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ț greco-catolic
Aducerea de la Edesa ia Con- 
stantiiiopol a icoane: nefa cu te 
de mână a Domnului nostra 
Isus Hristos; Sf. m. Diomid, 

f romano-catolic

Mâncare 
de vinete 
și fasole

Ingrediente:
450 g came
1 ceapă medie
1 vânătă medie
225 g suc de roșii sau roșii tăiate
cubulețe
fasole (conservă-400g)
1 linguriță boia dulce
1,5 pahare de iaurt
2 linguri de ulei (de măsline)
1/2 linguriță de nucșoară
1 liguriță rasă cimbru
sare, piper

AfoJ de preparare:
Se spală vânătă și se curăță de 

coajă. Se taie în felii subțiri de aproxi
mativ 0,5 cm. Se sărează și se pun pe 
un șervet care sa absoarbă zeama for
mată. Se lasă 30 de minute. Se aprinde 
cuptorul - 375°F.

într-o tigaie(teflon) eu ulei și se 
pun vinetele să se frig pe ambele fe|e 
până devin ușor maronii.

Se pune restul de ulei in tigaie și 
se prăjește carnea (puiul). Când s-a 
prăjit se adaugă fasolea scursă, sosul 
de roșii, cimbrul și boiaua. Se ames
tecă.

intr-un castronel se amestecă iaur
tul cu nucșoara.

intr-o tavă puțin mai înaltă sau o 
cratiță se pune primul strat de vinete 
prăjite, un strat de fasole, vinete, fa
sole, vinete și deasupra se toarnă 
amestecul din iaurt. Se dă la cuptor 
aproximativ o oră nană se rumenește,,.

Pomenirea mutării Icoanei celei nefâcute de mană 
a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos

La 16 august, Biserica Ortodoxă 
pomenește .Aducerea Icoanei nefăcute de 
mână a Domnului nostru Iisus Hristos de 
la Edessa la Constantinopol, în anul 944”. 
După cum menționează istoricul Eusebiu 
de Cezareea (sec. IV) și Sfântul loan 
Damaschin (sec. VIII), această Icoană 
nefăcută de mână s-a imprimat în mod di
rect cu chipul Mântuitorului însuși pe o 
mahramă, pe care apoi a dat-o pictorului 
Anania, să o' ducă în dar regelui Abgar al 
Edessei. Abgar, cinstit astăzi ca Sfânt, era 
un rege bolnav de lepră care, aflând de 
Domnul Iisus Hristos și de minunile Sale 
a trimis pe Anania cu o scrisoare și cu cer
erea de a-i realiza un portret al Celui de
spre care auzise că este Fiul lui 
Dumnezeu. Prin această scrisoare regele 
îl ruga pe Iisus să vină în regatul său, unde 
spera ca Acesta să-1 vindece și unde El 
putea rămâne până la sfârșitul vieții, 
apărat de iudeii care ar fi dorit să-L 
omoare. Dar Mântuitorul nu a acceptat 
această propunere. Cunoscând faptul că 
Anania nu a reușit să-I realizeze portretul, 
cum și-ar fi dorit Abgar, Iisus Și-a spălat 
Fața și s-a șters pe o mahramă, pe care 
Chipul Său s-a imprimat. Acel ștergar a 
fost dus lui Abgar, împreună cu promisi
unea Mântuitorului că, după învierea Sa 
din morți și înălțarea la cer, va trimite un 
apostol în zona Edessei. Atingându-se de 
mahrama minunată, Abgar s-a vindecat

aproape complet (i-a mai rămas o plagă 
pe frunte, care a dispărut odată cu venirea 
Apostolului Tadeu, când a primit botezul 
creștin). Apoi, regele a așezat mahrama 
deasupra porții principale a cetății Edes
sei, într-o nișă unde anterior se afla un 
idol. Toți cei care intrau în oraș se 
închinau Mântuitorului. Situația a rămas 
astfel până la înscăunarea nepotului lui 
Abgar, păgân de religie. El a dorit să 
distrugă Icoana. Aflând la timp, episcopul 
Edessei a zidit într-o noapte nișa în care 
se afla mahrama, lăsând o candelă aprinsă 
în interior. Regele cel păgân nu a observat 
acest lucru și Icoana a rămas ascunsă în 
zid până în timpul invaziei perșilor din 
544, când zidul a fost spart de episcopul 
de atunci al Edessei, care a avut revelație 
dumnezeiască despre ce se ascunde în 
perete. Candela ardea, nestinsă de cinci 
sute de ani, mahrama era intactă, iar pe 
cărămida care acoperea nișa se imprimase 
aceeași Icoană! Făcându-se procesiune cu 
ambele Icoane, asediatorii s-au speriat și 
au abandonat cucerirea Edessei.

în perioada următoare, între sec. VI- 
Xm, Mahrama cu Chipul nefăcut de 
mână al Domnului a servit de model al 
Feței Acestuia, pentru foarte multe 
Icoane. în timpul domniei lui Constantin 
Porfirogenetul, în 16 august 944, Icoana 
a fost adusă la Constantinopol, stabilindu- 
se o sărbătoare a pomenirii aducerii ei.

