în apropiere de linia 
de demarcație maritimă dintre cele 
două țări.

Mai mult de 50 de cadavre au
fost descoperite în nouă gropi 
comune din nordul Mexicului

Cel puțin 51 de cadavre au fost 
descoperite în nouă gropi comune ile
gale în apropiere de orașul industrial 
Monterrey, aflat în nordul Mexicului, 
au anunțat, sâmbătă, surse judiciare 
mexicane.

"Până în prezent au fost de
scoperite 51 de cadavre", a declarat di
rectorul Biroului oficial pentru 
investigații, Adrian de la Garza.

Parchetul din statul Nuevo Leon 
anunțase inițial că gropile comune 
conțin 38 de trupuri neînsuflețite.

Cele 51 de cadavre, descoperite în 
municipalitatea Juarez, au fost exhu
mate începând de vineri. Două dintre 

\acestea aparțin unor femei, a precizat

Prima aplicație, care se va încheia 
la 28 iulie, va mobiliza 8.000 de mili
tari americani și sud-coreeni, circa 20 
de submarine și nave, printre care se 
află și portavionul George Washington, 
precum și 200 de avioane, inclusiv 
aparate de vânătoare F-22 Raptor.

"USS George Washington a 
părăsit portul Busan duminică, în jurul 
orei locale 7.00 (1.00, ora României). 
Portavionul se îndreaptă către Marea 
Japoniei, pentru a participa la 
exerciții", a declarat un purtător de cu
vânt american.

Alte nave au plecat tot de la 
Busan sau din portul Jihae, îndrep- 
tându-se către Marea Japoniei, unde se 
vor alătura altor elemente ale Flotei a 
7-a americane.

Inițial, aplicațiile erau programate 
să se desfășoare în Marea Galbenă, dar 
au fost transferate în Marea Japoniei în 
urma protestelor autorităților chineze. 
Următoarele exerciții vor include însă 
și aplicații în Marea Galbenă.

de la Garza, adăugând că majoritatea 
cadavrelor au fost probabil îngropate 
cu circa 15 zile în urmă și pot fi identi
ficate.

Autoritățile au declanșat o 
anchetă pentru a afla din ce grupare 
făceau parte victimele, majoritatea 
fiind tatuate și prezentând urme de 
tortură.

Regiunea Monterrey, unde își au 
sediul marile companii industriale 
mexicane, este, de mai multe luni, 
teatrul unor confruntări violente între 
cartelul Golfului și banda Zeta, fostă 
aliată din care fac parte foști militari 
care s-au alăturat grupărilor crimei or
ganizate.

Violențele legate de "războiul 
cartelurilor" s-au soldat cu 7.000 de 
victime de la începutul anului, conform 
Ministerului mexican de Interne, care 
afirmă că anul trecut confruntările din
tre bande și forțele de ordine s-au sol
dat cu 9.000 de morți.

De la venirea la putere în 2006 a 
președintelui Felipe Calderon, care a 
mobilizat 50,000 de militari suplimen
tari pentru a lupta împotriva 
traficanților de droguri, confruntările s- 
au soldat cu aproape 25.000 de victime.

Durata de pregătire pentru medici, 
prin rezidențiat, va fi redusă începând 
cu concursul din acest an, astfel încât 
pentru 36 dintre cele 59 de specialități 
medicale perioada va fi redusă cu un 
an, informează, duminică, Ministerul 
Sănătății.

Măsura este prevăzută în noul 
Ordin al ministrului Sănătății, OMS 
1041/16.07.2010, publicat în Monitorul 
Oficial de vineri.

"Am scutit astfel 36 de ani pentru 
pregătirea în specialitate. Avem două 
avantaje prin aplicarea noilor prevederi. 
In primul rând, vom obține formarea 
mai rapidă a medicilor specialiști care 
intră să lucreze în spitalele din Româ
nia, pe de altă parte venim in sprijinul 
medicilor care nu vor mai fi nevoiți să 
aștepte ani întregi pentru a putea pro
fesa. De asemenea, prin aceste măsuri 
ne vom alinia și noi prevederilor eu
ropene, conform Directivelor în 
vigoare", a declarat ministrul Sănătății, 
Cseke Attila.

