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Bisturie 

cu radiofrecvență, 
produse la Orăștie

de pupat
—

de blamat..."

Primarul 
municipiului Orăștie, 
Alexandru Munteanu

Pentru că a sprijinit exe
cutarea lucrărilor de modern
izare ale bibliotecii din Orăștie. 
Pornind de la mobilierul nou și până la dotările tehnico- 
materiale, incluzând aici și crearea unui Biblionet, totul 
se află la standarde europene. De asemenea, edilul a făcut 
tot posibilul să aducă în oraș o companie producătoare de 
bisturie cu radiofrecvență, creând astfel noi locuri de 
muncă pentru locuitorii municipiului.

Primarul orașului Hațeg, 
Nicolae Timiș

Pentru că a pierdut o finanțare 
de un milion de euro pentru Spitalul

din Hațeg, în condițiile în care, în timp 
îndelungat, a administrat unitatea sani
tară ca pe propria-i feudă, împreună cu 

fratele și soția sa.
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HOROSCOP
ț greco-catolic 
Sf. d. ap. Prohor, Nicanor, 
Timon și Parmena.

ț romano-catolic I
Ss. Victor I, pp. ni.; Inocențiu I, 

( PP-
________________________

Sfinții Apostoli și Diaconi: Prohor, 
Nicanor, Timon și Parmena

Roșii 
umplute

Ingrediente:

în zilele Sfinților Apostoli, după 
înălțarea Domnului și după primirea Sfân
tului Duh, pe când încă nu se răspândiseră 
ei prin toată lumea la propovăduirea lui 
Hristos și bisericile credincioșilor din 
Ierusalim se înmulțiseră, s-au ales spre 
slujba diaconiei acești șapte bărbați plini 
de Sfântul Duh și de înțelepciune: Ștefan, 
Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și 
Nicolae Antiohianul. Și rugându-se Sfinții 
Apostoli, și-au pus mâinile peste dânșii și 
i-au făcut diaconi. Dintre aceștia, 
pomenirea Sfântului întâiului Mucenic și 
Arhidiacon Ștefan șe cinstește la 27 de
cembrie, a Sfântului Filip la 11 octombrie, 
iar pomenirea celorlalți - afară de Nicolae, 
care nu este scris în numărul sfinților -, 
Sfânta Biserică s-a obișnuit a o prăznui în 
ziua de astăzi, deși ei s-au săvârșit prin 
pătimire în vremi osebite, propovăduind 
apostolește pe Hristos în felurite locuri.

Sfântul Prohor a urmat mai întâi 
Sfântului Mai Marelui Apostol Petru, 
împreună cu ceilalți ucenici, mai înainte 
de Adormirea Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, și a fost pus de el episcop al 
cetății Nicomidiei, în țara Bitiniei, precum 
adeverește despre aceasta fericitul Simeon 
Metafrast, în viața Sfântului Apostol 
Petru. Apoi, după Adormirea Maicii Dom
nului, Sfântul Prohor a fost multă vreme

împreună călător și părtaș al ostenelilor 
Sfântului loan Cuvântătorul de Dum
nezeu, cercetând multe țări împreună cu 
dânsul și suferind dureri și chinuri de la 
cei necredincioși, pentru buna vestire a lui 
Hristos. El a fost surghiunit cu dânsul și 
în insula Patmos și cele ce-i spunea 
Cuvântătorul de Dumnezeu, loan, din de
scoperirea lui Dumnezeu, pe acelea le 
scria din gura lui. După aceea, iarăși s-a 
ostenit în cetatea Nicomidiei, în care a fost 
întâi episcop, întorcând pe oamenii cei 
rătăciți la Hristos Dumnezeu și înmulțind 
biserica cea nou adunată. Și mergând în 
Antiohia, s-a sfârșit mucenicește, fiind 
ucis de cei necredincioși pentru 
propovăduirea lui Hristos.

în aceeași zi în care a fost ucis cu 
pietre întâiul Mucenic și Arhidiacon 
Ștefan, după cum este scris în Faptele 
Apostolilor, a fost prigoană mare asupra 
Bisericii Ierusalimului și a fost ucis și 
Sfântul Nicanor împreună cu două mii de 
oameni, care crezuseră în Hristos. Iar felul 
uciderii se pomenește în canon, căci fiind 
înjunghiat de iudei ca o oaie, s-a jertfit lui 
Hristos.

După slujba diaconiei, Sfântul 
Timon a fost pus de Sfinții Apostoli epis
cop al cetății Vostrichia din Arabia și, 
propovăduind numele lui Hristos, a

pătimit multe de la iudei și de la elini. 
Fiind aruncat într-un cuptor încins, a ieșit 
din foc nevătămat. Iar în Prologul roman 
cel mucenicesc se spune despre dânsul, că, 
după nevătămarea focului, fiind răstignit 
pe cruce, s-a sfârșit.

Sfântul Parmena, săvârșind slujirea 
cea încredințată lui de Apostoli, întru 
propovăduirea cea plină de credință, a 
murit înaintea ochilor apostolilor, fiind în
gropat de dânșii și plâns cu smerenie. însă 
sunt unii care spun despre dânsul că a avut 
sfârșit mucenicesc și s-a încununat cu cu
nuna mucenicească.

Jovial și sociabil, știi să animezi 
conversațiile plictisitoare. Te simți 
bine în societate și trăiești clipa. La
locul de muncă ești creativ și plin de 
optimism, făcând impresie bună superiorilor.

Ești atras de afacerile riscante 
care promit să-ti dubleze veniturile. 
Pentru a-ți asigura spatele, consultă 
niște specialiști înainte de a lua vreo
decizie. Fii atent la alimentație, ai putea în
tâmpina probleme cu sistemul digestiv.

Devine inevitabilă economisirea, 
pentru a preîntâmpina situațiile dificile 
în familie. Compania nativilor 
Fecioară, Scorpion și Pești îți face
bine. Aceștia reușesc să te înțeleagă fără efor
turi și chiar simpatizează cu tine.

La locul de muncă ai idei origi
nale și găsești soluții ingenioase la 
probleme complexe. Nativii care
activează în domeniul artistic lucrează la
proiecte care îi pasionează.

Trebuie să ai puțină răbdare, 
totul se va aranja în curând. Pentru na
tivii singuri, dragostea se află în cen
trul preocupărilor. Flirt, seducție,
pasiune, totul îi încântă. Au ocazi ă 
întâlnească o persoană interesantă.

Nativii singuri se îndrăgostesc 
ușor, însă tot atât de repede le scade 
interesul pentru persoana în cauză. Se 
poate însă să lege frumoase prietenii.

2 căni ciuperci (200 g)
1 ceapă mare
8 roșii medii
2 linguri ulei măsline
2 căței de usturoi
1/2 couscous sau orez 
sare, piper

Mod de preparare:

Se curăță ceapa și taie 
cubulețe (1 cană). Se curăță ciu
percile de pământ, frunze, etc și se 
taie de mărimea unor zaruri. Ustur
oiul se taie mărunt.

Se spală roșiile. Se taie un 
căpăcel și se scobesc cu lingurița 
astfel încât să obțineți niște 
coșulețe. Interiorul roșiilor și 
căpăcele se taie bucățele.

întT-o tigaie mai mare se pune 
uleiul cu ceapa la călit. După 
câteva minute, când s-a înmuiat 
puțin, se pun ciupercile. Se lasă 5 
minute apoi se pun și roșiile cu 
zeama cu tot. Se lasă la foc mediu 
până scade toată zeama.

într-o crăticioară mică se 
pune o cană de apă și se pregătește 
couscous-ul conform
instrucțiunilor de pe cutie. Se 
scurge de apă și se amestecă cu 
legumele scăzute.

Se umplu coșuletele cu acest 
amestec. Se pot servi calde sau 
reci, eventual cu salată.<_ _ _ _ _ _ _ y
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Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.029
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725
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1794: Execuția Iui Robespierre împreună cu Saint-Just, 
■ Eoutfta și alți 19 adopți ai celui supranumit "Incoruptibilul" 
ti 821: Peru își declară independența față de Spania

1914: Primul război mondial: Austro-Ungaria a declarat 
război Serbiei, fapt care a marcat începutul primului război 
mondial (1914-1918)

1965: Războiul din Vietnam: Președintele american Lyn- 
I Im B. Joitason anunță creșterea numărului de trupe americane 
I ■ în Vietnamul de Sud de la 75.000 la 125.000.

|MB< 1976: Cutremur devastator în Tangshan'China. Peste 
000 de victime. Este considerată cea mai mare catastrofă 

i seismică

L născut:
1804: Ludwig Feuerbach, filosof german, unul din pre- 
i marxismului (d. 1872)

1840: Edward Drinker Cope, paleontolog american (d.

IIW. I msi l assirer, filosof german (d. 1945)

Perle din politică
© © ©
„România este țara unde 

aviația e la pământ, iar agri
cultura e în aer. ” (Comeliu 
Vadim Tudor)

© © ©
„Domnule senator, nu 

ați fost atent la cele ce ur
mează să spun.” (Nicolae 
Văcăroiu)

© © ©
„Poate nu am în spatele 

meu o activitate profesio
nală foarte mare, dar cred că 
prin ce am demonstrat la 
sectorul 5, faptul că i-am ca- 
pacitat pe cetățenii sectoru
lui 5, bătându-mă pe de o 
parte cu echipa domnului 
primar general de atunci, 
Băsescu, și cu o parte din

1887: Marcel Duchamp, pictor francez (d. 1968)
1902: Karl Popper, filosof englez, de origine austriacă (d. 

1994)
1929: Jacqueline Kennedy, soția președintelui american 

John F. Kennedy (d. 1994)
1946: Linda Kelsey, actriță americană
1949: Ioana Pavelescu, actriță româncă de teatru și film
1954: Hugo Châvez, politician venezuelian

Comemorări:
1655: Cyrano de Bergerac, poet, eseist și dramaturg 

francez (n. 1619)
1750: Johann Sebastian Bach, compozitor și organist ger

man (n. 1685)
1794: Maximilien Robespierre, lider al Revoluției 

franceze (ghilotinat) (n. 1758)
1844: Joseph Bonaparte, fratele mai mare al lui Napoleon 

și rege al Spaniei (n. 1768)
1869: Jan Evanghelista Purkinje, biolog și fiziolog ceh 

(n. 1787)
1968: Otto Hahn, chimist german, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1879)
1969: Ramon Grau, președinte cubanez (n. 1882).
1970: Sir John Barbirolli, dirijor englez de origine 

italiană (n. 1899)

Astăzi, lipsa diplomației și a lucidității ți-ar 
putea aduce prejudicii.

Nu te mulțumești doar să visezi 
la o împlinire afectivă, ci acționezi în 
consecință. în plan financiar, a parte de 
surprize neplăcute. Este indicat să-ți
pui deoparte niște rezerve, ca sî fii sigur că vei 
face față cheltuielilor.

Gândește-te bine la avantajele și 
dezavantajele alegerii pe care o vei 
face. Dacă te apuci să vorbești de 
calități pe care în realitate nu le ai, se
prea poate să fii pus în situația incomod a 
le demonstra. Este mai bine să fii modest.

Chiar dacă simți nevoia să dai 
sfaturi persoanelor din jur, gândește- 
te bine ce le spui și cum anume le 
spui ceea ce crezi tu despre situația în
care se află. Vei evita astfel neînțelegerile.