Motivul mutării a fost salvarea Icoanei de 
la distrugere, întrucât Edessa fusese 
cucerită de arabi. Ea a fost dusă mai întâi 
în biserica Vlaheme, apoi la Sfânta Sofia, 
rămânând până în 1204 la biserica din in
cinta palatului imperial. Când Constan- 
tinopolul a fost cucerit de cruciații 
occidentali, în 1204, Sfânta Mahramă a 
fost luată de aceștia. De atunci nu se mai 
știe exact unde se păstrează relicva. După 
imprimarea Chipului Domnului pe 
mahrama destinată regelui Abgar, s-a pe
trecut în vremea Mântuitorului și o altă 
imprimare, pe ștergarul Sfintei Veronica. 
Astfel, Mahrama Veronicăi imprimându- 
se în ziua Răstignirii Domnului, iar cea 
pentru regele Abgar, înainte de Patimi, 
prima Icoană imprimată este cea de la 
Edessa.

Treci printr-o perioadă de criză 
sentimentală. Nu trebuie să-ți faci 
griji, pentru că ești înconjurat doar de
persoanele care țin la tine. Te poți baza oricând 
pe familie și pe prieteni.

Trebuie să renunți la obiceiul de a 
pierde timpul. Șefii sunt cu ochii pe 
tine și e posibil să ai neplăceri din 
cauza asta. Pe plan sentimental plutești
pe niște norișori roz, însă ar trebui să mai revii
și la realitate din când în când.

în ultimul timp ai cam preluat pro
blemele de la serviciu și le-ai adus 
acasă. Este lesne de înțeles de ce nimic 
nu îți mai merge bine.

Se pare că îți merge bine, astfel că 
n-ar fi rău dacă te-ai preocupa de che
stiunile care știi tu că sunt mai deli
cate. Cu trecerea pe care o ai la 
persoanele de sex opus, mai mult ca sigur că 
vei găsi sprijin.

Poate că dacă nu ai mai lăsa trebu
rile să se adune pe ultima sută de 
metri, ai fi și tu mai relaxat. O per
soană care te iubește urmează să îți
facă o invitație în oraș în seara aceasta.
cumva să dai cu piciorul norocului.

Nu prea îți convine că alții în
cearcă să îți facă programul azi, mai 
ales că nu țin cont de părerea ta. Vei fi 
nevoit să iei o decizie care i-ar putea
deranja pe ceilalți, dar în ultima instanță, con

16 august 
de-a lungul timpului

■au născut:
1821: Arthur Cayley, matematician britanic, creator al cal- 

matriceal (d. 1895)
i rCMs Wffltelm Max Wundt, psiholog german (d. 1920) 
823: Alexandru Hurmuzaki, publicist, om politic, mem- 

tor ai Societății Academice Române (d. 1871)

1913: Menahem Begin. om politic tsraelian, iaamal I > 
Premiului Nobel (d. 1992)

1920: X'irgil Ierunca, critic literar și publicist stabilit în 
Franța (d. 2006)

1930: Marcel Chimoagă, grafician și sculptor român (d. 
2608)

1942; Florin Bogardo, compozitor român (d 2009)
1958: Madonna, interpretă americană de muzică pop, de 

origine italiană

Comemorări:
1705: Jakob Bernoulli, matematician elvețian (n. 1654)
1893: Jean Martin Charcot, medic francez (n. 1825)
1899: Robert Wilhelm Bunsen, chimist german (n. 1811)
1920: Sir Joseph Norman Lockyer, astronom englez (n. 

1836)
1931: Sabba Ștefănescu, geolog și paleontolog român (n. 

1857)
1957: Irving Langmuir, chimist american, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1881)
1973: Selman Abraham Waksman, microbiolog ruso- 

american, laureat al Premiului Nobel (n. 1888)
1977: Elvis Presley, supranumit "regele rock-uiui" (n. 

1935)
1987: Emil Condurachi, istoric și arheolog român (n.

tează și ceea ce îți dorești tu.

Afli că partenerul de viața are pro
bleme la serviciu cu unul dintre șefi. Ar 
fi indicată o ieșire în oraș pentru a vă 
destinde amândoi.Nu încerca să inter-
vii pentru el.

Este bine să îi lași și celuilalt pu
țină libertate dacă dorești ca relația să 
reintre în normalitate. Cineva de la 
serviciu te va căuta pentru a-ți cere

Bancurile zilei
O blondă se plimbă cu 

prietenul ei pe lângă o șosea 
circulată.

La un moment dat, tipul, 
fan Mercedes, îi zice:

- Uite un Mercedes 
Vito!

Blonda, lovită în senti
ment, coace ce coace și, la 
un moment dat, când vede 
un BMW, zice:

- Uite un BMW, boule!
© © ©
- Sunteți ginecolog?

- Nu, dar aș putea 
arunca o privire.

© © ©
De ce stă un grup de po

lițiști în fața unei școli aju
tătoare? Ori e ședința cu 
părinții, ori întâlnirea de 
zece ani.

© © ©
- Aveați peste o sută la 

oră. De ce?
- Din pricina eredității. 
-Cum?!?
- Și tata, și bunicul, și 

străbunicul au depășit suta. 
Suntem o familie de cente
nari.

© © ©
Un polițist se bărbie

rește. Sună telefonul. Poli
țistul se taie... De ce? Să știe 
unde a rămas...

© © ©
- Ieri am găsit-o pe ne- 

vastă-mea cu un ungur în 
pat.

- Și ce i-ai spus?
- Păi ce să-i spun? Eu 

sunt român, nu știu ungu
rește!

niște informații. Este mai bine să eviți dispu
tele.