Cea mai scurtă durată de pregătire 
în specialitate a rămas trei ani, iar cea 
mai lungă perioadă este de șase ani.

Nu va mai exista rezidențiat cu du
rata de șapte ani. Conform normelor 
vechi, ca să obțină specializări în

Vaccinul ar putea fi înlocuit de un plasture
Cercetătorii se așteaptă ca acest tip 

de plasture să le permită într-o bună zi 
oamenilor să se vaccineze singuri.

Un plasture pentru vaccinare ar 
putea înlocui în viitor tradiționalele și 
dureroasele seringi și ar putea stimula 
imunitatea împotriva mai multor tipuri 
de maladii, inclusiv a gripei, au anunțat 
cercetătorii americani.

Noul tip de plasture conține 100 
de ace microscopice care se dizolvă în 
piele.

Testele efectuate pe șoareci au rel

chirurgie generală, chirurgie 
cardiovasculară și neurochirurgie, 
medicii erau nevoiți ca, după cei șase 
ani de pregătire universitară, să mai 
învețe, în plus, încă șapte ani. în 
prezent, pentru a obține aceste 
specializări durata de pregătire este de 
șase ani.

Anul acesta, concursul de 
rezidențiat va avea loc în 21 noiembrie. 
Metodologia de desfășurare a concur

evat faptul că noul dispozitiv obține din 
partea organismului o mai bună reacție 
imunitară comparativ cu seringile 
tradiționale.

Potrivit autorilor americani, al 
căror studiu a fost publicat în revista 
Nature Medicine, acest tip de plasture 
le va permite într-o bună zi oamenilor 
să se vaccineze singuri.

Fiecare plasture, conceput de 
cercetătorii americani de la Emory Uni
versity și de la Georgia Institute of 
Technology, conține 100 de "micro- 
ace" a căror lungime este de 0,65 
milimetri. Acele sunt astfel concepute 
pentru a penetra straturile superioare 
ale pielii și să se dizolve la contactul cu 
acestea.

Pentru a testa noul dispozitiv, 
cercetătorii americani au înmuiat aceste 
ace în vaccin antigripal. Primul grup de 
șoareci a fost injectat cu acest vaccin cu 
ajutorul tradiționalelor seringi hipoder
mice, iar al doilea grup cu ajutorul 

sului va fi publicată săptămâna viitq
Raportat la anul trecut, nu vor e> 

ista modificări în ceea ce privește bit 
liografia sau locul de desfășurare 
concursului.

Măsurile Ministerului Sănătăț 
sunt susținute de către Asociați 
Universităților de Medicină și Farmaci 
și de asociațiile și federațiile studențilc 
mediciniști.

noilor plasturi. Plasturii fără vaccin a 
fost aplicați pe al treilea grup d 
șoareci.

La trei luni după vaccinare 
medicii americani au descoperit fa’ 
că noul tip de plasture a declanșaiS 
răspuns imunitar mult mai pronunțat 1 
șoarecii infectați cu virusul gripei, corn 
parativ cu vaccinarea standard.

Dacă noul tip de plasture se v 
dovedi eficient și în timpul testelor vi 
itpare, el va pune capăt nevoii de a ave 
pregătire medicală pentru a putea fac 
o injecție și va transforma vaccinare 
într-o procedură nedureroasă, la în 
demâna tuturor oamenilor.

Noul tip de plasture va simplifice 
totodată, vaccinările în masă, practicat 
în perioada pandemiilor.

