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de pupat

Președintele clubului 
C.S. Realsport Deva, 
Attila Tacaks

Pentru că a dus echipa de juniori, a clubului Re
alsport, în sferturile de finală ale turneului Youth 
Footbal Festival de la Kaposvar, Ungaria, unde au 
participat 200 de echipe din 21 de țări. La această 
competiție reușind să ocupe locul șase.

de blamat..."

Managerul interimar al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, 

Silviu Didilescu
Peiitru că a preluat postul de ma

nager al unității deși nu încheiase în to
talitate conturile cu Secretariatul 

General al Guvernului, acolo unde a 
ocupat funcția de inspector. Astfel, 

acesta a primit remunerația lunară cu
venită și pentru postul de inspector pe

care îl ocupase până la desemnarea sa ca 
manager interimar de către Consiliul Județean.
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Calendar
f greco-catolic
Sf.ap. Sila, Silvan, Crescent, 
Epenet și Andronie, din cei 70.

t romano-catolic
Sf. Petru Crisologul, ep. înv. *

Baclava

Ingrediente:
250-300 g foi de plăcintă, 150 g mar
garina, 250 g miez de nucă, 1 linguriță 
scorțișoară, 200 g zahăr, 120 g miere, 
150 ml apă, 1 linguriță esență de vani
lie.

Dacă aveți foi congelate scoteți-le 
cu cel puțin două om înainte 8e a vă 
apuca de lucru, f oile se împart în 3 
părți egale. Nucile se macină în mașina 
de biscuiți, după case se amestecă eu 
scoțisoara. Nucile se împart în 2 părți 
egale.

Se încălzește margarină. Se ia o 
foaie, se pune ta tava și se unge, se 
pune următoarea foaie, se unge și tot 
așa până se termină prima treime de 
foi. Peste foi se pune jumătate din nu
cile măcinate. Păstrați pentru suprafața 
foi întregi.

Se așează peste nuci foile (a doua 
treime) repetând operația făcută cu 
prima treime. Se presară a doua jumă
tate de mici adtefarak. Se acoperă cu 
ultima treime foile trase.

Se acopera ca să nu se usuce și se 
dă la frigider 30-45 ie minute. Se 
aprinde cuptorul la 350T'. Se scoate 
tava din frigider și se trece la portiona
rea baclavalelor. Se taie după prefe
rința: dreplunghiuri, pătrate, romburi, 
ctc. Se dă la cuptor aproximativ 25 de 
minute până se rumenește frumos.

între limp se face siropul. Se ame- 
testecă apa cu zahărul într-o crăticioara 
la foc mic. După ce au dat în fiert de 
adaugă mierea, lasand compoziția să 
dea din nou în fiert. După ce a început 
din nou să HarBâ se adaugă vanilia, 
eventual rom sau apă de flori. Se 
toarna siropul fierbinte peste bacla
vaua abia scoasă din cuptor, eventual, 

, cu ajutorul unui nuc polonic.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente EneJ 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

Sfinții Apostoli Sila, Silvan, 
Crescent, Epenet și Andronie, 
din numărul celor 70

Acești Sfinți Apostoli fac parte din
tre cei șaptezeci de Apostoli ai Domnului. 
Strădania lor pentru răspândirea credinței 
creștine a fost, adesea, tot atât de 
însemnată, ca și aceea a unora din cei dois
prezece Apostoli. Pentru primejdiile prin 
care au trecut și pentru muceniceasca 
moarte, pe care cei mai mulți, au îndurat- 
o, din dragoste pentru Hristos și pentru oa
meni, Biserica a rânduit a li se face, în 
fiecare an, pomenirea astăzi, în ziua de 30 
iulie, mulțumindu-le și preamărind os
tenelile și pătimirile lor apostolești. Iată, 
pe scurt, ce ne spune despre ei Scriptura și 
Tradiția Bisericii.

Sfântul Apostol Sila a propovăduit, 
mai întâi, însoțind pe marele Apostol 
Pavel. Când Apostolii au statornicit că 
păgânii, care vin la credință, nu mai au 
trebuință de rânduielile legii vechi, scriind 
și o scrisoare pentru creștinii din Antiohia, 
atunci printre Apostolii care au mers la An
tiohia, să ducă scrisoarea, s-a aflat și Apos
tolul Sila. Tot împreună cu Apostolul Pavel 
a străbătut Siria și Cilicia, întărind Biserica 
cu darul lui Dumnezeu. Mergând, apoi, în 
Derbe și în Listra, au luat, de acolo, pe 
Timotei și s-au dus în Macedonia și la Fil-

ipi. Aici, Pavel și Sila au fost prinși și 
închiși în temniță, pentru propovăduirea 
lor, puși cu picioarele în butuci și au primit 
multe lovituri. Dar, un cutremur a rupt în- 
cuietorile temniței, iar temnicerul, 
lepădându-se de păgânătate, s-a botezat, el 
și toată casa lui. S-au dus apoi, la Amfîopol 
și în Tesalonic. De aici, urmăriți de iudei, 
Sila și Timotei s-au ascuns în Bereea, iar 
Pavel a mers la Atena, în Areopag, și, apoi, 
la Corint. El l-a făcut pe Sila episcop al 
Corintului. Deci, mult ostenindu-se la 
propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și 
semne și minuni făcând, Sila s-a dus către 
Domnul.

Sfântul Apostol Silvan s-a ostenit 
împreună cu Sfinții mari Apostoli Petru și 
Pavel, la propovăduirea cuvântului. Că, 
amândoi Apostolii pomenesc de Silvan, în 
scrisorile lor. La rândul ei, Tradiția știe că 
Sfântul Silvan a fost sfințit episcop al 
Tesalonicului și, suferind multe pătimiri 
pentru bunăvestirea credinței, s-a suit la 
Hristos, dătătorul cununilor.

Sfântul Apostol Crescent a fost un alt 
ucenic și ostenitor la propovăduire, 
împreună cu Sfântul Apostol Pavel. Acesta 
l-a trimis, mai întâi, în Galatia, apoi în

Galia și în alte țări mai îndepărtate. întor- 
cându-se în Răsărit, a fost sfințit episcop 
în Galatia și s-a sfârșit mucenicește, sub 
împărăția lui Traian.

Sfântul Apostol Epenet a fost și el 
ucenic al Sfântului Pavel, pomenit de 
acesta în Epistola sa către Romani, când 
zice: „îmbrățișați pe Epenet, iubitul meu, 
care este pârga Asiei, în Hristos” 
(Rom. 16,5). Ostenindu-se cu răspândirea 
credinței a fost sfințit episcop al 
Cartaginei.

Iar Sfântul Apostol Andronie este 
unul din cei mai vestiți ucenici ai Sfântului 
Pavel și este pomenit, de el, tot în Epistola 
către Romani, ca unul ce a suferit pentru 
credință. A fost sfintit episcop în Pannonia.

HOROSCOP
întearcă să organizezi mai bine 

lucrurile și să menții activitățile într- 
un anumit plan. Simți o nevoie 
puternică de a ieși în lume și a
cunoaște oameni noi, să te simți înconjurat de
lume și să fii ascultat.

încearcă să nu te arăți prea 
ranchiunos, chiar dacă simți nevoia să 
faci acest lucru. Zburatul din floare în
floare este nerecomandat, vei obosi în curând 
să alergi după toate ocaziile apărute.

Păstrează relația afectivă cât mai 
armonioasă, chiar dacă partenerul de 
viața este ocupat cu diverse obligații.
Este important să nu-ți schimbi mereu 
starea de spirit. Unii nativi își schimbă look-ul,
câștigând astfel în prestigiu, mai ales că această
schimbare îți dă încredere în tine.

Vei vedea că lucrurile se 
îmbunătățesc de la sine. Ieși dintr-o 
perioadă obositoare și îți rezolvi o 
problemă de ordin fizic, simțindu-te
mai bine. Dacă vrei, poți ține un regim ca să-ți
reintri în formă.

Ai totuși calitățile necesare pen
tru a-ți organiza viața în așa fel încât 
să o faci cât mai suportabilă. Astăzi ți 
se pare că ești atacat din toate părțile,
dar este doar în imaginația ta. Dacă ești puțin
mai energic, te vei face repede respectat.

Ești disponibil și gata să-ți 
asculți prietenii. Nativii Taur îți dau 
sfaturi excelente, însă este mai bine să

H 30 iulie 
de-a lungul timpului

1903: A început al 11-lea Congres al Partidului Munci-
fcresc Social Democrat din Rusia

1930: La Montevideo, Uruguay câștigă primul Campi- 
^■taat Mondial de Fotbal

1932: Se deschid Jocurile Olimpice de vară de la Los An- 
es, California

_____ 1941: Al doilea război mondial: Guvernul polonez aflat
și Stalin semnează un acord de ajutor mutual în lupta 

^U^triva lui Hitler
1970: La Arad s-a desfășurat primul meci internațional 

■fotbal feminin din România: Forcsta Arad - Olimpia Zdar 
SSazavou, Cehoslovacia

H,, 1975: A început Conferința la nivel înalt pentru securitate 
■. MMfonerare în Europa, de la Helsinki

1980: Knessetul a adoptat legea prin care Ierusalimul a 
-ffigEWarat capitală a statului Israel

S-ad wascafc
1511: Giorgio Vasari, pictor și arhitect italian (d. 1574)
1641: Regnier de Graaf, biolog olandez (d. 1673)
1817: Alexandru Orăscu, arhitect, inginer, matematician ■ 

(d. 1894)
1818: Emily Bronte, rmvclistă britanică (d. 1848)
1855: Georg Wilhelm von Siemens, industriaș german 

(d. 1919)
1863: Henry Ford, industriaș american (d. 1947)
1897: Constantin Atanasiu, inginer electromecanic român 

(d. 1963)
1947: Arnold Schwarzenegger, actor american de origine 

austriacă
Comemorări:
1683: Maria Tereza a Spaniei, regină a Franței, soția lui 

Ludovic al XIV-lea al Franței (n. 1638)
1832: Jean Antoine Claude Chaptal, chimist francez (n. 