Ești plin de curiozitate intelec
tuală și dai dovadă de luciditate. Ai o 
stare fizică destul de bună, deși s-ar
putea ca unii nativi să se simtă ceva 
mai vulnerabili. Nativii trăiesc iubiri secrete.

Ai relații destul de tensionate cu 
cei apropiați, mai ales cu copiii, acolo 
unde este cazul. îți ocupi timpul rezol
vând chestiuni de ordin administrativ.
Dacă vei avea o mică decepție în dragoste, vei 
reuși să găsești repede consolarea într-o activi
tate care îți face plăcere.

Nu risca financiar, mai ales girând 
pentru amici și rude, dacă este vorba 
despre împrumuturi importante. Dacă
simți nevoia de o schimbare, poate o. 
reamenajare sau restaurare a locuinței ar fi o 
activitate binevenită în familie.

S-ar putea ca ziua să nu înceapă 
prea bine, din cauza unor neînțelegeri WaJ 
cu șeful direct. îți recomandăm să fi 
prudent în tot ce faci, pentru că nu poți avea 
câștig de cauza în fața șefilor.
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Hienele din Valea Jiului

Cine profită în urma accidentului
de la mina Petrila?
Minerii care au rămas cu pro
bleme de sănătate pe viață în 

urma exloziei din 15 noiembrie 
2008 de la mina Petrila se 

plâng că sunt complet ignorați 
de sindicate și conducere. Mai 
mult, Matei Petru și Nicolae 

Alexa, care au fost internați la 
Spitalul de Arși din Capitală 
luni întregi, spun că unii co
legi de-ai lor doar s-au prefă

cut că au fost accidentați, 
pentru a lua banii de la Gu

vern.

„Sunt câțiva care au fost chemați 
la sindicat de către domnul Temneanu 
și de domnul director Necula și au fost 
trimiși la spital, ca să se interneze. 
Scopul a fost să ia și ei banii de la Gu
vern. Nu pot să spun că nu au avut 
zgârieturi, dar rănile au fost ușoare. Nu 
aveau nevoie de internare. Ei dădeau 
interviuri la televiziuni, fumau, se plim
bau pe holuri și se plângeau cât de greu 
le este în mină, în condițiile în care noi 
eram aproape de moarte la București”, 
explică cei doi mineri.

Temneanu: „Nu știu 
cine ar putea spune 
asemenea inepții”

în replică, liderul Sindicatului 
Liber și Independent Petrila, Ion Tem
neanu, a precizat că toate aceste 
acuzații simt niște aberații și răutăți.

„Astea sunt prostii. Sunt niște 
aberații ale unor oameni care sunt 
răutăcioși. Nu a fost nimeni care să fi 
știut că cineva va primi vreo sumă de 
bani. într-adevăr, s-au primit sume de 
bani de la mai multe instituții de stat și 
de caritate, dar nu s-a știut cât. Probabil 
se vorbește despre cei care au lucrat 
acolo, care au scos cadavrele, eu per
sonal am insistat la doi dintre ei să 
meargă la spital, după toată nebunia 

care a fost acolo. Dacă vorbim numai 
din punct de vedere psihologic și tot ar 
fi trebuit să stea internați câteva zile. 
Erau colegii lor, au transportat ca
davrele prietenilor, este un impact psi
hologic foarte mare. Asta este o inepție 
pe care nu știu cine poate s-o debiteze”, 
a replicat Temneanu.

Condiții pentru 
animale în subteran

Cât despre condițiile de muncă din 
mina Petrila, ortacii susțin că sunt 
foarte grele. „Condițiile sunt mai rău ca 
la animale, nu sunt materiale, nu e 
nimic, e foarte greu. Nu s-a băgat nimic 
nou. Și nici după ce a fost treaba asta 
cu accidentul nu s-a făcut nimic. Putea 
să moară toată lumea, că nu i-a intere
sat. Oamenilor le este frică să 
vorbească, fiindcă nu au alternativă, 
sunt amenințați”, precizează cei trei 
mineri.

Ion Temneanu spune însă că ni
meni nu i-a obligat să lucreze în mină 
dacă nu le convin condițiile, vorbind 
din postura omului care totuși nu a tre
cut prin mină cu săptămânile, uitând cât 
de greu este să lucrezi la un abataj.

„Nu i-a obligat nimeni să lucreze 
la mină. Atunci când te angajezi, faci 
un instructaj și dacă nu îți convine, 
pleci. Dacă ai pregătire și calificare, 
poți lucra și la bancă. Nimeni nu obligă 
pe nimeni. Dacă nu suporți utilajele, 
mâine îți poți lua cartea e muncă și te 
muți în altă parte. Lucrezi cu ceea ce ai, 
astea sunt condițiile”, a subliniat liderul 
sindical, uitând că ceilalți nu au avut 
norocul său și au acasă copii, rate și 
condiții mult mai grele de viață, 
neavând o altă alternativă.

Ajutoarele
de la Guvern, folosite 
pentru tratamentele 
ortacilor

Matei Petru și Nicolae Alexa au 
fost internați luni bune în spital și nici 
acum, la aproape doi ani de la explozie, 
nu s-au vindecat complet. în timp ce 
Nicolae Alexa a avut arsuri pe 38 la 
sută din suprafața corpului și a necesitat 
o lună și jumătate de internare, colegul 
său Matei Petru a fost mai puțin noro
cos, fiind foarte aproape de moarte timp 
de patru luni.

\ !