Medicii americani consideră c 
acest plasture va putea fi folosit și pen 
tru alte tipuri de imunizare, nu doar îm 
potriva gripei, și va avea același cost c 
o seringă medicală.



e Dat fiind faptul că Jiul nu a plătit datoria de 150.000 de euro către foștii jucători, 
„minerii” au toate șansele să nu evolueze în Liga a treia. Astfel^ oficialii Jiului 
susțin că nu vor putea plăti acea datorie și că în momentul di față negociază 
cumpărarea unui loc în Liga a treia, ceea ce îi costă de zeci de ori mai puțin. Luni, 26 iulie 2010

O singură semnătură a despărțit
FC Hunedoara de Liga a treia

Rapid debutează 
cu o victorie în noul sezon, 
scor 2-0 cu FC Vaslui

Chiar dacă a demisionat din 
. postul de președinte a echipei 

FC Hunedoara, Gelu Simoc a 
dorit să clarifice lucrurile le
gate de posibila prezență în 

liga a IlI-a.

„Vreau să infirm cele spuse de 
domnul primar, Ovidiu Hada, în 
legătură cu solicitarea unor bani publici 
pentru cumpărarea unui loc de liga a 
IlI-a. Noi aveam un sponsor care era 
dispus să achite suma necesară în mod 
integral, fără ca municipalitatea să con
ți „ii ie cu vreun leu. Am fost la 
București alături de reprezentanții 
acelei formații, și am făcut actele nece
sare la Comisia Juridică, tot pe cheltu
iala sponsorului, fiind nevoie și de 
semnătura de împuternicire a lui Ovidiu 
Hada în calitate de primar al municipi- 
ulw' Hunedoara. Documentele necesare 
a ost trimise prin fax la data de 12 
iulie, însă ele nu au mai fost trimise 
înapoi deși l-am contactat pe acesta în 
mai multe rânduri. Astfel, demersul de

Pandurii Târgu Jiu - Unirea Urziceni 0-0

fuziune a intrat în impas deși de Liga a 
treia ne mai despărțea o singură 
semnătură, care nu ar fi costat bugetul 
public nimic. în eventualitatea în care 
actele finale ar fi fost depuse și apro
bate la Federație, FC Hunedoara s-ar fi 
și întărit pentru noul sezon”, a declarat 
Gelu Simoc. Acesta a mai ținut să pre

cizeze faptul că: „am discutat cu mai 
mulți jucători și chiar urmau să vină la 
Hunedoara un atacant de la Sânnicolau 
Mare, dar și un fundaș și un portar foști 
componenți ai chipei CFR Timișoara. 
Din păcate transferurile celor trei au 
picat în urma nerealizării fuziunii în 
liga a IlI-a”.

Echipa Rapid București a debutat 
cu o victorie în ediția de campionat 
2010/2011, învingând, vineri, pe teren 
propriu, cu scorul de 2-0, formația FC 
Vaslui, într-un meci din prima etapă a 
Ligii I.

Golurile au fost marcate de Herea în 
minutul 27 și Cesinha în minutul 79. 
Herea a deschis scorni în minutul 27, cu 
capul, de la un metru, după o lovitură 
liberă executată de Spadacio, de pe partea 
dreaptă. în minutul 79, Cesinha a înscris 
tot cu o lovitură de cap, din interiorul 
careului mare, după o centrare venită, de 
asemenea, de pe partea dreaptă, de la 
Spadacio. Din minutul 76, oaspeții au 
jucat în inferioritate numerică, după elim
inarea fundașului Milanov, care a primit 
al doilea cartonaș galben pentru henț.