1756)
1898: Otto von Bismark, cancelar german (n. 1815)
1900: Alfred, Duce de Saxa-Coburg și Gotha, tatăl 

reginei Maria a României (n. 1844)
1912: împăratul Meiji, al 122-lea împărat al Japoniei (n. 

1867)
1916: Albert Ludwig Neisser, medic german (n. 1855)
1936: Ion Borcea, om de știință, zoolog român |b. iMț

te ferești de Vărsători, care îți 
complică existența. Mănâncă fructe și legume 
proaspete, pentru a căpăta energie.

Este bine ca în această zi să îți pui 
la punct un program, pentru că ai foarte 
multe de făcut și prea puțin timp la 
dispoziție. Organizarea va fi cheia suc
cesului pentru tine. S-ar putea ca venind stv ' 
casă să ai o mică altercație cu un necunoscu.
din cauza unor remarci nepoliticoase.

Apar întârzieri ale lucrurilor pe ta
care le aștepți să se întâmple, țfe 
nepotriviri de program și neînțelegeri 
frecvente. O legătură puternică ar 
putea să se creeze cu o persoană de sex opus, 
în condiții speciale. Ieși în lume, vei avea astfel 
ocazia să cunoști oameni interesanți.

Asimilezi rapid informațiile și 
reușești să sintetizezi lucrurile într-un 
mod remarcabil. Chiar dacă simți 
nevoia să dai sfaturi persoanelor din 
jur, gândește-te bine ce le spui.

Bancurile zilei
© © ©
Ștrul stă în colț la Ma- 

gheru. Trece Ițic și-l în
treabă:

- Ce faci aici, Ștrul?
- Aștept să vină america

nii...
- Ești nebun? în '44 tot 

aici stăteai și ziceai că aș
tepți să vină rușii...

- Ei și ce, n-au venit?

© © ©

De ce sunt dolarii verzi? 
Pentru că evreii îi culeg în
ainte de a fi copți...

© © ©
Ce rezultă dacă încru

cișezi un evreu cu un țigan? 
Un lanț de magazine

goale...
© © •©
Trei evrei au magazinele 

alăturate. Primul are un afiș 
foarte mare pe care scrie: 
"Aici găsiți produsele de 
cea mai bună calitate!".

Al doilea are un afiș, la 
fel de mare: "Aici cumpă
rați la cele mai mici pre

țuri!".
Al treilea are, bineînțe

les, și el un afiș foarte mare: 
"Pe aici este intrarea!".

© © ©
De ce au evreii nasul 

mare? Pentru că aerul e pe 
gratis.

© © ©

Dispui astăzi de tot sprijinul 
necesar pentru a face să avanseze 
proiectele tale. Când te confrunți cu 
evenimente de ordin financiar, trebuie 
să-ți păstrezi obiectivitatea.

Ai o gândire pozitivă și un mod 
relaxant de a trata lucrurile. Profită de 
acest lucru pentru a te menține în
formă, cu o hrană echilibrată și practicarea
regulată a unui sport.

Va fi nevoie să faci eforturi se
rioase pentru a-ți stăpâni elanurile im
prudente, sau vei comite erori care te
vor costa mult. Păstrează o linie de mijloc.

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_19@yahoo.com)

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com: tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn

Redactori: Andreea DEMIAN, Cătălin RIȘCUȚA, 
Irina NÂSTASE, Andreea LAZAR 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

http://glasulhunedoarei.blogspot.com

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN
Corectură: Dacian DAN

Distribuție: Mihai DEZSI, Anca BEREȘ (tel.0734.310.133)

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

mailto:mmihaela_19@yahoo.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com


fl

Numărul persoanelor care au suferit înțepături ale peștilor numiți 
"drugoni de mare" crește de lu o oră la alta, numai joi până la ora 
15.30 fiind înregistrate 15 cazuri pe litoralul Mării Negre. informează 
Ministerul Administrației și Internelor (MAI).

Are sau nu Spitalul Județean manager?

Plătit de stat pentru două funcții publice
Deși sunt vremuri de criză, li
beralii din județ își permit o 

politică mai... libertină în pri
vința salariilor plătite din „su
doarea frunții”poporului. Așa 
se face că, cine poate „să sugă 
de la două vaci” reușește să în
caseze și două salarii de la stat. 
Acesta este cazul fostului sub
prefect de Hunedoara, Silviu 
Didilescu, care a preluat con

ducerea Spitalului Județean de 
Urgență (SJU) Deva, la înce

putul lunii iulie, în calitate de 
manager interimar, urmând să 

ocupe această funcție până 
când postul va fi scos la con

curs.

Până la momentul numiri sale 
în funcția de manager interimar al 
SJU Deva, Silviu Didilescu a ocu
pat funcția de inspector guverna
mental în cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, funcție 

remunerată de astfel cu un salariu 
de bază cuprins între 3.700 și 4.200 
de lei, la care se adaugă alte sporuri. 
Actualul manager interimar al SJU 
Deva susține că și-a depus cererea 
de încetare a activității din funcția 
de inspector guvernamental cu o zi 
înainte de preluarea conducerii 
unității medicale. Corect ar fi fost să 
aștepte și aprobarea. eliberării din 
funcție, înainte de a prelua noua 
funcție. Astfel, abia în urmă cu două 
zile a fost publicată în Monitorul 
Oficial decizia de încetare a 
activității lui Silviu Didilescu, care 
intră în vigoare de la data publicării. 
Cu alte cuvinte, până de curând, 
Didilescu a fost și angajat al Guver
nului. „Mi-am depus cererea de înc
etare a activității în 30 iunie. De 
atunci, ocup postul de manager in
terimar al spitalului din Deva, până 
la scoaterea postului la concurs. 
Este normal să fiu plătit pentru 
munca pe care o depun și primesc 
indemnizație. Dacă Guvernul abia 
acum a publicat decizia încetării 
activității mele este treaba lui”, a 

precizat managerul interimar al Spi
talului Județean de Urgență Deva, 
Silviu Didilescu.

Cu toate acestea președintele 
Consiliului Județean (CJ) Hune
doara, Mircea Moloț, este de altă 
părere, precizând că în tot acest 
timp, managerul spitalului și-a 
desfășurat activitatea în cadrul 
comisilor de administrare formate 
la nivelului unităților medicale pre
luate în subordinea CJ Hunedoara, 
desfășurând o activitate mai mult 
voluntară. „Nu am încheiat niciun 
contract cu domnul Didilescu toc
mai pentru că nu își încetase activi
tatea ca și inspector guvernamental. 
Abia de acum pot întreprinde de
mersurile necesare. Nu a umblat 
după două salarii, fiindcă și-a 
desfășurat activitatea ca și membru 
al comisiei de administrare, care 
este mai mult o muncă voluntară”, 
a specificat președintele CJ Hune
doara, Mircea Moloț.

Irina Năstase

Deva va fi supravegheată video
Zonele aglomerate ale Devei vor fi monitorizate video.

Reprezentanții Primăriei Deva 
intenționează să monteze un sistem 
de supraveghere video în cele mai 
aglomerate zone ale municipiului, 

iectul, care prevede monitor
izarea zonelor aglomerate ale 
Devei, va fi depus, până la începutul 
lunii august, la Agenția pentru Dez
voltare Regională Vest, împreună cu 
Planul Integrat de dezvoltare 
Urbană a municipiului, în vederea 
obținerii de finanțare 

nerambursabilă prin Programul 
Operațional Regional, Axa 
Prioritară 1.

Valoarea investiției se ridică la 
3.478.510 lei, din care, de la bugetul 
local al municipiului Deva, va fi su
portat doar un procent de doi la 
sută.

„Ne doream de multă vreme să 
instalăm un astfel de sistem de 
monitorizare, pentru a le oferi deve- 
nilor un oraș mai sigur și pentru a 

preveni infracținile și abaterile de la 
regulile de conduită socială. 
Camerele video vor fi montate în 
cele mai aglomerate zone ale 
orașului. încă nu știm câte camere 
vor fi necesare, însă acestea vor 
putea fi urmărite atât de la primărie 
cât și de poliția municipală și 
județeană”, a precizat viceprimarul 
municipiului Deva, Cosmin Costa.

întreruperi de apă, 
în Deva și Hunedoara

Furnizare a apei reci este 
întreruptă astăzi, între orele 7.00 și 
17.00 pe mai multe străzi din 
Deva. Astfel, vor rămâne fără apă 
străzile: Libertății, de la 1 Decem
brie până la strada Eminescu, 
Barițiu, Eminescu (de la Barițiu la 
Călugăreni, Piața Unirii, 1 Decem
brie de la Vlaicu la Libertății, 
Blaga, A.Vlaicu de la Blaga la 1 
Decembrie, A.Iancu, A.Sever, Al. 
Parcului, Tribunul Solomon și 
Horea. în acest interval de timp se 
vor efectua lucrări de montare a 

unor vane la intersecția dintre 
strada L.Blaga cu Piața Unirii. De 
asemenea, se sistează furnizarea 
apei reci între orele 8.00 și 15.00, 
din P.T. 26 B Cuza Vodă, zona 
înaltă, pentru remedierea unei 
rețele sparte înainte de apometru la 
Bl.P, sc.2.

Și în municipiul Hunedoara se 
va sista furnizarea apei potabile, 
astăzi, între orele 07.00 și 16.00, în 
cartierele Micro 4 și Micro 5, pen
tru a se remedia avaria la rețeaua 
Jiului - FI.