„Am fost în comă două luni și 
două săptămâni. Am stat patru luni în 
spital, având arsuri pe 85 la sută din 
suprafața corpului. A fost groaznic, mai 
ales pentru că fiul meu a avut un șoc 
când m-a văzut bandajat din cap până 
în picioare, strigând că sunt un mon
stru. Am dat sute de milioane de lei pe 
tratamente. Acum am un tub băgat în 
gât, pe care îl schimb o dată la șase luni, 
nu știu când mi-1 vor putea scoate de 
tot, că nu pot respira fără el”, spune 
Matei Petru.

„în 6 luni, am cheltuit aproape 200 
de milioane de lei pe tratamente. Tre
buia să ne comandăm toți cremă îm
potriva arsurilor, prețul unui tub de 
cremă fiind 45 de lei, iar nouă ne tre
buiau două, mai punem la socoteală 
celelalte pastile, perfuzii și așa mai de
parte. Am primit un ajutor de 5 mil
ioane pe lună de la sindicat timp de 6 
luni, dar nu ne ajungeau acei bani pen
tru tratamente. Noi ne-am accidentat în 
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întreprinderea lor, trebuiau să aibă ei 
grijă de tratamentele noastre, nu noi. 
Dacă munceam, noi luam salarii ca 
lumea. Este bătaie de joc ce se întâmplă 
acum”, sunt de părere cei doi bărbați.

Și la această problemă Temneanu 
a arătat că are răspuns, considerând că 
de fapt banii primiți sub formă de ajutor 
pentru suferința și traumele pe care le- 
au suferit au fost dați special pentru 
tratamente.

„Banii pe care i-au primit pentru 
ce i-au primit? Dacă tu te accidentezi, 
eu îți dau o sumă de bani pentru a-ți în
griji sănătatea, nu ca să mă disculpi. Au 
fost forme de ajurtor pentru că s-a con
siderat că omul acela este suferind. Că 
ei au plătit 180 de milioane din 500 de 
milioane mi se pare puțin. Banii aceia 
i-au primit ca să-și îngrijească 
sănătatea, nu să-și cumpere mașini sau 
să-și achite ratele la bănci”, a precizat 
Ion Temneanu.
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Spitalul Județean de I mentă a primit fonduri pentru investiții 
Conducerea Spitalului .Județean de l rgență Deva a primit de la Consiliul Județean Hune
doara suina de 1,4 milioane de lei pentru finanțarea unor investiții. Pentru achiziționarea de 
aparatură medicală pentru secțile de chirurgie, recuperare medicală, anestezie și terapii • in
tensivă și-pentru dotarea laboratorului de analize a fost alocată suma de 96 7..U) utii lei.

g Creditarea contorizări termice individuale,
Doi tineri din Hațeg 

au tâlhărit un taximetrist o soluție pentru evitarea debranșării
Mai multe echipaje de 

poliție au format baraje pe DN 
66 pentru a opri doi tineri care, 
după ce au furat o sticlă de 
whisky, au luat un taxi oblig- 
ându-1 pe șofer să abandoneze 
mașinala ieșirea din comuna 
Pui.

“Imediat ce s-a primit 
apelul telefonic, polițiștii au 
constituit mai multe filtre, in 
urma cărora au fost identificați 
pe DN 66. ne raza localității 
(Etalați, cei doi suspecți ai 
tâlhăriei comise asupra 
taximetristului. Aceștia se 
numesc Sil van o R, de 22 de ani 
și Nicușor M., de 29 de ani, 
ambii din Hațeg”, a declarat 
Bogdan Nițu. purtător de cu
vânt in cadrul IPJ Hunedoara.

Magistrații Judecătoriei 
Hațeg au emis, pe numele celor 
doi tâlhari, mandate de arestare 
preventivă pentru 29 de zile.

Sezonul șomajului te/inic

Tot mai mulți salariați 
hunedoreni sunt trimiși in 
șomaj tehnic. Personalul din 
energetică, transporturi fer
oviare și servicii de ambulanță 
este primul afectat de această 
măsură.

„Ca regulă, avem cârca 250 
de salariați care intră prin 
rotație câte 15 zile în șomaj 
tehnic. Toți cei 2500 de angajați 
ai Electrocentrale SA Mintia 
vor trebui să treacă printr-un 
șomaj tehnic cumulat de 90 de 
zile până la finele anului. Prin 
această măsură, costurile cu 
salarizarea au fost diminuate cu 
câteva sute de mii de Iei. Chiar 
și eu în această săptămână sunt 
în șomaj tehnic”, a precizat di- 
rectoru I El x trocvurale M itia 
S.A., Cristian Vladu.

începând de luni și circa 
2000 de salariați hunedoreni ai 
HiR vor intra prin rotație in 
șomaj tehnic.

Compania Națională 
"MINVEST" S.A. DEVA, 
Piața Unirii nr.9, închiriază 4 
birouri situate în sediul com
paniei la etajele 2 și 3, cu 
suprafețe de 20 mp fiecare. 
Solicitările se depun în scris 
la secretariatul companiei 
sau la fax nr. 0254-213641.

Prețul de închiriere este 
negociabil pentru zona I - 
Deva.

în urma incenrtitudinilor pri
vind prețul gigacaloriei pentru 
încălzirea locuințelor, tot mai 
mulți Deveni se gândesc să se 
debranșeze de la sistemul cen
tralizat de termoficare. Primă

ria Deva împreună cu 
Electrocentrale Mintia pro

pune contorizarea termică in
dividuală ca o soluție pentru 

diminuarea prețului încălzirii 
în condițiile eliminării subven

țiilor.