Dacă nu-ți face plăcere să prac
tici un sport, alege mersul pe jos. Na
tivii care încep o nouă activitate
abordează dificultățile având toate 
șansele de succes. în viață de familie te arați
dispus să faci compromisurile necesare pentru

echipa PSD, care am avut 
unele probleme cu ei și care 
au vrut să mă elimine, în ul
timii cinci ani este anormal 
să mergem cu mașinile și cu 
transportul în comun care 
mergem.” (Marian Vanghe
lie)

© © ©
„îi trimit să se ducă dra

cului să citească niște alma-

nahe!” (Marian Vanghelie)
© © ©
„Becali e un brand. Eu 

la Avicola Iași pot să fac pui 
Gigi Becali, dacă vreau” - 
Gigi Becali

© © ©
„în ziua de azi n-aș 

băga mâna-n foc nici pentru 
mine.” (Irina Loghin)

a păstra armonia căminului.

Deplasările și călătoriile pe care 
le faci astăzi îți aduc o gură de aer 
proaspăt și corespund gusturilor tale,
mai ales că simți nevoia să evadezi. Te 
simți bine într-un mediu nou, cu care nu ești 
obișnuit.

Ai grijă de sănătate căci până 
acum ai neglijat toate simptomele care 
te puteau duce cu gândul la o schim
bare în organism. Ai nevoie de odihnă și multă
liniște din partea celor din jur.
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Vom cumpăra miere mai scumpă
Prețul kilogramului de miere va crește, cu aproape 30 la sută, în următoarea perioadă

Producția de miere din acest 
an este compromisă din cauza 
ploilor abundente din această 
vară. Apicultorii din județ spun 

că producția anuală a scăzut 
cu mult sub jumătate, față de 
cea de anul trecut, iar acest 

lucru se va resimți în prețul ki
logramului de miere, care va 

crește cu aproape 30 la sută, în 
următoarea perioadă.

. . Furtunile din ultima perioadă și 
căderile de grindină au distrus 
vegetația, astfel că producția de 
miere din acest an este compromisă 
aproape în totalitate. Anul trecut, 
apicultorii hunedoreni s-au bucurat 
de unul din cei mai bogați ani în 

a ce privește producția de miere, 
de calitatea produsului finit bu- 
curându-se până și consumatorii de 
miere din'occident. Anul acesta, 
crescătorii sunt disperați și au și de 
ce. Vor strânge miere cu pipeta, in
diferent că este de salcâm, tei sau 
chiar floarea soarelui. Ploile abun
dente din acest sezon au făcut ca al
binele să rămână în stupi, lăsând 
astfel un gust amar tuturor 
crescătorilor.

Librăriile nu mor nici în vremuri de criză

Iubitorii de carte trec zilnic pragurile 
librăriilor din Deva și dacă nu își 
permit să cumpere de fiecare dată 
câte ceva, măcar se interesează de 

volumele nou apărute.

Cu toate că plăcerea lecturii a devenit 
pentru mulți o noțiune demodată, vânzările 
de carte se mențin pe linia de plutire în 
librăriile din Deva. Cea mai mare cerere o 
înregistrează cursurile de limbi străine, 
ghidurile de conversație, cărțile de autoed- 
ucare și cele de viitorologie.

Beletristica 
în cădere liberă

Volumele de beletristică sunt cele care 
apucă să se prăfuiască pe rafturile librăriilor. 
Nici cele clasice, nici cele modeme nu mai 
reușesc să stârnească interesul oamenilor 
pentru lectură. Ritmul alert în care trăiește 
omul modem, nu îi mai lasă acestuia timp 
suficient pentru a citi și pentru a da frâu 
liber imaginației. Așa cum își amintesc 
vânzătoarele din librăriile vechi, ultima 
zvâcnire a beletristicii a fost în anii ’90. 
Cărțile siropoase ale Sandrei Brown și ale 
altor autori de teapa ei se vindeau de cum

Ploile abundente
au scăzut 
dramatic producția 
din acest an

Pentru a ne face o idee despre 
cât de slabă este producția din acest 
an, unul din apicultorii care 
comercializeză miere în Piața 
Centrală a Devei, Daniel Smucer, 
susține că: „anul trecut producția de 
miere pe familie la salcâm a fost 
cam de 20 de kilograme. în acest 
an, raportat la aceeași familie de al
bine, am colectat cam 4-5 kilo
grame. Diferența e mai mult decât 
vizibilă. Ploile prea dese reprezintă 
motivul principal pentru care, anul 
acesta, producția e cu mult sub 
jumătate. Albinele nu ies din stupi 
pe timp de ploaie”.

La fel ca și în cazul culturilor 
de grâu și porumb, producția 
scăzută îi va determina pe apicultori 
să crescă prețul produselor. Mulți 
dintre aceștia se gândesc deja să 
mărească prețul unui kilogram de 
miere, pentru a putea să-și acopere 
pierderile și cheltuielile din acest 
sezon. „Acum, prețul unui kilogram 
de miere este de aproximativ 20 de 
lei, însă în viitorul apropiat acesta 
poate crește cu chiar trei sau patru

ajungeau pe raft, iar unii făceau chiar 
comandă, pentru a pune mâna pe titlurile 
mai incitante. Cititorii s-au îngrețoșat, însă, 
destul de repede de prea mult „dulce” și de 
povești melodramatice, iar moda Sandrei 
Brown a trecut. „Oamenii nu mai au timp să 
citească și e păcat. Asta ar fi ocazia lor de a 
evada puțin din realitate, într-o lume mai 
frumoasă. Tinerii, care au timp, nu mai vor 
să citească, pentru că au alte lucruri de 
făcut: televizor, calculator, oraș. Rar se 
întâmplă ca un film să le trezească interesul 
pentru o carte, cum a fost cazul seriei 
„Amurg”. Cărțile de beletristică se vând 
foarte prost și nu e pierderea noastră, a 
librăriilor, ci a lor, a celor care nu mai 
citesc”, explică Elena Ripoșanu, adminis
tratorul unei librării din Deva.

Devenii 
sunt interesați 
de limbi străine 
și de viitorologie

Faptul că beletristica nu mai are 
căutare, nu înseamnă că oamenii nu mai 
cumpără cărți. Elena Ripoșanu declară că 
există unele volume care se vând foarte 
bine. Es.te vorba despre cursurile de limbi

lei. Oamenii trebuie să înțeleagă că, 
anul acesta, albinele nu au avut ce 
strânge și, mai mult, trebuie să vadă 
dincolo de costurile și cheltuielile 
necesare întreținerii stupilor. Există 
apicultori care pleacă în alte județe 
pentru o producție cât mai bună, 
cantitativ și calitativ, implicit cos
turi în plus la transport și întreținere. 
Apoi chiria în piață și așa mai de
parte”, spune Daniel, dintre zecile 
de borcane cu miere.

♦
străine, ghidurile de conversație, cărțile de 
autoeducare și cele de viitorologie. „Am se
sizat, în ultimii ani, un interes deosebit al 
clienților pentru cărțile din care pot învăța 
singuri limbi străine. Acestea se vând cel 
mai bine. Oamenii mai cumpără mult și 
cărți care fac previziuni pentru viitor. Cum 
se lansează o astfel de carte, cum vin o 
grămadă să întrebe de ea”, povestește li
brarul.

Cartea e scumpă, 
dar necesară

Elena Ripoșanu are o experiență de 
zeci de ani în vânzarea de carte. Ea este de 
părere că unul dintre motivele pentru care 
nu se mai vinde cartea la fel de bine ca și 
acum 20 de ani este prețul ridicat. Salariile 
mici și viața tot mai scumpă îi determină pe 
unii oameni să renunțe la carte. De aceea, 
unele edituri au scăzut prețurile sau au gân
dit oferte. De exemplu, una dintre edituri 
oferă o carte gratis la fiecare două cărți 
cumpărate. Cărțile vândute la prețuri sim
bolice, odată cu diferite ziare, sunt o altă 
variantă pentru ca oamenii să nu renunțe la 
cultură. „Cu toate că aceste oferte scad prof
itabilitatea librăriilor, mie mi se par foarte 
bune. Cărțile trebuie să ajungă la oameni, 
nu contează cum”, mărturisește Elena 
Ripoșanu. Dintre toate, cele mai scumpe i 
se par librarului cărțile pentru copii. Acestea 
se vând la prețuri foarte ridicate și sunt cele 
care se deteriorează cel mai repede. Cu toate 
astea, Elena Ripoșanu a constatat cu bucurie 
că părinții renunță la alte lucruri, pentru a le 
cumpăra copiilor cărți.

„Indiferent de cum evoluează vre
murile și indiferent de cât de mulți bani vor 
fi, cartea nu va muri niciodată. Noi toți vom 
avea mereu ceva de învățat și ce ne-am face 
fără carte?”, conchide Elena Ripoșanu.

Doriana Matei

Fără subvenții, 
apicultorii renunța 
la această afacere

Ca și cum ploile abundente din 
acest sezon nu au reprezentat o 
problemă suficient de mare; mulți 
dintre apicultori au rămas fără 
aproximativ jumătate din familiile 
de albine care au fost atacate, în 
primăvară, de un parazit. Acest 
lucru, împreună cu neacordarea

Conservatorii hunedoreni 
au sunat adunarea
Conservatorii hunedoreni 
se pregătesc pentru alege
rea noului Birou Executiv 
Județean (BEJ), precum și 

a membrilor Consiliului 
Județean PC. Alegeriile din 

cadrul organizației Jude
țene PC vor avea loc în 

luna septembrie, iar până 
atunci se va lucra la reoga- 
nizarea filialelor locale ale 

Partidului Conservator.

Un prim pas în derularea 
alegerilor din cadrul organizației 

ANUNȚ PUBLIC
SC CLETOROM SRL cu sediul în localitatea Hunedoara, str.Piața Iancu 

de Hunedoara, nr.l, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliber
area autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru colectare, recuperare 
deșeuri sortate reciclabile”, situat în localitatea Hunedoara, platforma Ind. 
Mecanica III, 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.

unor subvenții din partea Guvernu
lui, menite să ajute apicultorii de 
pretutindeni, au făcut ca, în decursul 
acestui an, aproximativ 100 de 
apicultori, din cei 1.000 existenți în 
județ, să renunțe la această îndelet
nicire. în aceste condiții, piața 
mierii riscă să fie invadată și mai 
mult de produsele de import, cu 
precăderea cele din China.

Claudiu Sav

PC Hunedoara este refacerea fil
ialelor locale. Cu toate că în 15 
localități din județ au avut loc, anul 
trecut, alegeri în cadrul filialelor 
locale, și acestea vor fi nevoite să 
se reoganizeze.

De asemenea, mai marii con
servatori ai județului intenționează 
să-și consolideze și filialele locale 
mai slabe, cum ar fi cele din Vul
can, Lupeni, Uricani, Aninoasa sau 
Ilia.

Totodată, vor fi reactualizate 
și listele cu membrii de partid, în 
prezent numărul conservatorilor 
din județ ridicându-se la peste 
2.000 de membri.