ANUNȚ PUBLIC
CONSUMCOOP HAȚEG - SOCIETATE COOPERATIVĂ cu sediul în 

localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu, bl.Bucura II, parter, jud.Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Motel cu restaurant BUCURA”, situat în localitatea Hațeg, str.Vi
ilor, f.n., jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.
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Producătorii agricoli și sindicaliștii din agricultură rar începe protestele în toamnă, printre care 
un miting in Capitală, in 9 septembrie, la care sunt așteptate 15.00(1 de persoane și blocarea dru
murilor nu{ionalc in 23 septembrie, oameniifiind nemulfumifi de lipsa măsurilor de susfinere 
din partea Guvernului . Istf'el, în 2 septembrie, cei nemulfumifi vor organiza in fiecare reședință 
dejudej proteste în fața prefecturilor, președintele Jgrttsiar mizând ca la acestea să participe in 
loial peste 40.UU0 de oameni cu peste IU Utili de utilaje agricole care să mărșăluiasră pe străzi

încă o zi fără apă 
pentru locuitorii 

din Simeria Veche

Locuitorii din Simeria 
Veche vor trebui sa suporte încă 
o zi tară apă la robinete. Apa- 
Prod a întrerupt furnizarea, apei 
peniiu remedierea unei avarii 
apărute la conducta de ali
mentare a localității și anunță că 
defectul va fi remediat până 
vineri, 30 iulie, ora 18.00.

(C.S.)

S-a schimbat ziua de leafă

Printr-un ordin al ministru
lui Finanțelor s-a modificat Sata 
plătii salariilor la uneti ministere 
și instituțiile subordonate A stfe 1, 
instituțiile subordonate Minis
terului Economiei |i Comerțului, 
care primeau leafa în data de 
cinci a lunii, vor primi Bs rcum 
banii în ziua de 10 a fiecărei luni.

Angajații din comunicații 
primeau salariul in ziua a cincea 
din lună, iar de acum vor primi 
bani în data de 10 a lunii, far
durile angajați lor din subordinea 
Ministerului Suitorii vor i ,,ali 
mentale” în data de 15 a fiecărei 
hmi. după ce până acum livrarea 
se făcea in data de 10.

Proprietarii și chiriașii care 
își achită integra! datoriile la 
întreținere căi re asociațiile de 
proprietari in termen de un an 
vor fi iertați de plata 
penalități lor.

Noul act legislativ se aplică 
familiilor al căror venii nel 
minim lunar pe membru de fam
ilie, respectiv al persoanei sin
gling, nu depășește suma de o 
mie de Iei.

■ iei Itaiazorii ie servicii 
nu-și vor mai putea recupera 
sumele percepute ca penalități. 
Astfel, penalitățile datorate către I 
asociațiile de proprietari, anulate ■ 
conform legi, vor fi anulate și ț 
din obligațiile contractuale exis- | 
tante între asoci ațiile de propri 
etari și societatea furnizoare de 
servicii.

(C.R.)

g J

Ziua Imnului Național, sărbătorită și la Deva

Piața Tricolorului din cen
trul orașului s-a animat as

tăzi pentru o oră, unde 
câteva zeci de curioși au 

asistat la un ceremonial reli
gios și militar organizat de 
autorități cu prilejul sărbă

toririi zilei Imnului Național 
de Stat.

Șase răniți în accidente rutiere 
în urma a trei accidente de circulație, 

produse pe șoselele din județ, șase persoane 
au fost rănite.

Unul dintre accidente s-a pro
dus pe o stradă din municipiul 
Vulcan, unde Ion E, de 34 de 
ani, în timp ce se deplasa cu 

bicicleta pe o stradă din 
aceeași localitate, nu a păstrat 
o distanță suficientă față de un 

microbuz,.care se deplasa în 
fața sa, pe direcția strada Nico- 

lae Titulescu - strada Mihai
Vîteazu. Când autovehiculul a 
oprit în intersecție, biciclistul 

„nu a mai reușit să frâneze” și 
s-a lovit de mașină. în urma 
impactului, biciclistul a fost 

rănit ușor.

Patru răniți și trei 
mașini avariate

Patru persoane au fost rănite în 
urma unui accident rutier produs pe DJ 
687, între Deva și Hunedoara. Dacian 
H., de 21 de ani, din municipiul Hune
doara, în timp ce conducea un autotur
ism pe DJ 687, din direcția Hunedoara 
spre Deva, într-o curbă la dreapta, nu a 
adaptat viteza la carosabilul acoperit cu 
apă, a derapat și a intrat pe contrasens. 
A acroșat un microbuz, condus de 
Robert R., de 33 de ani, din comuna

La eveniment au participat nu
meroase figuri politice din județ, printre 
care și prefectul județului Hunedoara, 
Attila Dezsi, președintele Consiliului 
Județean, Mircea Moloț și viceprimarul 
Marcel Morar.

De asemenea, nelipsiți la astfel de 
evenimente, câțiva dintre veteranii de 
război ai municipului „au salutat” și ei 
defilarea militarilor, jandarmilor și 
pompierilor din comandamentele 
Devei.

Băița, după care a fost proiectat într-un 
autoturism condus de Ana-Maria G., de 
23 de ani, din municipiul Hunedoara, 
ambele autovehicule circulând din 
direcția Deva spre Hunedoara.

în urma evenimentului rutier, 
conducătorul auto Dacian H. Și 
pasagerul din autoturismul condus de 
acesta, Marius D., de 21 de ani, din 
Hunedoara au fost grav răniți, iar Ana- 
Maria G. și a pasagerei din autoturis
mul condus de aceasta, Antonina G„ de 
52 ani, din Hunedoara au suferit leziuni 
ușoare. Cele trei autovehicule impli
cate în accident au fost avariate, iar 
cinci piloni, care separă sensurile de 
mers, au fost distruși.

Pieton rănit grav 
pe DN7

Un tânăr în vârstă de 19 ani a 
ajuns la spital în stare gravă după ce a 
fost lovit de un autoturism în timp ce 
traversa DN7, în zna trecerii la nivel cu 
calea ferată din apropiere de Simeria. 
Edgard B., din Deva, a traversat strada 
prin loc nemarcat și fără să se asigure, 
fiind acroșat de un autoturism condus 
de Pavel B., de 50 de ani, din Simeria. 
în urma accidentului, pietonul a fost 
rănit grav.

în toate cele trei cazuri, au fost în
tocmite dosare de cercetare penală.

Ziua Imnului
Național, 
o necunoscută 
printre trecători

Majoritatea curioșilor care s-au 
strâns în piața din apropierea spitalului 
județean nu știau ce se sărbătorește 
astăzi. „N-am știut pentru ce s-a strâns 
lumea aici, dar când am văzut atâtea 
fețe din administrația orașului m-am 
gândit că trebuie să fie vorba de o

Bibliotecă la standarde
europene la Orăștie

Lucrările de modernizare a bib
lioteci municipale din Orăștie s-au 
încheiat. în consecință, iubitorii de 
carte din municipiu se pot bucura de 
una din cele mai modeme biblioteci 
din județ. Situată în centrul istoric al 
orașului, într-o clădire care are o 
vechime de peste 150 de ani, Bib
lioteca Municipală „Sebastian 
Bomemisa” și-a redeschis porțile și 

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.

sărbătoare națională și abia acum am 
aflat că e ziua Imnului de Stat”, 
recunoaște Vlad Marian, un tânăr în 
vârstă de 26 de ani, din Deva. Cu totul 
altă părere a avut prefectul județului 
Hunedoara, Attila Dezsi, care a declarat 
că se bucură de faptul că devenii înțeleg 
însemnătatea Imnului Național pentru 
istoria unei țări și că astfel de eveni
mente nu trebuie să fie trecute cu ved
erea.

Prezenți aproape la fiecare 
sărbătoare națională cu încărcătură 
istorică, veteranii din oraș au ținut să le 
amintească, celor mai tineri, perioadele 
în care aceștia au luptat pe front pentru 
apărarea țării. „Nu ratez nicio astfel de 
paradă militară, deși, în ultimii ani 
acestea s-au rărit considerabil, ceea 
nu e un lucru chiar îmbucurător. Tinerii 
din ziua de astăzi ar trebui să știe ce 
înseamnă aceste simboluri pentru țara 
în care trăim. E bine că autoritățile s-au 
gândit să celebreze Ziua Imnului cu atât 
mai mult că de ziua Drapelului a fost 
cam liniște anul acesta”, a concluzionat 
Ioan Demeter.

Data de 29 iulie a devenit Ziua Im
nului Național din anul 1998, la prop
unerea Senatului, în amintirea zilei de 
29 iulie 1848, când „Deșteaptă-te, 
române!” a fost cântat pentru prima 
dată. A fost interzis apoi, pentru ca după 
Revoluția din Decembrie 1989 să 
devină imnul național. Versurile imnu
lui aparțin lui Andrei Mureșanu fiind 
puse pe muzică de către Anton Pann.

Claudiu Sav

îi așteaptă pe localnici să descope. I 
cele aproape 50 de mii de volume ce 
se regăsesc pe rafturile instituției. La 
eveniment au participat 
reprezentanți ai autorităților locale, 
în frunte cu primarul orașului, 
Alexandru Muntean, care împreună 
cu Consiliul Local a reușit reabil
itarea uneia dintre cele mai vechi 
biblioteci din județ, precum și un 
sobor de preoți care au sfințit noul 
așezământ cultural.

Biblioteca municipală a fost 
dotată cu un Biblionet, în care se 
află șase calculatoare performante, 
la care se adaugă un aparat xerox, 
un videoproiector și un scanner, 
toate achiziționate printr-un partent 
riat cu Biblioteca Județeană „Ovid 
Densusianu” și care vor fi puse la 
dispoziția tuturor celor ce vor călca 
pragul noii instituții.

Claudiu Sav



Michael Jackson pare să nu își găsească liniștea nici măcar după moarte. O femeie pretinde 
că este copilul nelegitim al starului, în urma relației pe care cel supranumit Regele muzicii 
pop a avut-o cu mama ei, în 1975, pe când avea 17 ani. Mocienne Petit Jackson a depus ac
tele la Curtea Superioară din LosAnggles și cere să i se facă un test A D.\ pentru a demons
tra ca spune adevărul. Femeia susține că mama ei, Barbara, era sora cântăreței Diana Ross.
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Drew Barrimore Nunta lui Chelsea Clinton
își acceptă defectele

Adeseori starurile tind să 
pozeze în ființe perfecte, lucru cu 
care Drew Barrymore nu este 
deloc de acord. Actrița se declară 
foarte mândră de ceea ce este și că 
preferă să își accepte defectele.