Primăria Deva va credita achiziția de 
contoare termice de apartament iar furni
zorul de agent termic, Electrocentale Mintia 
va asigura gratuit manopera pentru 
montarea acestora. Prețul unei contorizări 
pe apartament se ridică la 1500 de lei.

Credite pentru 
evitarea debranșării 
Primarul municipiului Deva, Mircia 

Munteanu, susține că implementarea 
contorizării termice individuale va fi 
suportată de la bugetul local, urmând ca 
apoi primăria să-și recupereze în timp banii

Creșterea prețurilor încinge 
atmosfera în piețe

Piețarii deveni se plâng de vânzare 
slabă, iar cumpărătorii părăsesc piața 
bombănind, cu sacoșele aproape goale, 
fiindcă nu își mai permit să cumpere la fel 
de mult ca înainte.

Creșterea prețurilor, cauzată de majo
rarea TVA-ului, îi „arde” la buzunare atât pe 
cumpărători, cât și pe comercianți. Primii se 
văd nevoiți să mai taie produse de pe lista 
de cumpărături. Ceilalți amorțesc lângă 
tarabe până când clienții se hotărăsc să 
cumpere ceva.

Fructele, campioane 
la scumpiri
Potrivit piețarilor deveni, produsele 

care s-au scumpit cel mai mult sunt fructele. 
Cu toate că ne aflăm în plin sezon, devenii 
trebuie să plătească cu cel puțin un leu mai 
mult decât înainte de scumpiri, pentru 
fiecare kilogram de fructe, chiar și pentru 
cele autohtone. Un kilogram de piersici care 
se vindea cu 3,5 lei, înainte de majorarea 
TVA-ului, acum costă 4,5 lei. Prunele care 
nu depășeau prețul de 2 lei kilogramul, 
acum se vând chiar și cu 3 lei. Prețul 
fructelor din impoort a crescut și mai mult. 
Un kilogram de banane costă 5,9 lei, în piața 
din Deva, cu aproape 2 lei mai mult decât 
înaintea valului de scumpiri. Portocalele și 
grapefruitul s-au scumpit tot cu 2 lei, 
ajungând să coste 7 lei.

Comercianții se plâng că nu reușesc să 
își vândă produsele și trebuie să vadă cum 
li se strică marfa pe mese, fără să poată

de la populație. „Costul contorizării este 
de aproximativ 1500 de lei pentru un aparta
ment. Cei care își vor monta contoare le vor 
putea plăti în cinci sau 10 ani. Cea mai 
mică rată lunară ajunge undeva în jurul a 12 
lei pe lună”, a declarat Corina Oprișiu ad
ministrator public, al Primăriei Deva. 
Potrivit autorităților locale, gigacalorimetrul 
de apartament va permite clientului servi
ciului public de termoficare să plătească 

coborî prețul. „Clienții vin, pipăie fructele 
și pleacă. Unii încearcă să negocieze, ne 
spun că nu au bani și ne cer să mai lăsăm la 
preț. Noi nu avem ce face. Nu avem de unde 
să mai lăsăm, că și noi luăm marfa scumpă 
de la angrosiști. Ne merge foarte prost și 
nouă și oamenilor.”, afirmă nemulțumită 
Felicia Mihai, o vânzătoare din piața Deva. 
Comercianta povestește că unii clienți, 
enervați că nu își pot permite să cumpere ce 
doresc, o ceartă și îi vorbesc urât. „Dacă nu 
pot să cumpere, noi suntem dușmanii lor. Se 
plâng la noi, că nu are cine altcineva săîi as
culte, dar și noi suntem la fel de amărâți ca 
și ei.”, spune Felicia Mihai.

Calitatea inferioară
are trecere mai mare
Există și piețari care au găsit o soluție 

de compromis: vând produse de calitate mai 
prostă, dar mai ieftine. Așa reușesc și de
venii mai săraci să își ia porția de vitamine. 
La taraba la care vinde Lăcrămioara Leaha, 
fructele au prețuri chiar mai mici decât 
înainte de urcarea TVA-ului. Nu simt la fel 
de mari ca și ale vecinilor, unele sunt puțin 
pătate, dar comercianta își asigură clienții 
că piersicile ei sunt la fel de dulci ca și ale 
vecinilor, chiar dacă nu costămai mult de 
2,9 lei kilogramul. „Noi am hotărât să 
aducem marfă de calitate puțin mai slabă, 
dar pe care să și-o permită și omul de rând. 
Noi vrem să ne vindem marfa, nu să o ținem 
la expoziție. Chair și așa, avem și zile cu 
vânzare proastă, dar nu ne descurajăm. Cât 
ar fi criza de mare, omul tot o să își cumpere 
de mâncare.”, susține vânzătoarea cu zel.

Prețurile mari le „stau în gât” și deve- 
nilor. Deși au gurile uscate de căldură și și- 
ar dori fructe dulci și zemoase, du multe 
ture de piață înainte să se decidă ce și cât să 
cumpere. „Voiam să iau piersici pentru 
compot, dar m-am răzgândit. Sunt prea 
scumpe. Am luat un kilogram de mâncare. 
Cred că așa face majoritatea: cumpără mai 
puțin, cât le ajung banii”, declară Aurelia 
Borzan din Deva.

Doriana Matei 

exact valoarea consumului său termic. La 
ora actuală, din 22.000 de apartamente ex
istente la Deva, doar 9. 600 mai sunt conec
tate la sistemul public de termoficare.