(C.R.)
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Producătorii agricoli uveriizcază că clin cauza pinilor din acest an, cure un comprmuri hectare 
întregi de grâu și floarea soarelui, pâinea și uleiul se vor scumpi. totodată, midii fermieri vor 
prefera sâ fină ce au recoltat in hambare, in așteptarea unui preț mai bun. iar uliii se gândesc 
să iși vândă marfa in străinătate,președintele Ligii .Iwiuriei Producătorilor tgricoli, I îorcl 
Matei. Potrivit lui, recolta slabă de cereale ii va determina /ie mul fi crescători de animale să 
ceară un pref mai mare pentru carne.

Dosar pena! pentru 
conducerea unui 

autoturism neînmatriculat

Gropile din centrul Devei dau de furcă șoferilor
Un nou tip de „ limitatoare ” de viteză „se brevetează ” zilele acestea 

în centrul municipiului
Un tânăr în vârstă ie 19 

ani, Adonis H., din Lupeni, s-a 
ales eu dosar penal după ce a 
fost prins de oamenii legii în 
timp ce conducea un autotur
ism al cărui număr provizoriu 
avea termenul de valabilitatea 
expirat. în cauză, polițiștii au 
întocmit dosar penal.

Atenție, se controlează 
pășunile!

Agenția de Plăți și 
Intervenție în Agricultură 
(APIA) Hunedoara a început în 
urmă cu două săptămâni con
trolul terenurilor pentru care 
fermierii hunedoreni au solici
tat plata măsurilor de 
agromediu. Deoarece numărul 
cererilor de sprijin în județ este 
foarte mare. Hunedoara se 
plasează pe primul loc în ceea 
ce privește eșantionul de ferme 
care va fi supus controlului. 
Peste 30 de angajați ai APIA se 
află pe teren, activitatea de 
control urmând să se finalizeze 
până la 30 septembrie.

„Vom controla un număr 
de 1.446 de ferme care 
reprezintă o suprafață de 
aproximativ 45.000 de hectare. 
Deoarece suprafața de teren 
este foarte mare și nu avem 
personal suficient am cerut aju
torul Prefecturii, a ministerului 
și al agenției noastre. Ni s-a 
promis că vor fi detașați colegi 
de la alte județe pentru a ne 
ajuta în activitatea de control", 
a declarat Veronica Borungel. 
directorul APIA Hunedoara.

Luni a început și plata 
măsurilor de agromediu solici
tate de fermierii hunedoreni 
pentru anul 2009.

„După ce am plătit in 
primăvară un avans în valoare 
de zece milioane de euro, în pe
rioada următoare vom face 
restul de plăți care se cifrează 
la 30 de milioane de euro”, 
afirmă directorul APIA Hune
doara.

Autoritățile încearcă să îi de
termine pe șoferii grăbiți să 

frâneze la timp în fața treceri
lor de pietoni și înainte de in
trarea într-un sens giratoriu. 
Metoda este una simplă și se 

întâlnește la tot pasul. Gropile 
lăsate în urmă nenumăratelor 
lucrări de reabilitare din oraș 
îi fac pe șoferii care tranzi

tează centrul municipiului să 
frâneze brusc pentru a nu-și 
avaria mașinile. în acest fel, 
aceștia sunt „obligați” să se 

asigure cât mai bine înainte de 
intrarea în sens.

Ploile din ultimele zile au scos la 
iveală lipsa de profesionalism a celor ce 
se ocupă de asfaltarea locurilor în care 
s-au efectuat lucrări de reabilitare a sis
temului de canalizare și alimentare cu 
apă din oraș. Un astfel de „crater”, care 
dă de furcă participanților din trafic ce 
tranzitează centrul urbei, „a răsărit” în 
urmă cu câteva zile înaintea sensului gi
ratoriu din fața Casei de Cultură. Astfel, 
șoferii care vin ceva mai „cu avânt” din 
direcția cimitirului de pe Eminescu sunt 
nevoiți să frâneze brusc la câțiva metri 
înainte de a intra în sensul giratoriu, 
pentru a nu-și avaria mașinile în gropile 
care au rămas în urma lucrărilor real
izate de mântuială de firma care se 
ocupă de asfaltarea drumurilor din mu
nicipiu. Aceleași manevre sunt nevoiți 
să le facă și conducătorii auto care vin 
din sens opus, la ieșirea din sensul gi
ratoriu, gropile apărute în trafic îngre

Un bărbat cu tulburări de personalitate, 
căutat de polițiști
Un tânăr din Hunedora a alertat polițiștii după ce tatăl său, 

care suferă de tulburări de personalitate, a dispărut
Un bărbat în vârstă de 61 de ani, 

din Hunedoara, este căutat de oa
menii legii după ce acesta a dis

părut dintr-o benzinărie din 
localitate, în timp ce fiul său 

achita contravaloarea combusti
bilului.

Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, a 
anunțat polițiștii hunedoreni despre fap
tul că, în timp ce se afla în incinta unei 
benzinării din municipiul Hunedoara, 
pentru a-și alimenta cu carburant auto
turismul, tatăl său, Gabriel Kutelicos 
(foto), de 61 de ani, a coborât din 
mașină spunând că dorește să se 
plimbe, până fiul său va achita con
travaloarea carburantului. Când a 
revenit la mașină, tânărul a constatat că 
tatăl său, care suferă de tulburări de per
sonalitate, a dispărut. Pentru că nu a 
reușit să își găsească tatăl, tânărul a 
cerut sprijinul polițiștilor hunedoreni, 
care au început cercetările în vederea 
depistării bărbatului. Până în momentul 
de față, în ciuda eforturilor de căutare 
întreprinse, polițiștii nu au reușit să îl 
găsească pe bărbatul dispărut.

unând foarte mult traficul, cu precădere 
în orele de vârf.

„Tranșee”
în centrul orașului

Taximetriștii din stația situată în 
zona Casei de Cultură cunosc cel mai 
bine această problemă și sunt de părere 
că este inadmisibil ca autoritățile locale 
să nu se sesizeze, având în vedere că 
gropile au apărut într-o zonă centrală a 
orașului.

„Cred că de mai mult de o 
săptămână a apărut acest „tranșeu” și 
nimeni nu se sesizează. îmi vine greu 
să cred că domnii de la primărie nu 
circulă prin această zonă. înțelegem că 
se fac lucrări de reabilitare, dar totuși 
nu poți să faci un lucru de mântuială, 
chiar în centrul orașului. Mai grav e că 
zilele trecute am văzut o ambulanță, 
aflată în misiune, nevoită să oprească 
brusc înaintea șanțului. E inadmisibil 
așa ceva!”, spune Teodor Câmpeanu, 
un taximetrist din Deva.

Șoferii fac haz de 
necaz, autoritățile 
suprinse în „offside”

Unii participant în trafic fac haz 
de necaz, spunând că dacă tot sunt 
nevoiți să încetinească brusc, se asigură 
mai bine înaintea trecerii de pietoni și 
înaintea intrării în sensul giratoriu. Alții 
sunt de părere că gropile apărute fac 
parte deja din peisajul autohton și că re
cent încheiată competiție de off-road 
poate avea loc, fără probleme, și pe 
străzile din municipiu.

Semnalmentele 
bărbatului dispărut

La data dispariției, bărbatul purta 
o cămașă de culoare verde deschis, cu 
carouri mici și dungi negre, pantaloni 
jeans de culoare maron închis, iar în pi
cioare purta pantofi sport de culoare 
maro închis. Gabriel Kutelicos are 
1,70-1,75 metri înălțime, constituție 
astenică, păr grizonat, ochii căprui, ure
chi mari, poartă mustață. Persoanele 
care pot furniza informații utile an
chetei, sunt rugate să sesizeze cea mai 
apropiată unitate de poliție sau să 
apeleze numărul unic 112.

Mihaela Tămaș

în schimb, autoritățile locale 
susțin că nu au știut de apariția gropilor 
în această zonă, dar că vor evalua 
situația și în scurt timp vor trimite un 
echipaj de muncitori pentru a remedia 
problema. „Nu știam de această 
problemă, dar dacă este în zona centrală 
trebuie să o rezolvăm repede. Vom 
vedea ce firmă a realizat lucrări în acea 
zonă, cu ce scop, și vom vedea în cât 
timp trebuiau să finalizeze contractul.

Trei răniți în accidente rutiere, pe DN66
Trei persoane au fost rănite în urma 

a două accidente de circulație, care s-au 
produs din cauza neadaptării vitezei la 
condițiile de drum.

Marilena C., de 35 de ani, din 
Brașov, în timp ce conducea un autotur
ism pe DN 66, într-o curbă deosebit de 
periculoasă la dreapta, nu a adaptat viteza

Alt accident, aceeași cauză și același DN66
Remus R., de 26 de ani, din Lupeni, 

în timp ce conducea un autoturism pe 
DN66, din direcția de mers Petroșani- 
Hațeg, nu a adaptat viteza la condițiile de 
drum, a pătruns pe sensul opus de mers și 
a lovit frontal autoturismul condus regu

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

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.

în cazul în care nu s-au achitat de acest 
lucru, îi vom sancționa și apoi vom 
trimite o echipă să asfalteze în zonă. 
Acest lucru s-ar putea să mai dureze 
câteva zile pentru că, în oraș sunt ■■ 
curs de asfaltare numeroase străzi ș-i 
trotuare”, a declarat viceprimarul Cos- 
min Costa.

Claudiu

la condițiile de carosabil acoperit cu apă, 
a pătruns pe contrasens și a intrat în col
iziune cu autoutilitara condusă de Florin 
V., de 32 de ani, din Deva, care circula 
din sens opus. în urma accidentului, 
conducătoarea autoturismului a fost grav 
rănită.

lamentar, din sens opus, de Emeric C., de 
46 de ani, din Petroșani. în urma acciden
tului, au fost rănite ușor două pasagere, 
în vârstă de 19, respectiv 44 de ani, am 
bele din Petroșani, aflate în autoturismul 
condus de Emeric C.
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Bisturie cu radiofrecvență, produse la Orăștie
I. C. Medical începe producția în primul punct de lucru din Europa

Reprezentanții companiei ame
ricane I.C, Medical au anunțat 
că punctul de lucru din Orăștie 
va începe, în curând, activita
tea de producție a bisturielor 

cu radiofrecvență.

Compania, înființată de românul 
loan Cosmescu în Statele Unite ale 
Americii, și-a deschis, în martie 2010, 
primul punct de lucru din Europa la 
Orăștie.

„Din discuțiile pe care le-am avut 
cu reprezentanți ai companiei, a reieșit 

la hala pusă la dispoziție de către
S.C. Chimica S.Apentru activitatea I.C. 
Medical, lucrările de modernizare sunt 
aproape finalizate. Mai mult, în cursul 
lunii august vor fi aduse utilajele nece
sare și va începe activitatea de 

producție”, a declarat primarul mu
nicipiului Orăștie, Alexandru 
Munteanu.

Noi locuri de muncă 
pentru orăștieni

Odată cu începerea activității de 
producție, locuitorii din zona Orăștiei 
vor avea noi oprtunități de angajare. 
„Primii angajați ai punctului de lucru 
vor fi, la început, intr-un număr mai re
strâns, deoarece este nevoie ca ei să 
treacă etapele de training. Ulterior, 
numărul lor va crește gradual, începând 
cu lunile septembrie - octombrie și 
continuând cu anul 2011. Trainingul 
angajaților și activitatea de producție se 
vor realiza sub coordonarea unei echipe 
de maiștri și specialiști ai societății. 
Iată, așadar, că ceea ce au anunțat 

reprezentanții companiei I.C. Medical, 
inclusiv domnul loan Cosmescu, în 
primăvară, se confirmă”, conchide pri
marul Alexandru Munteanu, unul dintre 
cei care au realizat demersurile nece
sare pentru ca celebra companie 
americană să producă în orașul Paliei.