„Trebuie să nu pretinzi că ești 
perfect, pentru că nu este doar 
plictisitor ca dracu, dar nu este 

«șS

Madonna și-a angajat

real. Vreau doar să fiu adevărată 
pentru mine însămi. Asta este 
esențial în viață. Nu aș fi capabilă 
să fac o șaradă”, a mărturisit 
starul.

Nu de mult, vedeta declara că 
nu este împotriva chirurgiei plas
tice. Oare asta înseamnă să fii 
sinceră cu tine însăți?

va avea loc la sfârșitul
săptămânii

Chelsea Clinton, fiica lui 
Hillary și Bill Clinton, se va 
căsători, la sfârșitul acestei 
săptămâni, cu Marc Mezvinsky, un 
investitor în domeniul bancar, iar 
nunta urmează să se desfășoare în 
orășelul Rhinebeck (statul american 
New York), informează site-ul pos
tului WCBS.

Nunta lui Chelsea Clinton, fiica 
fostului președinte american Bill 
Clinton și a secretarului de Stat 
Hillary Clinton, urmează să se 
desfășoare sâmbătă pe o proprietate 
privată situată pe malul râului Hud
son.

Cei doi tineri se cunosc încă 
din adolescență și amândoi au stu
diat la Universitatea Stanford. Tatăl 
lui Marc Mezvinsky, fostul congres
man Edward Mezvinsky, a ispășit o 
pedeapsă privativă de libertate pen
tru fraudă.

Consiliul local din Rhinebeck a 
primit o solicitare pentru supli
mentarea efectivelor de poliție pe

durata ceremoniei. Solicitarea a fost 
aprobată, dar au existat critici care 
au cerut ca fondurile suplimentare 
pentru mobilizarea poliției să fie 
plătite de tatăl miresei, fostul 

președinte democrat Bill Clinton.
Rhinebeck este o localitate care 

are 8.000 de locuitori, situată la 
aproximativ 100 de kilometri nord 
de New York..

bucătar care să-i gătească Câinii imită comportamentul stăpânilor

Este Regina muzicii pop, a 
dietelor și exerciților epuizante la 
sală. Dar Madonna a devenit atât 
de obsedată de stilul ei de viață, 
încât încearcă să și-l impună ori
unde.

Mel Gibson nu mai știe 
„ce își doresc femeile”

Așa se face că interpreta și-a 
angajat un bucătar privat care să 
îi gătească felurile ei preferate de 
mâncare macrobiotică în timpul 
zborurilor cu avionul.

Recent, pe când se deplasa de 
la New York la Londra cu compa
nia Virgin Atlantic, cântăreața de 
51 de ani a cheltuit enorm ca să își 
poată aduce bucătarul personal și 
a închiriat întreaga zonă de la cea 
mai bună clasă pentru echipa ei.

„Membrilor chipajului li s-a 
dat un dosar cu reguli și cereri. Nu 
li se permitea să pătrundă în sa
lonul ei și nici să îi adreseze 
întrebări, trebuia să se ducă la 
asistenții ei. A fost ridicol. A pus 
stăpânire pe întregul avion”, a de
clarat o sursă.

Un studiu a arătat că animalele 
noastre de companie preferate imită 
foarte repede mișcările stăpânilor.

Conform unui nou studiu, câinii 
imită automat mișcările proprietarilor, 
fiind un comportament crucial în 
învățarea structurii sociale.

Cercetătorii austrieci cred că acest 
fenomen, unde simpla observare al unui 
comportament fizic se poate imita, este 
evident la mai multe animale.

Studiul condus de către dr. 
Friederike Range de la Universitatea 
din Viena, Austria, sugerează că felul în 
care oamenii interacționează și se joacă 
cu câinii lor influențează această abili
tatea de imitare.

„Nu este un lucru spontan”, a de
clarat Range. „Câinii au nevoie de mult 
antrenament pentru a învăța”. împreună 
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cu colegii săi, Range au investigat acest 
comportament într-o serie de experi
mente care foloseau un test simplu de 
deschidere a unei uși.

Potrivit bbc.co.uk, proprietarii 
arătau cățeilor cum se deschide ușa, fie 
cu mâna, fie cu gura. „Când stăpânii 
foloseau mâna, câinele trebuia să 
deschidă ușa cu ajutorul lăbuței pentru 
a primi o recompensă”, a explicat 
Range. „Când foloseau gura și câinele 
trebuia să folosească aceeași tehnică”.

Un al doilea grup de câini a folosit 
o metodă alternativă. Dacă stăpânul 
folosea mâna, ei trebuiau să deschidă 
cu gura și viceversa. Câinii care au 
folosit a prima metodă au prins mult 
mai repede mișcarea decât cei din al 
doilea grup.

Mel Gibson i-a mărturisit 
fostei sale iubite că regretă amar
nic faptul că a făcut un copil cu 
aceasta și că orice gest al Oksanei 
îl ofenesează.

Actorul a fost înregistrat încă 
o dată în timp ce îi spunea Ok
sanei Grigorieva, folosind un’lim
baj destul de colorat, că o 
diprețuiește, că regretă că a făcut 
un copil cu ea, că nu o mai vrea 
înapoi, că și-a dat arama pe față și • 
că nu este femeia pe care și-o 

dorește alături.
Se pare că Gibson a pus 

câteva dintre izbucnirile sale ner
voase pe seama nicotinei, actorul 
încercând să se lase de fumat. Dar 
această ultimă înregistrare nu are 
de-a face cu dependeța sa de 
țigări: "M-ai distrus. Ingrato! Sunt 
atât de nervos, sunt atât de 
supărat! Și nu vorbește nicotină 
din mine, ăsta este adevărul. Nu 
mă iubești câtuși de puțin și știi 
asta, cățea oportunistă ce ești!"

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 11.08.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția va 
avea loc în data de 06.08.2010, ora 1200. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista loturilor și pieselor 
care se licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: 
www.rosilva.ro. După licitație, precum și în perioada 12.08.2010 - 19.08.2010 vor 
avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase fasonată, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. Relații 
suplimentare se pot obține la tel: 0254.205100, fax: 0254.205111.

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
bbc.co.uk
http://www.rosilva.ro
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Momârlanii - copiii muntelui
Lumina intensă a miezului de 

vară învăluie într-o lumină 
stranie drumul care trece mun
tele dincolo de Obârșia Lotru

lui și se strecoară, printre 
pâlcurile de brazi ce acoperă 
versanții abrupți, spre cheile 
Jiețului. Arșița de afară este 

mai suportabilă aici, în strân- 
sura defileului adânc, pe care 
Jiețul, fratele mai mic al Jiu

lui, l-a săpat în pintenul de șis
turi cristaline de la poale.

Soarele aprins a rămas un
deva... deasupra versanților 

prăpăstioși, iar în umbra per
petuă de aici se simte răsufla

rea răcoroasă a apei.

Momârlani 
versus „barabe”

Lăsăm în urmă efemerele co
mori risipite peste stâncile pârjolite 

de soare și coborâm prin poarta de-, 
fileului spre inima celei mai intere
sante depresiuni intramontane din 
Carpații Meridionali.

Astăzi, Bazinul Petroșani și 
Valea Jiului, după mai bine de 170 
de ani de exploatare a bogatelor 
zăcăminte de cărbuni din subsol, au 
ajuns să se identifice cu mineritul. 
Cine au fost însă primii ei locuitori?

Din documentele vremii aflăm 
că, după anul 1840, în Valea Jiului 
au fost aduși mineri de la Mina Hol- 
ban de lângă Brașov, de la Pecs din 
Ungaria, meseriași germani din 
Banat, slovaci, cehi, italieni, 
polonezi, maramureșeni - meșteri 
în despăduriri, dar și moți de la 
minele de aur din Munții Apuseni.

Localnicii, agricultori și 
crescători de vite, întemeietori ai 
satelor în jurul cărora se vor ridica 
ulterior primele colonii minerești, îi 
vor porecli pe străini, în mod peio
rativ „baraberi” sau „barabe”.

Cel mai probabil, numele

începând cu anul 1870, Simeria de 
Petroșani. La rândul lor, noii sosiți 
îi vor porecli pe oamenii locului 
„momârlani”.

provine din cuvântul german „bah- 
narbeiter”, sub care erau cunoscuți 
pe vremea imperiului Austro-Ungar 
muncitorii angajați să lucreze la 
construcția căii ferate care va lega,

Acasă la momârlani

Satul Jieț este un sat «e 
„momârlani” sau de... „oameni de 
vatră”, cum le place să-și spună, nu 
departe de Petrila și de locul în care, 
prin anul 1868, se deschidea prima 
mină de cărbuni din Bazinul 
Petroșani.

Așezarea de la poalele Parân
gului reprezintă una dintre cele mai 
vechi vetre de păstori și agricultori, 
urmași ai vechilor locuitori ai Văii 
Jiului. Casele țăranilor de aici con
stau, odinioară, din două încăperi în 
care se intra dintr-un coridor lat *“ 
un metru numit „tâmaț”.

Prima cameră servea atât ca 
dormitor, cât și ca bucătărie și l°c 
de depozitare a lucrurilor de str. ? 
necesitate... pe unul dintre pereți ; 
fiind atârnat „podișorul” sau dula
pul etajeră cu veselă.

Printr-o ușă se trecea în cealaltă 
cameră, „pentru primitul 
oaspeților”, cu rol de „sufragerie”. 
Aici, într-un scrin, se păstrau 
hainele de sărbătoare sau de 
„ținere” din care făceau parte 
„stranele”, „pricoițele” și 
„pătureicile”.