Contorizare doar 
cu unanimitate
Pentru realizarea contorizării individ

uale sunt necesare îndeplinirea câtorva

Un oraș și 13 comune au primit bani 
pentru alimentare cu apă și canalizare

Consiliul Județean (CJ) Hune
doara a aprobat în ședința 
extraordinară de vineri, alocarea a 
peste două milioane de lei, pentru 
investiții în rețelele de alimentarea 
cu apă, canalizare și epurare a 
apelor uzate din 14 localități ale 
județului.

Suma totală se ridică la 
2.099.785 lei, și este alocată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, prin Programul privind 
reabilitarea, modernizarea și/sau as
faltarea drumurilor de interes 
județean și de interes local, ali
mentarea cu apă, canalizarea și 
epurarea apelor uzate la sate, pre
cum și în unitățile administrative - 
teritoriale cu resurse turistice.

Din valoarea totală a proiectu

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441
9

Societate Comercială din Deva 
angajează

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

amenajări de teren;
* Instalatori, dulgheri, zidari, faianțari și muncitori 

necalificați în construcții.

Informații la telefon: 0254/ 234.448 sau 0723/154.204, 
de luni-vineri, între orele 8-16.

condiții prevăzute într-un act normativ elab
orat de ANRSC. Cel mai greu de îndeplinit 
este obligativitatea ca toți locatarii de o 
scară de bloc să revină la sistemul public de 
termoficare. Existența unui singur locatar cu 
centrală termică de apartament compromite 
campania de contorizare. O altă lacună a 
sistemului este că deșii contorizarea se va 
face individual nu va exista un contract între 
consumatorul casnic și furnizorul de ser
vicii. Contractele de vor derula la nivelul de 
asociație de proprietari.De asemenea bene
ficiarii contorizării individuale vor plăti în 
continuare cotă parte pentru energia termică 
consumată pe casa scării și în alte locuri cu 
proprietate comună.

Cum se poate executa 
rebranșarea
Devenii interesați să revină la sistemul 

public de termoficare cu contorizarea 
termică pe apartament pot depune o cerere 
de rebranșare (dacă au fost debranșați) și 
contorizare la Biroul Producție al Electr^ 
centrale SA Deva situat în cartierul Dac, 
lângă magazinul Trident. Telefon: Tel.: 
0254-236407; 236408. Lucrările vor începe 
acolo unde solicitările sunt făcute grupat de 
toți proprietarii locuințelor de pe o scară de 
bloc.

Irina Năstase

lui, 2.049.785 lei au fost alocați 
pentru alimentarea cu apă a 12 co
mune, respectiv Cerbăl, Ilia, Râu de 
Mori, Mărtinești, Teliucu Inferior, 
Gurasada, Băcia, Sălașu de Sus, 
Cârjiți, Luncoiu de Jos, Baru ș' 
Răchitova, și a orașului Călan.

Cea mai mare sumă de bani s- 
a alocat pentru alimentarea cu a apă 
a orașului Călan, 1.427.285 lei, 
urmat de comuna Râu de Mori, 
pentru care au fost alocați 100.000 
lei.

Pentru canalizarea și epurarea 
apelor uzate a fost alocată suma de 
50.000 lei, pentru cinci comune, re
spectiv Câijiți, Dobra, Luncoiu de 
Jos, Răchitova și Sălașu de Sus.

Irina Năstase

proprietari.De


Doi cetățeni români au fost arestați preventiv în Franța ilupă ce. în 
urma unui control de rutină pe autostrada 439. vameșii au văzut într-o 
mașină înmatriculată în Spania un aparat pentru donarea cârdurilor 
bancare, informează, cotidianul Le Progres.
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Mai multe spitale din țară acordă tichete de masă 
deși nu au bani de medicamente
Conducerea mai multor spitale 
din țară încearcă să-i facă pe 
angajați să resimtă cât mai 
puțin micșorarea salariilor. 

Asta chiar dacă unitățile sani
tare au datorii uriașe sau sto
cul de medicamente este pe 

terminate. O parte din perso
nalul medical a început să pri

mească din nou tichete de 
masă. Pacienții internați conti

nuă însă să-și cumpere de la 
farmacii tratamentul de care 

au nevoie.

Spitalul de Urgență din Vaslui are 
datorii de aproape 9 milioane de lei. Cu 
toate acestea, cei peste 900 de angajați 
primesc lunar 20 de tichete de masă, în 
valoare totală de 150 de lei.

"Contravaloarea tichetelor de 
masa poate fi folosită la orice element 
de cheltuială al execuției bugetare. E 

greu de spun că în condițiile în care 
salariile au fost diminuate cu 25% vom 
renunța la aceste tichete", a declarat 
Neculai Sorescu, manager Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui

Și personalul medical din spitalele 
mureșene și-a primit tichetele de masă.

"Am primit tichetele de masă, ele 
au fost însă impozitate", Claudiu Duca, 
vicepreședinte Sanitas Mureș.

Dacă tichetele de masă au ajuns la 
timp, nu la fel s-a întâmplat cu medica
mentele.

Pacienții sunt nevoiți să cumpere 
medicamentele de care au nevoie pen
tru a urma tratamentul în spital. Și cei 
peste 800 de angajați ai Spitalului 
Județean de Urgență din Slobozia 
primesc de o lună, din nou, bonuri de 
masă.