La meci au asistat aproximativ 
10.000 spectatori, printre care 
selecționerul Răzvan Lucescu și fostul 
internațional Ilie Bălăci, acesta urmărind 
jocul de lângă directorul tehnic al echipei 
gazdă, Nicolae Manea. Antrenorul Mar
ius Șumudică, aflat la debut pe banca 
tehnică a Rapidului într-un meci oficial, 
a fost aplaudat de spectatori. De aseme
nea, atacantul formației FC Vaslui, Daniel 
Pancu, rezervă la acest meci, a fost acla
mat de spectatori la intrarea în stadion, 
după care fostul jucător al Rapidului a 
scandat, alături de galeria gazdelor, îm
potriva echipei Steaua. Fanii rapidiști au

atTșatșTiiiînanrîîT cu inscripția:,.Sub 
orice culori și sub orice stemă / Pancu va 
purta în suflet o singură emblemă”. Ata
cantul brazilian Cassio nu a făcut parte 
din lotul Rapidului pentru acest meci, 
deoarece nu i-a sosit cartea verde și nu a 
putut fi legitimat.

Rapid București: 33. Bomescu - 2. 
Rui Duarte, 4. M. Antonio, 23. M. Con
stantin, 19. Bozovici - 14. Roman (20. 
Grigorie 73), 15. Lazăr, 30. Spadacio, 7. 
Cesinha (6'Ezequias ’85) - 21. Sburlea, 
10. Herea (8. Grigore ’57). Antrenor: 
Marius Șumudică.

FC Vaslui: 1. Cemiauskas - 20. Mi
lanov, 85. Gladstone, 3. Papp, 27. Luz - 
4. Genchev, 23. Pavlovic (30. R. Costin 
’86) - 18. L. Sănmărtean, 80. Wesley, 10. 
Gerlem (31. Gheorghiu 73) - 9. Burdujan 
(21. Bodipo ’63). Antrenor: Juan Ramon 
Lopez Caro.

Echipa Unirea Urziceni a ter
minat la egalitate, scor 0-0, 

meciul disputat, vineri, în de
plasare, cu formația Pandurii 

Târgu Jiu, în prima etapă a 
Ligi I.

,-,A fost un meci nebun care se putea 
încheia cu orice rezultat, mai puțin cu 0- 
C să ne luăm după desfășurarea par- 
tioci. Și până la urmă a fost 0-0. Echipa 
Pandurii a jucat extraordinar până în min
utul 70, după care a făcut tot ce a putut să 
tragă de timp, asta am văzut eu, că au stat

pe jos. Când ai două bare și ratezi două 
ocazii, cum au fost cele ale lui Frunză și 
Dale, nu poți să fii mulțumit, numai că și 
Pandurii puteau să înscrie, asta e cert. 
Fiindcă au făcut un joc foarte bun. Din 
păcate s-a creat emulația de care mă 
temeam, echipa e foarte bine pusă în teren 
de Badea și ne-au făcut un rfleci greu. 
Cred că vor suferi multe echipe aici”, a 
spus Mihai Stoica. „Nu cred că se poate 
spune că Radu Petrescu a dat 5 la sută 
pentru oaspeți, dar în final a fost o fază 
grea și o greșeală de arbitraj. în opinia 
mea a fost gol valabil pentru Pandurii, eu 
așa am văzut că a fost gol valabil marcat 
de Pandurii în ultimul minut de prelun
giri. Sunt fair-play, de ce să spun altfel 
dacă asta am văzut? E fază grea, dar mie 
mi s-a părut că a fost gol valabil”, a pre
cizat Mihai Stoica.

Antrenorul echipei Pandurii Târgu 
Jiu, Ionuț Badea, a declarat, vineri, după 
meciul cu Unirea Urziceni, scor 0-0, că 
din punctul său de vedere gruparea 
gorjeană a câștigat meciul disputat în 
prima etapă a Ligii I. „Felicit jucătorii 
pentru prestația de azi, pentru efort și pen
tru dăruire. A fost un meci cu implicații 
psihologice destul de mari. Spun 
felicitări, dar nu numai pentru jocul pre
stat. Din punctul meu de vedere noi am 