Păstrătorii 
tradițiilor

Doar privind fotografiile, înve
chite de vreme, ne putem da seama 
cât de importante sunt tradițiile, 
transmise din generație în generație, 
pentru acești oameni tăcuți și asprii 
ca și muntele ce le-a fost casă, după 
cum spun ei. Asemeni mocanilor 
din Mărginimea Sibiului, ori din 
nordul Olteniei, cu care se 
aseamănă și chiar se înrudesc, în 
opinia unor cercetători, momârlanii, 
s-au ocupat în principal cu creșterea 
animalelor, în special oieritul, dar și 
cu agricultura, care asigura strictul 
necesar fiecărei familii. După cum 
spun ei, tineri și bătrâni, femei și 
bărbați, toți deopotrivă, și-au păstrat 
■ orice preț, obiceiurile, tradițiile, 
dar mai ales portul, pe care vor să-l 
lase moștenire generațiilor viitoare. 
Sufletul lor a împrumutat ceva din 
frumusețea, simplitatea, dar și din 
tăria muntelui pe care l-au iubit și 
care le-a crescut copiii, și poate asta 

ucut să reziste cu încăpățânare, 
nu doar timpului, ci și răutății 
omenești. în urmă cu câțiva ani, la 
inițiativa lui Comeliu Bucur, direc
torul de atunci al Muzeului 
Civilizației Populare Tradiționale 

„ASTRA”' din Dumbrava Sibiului, 
a început o campanie de cercetare 
sistematică a civilizației momâr- 
lanilor, care a avut ca obiectiv sal
varea a ceea ce a mai rămas din 
acest fascinant fenomen cultural cu 
specific pastoral din Valea Jiului. 
Doar în primele două luni de la 
lansarea proiectului, au fost trans
ferate în Muzeul în „aer liber” din 
Sibiu, patru monumente, două 
gomile, de pe Vârful Slăvei, o 
cotroană sau perdea - adăpost de 
sterpari - din Parâng și o colibă de 
fânaț din Plaiul Jiețului.

De la oierit la... 
minerit

De când se știu, momârlanii și- 
au dus viața într-o veșnică pendu
lare între vară și iarnă, între 
sălașurile și stânile care urcă 
muntele până sus, în golul alpin și 
așezările din vale. Mulți din mem
brii acestor comunități pastorale 
prin excelență, care timp de veacuri 
și-au câștigat existența doar din 
creșterea animalelor, s-au văzut în 
ultimele decenii nevoiți să aban
doneze vechile ocupații în favoarea 
mineritului. Un recensământ făcut 
în anul 1870, la scurt timp după în-

4hm l ■
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6 Pe litoral, peștii 

au ieșit la mal

• a

Pâinea se va scumpi cu 30% din toamnă
Președintele hneragro, loan Niculae apreciază că diminuarea dramatică a producției 
de grâu va ditci tp <> scumpire pe măsură a pâinii.
Ploile și iiiufțdtgffle din această vară au afectat grav agricultura, iar efectele le vom 
simți din toamnă Președintele Interagro, loan Xiculae apreciază că diminuarea dra
matică a <z< » ae grâi- va ta o scumpire pe măsură a pâinii.

Noul brand turistic al României
s-a lansat la Shanghai

el
Ministerul Dezvoltării Regio
nale și Turismului a lansat, 

ieri, la Shanghai, noul brand 
turistic al României. în timp ce 
noul slogan, "Explore the Car
pathian garden ", se dorește a 
fi o invitație către turiști să ex
ploreze "grădina carpatică " a 
României, logoulpare să în

demne mai degrabă la plagiat.
Elementul grafic al noului 

brand seamănă izbitor de bine, 
dacă nu este chiar identic, cu 
unul care aparține unei firme 

britanice de transport.

Turiștii care se află pe litoral 
în această perioadă au avut parte 
de o surpriză neplăcută. Sute de 
pești morți au apărut pe plajele 
din Năvodari, Mamaia și 
Constanța, după ce, din cauza 
căldurii, dar și a creșterii aportului 
de apă dulce vărsată în mare din 
Dunăre, a crescut mortalitatea 
piscicolă. ’

"Fenomenul a fost constatat 
inițial pe plajele din Năvodari, 
Mamaia și Constanța și se află în 
extindere către sudul litoralului. 
Nu este un fenomen de mare am
ploare, dar poate provoca discon
fortul turiștilor care merg pe

plaje", a declarat Cătălin Anton, 
responsabilul de comunicare al 
Administrației Bazinale de Apă 
Dobrogea-Litoral (ABADL).

Reprezentantul ABADL a 
adăugat că peștii care au ajuns la 
mal au fost strânși. "Conducerea 
instituției a luat decizia să se 
intervină și pe timpul zilei pentru 
a strânge peștii manual, iar în cur
sul nopții să se lucreze cu utilaje 
specializate", a mai afirmat 
Cătălin Anton.

Potrivit specialiștilor, 
fenomenul va fi stopat în momen
tul revenirii salinității mării la val
orile normale.

Logoul noului brand este 
reprezentat de o frunză colorată în 
nuanțe de verde, de altfel culoarea 
predominantă a întregului concept. El
ementul grafic, care este poziționat în 
partea dreaptă, deasupra sloganului, 
este aproape identic cu cel al companiei 
britanice Change Transport, lucru se
sizat inițial de Cristian Dorombach pe 
blogul său.

Se pare că astfel de elemente 
grafice pot fi cumpărate de pe Internet 
cu doar 250 de euro.

în centrul logoului apare scris 
"România" într-un font rotund, 
caligrafic. Fiecare literă este colorată în 
mai multe nuanțe de verde, în timp ce 
semnul diacritic al literei "â" este col
orat cu nuanțe de galben și portocaliu.

Sloganul "Explore the Carpathian 
garden" este plasat în partea de jos a 
imaginii și este scris într-un font mai 
comun, înclinat spre dreapta. Și pentru 
acesta s-a folosit tot o nuanță de verde, 
în timp ce fundalul este unul alb.

Noul brand turistic al Român, a 
fost lansat la Shanghai, cu ocazia Zilei 
Naționale a României la Expoziția 
Mondială 2010. La eveniment erau 
așteptați să ia parte, alături de miniștrii 
Elena Udrea și Teodor Baconschi, și 
foștii mari sportivi Nadia Comăneci, 
Ilie Năstase și Gheorghe Hagi.

Crearea și promovarea brai ui 
turistic, finanțate din fonduri europene, 
fac parte dintr-un proiect de promovare 
a potențialului turistic al României, 
pentru care sunt alocați 75 milioane de 
euro până la finalul anului 2013.

India și China sunt devastate de inundații
Mai multe regiuni ale continentu

lui asiatic sunt devastate de'inundațiile 
din ultima perioadă.Țările cele mai

afectate de viituri sunt China și India. 
Sute de mii de locuințe au fost inundate 
și gospodării întregi au fost distruse.

România nu are nicio
universitate de cinci stele 

■■■

Nicio universitate din Româ
nia nu a primit cinci stele, la 
evaluarea anuală realizată de 
mai multe organizații negu

vernamentale, arată 
raportul Coaliției pentru 

Universități Curate.
Este al doilea an consecutiv 
în care nicio instituție de în
vățământ superior din Româ

nia nu primește punctajul 
maxim la capitolul 

integritate.

Nicio universitate de stat 
din România nu a îndeplinit 
condițiile de transparență și 
corectitudine pentru a putea fi 
încadrată la categoria de cinci 
stele, potrivit unui top al 
integrității universităților de la 
noi din țară realizat de Coaliția 
pentru Universități Curate.

Pe primele trei locuri se 
află, ca și anul trecut, Universi
tatea de Medicină și Farmacie 
din Târgu Mureș, "Iuliu 
Hațieganu" din Cluj Napoca și 
"Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Acestea întrunesc aproape 
toate criteriile de transparență și 
corectitudine, și au primit patru 
stele.

Din București, Academia de 
Studii Economice (ASE) a 
coborât pe locul șase după ce în 
2009 se afla pe locul patru. De 
asemenea, Universitatea din 
București a coborât opt locuri, 
ajungând până pe poziția 20.

y

Ploile torențiale, specifice sezonu
lui musonic, au afectat grav vestul In
diei. Mai multe localități sunt acoperite 
de ape. Oamenii sunt obișnuiți cu p' 
torențiale din fiecare an, dar spun că 
situația din acest sezon este critică.

Drumurile au fost inundate sau au 
fost închise ca măsură de precauți p- 
calnicii dau vina pe autoritățile care nu 
au acționat la timp, pentru a împiedica 
crearea acestei situații.

Acuzată de neglijență, 
administrația locală a inițiat operațiuni 
de salvare și măsuri de control ale 
afluxului masiv de apă. Ba chiar 
promite că situația se va îmbunătăți în 
următoarele zile.

Situația nu pare să se 
îmbunătățească însă în China. Numărul 
persoanelor dispărute crește de o zi la 
alta. Până acum, bilanțul indică peste 
750 de morți. Alți peste un milion de 
oameni au fost evacuați în ultima lună, 
din cauza inundațiilor. Meteorologii au 
avertizat că ploile vor continua să cadă 
în cantități mari și în următoarele zA®.

îl
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Sportiva Nicoleta Grasu a obținut, miercuri, medalia de argint în 
proba de aruncare a discului, cu o performanță de 63.48 metri, la 
Campionatele Europene de atletism de la Barcelona.
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S-a reunit Aurul Certej
Echipa de fotbal Aurul Certej s-a reunit miercuri, 

la stadionul din localitate.

Tot mai multe echipe în ligile inferioare
Asociația Județeană de Fotbal se 

gândește la organizarea unui campionat 
cu trei serii de Liga a V-a, deoarece 
numărul echipelor care doresc să par
ticipe a crescut de la 23, câte erau în se
zonul trecut, la 30 anul acesta.