Proprietarul firmei americane, 
loan Cosmescu, dorește ca firma 
deschisă la Orăștie să devină cea mai 
mare producătoare de bisturie cu 
radiofrecvență din Europa. Produsele 
fabricate la Orăștie vor fi exportate pe 
piețele de profil din Europa, Asia și 
Africa. Cosmescu are peste 40 de 
brevete de invenție internaționale, iar 
bisturiul cu radiofrecvență este consid
erat cel mai avansat de pe piața 
medicală.

Mihaela Tămaș

biblioteca din Orăștie, la standarde europene
Recepția lucrărilor dc modernizare 

a Bibliotecii Municipale „Sebastian 
Bomemisa” din Orăștie va avea loc 
mâine, începând cu ora 11.00, la sediul 
instituției din Piața Victoriei numărul 1. 
Lucrările de modernizare ale acestui 
așezământ cultural au fost executate 
prin grija Consiliului Local și a 
Primăriei Orăștie.

„Sala bibliotecii este pregătită să- 
și redeschidă porțile pentru publicul 
cititor. Lucrările de modernizare s-au 
executat în perioada martie - iulie 
i=Ă10, iar rezultatul este unul deosebit. 
Pornind de la mobilierul nou și până la 
dotările tehnico-materiale, incluzând 
aici și crearea unui Biblionet, totul se 
s la standarde cu adevărat europene, 
în parteneriat cu Biblioteca Județeană 
„Ovid Densusianu”, am reușit să 
achiziționăm un număr de șase calcula
toare performante, la care se adaugă un 
aparat xerox, videoproiector și scanner, 
care vor fi puse la dispoziția beneficia
rilor serviciilor bibliotecii”, a precizat 
primarul municipiului Orăștie, Alexan
dru Munteanu (foto).

Hunedorenii săraci vor primi și anul acesta 
ajutoare alimentare

Făină, zahăr, mălai, biscuiți, lapte 
nsaf și paste făinoase vor primi hune- 
L >renii defavorizați ca ajutoare de la 
Uniunea Europeană, începând din luna 
septembrie.

După ce anul trecut au fost dis
tribuite câte două dintre aceste produse 
alimentare, ajutorul european din acest 
an cuprinde șase produse. în 2009, aju
toarele europene au constat doar în 
făină și zahăr dar, în acest an, sortimen
tul de produse, oferite ca sprijin în 
cadrul Planului European de Ajutorare 
a Persoanelor Defavorizate (PEAD), se 
va diversifica. Astfel, ajutorul european 
va mai cuprinde în acest an și mălai, 
biscuiți, lapte praf și paste făinoase. 
Programul PEAD constă în acordarea 
de ajutoare alimentare care provin din 
stocurile de intervenție comunitară des
tinate categoriilor de persoane defa
vorizate din România. Beneficiarii 
programului sunt pensionarii din sis

temul public de pensii, ale căror drep
turi se situează sub 400 lei pe lună, 
șomerii care beneficiază de 
indemnizație de șomaj, persoanele cu 
handicap grav și accentuat 
neinstituționalizate și familiile ori per
soanele singure cu dreptul la un venit 
minim garantat. în 2009, aproximativ 
54.000 de hunedoreni au beneficiat de 
acest sprijin, fiecare persoană primind 
câte 20 de kilograme de făină și patru 

de zahăr. „Este posibil ca acordarea 
produselor alimentare să înceapă de la 
1 septembrie”, a declarat Veronica 
Borungel, directorul Agenției pentru 
Plăți și Intervenție în Agricultură Hune
doara. Consiliul Județean Hunedoara va 
trebui să găsească spații 
corespunzătoare pentru a depozita aju
toarele europene.

Cătălin Rișcuța

Inspectorii de la protecția 
consumatorului au controlat
aparatele electrice
și electronice
Inspectorii din cadrul Comi

sariatului Județean 
pentru Protecția Consumato

rului Hunedoara (CJPC) a 
verificat respectarea prevede
rilor legale privind condițiile 
de introducere pe piață și pu
nere în funcțiune a aparate
lor electrice și electronice din 
punct de vedere al compatibi

lității electromagnetice, în 
cadrul unei campanii națio
nale de control declanșată de 
Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorului 
(ANPC).

Potrivit informațiilor furnizate 
de CJPC Hunedoara, în județ s-au 
constatat abateri privind lipsa 
mențiunilor referitoare la denumirea 
și adresa producătorului/importatoru- 
lui din documentele însoțitoare ale 
produselor.

De asemenea, s-au constat 
nereguli și în ceea ce privește afișarea 
plachetei cu numărul de telefon 
INFO CONSUMATOR 0800 080 
999, (apel gratuit în rețeaua Romtele- 
com) precum și a adresei și 
numărului de telefon ale CJPC Hune
doara.

Abaterile au fost sancționate 
prin aplicarea a două amenzi 
contravenționale în valoare totală de 
6.000 lei.

99 de amenzi, 
la nivel național

într-un comunicat de presă emis 
de ANPC se arată că la nivel național, 
comisarii au verificat 22.938 de

echipamente (receptoare de radio și 
televiziune casnice, echipamente 
radio mobile, echipamente radio mo
bile și radio telefonice comerciale, 
aparate medicale și științifice, aparate 
pentru tehnologia informației, 
aparate electrice și electronice de uz 
casnic, echipamente electronice 
educaționale, rețele și echipamente 
de telecomunicații, lămpi fluores
cente și cu descărcări în gaze), con
statând ca 8.484 dintre acestea nu 
respectau prevederile legislației în 
vigoare.

Din cei 366 de operatori eco
nomici controlați, în cazul a 183 s-au 
constatat abateri care au fost sanc
ționate cu 99 de amenzi 
contravenționale, în valoare de 
385.000 lei șj 98 de avertismente.

Pentru 8.231 de produse s-a dis
pus oprirea temporară de la comer
cializare, până la intrarea în 
legalitate..

Cătălin Rișcuța
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Degeaba s-a agitat Angelina Jolie ți a dat interviuri peste interviuri în preajma lansării noului 
film în care joacă, „Salt". Respectiva producție nu a reușit decât un loc secund în liox-Offîce- 
ul american, în wekendul de dehut. „Inception", cu Leonardo DiCaprio și Marion Cotillard, a 
reușit să se mențină lider, adăugând încă 4.1,5 milioane dolari la est re ” și apropiindu-se ca 
încasări, numai în SCA și Canada, de cheltuielile cu bugetul de 160 milioane dolari.

Un fragment dintr-un cod 
de legi vechi de 3.700 de ani 
a fost descoperit în Israel

Un fragment dintr-un cod de 
legi vechi de circa 3.700 de 
ani, asemănător celebrului 
Cod al lui Hammurabi, a 

fost descoperit în nordul Is
raelului, aceasta fiind pentru 
prima dată când un astfel de 
obiect este găsit în afara Me- 

sopotamiei.

"Aceasta este pentru prima 
oară când un fragment dintr-un cod 
de lege este descoperit în Țara 
Sfântă și, totodată, în afara 
Mesopotamiei", a declarat autorul 
acestei descoperiri, arheologul 
Ammon Ben-Tor, de la Universi
tatea Ebraică din Ierusalim.

Acest fragment de cod este cu 
zece secole mai vechi decât presu
pusa dată la care a fost redactată 
Biblia (secolul al VII-lea î.e.n.).

Arheologul israelian a precizat 
că este vorba de un mic fragment de 

' argilă (2 x 1,5 centimetri) gravat cu 
litere cuneiforme, în limba 
acadiană, dispuse pe patru rânduri, 
foarte strânse, pe ambele fețe ale 
tăbliței.

' Fragmentul a fost descoperit în 
urmă cu câteva zile, în situl orașului 
Hazor din nordul Israelului.
* "Textul se referă la regulile 
care guvernează raporturile dintre 
stăpâni și sclavi", a precizat profe
sorul Wayne Horowitz, însărcinat 
cu decriptarea mesajului.

"Aceste rânduri, care au în 
mod cert un conținut juridic, 
confirmă legăturile dintre regatul 
Hazor și regatele din Siria de Nord", 
a adăugat el.

Situat în nordul Galileei, Hazor 
a fost unul dintre orașele principale 
din Cornul Abundenței, în epoca 
bronzului. Aflat pe drumul care 

k duce din Egipt către Asia, Hazor

făcea comerț cu cositor cu orașele 
din Babilon și din Siria. Hazor 
întreținea legături politice și eco
nomice foarte strânse cu 
Mesopotamia - regatul dintre fluvi
ile Tigru și Eufrat (Irak și nord-estul 
Siriei din zilele noastre).

Hazor a înflorit în jurul anilor 
1700 î.e.n. și a fost cel mai mare sit 
fortificat din Israel în timpul pe
rioadei israelite (secolul al IX-lea 
î.e.n.). în Biblie, Hazor este 
menționat ca fiind "liderul tuturor 
acestor regate" cananeene.

Codul lui Hammurabi,redactat 
în jurul anului 1750 î.e.n., este unul 
dintre cele mai vechi coduri de legi, 
fiind, totodată, primul care a fost 
descoperit complet. Acest text ba
bilonian non-religios, dar de 
inspirație divină, realizat în timpul 
domniei regelui Hammurabi, ex
tinde până în domeniul juridic 
implicațiile pe care le-au avut opera 
militară și cea politică ale fonda
torului regatului Babilonului.

Codul lui Hammurabi este 
expus la Muzeul Luvru din Paris, 
iar o copie a acestuia este expusă la 
Muzeul arheologic din Teheran .

Pamela Anderson, aflată în pragul falimentului, 
locuiește într-un parc de rulote

Actrița și fotomodelul canadian 
Pamela Anderson, aflată în pragul fali
mentului, a declarat că, deși locuiește 
într-un parc de rulote din Malibu (Cal
ifornia), se simte fericită în acea comu
nitate și nu ar face schimb de vieți cu 
nimeni, informează mirror.co.uk.

Pamela Anderson, una dintre foto- 
modelele cel mai bine plătite de pe 
planetă, a câștigat circa 35 de milioane 
de lire sterline (54 de milioane de 
dolari) din ședințele fotografice la care 
a participat. Cu toate acestea, vremurile 
în care fotografiile celebrei blonde cu 
bustul proeminent apăreau pe copertele 
tuturor revistelor glamour din lume par 
de mult apuse.

Spre deosebire de nu mai puțin 
celebrele ei implanturi cu silicon, 
locuințele în care a stat în ultimii ani 
Pamela Anderson au fost din ce în ce 
mai mici, modelul canadian schimbând, 
în cele din urmă, o luxoasă reședință 
din Malibu pentru un parc de rulote din 
apropiere.

Fostul star al serialului "Bay- 
watch" își crește acolo cei doi copii în 
timp ce încearcă să scape de datorii.

într-un interviu acordat în exclu
sivitate tabloidului britanic The Mirror, 
Pamela Anderson a declarat: "Copiii și 
cu mine iubim parcul de rulote, aici 
trăiește o comunitate specială și suntem 
fericiți. Acesta este cel mai frumos loc 
din lume. Aici pot să merg cu motoci
cleta, dar pot să practic și surfingul. 
Sunt pompieri care trăiesc aici cu copiii 
lor, surferi și tot felul de oameni. Copiii 
sunt foarte fericiți. Nu aș face schimb 
de vieți cu nimeni".