Spitalul de Urgență din Slobozia 
se confruntă cu o criză acută de 
medicamente. Din depozitele spitalului 
lipsesc vitaminele sau analgezicele, dar 
și materialele sanitare sau consuma
bilele pentru aparatele medicale.

România, Ungaria, Bulgaria 
și Spania provoacă noi temeri 
privind un val de imigrare în UE

România ocupă locul trei în UE 
după creșterea exporturilor la cinci luni

Deciziile României, Ungariei, 
Bulgariei și Spaniei de a facilita pro
cesul de naturalizare pentru aproape 
cinci milioane de persoane au 
declanșat noi temeri în țările UE, ali
mentate și de creșterea ratelor 
șomajului într-o perioadă de recesiune 

■ economiei, comentează Time, în 
ediția online.

Conform unor estimări brute, 
numărul total al potențialilor benefi
ciari este de cinci milioane, însă mulți 
dintre ei sunt deja cetățeni UE, cum 
este cazul celor circa 1,4 milioane de 
etnici maghiari care locuiesc în Româ
nia. Mai mult de jumătate dintre cele 
cinci milioane de persoane locuiesc în 
afara Uniunii, dar nu toți vor folosi 
cetățeniile celor patru state pentru a se 
muta pe teritoriul UE.

Revista reamintește că imigrația 
a fost întotdeauna subiect de dispută în 
Europa , iar într-o perioadă de criză 
economică toate statele sunt sensibile 
la perspectiva venirii unor cetățeni 
străini. "Astfel că nu este greu de 
înțeles de ce liderii din multe țări UE 
sunt nemulțumiți văzându-și omologii 
din patru state membre extinzând 
promisiunile de acordare a cetățeniei 
către aproape cinci milioane de per
soane - dintre care multe vin din afara 
UE, cu standardele sale de viață relativ 
ridicate", afirmă Time.

Conform revistei, tendința s-a in
tensificat începând din mai, când Un
garia a decis să acorde cetățenie 
etnicilor maghiari din Slovacia, 
Ucraina, România și Serbia, după ce 
România a hotărât în aprilie 2009 să 
faciliteze procedurile de naturalizare 
pentru peste un milion de moldoveni. 
Ulterior, Bulgaria a simplificat proce
durile de acordare a cetățeniei pentru 
aproape două milioane de macedoneni 
și turci, după ce Spania anunțase, cu 
doi ani în urmă, că va acorda cetățenie 
persoanelor ai căror părinți sau bunici 
au părăsit țara în timpul Războiului

Civil.
"Oficialii spanioli își explică de

cizia ca parte a unui efort mai amplu 
de a (...) repara, unde este posibil, ero
rile perioadei Franco. Motivele celor
lalte trei țări sunt mai complexe și au 
legătură cu pierderea de teritorii și 
populații ca urmare a tratatelor care au 
încheiat Primul Război Mondial; ple
carea sau exilul în timpul perioadei co
muniste sau naționalismul tradițional 
balcanic afișat de politicieni pentru a 
obține sprijin public", comentează re
vista.

Deși afluxul de imigranți așteptat 
după extinderea UE nu s-a concretizat, 
unii observatori avertizează că acor
darea cetățeniei în cele patru țări 
reprezintă "o extindere pe ușa din 
dos", care va declanșa un exod către 
Vest. Time apreciază însă că "vina 
pentru memoria scurtă" se poate da
tora ratelor în creștere ale șomajului în 
țările UE în perioada de recesiune, 
deși mulți experți consideră că 
imigrația și migrarea post-extindere nu 
au agravat semnificativ această 
problemă. Cu toate acestea, sentimen
tul antiimigrație se intensifică în UE, 
deseori agravat de politicienii care 
încearcă să îi acuze pe străini pentru 
problemele economice și criminali
tate, afirmă Time.

Adăugând că forța de muncă 
ieftină nu este binevenită nici în pe
rioade de creștere economică, revista 
reamintește că, la trei ani după ader
area la UE, cetățenii români și bulgari 
încă mai au nevoie de permise speciale 
pentru a lucra în zece dintre statele 
membre UE, deși libertatea de mișcare 
este unul dintre principiile de bază ale 
Uniunii. "Adăugând la asta și îngrijo
rarea în legătură cu cele patru state 
membre UE care lansează procese de 
naturalizare, se pare că, în termeni de 
migrare internă, Uniunea Europeană 
nu e chiar atât de unită", conchide 
Time.

România ocupă locul trei în 
Uniunea Europeană (UE) în 

funcție de creșterea exporturi
lor intra și extra comunitare 

din perioada ianuarie-mai, de 
25%, comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut, potrivit datelor Eurostat.

Exporturile României din primele 
cinci luni totalizează 13,8 miliarde de 
euro, iar importurile, care au avansat cu 
18% comparativ cu intervalul similar 
din 2009, sunt de 17,7 miliarde de euro.

Statul comunitar cu cea mai mare 
creștere a exporturilor este Malta (35%, 
la 800 milioane euro), pe locul doi 
plasându-se Estonia (26%, la 3,2 mil
iarde euro). României îi urmează în 
clasament Bulgaria, Letonia și Lituania 
(22%, la 5,4 miliarde euro, 2,6 miliarde

Regia Națională a Pădurilor - Romsîlva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10,330091 Deva, RO
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DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 16.09.2010, ora 12, 
licitație deschisa de tip mixt pentru masa lemnoasă pe picior din rezerva anului 
2010. Preselecția va avea loc în data de 08.09.2010, ora 15. Preselecția și licitația 
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euro, respectiv 5,5 miliarde euro).
Germania este liderul Uniunii în 

ceea ce privește valoarea exporturilor 
(371,1 miliarde euro, în creștere cu 
15%), statul fiind urmat de Olanda 
(169,6 miliarde euro, +20%), Franța 
(156 miliarde euro, +10%) și Italia (131 
miliarde euro, +10%).