Pentru că multe echipe din 
eșaloanele doi și trei se retrag datorită 
unor factori precum: taxe mari la FRF, 
deplasări lungi, contracte mari la jucători, 
' aremuri prea mari la arbitrii, ligiile mici 
ău tot mai multe șanse să “înflorească”. 
Liga a IV a ar putea avea în componență 
în noul sezon echipe precum: Jiul 
” roșani echipă îngropată în datorii, 
r—ezatul Hațeg, formație retrogradată 
din Liga IlI-a, plus F.C. Hunedoara, dacă 
aceasta nu își va rezolva un loc în Liga a
IlI-a. Liga a V-a pare a fi și ea atractivă, 
dovadă că nicio formație, dintre cele 23 
care au încheiat sezonul, nu s-a retras, iar 
în plus șapte echipe noi și-au anunțat 
intenția de a se înscrie în 
campionat. “Unirea Vețel, Cetatea 
Răchitova, Roben Hațeg, Beriana Beriu, 
Constructorul Hunedoara, AS Băița și FC 
Rromii Hunedoara sunt echipe nou- 
înființate sau reactivate după ani de 
absență și și-au anunțat intenția de a se în
scrie în campionat. Dacă toate vor con
cretiza această intenție campionatul Ligii 
a V-a se va desfășura în trei serii, stabilite 
pe criterii geografice, cu câte 10 echipe. 
Prin acest sistem’organizatoric se vor re

duce cheltuielile cu deplasările ale 
echipelor, întrucât nu vor fi distanțe mai 
mari de 40-50 de kilometri”, a spus 
președintele Comisiei de Organizare din 
cadrul AJF Hunedoara, Adrian Radu. 
Taxa de participare la Liga a IV-a este de 
300 de lei, la Liga a V-a este de 200 de 
lei, iar la echipele de juniori C, D, E este 
de 100 de lei. Tragerea la sorți a progra
mului de desfășurare va avea loc joi, 5 au
gust cu ocazia Adunării Generale a AJF 
Hunedoara. Startul campionatului este 
programat în 21 sau 28 august la Liga a
IV- a și în 11 sau 18 septembrie la Liga a
V- a.

Componența (posibilă) a seriilor 
de Liga a V-a

Seria Brad: Ponorul Vața, Unirea

în acest sezon, echipa Aurul Certej 
va trebui să găsească un înlocuitor pen
tru postul ocupat de fostul căpitan al 
echipei, Sergiu Boloș, care și-a pierdut 
viața în această vară. Din cauza fon
durilor insuficiente, echipa de liga a IV- 
a nu va merge în cantonament, și se va 
pregăti la stadionul propriu. în perioada 
28 iulie-7 august, Aurul Certej va par
ticipa la turneul Cupa Comunelor, unde 
s-au înscris 12 echipe. Echipa 
hunedoreană, înființată în 1958, este în 
al 52-lea an de existență și va celebra 
acest eveniment, printr-un meci de Old 
Boys, care va avea loc înaintea finalei 
din Turneul Cupa Comunelor. Obiec
tivul echipei, în noul sezon, este 
menținerea în Liga a IV-a. în momentul 
de față, formația din Certej nu are 
posibilități materiale pentru aducerea 
unor jucători, astfel vor fi promovați 
tineri jucători de la echipa de juniori.

Andrei Cean

Buceș, Sprint Luncoiu de Jos, Voința 
Vălișoara, Olimpia Ribița, Recolta 
Bucureșci, AS Băița, Unirea Șoimuș, 
Santos Boz și Mureșul Brănișca.

Seria Hațeg: Retezatul Rîu de 
Mori, Măgura Pui, Streiul Baru Mare, 
Narcisa Sălașu de Sus, Unirea Berthelot, 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, AS 
Sântămărie Orlea, Cetatea Răchitova și 
Roben Hațeg.

Seria Mureș - Poiana 
Ruscăi: Cema Lunca Cernii, CS Ghelari, 
Dacia Boșorod, Agrocompany Băcia, 
Real Sântandrei, Unirea Vețel, CFR II 
Simeria, Silva Miracol Hărău, Beriana 
Beriu, Constructorul Hunedoara și FC 
Rromii.

Andrei Cean

Rezultate din prima manșă
a turului trei preliminar 
al Ligii Campionilor

Rezultate înregistrate în par
tidele disputate, marți și miercuri, în 
prima manșă a turului trei preliminar 
al Ligii Campionilor:

Marți
Omonia Nicosia (Cipru) - Red Bull 
Salzburg (Austria) 1-1
Au marcat: Lua Lua '90 (penalti) / 
Zarate '8
Litex Loveci (Bulgaria) - MSK Zilina 
(Slovacia) 1-1
Au marcat: Wellington '79 / Majtan 
'66
Dinamo Kiev (Ucraina) - Gent (Bel
gia) 3-0
Au marcat: Iarmolenko T9, 
Șevcenko '80, Zozulia '90
Unirea Urziceni (România) - Zenit 
Sankt Petersburg (Rusia) 0-0
Sparta Praga (Cehia) - Lech Poznan 
(Polonia) 1-0
A marcat: Brabec '76
The New Saints FC (Țara Galilor) - 
Anderlecht Bruxelles (Belgia) 1-3 
Au marcat: Jones '52 / Kljestan '7, 
Legear '18, M. Suarez '73.

Miercuri
Aktobe (Kazahstan) - Hapoel Tel- 
Aviv (Israel) „1-0

Stoichiță a fost suspendat 
o etapă de Comisia 
de Disciplină a LPF

*

Antrenorul echipei Astra 
Ploiești, Mihai Stoichiță, a fost 
sancționat, miercuri, de Comisia de 
Disciplină a LPF, cu o etapă de sus
pendare și cu o penalitate sportivă de 
360 de lei, pentru că a fost eliminat 
de arbitrul Alexandru Deaconu la 
meciul cu Dinamo, din prima etapă a 
Ligii I.

Comisia i-a sancționat pe 
jucătorii Cosmin Contra (FC 

A marcat: Smakov '67 (penalti) 
BATE Borisov (Belarus) - FC 
Copenhaga (Danemarca) 0-0
Șerif Tiraspol (Moldova) - Dinamo 
Zagreb (Croația) 1-1
Au marcat: Erohin '35 / Sammir '3 
Debrecen VSC (Ungaria) - FC Basel 
(Elveția) 0-2
Au marcat: Stocker '34, Xhaka '90+2 
Young Boys Berna (Elveția) - Fener
bahce Istanbul (Turcia) 2-2
Au marcat: Dudar '18, Costanzo '89 
(penalti) / Emre Belozoglu '5, Stoch 
'42
AIK Stockholm (Suedia) - Rosen
borg Trondheim (Norvegia) 0-1
A marcat: Henriksen '33
Partizan Belgrad (Serbia) - HJK 
Helsinki (Finlanda) 3-0
Au marcat: Iliev '8, S. Ilici '42, Cleo 
'90+2
Ajax Amsterdam (Olanda) - PAOK 
Salonic (Grecia) 1-1
Au marcat: Suârez '13 / Ivic '73
Sporting Braga (Portugalia) - Celtic 
Glasgow (Scoția) 3-0
Au marcat: Alan '26 (penalti), Elder- 
son '76, Matheus '88.

Partidele retur vor avea loc la 3 și 4 
august.

Timișoara), Valentin Năstase (Gloria 
Bistrița) și Peter Majemik (FC 
Brașov) cu câte două etape de sus
pendare și cu câte o amendă de 2.000 
de lei, pentru eliminările din prima 
etapă, informează site-ul oficial al 
LPF. De asemenea, jucătorul Mi- 
lanov Zhivko (FC Vaslui) a fost 
sancționat cu o etapă de suspendare 
și o amendă de 740 de lei, în urma 
eliminării din partida cu Rapid. 
Cluburile FC Rapid și Universitatea 
Cluj au primit avertismente pentru in
cidentele provocate de proprii supor
teri la meciurile. din etapa I. 
Managerul sportiv al FC Timișoara, 
Daniel Stanciu, a primit tot un aver
tisment din partea membrilor 
comisiei, pentru cuvintele jignitoare 
adresate președintelui grupării Gloria 
Bistrița, Jean Pădureanu.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă W0LV01 GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

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

Telefon: 0761 - 973.940
- 5 spălări (1 gratlsl
- legitimație [exterior + interior, 16 ronly

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
3 Iutii - 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



Ryu Saeba (Jackie Chitii) este un detectiv particular angajat să dea 
de urma fiicei fugare a unui prosper om de afaceri. Mergând pe ur
mele tinerei rebele. Saehu se trezește la bordul unui vas de eoa-ieră. 
Din nefericire, vasul este deturnat și luat în stăpânire de un grup de 
teroriști. (Sâmbătă; Antena l; 20:00; l’n detectiv afemeiat

07 00 Cercul vieții (german serial,

TV
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07:00 ■ Telejurnal; Sport; Meteo
(17: Jit La prima oră
08:00 î Armăsarul sălbatic
08:30 Ș Beaver rezolvă tot (SUA serial 

de comedie, 1984 - 20.)
09 00 Transformarea
10:00 i Verde-n față (rel.) Episodul 5 
10:13 J Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 20.)
11:15 Garantat 100% (talk show, rel.) 
12:13 Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
13:40 Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 54.) Ul
timul episod

14:00 ț Telejurnal; Sport; Meteo
15:25 \ Descriptio Moldaviae Ep.3 
15:55 Bună ca viața!
16:25 : M.A.I. aproape de tine 
17:00 ș Polo: Meci 1, cu România, 

■sferturi de finală
18:25» Prințesele lumii
18:30 ș Cronicile frumoasei luptătoare 
19:40 î învinge apele!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo 
3l:la, O dată-n viață
23:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
adțiune, 2000 - 22.) 45' cu 
Marg Helgenberger, George 
Eads, Paul Guilfoyle, Eric 
Szmanda

2004 - 2.) 
07:50 învinge apele! 
08:00 Turist pe litoral 
09:00 Călători în lumi paralele (cana

dian film , 2002 - 31.)
10:00 Telejurnal
10.20 Paris 2010 (francez film de ca

tastrofă, 2007)
12 00 Telejurnal
12:45 Doi care doinesc
13 15 Zestrea românilor 
14:30 Utopia (2008) 15'
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
it) Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 2.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 

: Ulrich Pleitgen, Uta Schom 
, I 00 Povești din Paris (francez se- 
’ . rial de comedie, 2008 - 71.) cu