Au trecut 18 ani de când Pamela 
Anderson a devenit celebră pe plan 
mondial grație rolului de salvamar din 
serialul TV "Baywatch", în care a jucat* 
alături de David Hasselhoff.

Pasiunea pentru lucruri costisi
toare - călătorii la clasa I, proprietăți 
opulente, automobile de lux - i-a golit 
conturile din bancă, pe măsură ce 
rolurile bine plătite s-au împuținat, în 
ultimii ani.

Pamela Anderson este în contin
uare proprietara reședinței din Malibu 
și a unei reședințe uriașe în Canada, dar 
proiectele de renovare ale acestora - 
care includ dale din aur pentru piscină, 
canapele de peste 50.000 de dolari și un 
sistem audio în valoare de 200.000 de 
dolari - au fost oprite, odată ce veni

turile starletei canadiene "au secat".
Pamela Anderson a fost nevoită să 

vândă piese de mobilier și alte obiecte 
pentru a-i putea plăti pe constructori și, 
potrivit presei internaționale, datorează 
firmei de construcții și fiscului ameri
can peste 1,5 milioane de dolari.

"Evenimente asupra cărora nu 
dețin controlul au provocat această 
situație temporară și stânjenitoare. 
Toate datoriile mele către fisc vor fi 
plătite în viitorul foarte apropiat", a de
clarat Pamela Anderson într-un mesaj 
postat pe Twitter.

Văzându-și posibilitățile de lucru 
reducându-se în prezent doar la apariții 
"disperate" în reality show-uri sau la 
lansarea unor aplicații pentru iPhone, 
vedeta a decis să locuiască în parcul de 
rulote din Malibu.

în vârstă de 43 de ani, canadianca 
susține însă că "toate discuțiile despre 
datorii și faliment reprezintă doar sim
ple mizerii".

"Am încă o locuință frumoasă în 
Canada, nouă cabane pe care le con
struiesc pe Vancouver Island și un mag
azin. Acesta va fi sanctuarul meu. Cred 
că, în cele din urmă, mă voi muta din 
Los Angeles. îmi reamenajez vila din 
Malibu de câțiva ani și încă nu este 
finalizată. Toată lumea a trecut prin mo
mente grele în ultimii doi ani. Situația 
economică reprezintă un motiv major 
de stres. Mulți angajatori nu m-au 
plătit, dar acum totul s-a rezolvat", a ex
plicat actrița.

Deși pare că se află în pragul unui 
faliment financiar major, Pamela An
derson este mult mai practică atunci 
când vine vorba de a fi o mamă bună 
pentru cei doi fii ai ei, Brandon 
vârstă de 13 ani, și Dylan, în vârstă de 
11 ani.

"Ei sunt pe primul loc, orice 
altceva este secundar. I-am inclus chiar 
și în contractele mele, pentru a nu lipsi 
de la niciun meci de baseball, să nu 
lipsesc de la niciun antrenament, să fiu 
aici pentru a le pregăti micul dejun și 
să-i conduc la școală", a explicat 
Pamela Anderson în alt mesaj postat pe 
Twitter.

Pamela Anderson a ținut de-multe 
ori prima pagină a ziarelor, atât prin 
pictorialele sale incendiare, cât și prin 
cele trei căsătorii eșuate ale sale -1 
rockerul Tommy Lee, în vârstă de 47 de 
ani, timp de trei ani, cu solistul pop- 
roek Kid Rock, în vârstă de 39 de ani, 
timp de trei luni, și cu Rock Salor 
fostul iubit al starletei Paris Hilton, 
timp de două luni. Fotomodelul cana
dian a avut numeroase alte relații, in
clusiv cu expertul în scufundări marine 
Jamie Padgett, pe care l-a cunoscut în 
acel parc de rulote.

"Am avut o carieră amețitoare, a 
fost minunat, am întâlnit câțiva bărbați 
«nebuni» pe traseu, însă nu regret, căci 
acestea sunt lucrurile care m-au făcut să 
fiu cine sunt astăzi", a declarat actrița 
canadiană.

mirror.co.uk


„Cea mai minunată femeie din lume este cea 
care te iubește cu adevărat și pe care-o iu
bești cu adevărat” (Mircea Cartărescu
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Angela Bora - o femeie care și-a „croit” cariera
cu ajutorul mașinii de cusut
Spiritul creativ al femeii a fost mereu 

deschis spre artă și frumos. Chiar dacă 
nu și-a putut întotdeauna valorifica po
tențialul, femeia a reușit, prin diferite 
mijloace, să de-a frâu liber pasiunii 

creatoare.

O mare iubitoare de frumos, cu mult stil es
tetic, totodată pasionată de creație este Angela 
Bora. Originară din Cisnădie, Angela Bora spune 
despre anii copilăriei sale că și i-a petrecut 
facându-și temele pe mașina de cusut. Deși, timp 
de aproape 30 de ani, a practicat croitoria, pasi
unea pentru această meserie nu i se trage din 

pgedă copilărie, când folosea mașina de cusut pe 
post de masă de scris. Recunoaște însă că în 
vacanțe își mai petrecea timpul liber dând frâu 
liber spiritului său creativ, cosând câte o față de 
masă sau câte un mileu.

A ales croitoria
pentru că îi plăcea să creeze

Despre ce a determinat-o să aleagă croitoria 
ca meserie, Angela Bora spune că o mare influență 
a avut-o o prietenă de origine sasă, care era 
pasionată de arte și pictură. „Eram vecine și pri
etene foarte bune. Ea era pasionată de tot ce 
înseamnă creație, artă și pictură, drept pentru care 
a și urmat, în anii de liceu, un profil în acest dome
niu. De la ea pot spune că mi s-a tras înclinația 
către croitorie. îmi plăceau culorile și combinațiile 
de culori. Am mers amândouă la liceul de arte din

Salonul Mirella Style din Hunedoara 
’ți dezvăluie câteva mici trucuri 
de înfrumusețare la domiciliu

în afară de utilizarea sa la gătit, uleiul de 
măsline poate fi o binecuvântare pentru 
frumusețea unei femei. Cu ajutorul uleiului de 
măsline poți face, chiar la tine acasă, diferite trata
mente ce te vor ajuta să radiezi de frumusețe. O 
problemă foarte des întâlnită de multe femei este 
sensibilitatea unghiilor, acestea sunt foarte subțiri 
și se rup imediat. Daca vrei ca unghiile tale să fie 
mai rezistente, înmoaie-le în ulei de măsline. 
Acesta este bun și pentru înmuierea cuticulelor. 
De asemenea, acest ulei „minune” poate fi folosit 
și de persoanele care au mâinile crăpate.

Hidrateazițzonele uscate de pe corp folosind 
ulei de măsline. Acesta poate fi folosit și pe buzele 
crăpate, picioare uscate sau pe orice zonă a cor
pului care trebuie să fie hidratată. Uleiul de 
măsline poate fi folosit și ca demachiant. Pune 

Sibiu, doar că la secții diferite. Eu am intrat atunci 
la croitorie. Acestă meserie înseamnă mai mult 
decât a tivi o pereche de pantaloni sau a coase o 
față de perină”, spune Angela Bora. După ab
solvirea cursurilor liceale - secția de coitorie, la 
începututl anilor ’70, ardeleanca a ocupat postul 
de croitor maistru la Liceul Miu din urbea natală, 
unde a rămas timp de patru ani, până la restruc
turarea postului. Referitor la experiența în acest 
domeniu, Angela Bora spune că a fost una 
deosebită. „îmi plăcea foarte mult să predau 
croitorie. Aveam fete care veneau chiar din Vâlcea 
să învețe noțiunile de bază ale acestei meseri. Mă 
uimea dorința și entuziasmul cu care voiau să 
asimileze toate lucrurile pe care le predam. Fetele 
erau foarte receptive și nu le puteam da decât cal
ificative mari”, mărturisește Angela Bora.

După restructurarea postului de croitor 
maistru, Angela Bora și-a continuat activitatea în 
domeniu la Cooperația Meșteșugărească din 
Cisnădie. „La Cooperație se lucra pe comenzi. De 
la scurtat pantaloni, până la confecționat rochii de 
mireasă. Era un atelier unde lucrau multe săsoaice. 
Spre deosebire de celălalte ateliere, în care am lu
crat, s-a simțit o mare diferență. Aici, nu exista 
concurență și invidie, cu toate că eram plătite în 
funcție de realizări. Mai mult, dacă întrebai ceva 
sau cereai ajutorul, nu se punea problema să nu îl 
primești. Nu am rămas totuși aici decât câțiva ani 
și asta din cauza salariului”, spune Angela Bora. 
De la Cooperația Meșteșugărească, Angela Bora 
s-a îndreptat către Fabrica de Confecții din Sibiu 
„Steaua Roșie”, unde a și rămas până în 1984, 
când drumurile vieții au dus-o către Deva.

„Meseria asta m-a învățat 
că banul se câștigă greu”

Odată ajunsă în urbea de la poalele Cetății, 
Angela Bora și-a continuat activitatea la Cooper
ativa Progresul, timp de opt ani, până la 
desființarea secției. „în Deva am venit pentru că 
m-am măritat. Am lucrat la Cooperativa Progre
sul, până s-a desființat secția, după care am lucrat 
la particular, timp de doi ani. Am avut însă 
neplăcerea să constat că de fapt acești doi ani nu 
îmi sunt trecuți în cartea de muncă și am plecat de 
la patron. în Deva, invidia dintre noi colegele era 
mai mare, la fel și concurența. Eram plătite tot în 
funcție de realizări. Pot spune că mi-au trecut prin 
mână mii de materiale. Tot timpul trebuia să fim 
la curent cu tot ce înseamnă noutate în materie de 
modă”, își amintește Angela Bora. în 1996, An
gela Bora s-a angajat la Cooperativa Prestarea din 

puțin ulei pe un tampon demachiant și 
îndepărtează tot machiajul. Chiar și rimelul va fi 
îndepărtat cu ușurință. în plus, este la fel de bun 
ca multe alte produse de marcă, intens mediati- 
zate. Părul tău îți va mulțumi, dacă îl vei masa cu 
ulei de măsline, lâsându-1 apoi să acționeze timp 
de jumătate de oră. Un alt tratament pentru păr 
presupune să amesteci jumătate de cană de ulei de 
măsline cu un ou bătut. Soluția se aplică pe păr și 
se lasă să acționeze timp de 30-45 de minute.

Dacă te gândeai că numai femeile pot folosi 
uleiul de măsline pentru frumusețea lor, te înșeli. 
Și bărbații pot folosi acest ulei pentru a le fi mai 
ușor atunci când se bărbieresc.

Uleiul de măsline va înmuia firele de păr și 
rasul nu va mai fi dificil.