câștigat azi pe teren. Au fost mai multe 
momente psihologice, puteam să în
scriem goluri din câteva ocazii clare pe 
care le-am avut, de asemenea și adver
sarul a avut câteva oportunități de a 
marca. Cred că a fost un meci frumos 
pentru publicul spectator. Mă bucur pen
tru acest public minunat care azi a văzut 
o partidă frumoasă, sperăm să îi avem 
alături la fiecare partidă alături de noi, și 
mai numeroși și mai pătimași”, a spus 
Badea. Ionuț Badea consideră că remiza 
obținută împotriva vicecampioanei 
României este cu atât mai valoroasă, cu 
cât la Pandurii Târgu Jiu au debutat doi 
jucători în prima ligă. „Țin să menționez 
că meritul este cu atât mai mare cu cât azi 
am jucat pe teren cu doi debutanți în Liga 
I și cu un jucător care a jucat doar trei par
tide în prima ligă. Sunt mulți tineri aici și 
se poate face o echipă frumoasă, o echipă 
care poate spera la mai mult decât 
rămânerea în prima ligă. Am folosit de 
asemenea doi jucători cu pregătirea în 
urmă, e vorba de Viera și Cardoso dar cu 
toate aceste probleme echipa a făcut un 
joc bun”, a completat Badea, care a pre
cizat că a fost nevoit să-l înlocuiască pe 
Hidișan, deoarece acesta a suferit o 
contractură musculară.

Universitatea Craiova - CFR
Cluj, scor 0-0 în Liga I

Campioana României, CFR Cluj, a 
debutat cu o remiză în sezonul 2010/2011 
al Ligii I, terminând la egalitate, scor 0- 
0, meciul disputat, sâmbătă, în deplasare, 
cu Universitatea Craiova, în prima etapă 
a campionatului. Antrenorul Universității 
Craiova, Aurel Țicleanu, a declarat, că 
echipa sa a pierdut două puncte în meciul 
cu CFR Cluj, campioana României, în 
prima etapă a Ligii I, apreciind că 
formația sa ar fi trebuit să beneficieze de 
cel puțin un penalti. „După cum s-a 
desfășurat jocul, astăzi am pierdut două 
puncte. Nu-mi aduc aminte ca CFR să fi 
avut vreo ocazie. După părerea mea, am 
avut și cel puțlh un penalti la faza cu 
Mihai Costea”, a spus tehnicianul. 
Țicleanu a adăugat că echipa sa ar mai fi 
avut nevoie de o săptămână de pregătire 
înainte de startul sezonului: „Cred că mai 
aveam nevoie de o săptămână de 
pregătire. CFR a fost în fața noastră cu 
două-treijocuri amicale, plus un meci ofi
cial. Nu aș vrea să vorbesc despre mecil 
cu Steaua, din etapa viitoare, lăsați-mă să 
mă bucur sau să fiu trist după jocul de 
astăzi”. Președintele clubului CFR Cluj, 

Iuliu Mureșan, a declarat, că formația 
Universitatea Craiova a pierdut două 
puncte în meciul încheiat la egalitate, scor 
0-0, pe teren propriu, în compania echipei 
clujene, în prima etapă a Ligii I. „Cred că 
azi am câștigat un punct, iar Universitatea 
Craiova a pierdut două. Astăzi nu am avut 
niciun șut pe spațiul porții. Nu cred că a 
fost penalti atunci când au cerut oltenii. 
Nu comentez arbitrajul. La noi și-a pus 
amprenta mult jocul de Supercupă, dar și 
căldura de la ora meciului. Important este 
ca de acum înainte să câștigăm partidele 
pe care le avem de disputat”, a precizat 
Mureșan. La rândul său, antrenorul italian 
Andrea Mandorlini a declarat că formația 
CFR Cluj a întâlnit în primul meci al se
zonului 2010/2011 o echipă a 
Universității Craiova mult mai bună decât 
în sezonul trecut. „îmi pare rău că nu am 
debutat cu dreptul, însă cred că și căldura 
și-a pus amprenta pe jocul de astăzi. îi fe
licit pe băieți, veneam după 120 de 
minute grele, iar astăzi am întâlnit o 
formație mult mai bună decât sezonul tre
cut”, a spus Mandorlini în conferința de 
presă de după meci.
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CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