: Marie Fugain, Renaud Bernard, 
Charlotte Desert, Nicolas Van 

= :: ■ Beveren
18 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
î'li' învinge apele! 
J S:! ‘ Poate nu știai 
IX 30 Orașele lumii Shan 
19:00 Puterea legii (talk show, 2010) 
19:30 Atletism Campionatele Euro

pene
2 3:00 Ora de știri (show de întâlniri)

Ofi'.OOiȘ Observator
0X.Liber la vacanță 

,10 CU în gura presei
11'15 Despărțirea de casă (SUA 

dramă, 1987) 91' cu Jason Ro
bards, Eva Marie Saint, Doug 
McKeon, Erin Gray

I3;(l1 Observator
.4:0 ■ Secrete in Paradis (grec serial, 

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

lc>:00 Observator 
17:00 Î Acces Direct 
19 00 I Observator 
20:30 ! Regele asasinilor (SUA-hong- 

■kong film de acțiune, 1998) 103' 
I cu Jet Li, Eric Tsang, Simon 
i Yam, Keiji Sato

22:30 | Ringul de foe (SUA film de ac- 
H Șțiune, 1991) 89' cu Don "The 
jf Dragon" Wilson, Maria Ford,

: 'ale Jacoby, Vince Murdocco

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Peștera monstrului sacru 3
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.- 3789.)
13:00 Știrile Pro TV
I3:M Zâmbete într-o pastilă (SUA 

, serial de comedie, 2006 - 8.)
14;(|Jî Cavalerii din Bronx (SUA

î dramă, 2005)
16 (ÎH Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3790.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Mesaje de dincolo (SUA serial, 

2005 - 7.) 60' cu Jennifer Love 
iHewitt, David Conrad

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009)
22:30 Armă mortală 2 (SUA acțiune- 

(comedie, 1989) 114' cu Mei 
Gibson, Danny Glover, Joe 
Pesci. Joss Ackland

07:00 îngerașul 0” 00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Uite cine gătește! (2010, rel.)
09:45 Legământul 1» Sport cu Fiorentina
ILIS Predestinați Nimeni nu-i perfect (român se

împreună pentru totdeauna rial de comedie - 7.)
l(M Cele două fețe ale Anei Epidemie în L.A. (SUA film de
15:30 Victoria acțiune, 2007, rel.)
18:28 Vremea de ACASĂ Its Galileo
16-3B Legământul 13:15 Sport, dietă și o vedetă
IBsBB Poveștiri adevărate 14:10 Cine știe...câștigă!
18:30 împreună pentru totdeauna 15:30 Fularul de Ia Kiss FM (emi
10:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- siune de divertisment, 2010) 30'

lumbian serial, 2009) 16:00 Un detectiv cu greutate
20:30 Fete de oraș (englez-ffancez 18:011 Focus 18 90'

dramă romantică, 1998) 111' cu »■ Focus Sport Cu: Geanina
Catherine McCormack, Rachel Varga, Dragoș Gostian
Weisz, Anna Friel, Tom George- 19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'
son 80:38 Efect global (SUA film de ac

■* Cuibul de vipere (brazilian se țiune, 2002)
rial de comedie, 2006) 45' cu 22 30 Contract pentru crimă (SUA
Lazaro Ramos, Daniel de Oli thriller, 1999) cu Camilla Over
veira, Carolina Dieckmann, Ma bye Roos, Jennifer Lambert.
riana Ximenes Jeff Fahey, Andrew Keegan

20:00

16:15
17:50 Mireasa e iubita mea! (SUA-englez comedie, 2008)
19:30

22:00

23:30

Insula din vis (SUA film de aventură fantastică, 2008)

Filme și vedete
Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 3.) Parteneri ciudați cu Bill Pax

ton, Jeanne Tripplehom, Chloe Sevigny, Ginnifer Goodwin
Liniște mortală (SUA-francez horror, 2007) cu Ryan Kwanten, Laura 

Regan, Amber Valletta, Donnie Wahlberg
înșelătoria (SUA dramă, 2008) 108' cu Ewan McGregor, Hugh Jac

kman, Michelle Williams, Bruce Altman

19:30 Până când moartea ne va despărți (SUA serial de comedie, 2006 - 19.) 
20:00 Poveste din L.A. (SUA comedie romantică, 1991) 95' cu Steve Martin 
22:00 Lunetist în misiune (SUA film de acțiune, 2007) 89' cu James Remar,

Mario Van Peebles, Catherine Mary Stewart, Bruce Boxleitner

15:30 Până când moartea ne va despărți (comedie, rel. - 17.)
16:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 177.)
17:00 10 produse sau mai puțin (SUA serial de comedie, 2006 -

1.) 30' cu Bob Clendenin, John Lehr, Kirsten Gronfield
17:30 O femeie abandonată (francez film , 1992)

BSdiS Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
■tH Semne (reportaj, 2007, rel.)
118: 25 Spectacolul lumii
BMS Arca lui Noe (rel.)
1.19:31) Desene animate - Clubul Dis

ney
10:25 Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 2.)
11:20 Zile și nopți
11:50 Vezi România!
12:50 Profesioniștii... (talk show, rel.) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Vedeta familiei Best of
ÎMI Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Ungariei 
K Transmisiune directă de la Bu

dapesta
16:211 Săptămâna Modei românești la 

Expo Shanghai
17:00 Polo: Meci 1 cu România
18:25 Verde-n față (rel.) Episodul 6 

<1k» Tezaur folcloric
19:40 învinge apele!
19:45 Sport
20:01 : Telejurnal; Meteo
21:10 Tornada (german film de catas

trofa, 2006) 86' cu Matthias 
Koeberlin, Mina Tander, Sascha. 
Gopcl, Lisa Martinek

22:45 Familia Simpson (serial de 
desene animate, 1989 - 23.) 20'

23:45 Zile și nopți
. • ""■’■"’“WWW «S88

MB8 Popasuri folclorice (2008, rel.)
Mh0S ABC... De ce? (program pentru 

copii)
09:00 Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
09;35 Liber pe contrasens (talk show, 

2007) 50'
10:30 Zon@ IT (2007, rel.)
11 .00 Atletism Campionatele Euro

pene
14:00 între cer și pământ
14:30 Zestrea românilor (documen

tar)
15:00 Tenis Turneul feminin ITF 

"Ruxandra Dragomir".
Timpul chitarelor

18:00 Doctor Who (englez film serial 
de aventură, 2005 - 2.) cu 
David Tennant, Billie Piper, 
Christopher Eccleston, Paul 
Kasey

19:00 Lecția de management (docu
mentar)

I 9:30 Atletism Campionatele Euro
pene

23:00 Ora de știri (show de întâlniri)

Universul credinței
09:0 Ca la carte
(39:55 Desene animate - Clubul Dis

z

ney
lOiâO Spune-mi ce te doare
11:30 Viața satului (magazin cultural) 
13:00 Zbor peste inimi (englez serial, 

2008- 3.)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Descoperă Europa ta! (2.)
14:55 Formula 1: Marele Premiu al 

Ungariei Transmisiune directă 
de la Budapesta

17:00 Masca / Chariot mută pianul 
17:20 Polo: Meci 2 Finala
18 55 Verde-n față (rel.) Episodul 5 
19.00 Circ și iluzionism
19 2' Tragerile Jocker, Loto 5/40,

Loto 6/49 și Noroc
i-».4O învinge apele!
19:45 Sport
.»iii) Telejurnal; Omologarea trage

rilor Jocker, Loto 5/40, Loto 
6/49 și Noroc: Meteo

21:10 Tornada (german film de catas
trofă, 2006) 86' cu Matthias 
Koeberlin, Mina Tander, Sascha 
Gopel, Lisa Martinek

22:45 Agenția Psych (SUA serial po
lițist, 2006 - 15.) 60' cu James 
Roday, Dule 1 [ill. Timothy 
Omundson, Corbin Bemsen

23:40 Dănutz S.R.L. (emisiune de di
vertisment, rel.) Prima parte

07:00
08:00
08:30

09:30
10:00
11:00

13:30
14:00
14:30

15:00

16:45
17:00

l«:00

19:00
19:30

20:30
21:00

23:00

Popasuri folclorice (2008. rel.)
Natură și aventură (rel.) 25'
Dincolo de hartă (documentar, 

rel.) 45'
Motomagia (2007)
Un zâmbet pe... 4 roți!
Ferma
Atletism Campionatele Euro

pene
Atlas
Chip și asemănare
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002, rel.)
Tenis Turneul feminin ITF 

"Ruxandra Dragomir". Finala.
Poate nu știai
Muzică și muzichie (emisiune 

de divertisment)
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 3.) cu 
David Tennant, Billie Piper, 
Christopher Eccleston, Paul 
Kasey
Campionii
Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010) 48'
ConturRo
Atletism Campionatele Euro

pene
Ora de știri (show de întâlnii:;

07:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 îngerașul 07:00 Cu lumea-n cap
09:00 Călătorie periculoasă (cana- 07:00 Știrile Pro TV 08:15 Săracii tineri bogați 08:00 Uite cine gătește!

dian-SUA western, 2006, rel.) 10:00 Frumusețe pe muchie de cuțit 09:45 Legământul 09:00 Shinzo
10 30 Un echipaj trăsnit (SUA come

die, 1964)
11:30 Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac-
11:15 Din culisele modei Primul epi

sod 10:30
Autoforum
Camera de râs

12:30 = Benny Hill (englez serial, țiune. 2000 - 9.) 12:30 împreună pentru totdeauna 11:00 Imobiliare Blitz
1969) Pro Motor 13:30 Cele două fețe ale Anei HsB Sport, dietă și o vedetă (2008)

1 1:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 15:30 Victoria 12:00 Căminul de 5 stele
11:15 = Maddie și David (SUA serial, 

1985)
13:05 Reggaeton: Ritmuri de foc 

(SUA film muzical, 2007) 86’
16:25
16:30

Vremea de ACASĂ
Legământul

13:00
14:00

S.O.S. - Salvați-mi casa 
Focus Monden (emisiune de

iw Gemenii (SUA comedie, 1988) 15:00 Nuntă a la grec (SUA-canadian 17:30 Al șaptelea cer divertisment, 2009, rel.) 30'
16 00 Observator comedie romantică, 2001) 95’ 18:30 împreună pentru totdeauna aiss: Căsătorește-ți părinții!
16:30 Mr. Bean (englez serial de co- cu Nia Vardalos, John Corbett 19:30 Săracii tineri bogați 16:00 Domnișoarele de onoare (SUA

17:0(1:

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler
Burlacul (emisiune de divertis

ment, 2010, rel.)