Simeria, despre care spune Că a fost ultimul său 
loc de muncă în acest domeniu. „Cam prin 2000 
s-a închis secția, iar de atunci nu am mai vrut să 
lucrez în acest domeniu. Mi-am pierdut practic 
răbdarea. Am lucrat la o cofetărie, până la vârsta 
pensionări. Croitoria nu este o meserie bine 
plătită. Pentru un salariu decent, trebuie să 
muncești mult și peste program. Mai lucram une
ori și acasă, deși nu aveam suficient timp. Meseria

asta m-a învățat că banul se câștigă greu, iar 
munca cu omul este și mai grea. Totuși, este o 
meserie frumoasă dacă poți să ai un atelier în care 
să lucrezi fără să ai normă sau să fii constrânsă. 
Dar în vremurile de azi, lumea nu mai vine la 
croitor. Mulți oameni nu mai merg nici în maga
zine, ci își cumpără haine de la second-hand, din 
lipsă de bani. Nu mai are continuitate această 
meserie”, a conchis Angela Bora.

CMYK
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Turiști de pe litoral au fost 
înțepați de un pește veninos

Forțele aeriene israeliene au decis, marți, să anuleze toate zborurile 
de antrenament, după accidentul unui elicopter militar în România, 
soldat cu șapte morți, dintre care șase israelieni și un român, rela
tează Jerusalem Rost, în ediția electronică.

• •Romii sunt mărul discordiei
între Franța și România

Mai mulți turiști aflați pe litoral 
au ajuns, în ultimele zile, la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Constanța, după ce au fost înțepați de 
un pește care face parte dintr-o specie 
numită popular "dragon de mare".

Potrivit directorului medical al 
Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Constanța, dr. Liliana Tuță, la uni
tatea medicală au ajuns în ultimele 
zile șapte pacienți, toți bărbați, ma
joritatea acestora fiind pescari ama
tori, care au fost înțepați când 
încercau să prindă peștele.

"Ei au ajuns la spital fără leziuni 
importante, cu umflături minore la 
mâini, dar cu dureri destul de mari, 
după ce le-a trecut probabil prin cap 
să prindă peștele cu mâna", a afirmat 
dr. Liliana Tuță.

Bărbații au primit tratament de 
specialitate, eu soluție perfuzabilă și 
hidrocortizon, fără să fie necesară in
ternarea lor.

"Ultimii doi pacienți au ajuns la

8 Apa râului Iordan
este contaminată cu deșeuri 
și pesticide

Apa râului Iordan, unde se 
crede că Sfântul loan l-a bo

tezat pe Isus Hristos, ur
mează să fie testată după ce 
mai multe mostre indică po
sibilitatea contaminării cu 

apă menajeră. Ministerul is- 
raelian al sănătății a interzis 
accesul pelerinilor în zonă.

Locul botezului lui Hristos a 
fost închis luni pentru ca apa să fie 
testată, după ce s-au descoperit nivele 
ridicate de ape uzate și chimicale in
dustriale, scrie The Guardian.

Decizia de a închide locul este 
însă una controversată întrucât un 
proiect de recondiționare a spațiului 
care este cel mai important loc de 
pelerinaj al creștinilor după Mormân
tul Sfânt din Betleem, este în plin 
proces de desfășurare. Proiectul e 
menită să atragă și mai mulți pelerini.

Aproximativ 100.000 de creștini 
vizitează anual locul botezului din 
Quasar al-Yahud din apropiere de 
Ierihon. Credincioșii se botează în 
apele Iordanului sau duc acasă 
mostre de apă pentru botez.

Accesul este permis numai cu 

spital astăzi dimineață, mai mult 
speriați decât răniți, și, după aplicarea 
tratamentului, au putut pleca", a afir
mat directorului medical al Spitalului 
Clinic Județean de Urgență 
Constanța.

Medicii constănțeni s-au con
fruntat și în anii trecuți cu astfel de 
cazuri. Dr. Liliana Tuță a precizat că, 
în cazul în care nu se iau măsurile 
necesare, pacientul înțepat de această 
specie de pește poate face șoc anafi- 
lactic și, în unele cazuri mai grave, 
asociat cu alte boli, acesta poate chiar 
deceda.

Dragonul de mare (trachinus 
draco) trăiește pe fundul nisipos al 
mării, în apropierea țărmului și, de 
multe ori, pescarii îl prind accidental 
cu momelile folosite la guvide. Este 
un pește foarte periculos și necesită o 
atenție deosebită la eliberarea din 
cârlig deoarece la ââînotătoarea 
dorsală are țepi veninoși, a căror 
înțepătură este extrem de periculoasă.

acordul administrației civile is
raeliene care guvernează cea mai 
mare parte din Cisiordania. Locul 
botezului se află pe granița cu Iorda-. 
nia, iar partea din Israel este într-o 
zonă militară închisă.

Poluarea râului e rezultatul 
deversărilor apelor menajere ce vin 
din surse israeliene, palestiniene și 
iordaniene, dar și din surse agricole. 
E vorba de pesticide și îngrășăminte 
care pot pune în pericol sănătatea 
pelerinilor.

România și Franța s-au con
trazis luni, la consiliul miniș
trilor de externe din UE, pe 

tema imigrației romilor, secre
tarul de stat Pierre Lellouche 
spunând că responsabilitatea 
integrării lor revine țărilor de 
origine, iar ministrul Franței 
vrea ca țările de origine, în 

special România, să se ocupe 
de integrarea romilor, pentru a 
limita fluxurile migratorii, și 

cere ca tema nediscriminării să 
nu mai fie folosită drept pre

text pentru lipsa de acțiune. Pe 
de altă parte, Parisul recu
noaște că este nevoie de ac

țiune comună, la nivel 
european, dar cu precădere 

atunci când e vorba de delin- 
cvență, mai ales juvenilă.

La solicitarea Franței, pe agenda 
reuniunii miniștrilor europeni de ex
terne, care a avut loc luni la Bruxelles, 
a fost abordată, la punctul diverse, și 
chestiunea problematicii romă. Guver
nul francez a ridicat la nivel european 
preocupările sale în ceea ce privește 
delincvența romilor, scrie Le Monde, 
care amintește că președintele Nicolas 
Sarkozy, care s-a plâns săptămâna 
trecută de insecuritatea generată de 
comportamentul unora dintre nomazi și 
romi, a anunțat o campanie de ex
pulzare a tuturor celor care nu au o 
situație legală.

Secretarul de stat pentru afaceri 
europene, Pierre Lellouche, le-a spus 
colegilor săi că în Europa, din 11 mil
ioane de romi 9 milioane sunt deținători 
au unui pașaport european și a sublimat 
că principala responsabilitate pentru in
tegrare revine țărilor de origine ale 
acestor persoane. România este vizată 
cu precădere, adaugă Le Monde. "Nu 
se pune problema stigmatizării unei 
comunități sau a unor state, dar ne 
confruntăm cu o problemă reală și a 
venit timpul să ne ocupăm de ea”, a pre
cizat Lellouche.

Trebuie să încetăm să ne mai 
folosim de tema nediscriminării, în 
condițiile în care se amplifică fluxurile 
de "oameni care caută să nu se inte
greze", a mai spus Lellouche. El a 
menționat rețelele de trafic de copii, 
prostituție și cerșetorie care se extind,
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mai ales în Franța. Oficialul francez a 
recunoscut, pe de altă parte, că nici 
romii nu ajută la rezolvarea prob
lemelor. "Nu încearcă să se integreze", 
a constatat Lellouche.

România a susținut și continuă să 
susțină o abordare europeană a 
integrării romilor și identificarea de 
soluții comune de către statele membre 
și Comisia Europeană, în plus față de 
eforturile naționale, în domenii-cheie 
precum educația, formarea 
profesională, sănătatea și condițiile de 
locuit, a declarat luni, ministrul de ex
terne, Teodor Baconschi.

"Am fost implicați în procesul de 
dezvoltare a platformei europene pen
tru incluziunea socială a romilor și so
cotim că situația lor socio-economică 
dificilă nu poate fi rezolvată decât prin 
conlucrarea tuturor statelor membre și 
prin alocarea din partea Comisiei a 
unor fonduri care să permită progrese 
semnificative concrete din acest punct 
de vedere", a afirmat Baconschi.

El a mai a adăugat că problema 
este a întregii comunități europene. "Va 
trebui să întreprindem foarte repede 
toate măsurile necesare prin pro
gramele la nivel comunitar, pentru a da 
substanță acestei platforme europeane 
pentru incluziunea socială a populației 
roma. Nu credem că acesta este un 
subiect care trebuie abordat doar la 
nivel bilateral (cum ar fi, spre exemplu, 
între România și Franța, între Slovacia 
și Germania etc.), este o problemă 
europeană și trebuie să utilizăm tactica 
europeană pentru a o rezolva în mod 
gradual", a punctat șeful diplomației 
române.

Aflat în februarie în vizită la 
București, secretarul de stat francez 

Pierre Lellouche a îndemnat la o mobi
lizare comună, franco-română, pentru a 
ține sub control fluxul de romi români 
dintre București și Paris. De asemenea, 
oficialul francez a cerut eforturi la n 
european pentru integrarea lor.

România și Franța au alcătuit un 
grup de lucru dedicat problematicii 
romilor pentru a elabora un plan comun 
cu măsuri concrete pentru prevenirea și 
combaterea infracționalității, pentru 
reinserția socială a romilor, precum și 
pentru protecția minorilor. Premierul 
Emil Boc a anunțat desemnarea unui 
secretar de stat însărcinat cu reinte
grarea romilor expulzați.

Parisul a cheltuit peste nouă mil
ioane de euro pentru repatrierea romilor 
în România, dar aceste cheltuieli par in
eficiente, în condițiile în care aproaf: 
două treimi dintre ei s-au întors ulterior 
în Franța, potrivit unor estimări citate 
de AFP. în anul 2009 au fost repatriați 
8.000 de romi, costul unui bilet 
avion fiind de 300 de euro pentru adurți 
și de 100 de euro pentru copii.

Celor nouă milioane de euro li se 
adaugă 4.000 de euro oferiți unui 
număr de circa 160 de romi, ajutați de 
ONG-uri și care au lansat un proiect 
profesional în România. Niciun cadru 
juridic nu permite însă împiedicarea 
romilor, cetățeni români și europeni, să 
călătorească în Europa, cu excepția 
cazului în care sunt delicvenți cercetați 
sau minori neînsoțiți.

"A le da bani", așa cum face în 
prezent Franța, "este o politică sortită 
eșecului, pentru că majoritatea vor 
încerca să se întoarcă" pentru a obține 
o nouă tranșă de bani, avertiza Marian 
Tutilescu, secretar de stat în Minister^1 
de Interne.
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Atleta Angela Moroșanu s-a calificat, marți, în semifinalele probei de 
400 metri garduri din cadrul Campionatelor Europene de la Barcelona, 
după ce s-a clasat pe primul loc, cu timpul de 55 de secunde și 11 su
timi, în calificările primei serii.

Minerul Lupeni - Universitatea Petroșani,

Aflate în plin stagiu de pregă
tire, echipele hunedorene, Mi
nerul Lupeni și Universitatea 

Petroșani, au susținut un meci 
amical încheiat cu scorul de 3- 
2, pentru formația din Lupeni.