Prestăm:
- poliș culoare;

! - poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940
F

- 5 spălări II gratis! |
- legitimație [exterior + interior, 16 ronl j

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. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101
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Ca să împiedice distrugerea Statelor Unite, agentul âtl® Ethan Barter 
trebuie să se infiltreze în organizația paramilitară "Frăția Libertății". 
Condusă de George Montgomery, mediatorul unui talk-show cu puternice 
simpatii de extremă dreapta. Frăția plănuiește anihilarea guvernului 
american și preluarea puterii. (Antena 1; 20:30; Amenințare mortală)

gel

? (...) Zone

Stârnește
Bărbierit

l

Dicționar: Maur, Efă, înrudi, Rebo.

Frumos

Niche

Viorel Naghi - Vladimirescu

( TV/?1 TV 2

Un polițist interpelează un individ 
beat turtă care încearcă să se 
urce la volanâi mașinii sale:

- Chiar intenționezi să șofezi în • 
halul ăsta?

- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Eurooal
Perioadă 
de timD

replica

±__
Divinitate 
rustica

Țepe!

Deschide 
apetitul!

mediul
Balsam

A lua 
parte

Cutii cu 
miere Cam

pioni

Ase 
încurca

Vârf

Rumegători sr

10:10 
10:15 
mis
12:05 
12:10
12:40
12:50

■ 19:40
19:45
20:00
21:10

I rl
22:00
23:00

Telejurnal; Sport; Meteo
1 a prima oră 
Armăsarul sălbatic
Beaver rezolvă tot 
Transformarea
Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIFA 2010 (rel.) Selecțiuni

Verde-n față Episodul 5 
Dovadă de iubire 
Ca la carte (rel.) 
Amintiri din istorie 
Zile și nopți 
Prințesele lumii 
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003. rel. - 50.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Omenia ne scoate la liman 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Noile Paradisuri 
Echipa verde (2009) 
Prințesele lumii 
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 51.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Extravagantul Raines (SUA se

rial polițist, 2007 - 3.)
Să mănânce cozonac!
Portretul unei căsnicii (englez- 

neo-zeelandez mini-serial. 1990 
- 4.) 55' Ultimul episod

16:00

17:00

20:00

21:00
22:00
23:10

Arab
Crăpați
Evoluție

Pantaloni 
rustici

Anda 
Vladuț 

Dânsa

Moral

Festă!

Fricos

Icre 
negre

în fire!

Cult, 
religie

Arta de 
a vorbi

Măsură 
pentru 
cereale

Raluca
Oancea

Ore de 
zbor!

Crez

Joc cu 
figuri

Lucrare 
agricolă

Golie

Graba

Servite 
la tavă!

Intrare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 î
4

5 lit
6 ■ ni
7 ■
8 1
9 li
10

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AERA, ALEATORICE, AMI, ANTET, AȚĂ, 

BUCI, COLAC, DOM, ERBIVOR, ERE, 
EROU, ETERNITATE, HELIANTINĂ, 

HIDROTIPIE, IA, IATĂ, IRITE, IT, ITAL, 

IȚE, IȚI, IU, LIMITE, NAȚIE, NECESAR, 
OMĂT, OT, PUSEU, RĂRITE, RUINATĂ, 

RULAT, TA, TĂVALĂ. TE, TIRANȚI, ■ 

TRECE.
Petru ARDELEAN-ARAD

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

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

6 9 1
7 2 5 1 6 8 9

Altă viață! (australian serial, 
2001 -48.)
învinge apele!
Asterix și Obelix: Misiunea 