17:00 Al șaptelea manuscris (SUA- 
italian mini-serial, 1999) cu 
Roy Scheider, Jeff Fahey, Ka
rina Lombard, Art Malik

20:30 Triunghiul dragostei (englez 
dramă biografică. 2008) 110' cu 
Keira Knightley, Sienna Miller, 
Matthew Rhys, Cillian Murphy

18:00
: 19:00

dramă, 1989, rel.)
Focus 18 90’
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 23:00 Cuibul de vipere (brazilian se- Uite cine gătește! (2010) 60'
20:00

22:00

Un detectiv afemeiat (SUA- 
hong-kong-japonez acțiune-co
medie, 1993) 105’ cu Jackie 
Chan, Joey Wang, Richard Nor
ton, Chingmy Yau
Fotbal: Urziceni - Rapid

20:30
22:30

Serviți, vă rog!
Indiana Jones și căutătorii arcei 

pierdute (SUA aventură, 1981) 
113' cu Harrison Ford, Paul 
Freeman, Karen Allen, Ronald 
Lacey

rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximenes

20 30 Colateral (SUA thriller, 2004)“ 
Teren alunecos (canadian-en- 

glez-luxemburghez thriller de 
acțiune, 1996) 165' cuJiirgen 
Prochnow. Rob Lowe, Kenne ' 
Cranham, Deborah Moore

20:30

21:00
21:30

23:25

16:45 Chrissa nu se dă bătută (SUA film de familie, 2009)
18:15 Cercul literar "Jane Austen" (SUA dramă, 2007) 
20:00 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 6.) 30' 

Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 4.) 30' Borcanul cu mură
turi cu Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton 

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 4.) 30'
Eu și Marley (SUA comedie, 2008) 118' cu Owen Wilson, Jennifer 

Aniston, Eric Dane, Kathleen Turner
The Shukar Collective Project (român film documentar, 2010)

07:00 Observator
09:0(1 Toate pânzele sus (român 

aventură. 1976) întâlnirea în At
lantic

1HI Gemenii (SUA comedie, 1988, 
rel.)

1.3:00 Observator
13:15 Maddie și David (SUA serial, 

1985, rel.) 45' cu Cybill Shep
herd, Bruce Willis

14:00 Mărime naturală (SUA come
die de familie, 2000)

16:00 Observator
16:30 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler. Matthew 
Ashforde, Robyn Driscoll

17:00 Star Avatar
19 6(| Observator
20:30 Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010)
|®:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs. 2009) 300'

15:00
15:30
16:30
19:00

20:00

22:00

Reposedata (SUA comedie, 1990) 80' cu Linda Blair, Ned Beatty, Le
slie Nielsen, Anthony Starke
Linia de sosire (SUA polițist, 2008) 93' cu Sam Page, Scott Baio, Tay- j 

lor Cole, Ian Reed Kesler

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 30.)
Huff (SUA serial, 2004-8.)
Osânda (român film de acțiune, 1976)
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/4.) 45' cu Goran

Visnjic, Maura Tiemey, Mekhi Phifer, Parminder Nagra

07:00 Știrile Pro TV 07 0 îngerașul (17.00 Camera de râs
10:00 Nuntă a la grec 08 5 Săracii tineri bogați 08:00 Uite cine gătește! (2010, rel.)
12:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 09 5 Legământul 09:00 Shinzo

Bonetti (italian film serial de ac- 11 5 Al șaptelea cer 09:30 Casă, construcție și design
țiune, 2000 - 10.) 12 0 împreună pentru totdeauna i 10:30 Cu lumea-n cap

13:00 Știrile Pro TV 13 0 Cele două fețe ale Anei 11:00 Camera de râs
13:05 Pistruiatul (serial, 1973 - 1.) 15 0 Victoria ■ 11:30 Levintza prezintă
14:30 Al șaptelea manuscris (SUA- 16 5 Vremea de ACASĂ 12:00 Galileo

italian mini-serial, 1999, rel.) 16 0 Legământul 12t30 Fularul de la Kiss FM
16:30 Indiana Jones și căutătorii arcei 17 0 Al șaptelea cer 13:00 Hipnoza, jocurile minții (emi-

pierdute ! SUA aventură, 1981, 18 0 împreună pentru totdeauna siune de divertisment, 2009) 60
rel.) 113' cu Harrison Ford, Pau) 19 0 Săracii tineri bogați (SUA-co- 14:00 Focus Monden
Freeman. Karen Allen, Ronald lumbian serial, 2009) cu Car- 14:30 Cronica de 10 ani
Lacev men Villalobos, Fabiola 16:00 Cutia muzicală

19:00 Știrile Pro TV Campomanes 18:00 Focus 18 90'
20:30 Total Recall (SUA film de ac- 20:30 Băiatu' mamei (SUA comedie, 19-00 Focus Sport Cu: Geanina

țiune. 1990) 112' cu Arnold 2008) cu Diane Keaton, Jon Varga, Dragoș Gostian.
Schwarzenegger. Rachel Ticotin, Heder, Jeff Daniels, Anna Faris 19:30 Uite cine gătește! (2010) 60'
Sharon Stone, Ronny Cox 22:30 Cuibul de vipere (brazilian se- 20:30 Cearta în bucate

23:15 Fiica rătăcitoare (SUA come- rial de comedie, 2006) 45' cu 2 >00 întâlnire pe întuneric
die, 2006)91' cu Alec Baldwin, Lazaro Ramos, Daniel de Oli- 23-30 Oscar (SUA comedie, 1991)
Nikki Reed, Carrie-Anne Moss, veira, Carolina Dieckmann, Ma- 109' cu Sylvester Stallone, Or-
Jeff Goldblum riana Ximenes nella Muți, Marisa Tomei

12:45 îndoiala (SUA dramă, 2008) 104 cu Meryl Streep 
14:30 Fostul logodnic (canadian-maltez-englez comedie ro
mantică, 2008) 118' cu Juliet Stevenson, Tcheky Karyo

' _• Vicky Cristina Barcelona (SUA-spaniol film romantic, 2008)
: s ■ 1 Amurg (SUA dramă, 2008) 120' cu Kristen Stewart, Robert Pattinson
20 • *3 Despre fericire și alte nimicuri (englez comedie, 2008)
21 55 Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 4.)30'

' ’ Dragoste mare (SUA serial, 2006 - 3.) Parteneri ciudați cu Bill Pax
ton, Jeanne Tripplehom, Chloe Sevigny, Ginnifer Goodwin

107' cu Ioana Bulcă, Ilarion Ciobanu, Ion Besoiu, Mircea Albulescu
22:15 Cea mai bună apărare (SUA acțiune-comedie, 1984) 94' cu Eddie 

Murphy, Dudley Moore, Kate Capshaw, George Dzundza

16 00 HulTISl A serial. .NHM - •>.) cu IImk Azuria
17'00 Anunț matrimonial (SUA comedie, 2005)
19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/5.) 45' cu Goran 

Visnjic, Maura Tiemey, Mekhi Phifer, Parminder Nagra 
20:00 Mihai Viteazul (român-francez-italian film istoric. 1970)



4o Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhun edoarei. blogspot. eoni/

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

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar I

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

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

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'hotel) 1 florar-decorator 1

casier trezorier 4
inginer mecanic 1

șef departament 5 frezor universal 1
coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj 1

dulgher (exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

șef departament de mărfuri alimen
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

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

lăcătuș mecanic 4 Lupeni
maistru ind.textila,pielărie 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman I

g

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

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

2

lucrător bucătărie (spălător vase
nr 2

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

inspector(referent) resurse umane
1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

construcții civile, industriale
și agricole 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 l

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

montator aparate aer condiționat
1

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

ospătar-chelner 1
munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj l

Vulcan

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

I operator mase plastice 7fierar betonist

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fiagmentare(pro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) I

operator prelucrare mase plastice
14

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

ț

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5-șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător yase 
mari) 1

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

rea pieselor 3
cusător piese din piele și înlocuitori

1 ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar 1

tălpuitor industrial 514

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zai c,zi darie,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 lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospâtar(chelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1sub inginer mecanic automobile

munc.radioelecronist 4
văzător 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj Ivânzător 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

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

vânzător

zidar samotor

io

8

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

dulgheri  exclusiv restaurator) 2 montator suhansamble 47 Telefon: 0755.999.924

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal. la demol. clădiri, mo-

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

Mică publicitate

BM1BRIARE
k

V.ând casă în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, 
^-irală termică, garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 

0730.111.962

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

*ă! 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 60.000euro 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

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

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

Vând teren extravilan, cu fânaț și pădure, suprafață 1 ha, în Leșnic. Tel.0729.844.537

Angajez cioban. Salariu atractiv. Informații la tel. 0721.871.441

DIVERSE
k.

Vând cauciucuri 165/13, cu jenți, 4 bucăți pt. Dacia 1310, preț neg. Tel.0728.242.538

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

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

Vând motor tăiat lemne cu moară maci nat 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 șr camere, 
unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu pi cap pe eL, tip mobilă tra viata plus 1 OOdi- 
curi cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti. nr.6, 
Deva.

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

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

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

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

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

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

g AUTO
De vânzare Ford Mondeo, af.1993, înmatriculată, recent adusă, full options, full electric, 
jante aliaj, stare tehnică și estetică impecabilă. Preț 2200euro neg. Tel. 
0723.239.203.0254.224.069

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

Vând Dacia 1310, stare bună, acte la zi. 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

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.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț ■ I 5Șț

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, 
Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele 
menționate. Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”;
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma,:

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tonăi

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tonă

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

Piatră concasată (criblură) 8 - li»n 25,00 lei/tonă

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