Meciul a fost unul echilibrat, după 
cum o arată și scorul. Pentru Universi
tatea a marcat Spânoche de două ori, în 
timp ce pentru „mineri” au punctat, 
noua achiziție Gabi Marin, Diaconescu, 
din lovitură de la 11 metri, și Ange, care 
a revenit cu gol după o perioadă în care 
a fost accidentat. Pentru formația 
petroșeneană a fost primul meci 
v^aținut pe teren propriu, în noua 
formulă și cu noua conducere. Minerul 
Lupeni are la activ mai multe meciuri 
de verificare în această vară. 
Următoarele meciuri de pregătire, pen
tru cele două echipe, vor fi în compania 
formației antrenate de Marin Tudorache 

Ilie Botezata F.C. Cișnădie. 
”,tinerii” vor întâlni, astăzi, de la ora 
16:00, pe F.C. Cișnădie, într-un meci de 
verificare, echipă ce va rămâne două 
zile în Valea Jiului pentru a mai disputa 
un joc cu echipa din Petroșani. Sub co

Rezultate din prima etapă a Ligii I
Rezultate înregistrate în me
ciurile disputate, vineri, sâm

bătă, duminică și luni, 
în prima etapă a sezonu- 
lui2010/2011 al Ligii I;

Vineri
rtul Studențesc - Oțelul Galați 0-1 

Ataarcat: Iorga '4
Pandurii Tg. Jiu - Unirea Urziceni 0-0 
Rapid București - FC Vaslui 2-0
Au marcat: Herea '28, Cesinha '79

Sâmbătă
Univ. Craiova - CFR Cluj 0-0 
FC Timișoara - Gloria Bistrița 2-2 
Au marcat: Goga '10, Magera '73 / A. 
Mureșan T9, Coroian '69 (penalti)

Duminică
Univ. Cluj - Steaua București 1-2 
Au marcat: CI. Niculescu '8 (penalti) / D. 
Stoica '44, B. Stancu '72
Astra Ploiești - Dinamo București 1-2 
Au marcat: Lukacs '34 / N'Doye '78 
(penalti), Ad. Cristea '90+3

scor 3-2

manda lui Ionel Augustin, Minerul Lu- 
’ peni a mai reușit un transfer, l-a adus pe 
Lăcătușul de la Minerul Motru.

Universitatea 
țintește Liga a treia

După ce Jiul Petroșani a anunțat că 
dorește să cumpere un loc în Liga a 
treia, și Universitatea este tentată de 
acest lucru. „Vrem să cumpărăm un loc 
în Liga a treia, în ciuda faptului că nu 
ar fi rău să continuăm și în Liga a patra 
și să ne propunem să promovăm”, 
spunea antrenorul Ionuț Stelescu.

Luni
FCM Târgu Mureș - FC Brașov 0-1
A marcat: V. Badea '68
Victoria Brănești - Gaz Metan Mediaș 2-3 
Au marcat: Olariu '39 (penalti), Oprea 
'90+1 / Eric de Oliveira '21 (penalti), '75, 
R. Zaharia '28.

Clasament
Poziția Fxhipa « Meciuri Victorii Epduri înfrun gen Golaveraj Puncte «nev
1 Rapid București 1 1 0 0 2-0(2) 3 (0)
2 Gaz Metan Mediaș 1 1 0 0 3-2(1) 3 (+3)
3 Steaua București 1 1 0 0 2-1(1) 3 (+3)
4 Dinamo București 1 l 0 0 2-1 (l) 3 (+3)
5 Oțelul Galați 1 1 0 0 1-0(1) 3 (*3)
6 FC Brașov 1 l 0 0 1-0(1) 3 ('3)
7 Gloria Bistrița 1 0 1 0 2-2 (0) 1 (+1)
8 Poli Timișoara 1 0 1 0 2-2 (0) 1 (-2)
9 Pandurii Tg Jiu 1 0 1 0 0-0 (0) 1 (-2)
10 CFR Cluj 1 0 1 0 0-0(0) 1 Uit
11 Unirea Urziceni 1 0 1 0 0-0 (0) 1 (+1)
12 Universitatea 

Craiova 1 0 1 0 0-0(0) 1 (-2)
13 Victoria Brănești 1 0 0 1 2-3 (-1) 0 (-3)
14 UCtuj 1 0 0 1 1-2 (-1) 0 (-3)
15 Astm Ploiești 1 0 0 1 1-2 (-0 0 (-3)
16 Sportul Studente"*. 1 0 0 1 0-1 (-1) 0 (-3)
17 FCM Tg. Mureș 1 0 0 1 0-1 (-1) 0 (-3)
18 FC Vaslui 1 0 o 1 0-2 (-2) 0 (0)

Universitatea Petroșani este o 
echipă bine așezată în teren și mult 
schimbată în bine față de campionatul 
trecut. Cu o medie de vârstă de 21 de 
ani, cu un nou antrenor, Ionuț Stelescu, 
care a făcut deja demersurile la 
Federația Română de Fotbal pentru 
obținerea unui loc în Liga a treia. De 
asemenea, Universitatea Petroșani s-a 
reorganizat și la nivelul conducerii 
având președinte de onoare pe rector 
profesor universitar Emil Pop, iar 
președinte executiv pe decanul de la 
Facultatea IME, Aron Poanta.

Andrei Cean

Turneul Open de șah
general revine la Deva

Turneul Open de șah general 
organizează Trofeul Cetății și 

un turneu pentru copii sub 
14 ani. Competițiile se vor 
desfășura în perioada 30 

iulie - 1 august, la Liceul Pe
dagogic Sabin Drăgoi din 

Deva.

La acest turneu pot să participe 
18 jucători, care vor evolua în nouă 
runde de șah activ. Pentru a participa 
la acest turneu, jucătorii de șah ter- 
buie să plătească o taxă de înscriere, 
care va avea prețul în funție de cate
goria de vârstă a participanților. Ast
fel, seniorii vor plăti 40 de lei, 
pensionarii vor plăti 20 de lei, iar 
copii, până la 14 ani, vor scoate din 
buzunar tot 14 lei. înaintea primei 
partide de șah a turneului, va avea loc 
o ședință tehnică care va începe

Victoria Brănești - Gaz Metan 
Mediaș, scor 2-3, în Liga I

Echipa nou-promovată Vic
toria Brănești a fost învinsă, 

luni, pe teren propriu, la 
Buzău, scor 3-2, de formația 
Gaz Metan Mediaș, în primul 
meci din istoria clubului con

tând pentru Liga I.

Victoria Brănești a marcat prin 
Olariu '39 (penalti) și Oprea '90+1, 
iar medieșenii au punctat prin Eric de 
Oliveira '21 (penalti), '75 și Zaharia 
'28. în minutul 21, oaspeții au de
schis scorul prin Eric de Oliveira, 
care a transformat un penalti acordat 
pentru henț în careu. Scorul a devenit 
0-2 în minutul 28; Radu Zaharia a în
scris din marginea careului mic, după 
o centrare venită de pe partea dreaptă, 
din lovitura liberă executată de Eric 
de Oliveira. Cu șase minute înainte 
de pauză, Olariu a înscris pentru Vic
toria Brănești, din penaltiul acordat 
pentru un fault comis în careu de por
tarul Buchta. Eric de Oliveira a mar
cat din nou, în minutul 75, când a 
primit o pasă, în careu, de la 
Muntean, a preluat pe piept și a șutat 
puternic, cu piciorul stâng, din voie. 
Oprea a reușit ultimul gol al meciu
lui, în minutul '90+1. Zaharia l-a scos 

vineri, 30 iulie, de la ora 15. Ficare 
partidă va dura o oră, iar jucătorii vor 
aduce piese de șah regulamentare și 
ceas de control, tabelele de joc fiind 
asigurate de sponsor. Prima rundă va 
începe, vineri, de la ora 16. Festivi
tatea de închidere și premiere va avea 
loc, duminică, de la ora 13. Premiile 
pentru copii și vetarani vor fi: locul 
întâi - 150 de lei, locul doi - 100 lei, 
iar locul trei - 50 de lei. Se vor acorda 
premii și pentru cea mai frumoasă 
partidă, 200 de lei, premiul pentru cel 
mai bun antrenor, 500 de lei, premiul 
special pentru tânăra speranță, 500 de 
lei, premiul de participare M.I., 500 
de lei, premiul participare M.F.I.D.E, 
300 de lei. în clasamentul general, 
locul întăi va fi premiat cu 550 de lei, 
locul doi cu 350 de lei, locul trei cu 
200 de lei, iar locurile 4, 5 și 6 vor fi 
premiate cu câte 100 de lei.

Andrei Cean

din ofsaid, iar atacantul Victoriei 
Brănești l-a driblat pe portarul 
Buchta și a trimis mingea în poartă.

Victoria Brănești: 22. Cernea - 
2. Maghici (11. Simion '60), 5. Bar,
6. Velicu, 16. Nicola - 8. Popa, 21. A. 
Chiriță, 17. Olariu, 4. Nicoară (19. 
Zuluf '80) - 9. Coman (29. Prodan 
'68), 10. Oprea. Antrenor: Ilie Stan.

Gaz Metan Mediaș: 30. Buchta 
- 16. R. Zaharia, 19. FI. Lazăr, 13. 
Khubutia, 88. Pârvulescu - 21. Todea,
7. Kubala (80. Miclea '67), 15. 
Hoban, 27. Eric de Oliveira (3. Trto- 
vaci '83), 5. Muntean - 2. Aganovici 
(9. Lițu '80). Antrenor: Cristian Pus
tai.

Cartonașe galbene: Cernea '20 / 
Todea '23, Khubutia '33, Buchta '37.

Arbitri: Robert Dumitru (cen
tral) - Cătălin Savu, Valentin Avram 
(asistenți) - Georgian Ionescu 
(rezervă).

Observatori: George Ionescu și 
Octavian Goga.

La meci au asistat circa 5.000 
spectatori, dintre care aproximativ 
200 de suporteri sosiți de la Brănești.

r A

CALEA ZARANDULUI nr.150 [lângă VOLVO]

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

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon.: 0761 - 973.940

- 5 spălări (1 gratisl
- legitimație lexterlor + 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

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

O03
V



(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Sarmane
Pana de

Capabil

Locuință

Părinte

Viorel Naghi - Vladimirescu

10 Timp liber
Miercuri, 28 iulie 2010 _____________

. Uf ie este idolul femeilor. tidm&itorxil de inimi, cel eare mee degajat și 
fără scrupule din floare în floare, cu mulțumirea unui motan în cușca 
eu canari, Foste. viitoare, tinere sau mai coapte, pentru el nu contează 
decât ca femeile să fie sexy și să-l suporte, (Prima TV; 20:311; Alfie)

Polițistul se întâlnește cu zâna . 
bună, care îi spune:

• îți voi împlini două dorințe!
- Aș dori o halbă de bere din care 
berea să nu se termine niciodată! 
Polițistul primește halba și, după 

ce o bea, vede că nu se mai 
termină. Bucuros, își spune a 

doua dorință:
• Aș dori să-mi dai încă............

Stimat

Pânză de 
corabie

Combatant! 
în stare! 

A hămăi

Vechi 
Nu-i 
asta

Extremă

Docu
ment

Listă de 
greșeli 

Macagiu

Ase 
fortifica

Preo
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Scunda 

în cuib!
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Gust 
neplăcut 

Uimitor
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înțepenită
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Exca-
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, ÂCOMODABIL, ANA, ASIMILATE^ 

AȚA. CAM, CAȘALOT, CĂLI, CE, 
CICĂUTORI, CU, ECONOMICOS, EDIL, 
FORȚE, IB, IL, ILUMINAȚIE, IMA, IȚĂ,

PARAȘUTATĂ, PERIFERICI, RAM, RÂT, 
ROTÂRIT, ROTATIV, ROTILAT, SA, SATIN, 

SESIL, SOLI, SOȚIE, TI, TIV, TL, 

TOTALITARI, UMIL
Petru ARDELEAN-ARAD

Provin 
dintr-o 
mutatie

Lașa!