Cleopatra (francez-german co
medie, 2002. rel.)
Telejurnal
întâlnire la malul mării (emi

siune de divertisment, 2010) 90'
Telejurnal
Ferma (rel.)
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. -48.)
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 65.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia,
învinge apele!
Descoperă românii
Orașele lumii Copenhaga
Starhunter (canadian S.F., 

2003 - 13.) cu Clive Robertson, 
Tanya Allen, Dawn Stern. Paul 
Fox

Fiica Elisei (italian serial, 2007 
- 13.) cu Paolo Seganti, Anna 
Safroncik. Alessandra Barzaghi, 
Giorgio Borghetti
Arena Leilor (reality show)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay

@6:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00
08:00 Liber la vacanță (matinal. 09:55 Omul care aduce cartea 08:15

2010) 10:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 09:45
10:00 în gura presei Bonettt (serial, rel. - 8.) 11:15
11:15 Iubirea face farse (emisiune de 11:00 Gemenele Olsen în acțiune 12:30

divertisment, 2010, rel.) (SUA serial desene animate. 14:00
13:01) Observator 2001, rel.-5.) 15:30
14:00 Secrete în Paradis (grec serial. 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:25

2008) 45' cu Danis Katranidis, 1973, rel.-3785.) 16:30
Panagiotis Bougiouris, Faye 13:00 Știrile Pro TV 17:30
Xila, Vana Pefani 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 18:30

16:00 Observator serial de comedie, 2006 -4.) 19:30
1700 Acces Direct 14:00 Serviți, vă rog! (emisiune de 20:30
19:00 Observator divertisment, 2009, rel.) 21:30
20:30 Amenințare mortală (SUA film 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

de acțiune, 2000) 89' cu Dean 1973 - 3786.)
Cain, Jennifer Beals, Frederic 17:00: Știrile Pro TV
Forrest, Stacy Keach l8:0<> Mesaje de dincolo (serial - 5.)

22:30 Observator 19:00 Știrile Pro TV
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45' MhH Capcanele deșertului (dramă) 23:30

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, : 2230 Știrile Pro TV
Hayden Panettiere, Jack Cole- 23:00 Doi bărbați și jumătate (SUA
man serial, 2003 - 13.)

îngerașul
Săracii tineri bogați
Legământul
Al șaptelea cer 
împreună pentru totdeauna
Cele două fețe ale Anei
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna
Săracii tineri bogați 
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (SUA 

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

Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju- ’ 
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

07:00 \ Camera de râs
07:30 Frați și surori
08:26 Sport cu Florentina

Nimeni nu-i perfect
09:45 Tânăra vrăjitoare
1hW Specialiștii (talk show, 2010) J

IMS

15:30

1« 
19:00 
19:30 
20:30 
22.00 
22 30 
»15 
23:30

Galileo
Camera de râs
Cine știe...câștigă!
Nimeni nu-i perfect (român se- , 

rial de comedie, rel. - 3.)
Sherlock, cățelul sub acoperire
Focus 18 90'
Focus Sport
Uite cine gătește! (2010) 60' 
întâlnire pe întuneric
Focus Monden
Trăsniții
Mondenii Show
Blândul Ben: Aurul negru 

(aventură) cu Dean Cain, Cor
bin Bemsen, Reiley McClen
don, Ashley Laurence

19:30
20:00

22:25

14:30 Cu toții la surf! ( film dc animație. 2007)
15:55 Secrete fatale (SUA comedie de familie)
17:30 'Numere fatale (acțiune) cu Nicolas Cage

Pe platourile de filmare 26'
Totul despre sex: Filmul (SUA comedie romantică, 2008) 135' cu 

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrail, Cynthia Nixon, Kristin Davis
Predator 2 (SUA film de acțiune SF, 1990) 108' cu Danny Glover, 

Gary Busey, Adam Baldwin, Maria Conchita Alonso

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 5.) 25' cu Jennifer Anis
ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc

Vulturul de fier 3 (SUA-englez film de acțiune, 1992) 98' cu Louis 
Gossett Jr., Rachel McLish, Paul Freeman, Horst Buchholz