însurat

întărit

Calciu

noaste

Sonia 3"
Neagu

Ore!

Acesta

Impri
mat

7 5 2 8 1 9
8 2 9 6 1 7

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

TV/?1 / iy^2 antei^?

07:l|0Telejurnal; Sport; Meteo Știrile Pro TV (2009)07:00 Camera de râsAltă viață! (australian serial. 06:00 Observator 07-00 07 (HIîngerașul
0?.3ri La prima oră 2001 -50.) 08:00 Liber la vacanță 09:115 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați 07-?ii Frați și surori
111111)1» Armăsarul sălbatic (australian 07:50 învinge apele! 10:00 în gura presei 10 Tâlharii (SUA aventură, 1985) 09:45 Legământul t)8:j! ți Sport cu Florentina

serial desene animate, 1998 - 2.) 08:00 Povești din Paris (francez se il:15 10.5: Apocalipsa (SUA dramă, 12:W Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:15 Predestinați ‘ Nimeni nu-i perfect
1)813^ Beaver rezolvă tot (SUA serial i rial de comedie, 2008, rel. - 67.) 2006, rel.) 240' cu Kim Dela- 1973, rel.-3787.) 12:30 împreună pentru totdeauna <19 I: Infernul din Pacific

I Oii 11
l«I5

M
IE

RC
U

RI
 2

8 I
U

LI
E

19 40 
19:45 
20:00 
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de comedie, 1984 - 18.)
Transformarea
Concert de deschidere Cam

pionatul Mondial de Fotbal 
FIFA 2010 (rel.) Selecțiuni
Verde-n față (rel.) Episodul 5
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 18.)
Miezul zilei
Călător pe viață (rel.) 
Prințesele lumii
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 52.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Omenia ne scoate la liman 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
Conviețuiri (documentar) 
Polo: România - Australia 
Prințesele lumii
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 53.) 
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo 
Ediție specială
Docu’ Miercuri: Secretul lui M. 

Night Shyamalan

09:00

10:00
10.20

12:00 
12:45 
14 30 
15:00

17 00
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18:10 
18 15
18:30 
19:00
19.30

23 00

Călători în lumi paralele (cana
dian film , 2002 - 27.)
Telejurnal; Sport
Hans Christian Andersen:

Viața mea de basm (SUA aven
tură, 2001)
Telejurnal; Sport
Popasuri folclorice (2008) 
Zon@ IT (2007, rel.) 
împreună în Europa (film edu

cativ)
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 50.) 50' cu John Ho
ward, Michala Banas, Abe For
sythe, Denise Roberts
Povești din Paris (francez se

rial de comedic, 2008 - 69.) cu 
Marie Fugain, Renaud Bernard. 
Charlotte Desert, Nicolas Van 
Beveren
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Poate nu știai
Orașele lumii (rel.) Kathmandu 
Bazar (documentar)
Atletism Campionatele Euro

pene
Ora de știri (show de întâlniri)

13:00
14:1X1

Hfeo
‘2’130

ney. Dean Cain, Oliver Hudson, 
Garcelle Beauvais
Observator
Secrete in Paradis (serial) cu 

Danis Katranidis, Panagiotis 
Bougiouris, Faye Xila
Observator
Acces Direct
Observator
Kull, cuceritorul (SUA aven

tură, 1997) 95' cu Kevin Sorbo, 
Tia Carrere, Thomas Ian Grif
fith, Litefoot
Observator
Eroii (SUA serial, 2006) 45’ 

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

20:00
21:45

23:45

I3:K>
13 »

16.40

17.00
17:45
19:00
20:30

22:30
23:00

Știrile Pro TV
Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 6.)
O prințesă adevărată (SUA film 

de familie, 1995)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3788.)
Știrile Pro TV
Mesaje de dincolo (serial - 5.)
Știrile Pro TV
Juwanna Mann (SUA comedie, 

2002) 91' cu Miguel A. Nunez 
Jr., Vivica A. Fox, Kevin Pollak
Știrile Pro TV
Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 17.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

21:30

22:30

23:30

Cele două fețe ale Anei 
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
Predestinați (serial, 2009) cu

William Levy Gutierrez 
Cealaltă față a Analiei (serial, 

2008) cu Martin Karpan, Eliza
beth Gutierrez, Victor Corona
Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009), cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

22:30
23:15
21)30

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

rial de comedie, rel. - 5.)
Insula lui George (dramă) 
Focus 18 90'
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Alfie (dramă, 2004) cu Jude 

Law, Susan Sarandon. Sienna 
Miller, Marisa Tomei
Trăsniții
Mondenii Show
Spioni de-o șchioapă (SUA 

aventură. 1992)85' cu David 
Dukes. Shiloh Strong. Gail 
Strickland. Jensen Daggett

14:50 Taci și sapă (SUA film de aventuri de familie, 2003) 
16:45 Coșmarul din casa de vis (italian comedie, 2007) 
18:15 Mă dau în vânt după cumpărături (SUA comedie ro

mantică, 2009) 99' cu Isla Fisher, Hugh Dancy, Joan Cusack
Ziua în care s-a oprit Pământul (SUA S.F., 2008) cu Keanu Reeves 
Polițist meseriaș (englez comedie, 2007) 115' cu Simon Pegg, Nick 

Frost, Jim Broadbent, Martin Freeman
Aliens - Misiune de pedeapsă (SUA-englez S.F., 1986) 137' cu Si

gourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen, Bill Paxton

16:30
17:00

19:00
20:00

21:00
22:00

■
Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie, 2006 - 12.) 
Omul în costum maro (polițist, 1989) cu Stephanie Zimba- 

list, Rue McClanahan, Tony Randall, Edward Woodward
Până când moartea ne va despărți (comedie, 2006 - 15.) 
CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial poli

țist, 2004 - 15.) 40' cu Gary Sinise, Melina Kanakaredes
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 175.) 23’ cu Jerry Seinfeld 
Legea lui Murphy (SUA film de acțiune, 1986) 96' cu Charles Bron

son, Kathleen Wilhoite. Carrie Snodgress, Robert F. Lyons



A> puteți citi pe internet ia 
http://glasulhunedoarei.blogspot.coni/

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

tarea pieselor 61
bucătar Petroșani fierar betonist operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918 inspector (referent) resurse umane

1
operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) I

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

cameristă hotel 1
agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29 conducător autospecială 2

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonîst) 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 restaurant(maitre 
d'ho tel) 1

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

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

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

;țier construcții civile, industriale
Și agricole 1

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

2

1florar-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 montator aparate aer condiționat

mecanic utilaj 1
șofer de aototurisme și camionete

2

șofer de autoturisme și camionete
5

zidar rosar-tencuitor 9

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal 1

Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

Telefon: 0755.999.919 Simeria Telefon: 0755.999.923

barman 1 Telefon:0755.999.921 bucătar 2

bucătar 1 ștanțator 1
confecționer-asambleor articole din
textile 18

inspector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase
-~â) 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

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

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

specialist în domeniul calității 1
ambalator manual 4

sudor manual cu arc electric 5

confecționer tâmplărîe din aluminiu 
și mase plastice 1

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

munc.necal.la as amblarea,mon tarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori 

1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

manipulant mărfuri 14

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

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

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

zidar samotor 8 dulgher(exclusiv restaurator) 2 montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

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 rutierei agent securitate 2

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

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

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospâtar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1suhinginer 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

munc.necal.în silvicultură 6

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

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc. necal. la demol.clădiri,mo -

Mică publicitate

IMOBILIARE
închiriez casa în Brad, Str. Horia, Nr.45.Bucătarie, 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

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, 
Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagm. Condiții: domiciliul stabil în orașele 
menționate. Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.

Vând casă în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, 
jntrală termică, garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 

0730.111.962
DIVERSE

k Nr. 218 - 28 iulie 2010

Vând teren intravilan în Simeria, zona vile- Marmosim, st=3900mp. Preț 
20eur/mp. Tel. 0740.965.191

.rtă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.2, ame
najat, preț 85.0001ei neg. Tel.0730.346.219

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

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

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

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Vând cabană din cărămidă și lemn în Bârcea Mică, 1 cameră, bucătărie, hol, 
grădină, st=1500mp, apă, curent, cablu, pâra 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 cărămidă, 4 ca
mere, bucătărie, baie, anexe, apă, gaz, curent, canalizare, încălzire centrală, 
grădină, st=2.000mp. Preț 150.0001ei neg. Tel.0735.066.695

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 1 OOdi- 
curi cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, 
Deva.

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

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu lOlei buc. Vând mașină de spălat automată, 
combină frigorifică. Sau la schimb animale iepuri, găini. TeL0743.832.083

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

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

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 româna-engleză 
și engleză-română. E-mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

Vând garsonieră în Deva, cu balcon, et. Intermediar, preț 16.000eur. 
^1.0732.727.786

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

Dau în chirie garsonieră mobilată în Deva, caut chiriași serioși. Preț
1 OOeur/lună. Tel 0751.176.178

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

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

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și
Germania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Nume........
Strada........
Localitatea. 
C.I. seria ... 
Eliberat de

Semnătura

nr.

. Prenume.......
......Nr.......Bl. 
Județul............

Sc......Ap.

DECLAR CA DATELE SUNT REALE

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, bucă
tărie; 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, centrală 
termică, preț 60.OOOeuro neg. Tel.0744.118.773

Vând/schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, hol, cămară, piv
niță, anexe, zonă liniștită, grădină, st=3.000mp;schimb cu apartament 2 ca
mere Deva plus o mică diferență.Tel 0721.805.675

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 autoîncarcător frontal Fiat Alis cu cupă și labe pt. paleți, stare perfectă. Preț 6.000euro 
neg. Tel. 0740.593.108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț 1 .OOOeuro 
neg. Tel. 0740.593.108

Vând Dacia 1310, stare bună, acte lăzi. Preț 1.400ron. Tel. 0740.593.108

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f.mașină 2002. Preț lOOeuro neg.
Tel.0721.653.028

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

http://glasulhunedoarei.blogspot.coni/
mailto:luca@joburidetop.ro
mailto:nicutrufas@yahoo.com


Supremația calității

Silvadez

A2 H3 PiAdeziv flexibil

e n

î

Glasul publicitate
■=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

SM3

S-țAP*

SM 
SAJ
S-AJ

S PI
SP2

25.,

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,

Publicitate

S-A1

Nisip 22,00 lei/tonă

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonâ

Sort spălat 8- 16mm lei/tonă23,00

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00

Piatră concasată (cnblură) 8 - 16mm 25,00
j

lei/tonă j

Pulpe dezosate Ouă L Aripi pui
14,29 lei/ kg ° 0,35 lei/ buc. ® 8,59 lei/ kg

Rapoltu Mare
wwvz.steauamuresului.ro

Rezervări la tel:
0254.264 039, 0254.234 448

PESCUIT SPORTIV

lei/tonă

Fabrica de mortare uscate 
și adezivi Hunedoara

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

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelonte

Miercuri, 28 iulie 2010

Nou! rui tranșat, 
Q pentru familie

8,69 lei/ kg

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma^

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

Tramn

UMYK

wwvz.steauamuresului.ro