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/2.)
Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie, 2006 - 10.)
Până când moartea ne va despărți (comedie, 2006 -II.) 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 1.) cu Kyra

Sedgwick, J.K. Simmons, Robert Gossett, G.W. Bailey
■ 21:00

22:00
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LOCURI DE MUNCA - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar i 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

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel I

conducător autospecială 2

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

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

bucătar șef 2 șef de sală restaurantfmaitre 
d'hotel) 1

munc.necal.la demol.clădiri,zidă- 
rie^moza i c, fa i anță, greș ie, p arch et

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

casier trezorier 4
șef departament 5

florar-decorator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj 1

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

dulgherfexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

lucrător

maistru
triale și agricole

șef departament de mărfuri alimen- 
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

șef raion/adjunct șef raion de măr
furi al i men tare/ne alimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

maistru ind.textilă,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923

barman 1
Telefon:0755.999.921 bucătar 2

bucătărie (spălător vase
2

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

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

2

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

inspectorfreferent) resurse umane
1

J .ier construcții civile, industriale 
și agricole 1

construcții civile, indus-
1

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

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

bucătar 1 ștanțator 1
confecționer-asambleor articole din
textile 18

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

montator aparate aer condiționat 
l

munc.necal.la de mii. clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță, greș ie I

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

ospătar-chelner 1
munc.necal.la asamblareajnon tarea 
pieselor 1

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

rea pieselor 3

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor I
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

mecanic utilaj

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 2

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 

|
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 I asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1 manipulam mărfuri 14 tălpuitor industrial 5 munc.necal.în silvicultură 6

vânzător

zidar samotor

10

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

dulgherfexclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924
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IMOBILIARE
închiriez casa în Brad, Str. Horia, Nr.45.Bucătărie, 2 camere, apa in casă. Tel 0722.775.557

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

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

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

Angajăm distribuitor ziare. Condiții: mașină proprie, domiciliul în Deva. Informații supli
mentare la nr. de tel. 0771.677.031, 0730.549.659

î nb apartament în Deva și garsonieră în Hunedoara, ambele pentru 
casă în Simeria. Tel 0730.287.975

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

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.OOOlei neg. Tel. 0730.346.219

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

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

Vând 2 case într-o cutre, Tâmra la 2 km de Simeria. Case din cărămidă,
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

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, românești; 
uși, ferestre din lemn, aspirator practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, 
unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdi- 
curi cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, 
Deva.

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

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat automată, 
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,

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. 
TeL0720.222.418

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO

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

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal. la demol.clădiri, mo-

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

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

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998, 130CP, 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.

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

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 Sonda Lamda nouă BMW 318i, a.f. mașină 2002. Preț 100 euro neg. Tel 0721.653.028

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, preț 60.000euro neg. Tel.0744.118.773

Vând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, 
pivniță, anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 
2 camere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape, autontvelante

Silvadez
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Adezivi ș/ mertare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.
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Supremația calității

SILVAjk 
lemNTEX 
prtduccșl CMnertiHizead 

ipiărie din lemn triplu stratificat 
uși și ferestre ia cea mai bunii 

parchet din Ierna de iei 
paltin sau frasin.

S.C.SII.VA LEMNTEXS.R.L.
•ui C’.himlndlu, nr.l2ID,comuna llâriiu, 
Icl/fax: 0354/501021/22, c-mail: titvudbamurt.rti

(congelat)
6,69 lei/ kg

Pulpe superioare
° 10,69 lei/ kg

L Aripi de pui
0,35 lei/ buc. 7,99 lei/ kg

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

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

NlS«p 22, (pi/ton^

Sort spălat 4 - 8mm 23, t a

Sortspă’atB- 16mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 • ' ~im 25. * I 1

Piatră concasat/ (r^lură) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă

I

CMYK

vlvadez.ru