Dintre țările UE, doar Irlanda și 
Luxemburg au consemnat scăderi ale 
exporturilor în perioada ianuarie-mai. 
La importuri, trei state au înregistrat 
scăderi, iar unul stagnare, celelalte 
prezentând evoluții pozitive.

Cele mai mari creșteri ale impor
turilor se observă la Suedia (26%), 
Lituania (23%), Cehia, Estonia, Olanda 
și Polonia (20%).

Referitor la balața comercială, 
diferența dintre exporturi și importuri 
este negativă în 18 țări UE și pozitivă 
în celelalte. Cel mai ridicat excedent 
comercial îl are Germania (60,2 mil
iarde euro), iar cel mai mare deficit se 
observă la Marea Britanie (42,8 mil
iarde euro).

Datele prezentate de Eurostat 
privind exporturile și importurile 
statelor comunitare din perioada ian
uarie-mai nu sunt ajustate sezonier.

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://siivahd.ro
http://www.rosilva.ro


Muntele sacru (IV)
Se naște o nouă zi și începe o 

nouă poveste, sub același semn 
misterios al Retezatului, as

cuns încă de vălul dimineții de 
august. De pe culmile domoale 

din nord, privirea poate cu
prinde întreg bazinul de roci - 
sedimentare al Țării Hațegu
lui, din est de la Subcetate și 

până în vest la Porțile de Fier 
ale Transilvaniei sau anticul 

Tapae. Spre sud apare însă în
treaga minunăție a muntelui, 

acolo unde vârfurile amenință
toare se reflectă în apa limpede 

a lacurilor glaciare...

Lacurile, 
fetele uriașului

Mai jos de „Tăul Agățat”, cel 
mai înalt lac glaciar din Carpații 
românești se dispun în releu, în lun
gul aceleiași văi, lacurile cu nume 
de fete... Florica, Viorica, Ana și 
Lia... Ele sunt de fapt adevăratele 
comori ale acestor locuri.

Retezatul deține în prezent 

câteva recorduri greu de egalat față 
de restul ariei carpatice. Nu este 
doar masivul muntos cu cele mai 
multe vârfuri care trec de 2.000 de 
metrii înălțime, dar și cu cele mai 
numeroase lacuri glaciare. Dintre 
ele, 58 sunt permanente.

De pe culmea care duce către 
Judele, privirea poate cuprinde 
aproape întreg masivul de roci 
granitice al Retezatului Mare, din 
vest de pe vârful Șesele și Zănoaga 
de 2.261 metri înălțime, peste 
rezervația științifică de la 
Gemenele, spre est către vârfurile 
Păpușa și Peleaga de 2.508 și re
spectiv 2.509 metri cele mai înalte 
din masiv.

Când gheața
era mai tare ca piatra

în osatura masivului intră două 
șiruri paralele de munți orientate 
nord-est, sud-vest și despărțite de 
văile adânci ale Lăpușnicului Mare 
și Râului Bărbat.

Șirul nordic începe la vest de 
Vârful Zlata, trece prin Vârful Bu
cura și Peleaga către Cleanțul

Cozmii și ajunge la Baleia, dea
supra Văii Streiului. Șirul sudic 
pornește din Șaua Scoroții și ajunge 
dincolo de Păpușa, Custura și 
Gruniu până în culmea Tulișei.

Retezatul domină zona centrală 
nu printr-un vârf clasic de formă 
piramidală, ci printr-o ciudată 
platformă aproape orizontală situată 
la 2.482 m înălțime. El a născut leg
ende și tot el a dat numele masivu
lui.

Lacurile glaciare se văd peste 
tot. Cele mai adânci s-au format în 
căldările foștilor ghețari, iar cele
lalte în spatele barajelor naturale de 
„morene”, blocurile rotunjite 
rămase după topirea ghețurilor.

în afara căldărilor glaciare, în 
mod cert s-au identificat în Retezat, 
urmele altor optsprezece ghețari de 
vale ce depășeau cu mult pe cei din 
Bucegi sau Făgăraș, care abia 
atingeau trei kilometri lungime.

Rezultat din unirea ghețarilor Pe
leaga și Bucura, ghețarul 
Lăpușnicului depășea zece k 
metri lungime și avea o grosime de 
200 de metri. Un alt uriaș, ghețarul 
Râu de Mori, avea o lungime de 
șapte kilometri și atingea aproape 
trei sute de metri grosime. Ei au 
fost, cu siguranță, giganții care, 
după cum spun miturile străvechi, 
s-ar fi războit cândva pe aceste me
leaguri.

Lacul Ana
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Există doar o singură punte de 
legătură între cele două șiruri 
muntoase care intră în osatura ma
sivului Retezat... Custura Păpușii, 
cumpăna de ape dintre bazinul 
Lăpușnicului și cel al Râului 
Bărbat. Această creastă abruptă care 
se se ridică brusc cu aproape opt 
sute de metri față de platoul de la 
Stâna de Râu nu se poate traversa 
decât printr-un singur loc...Șaua 
Custurii situată la o altitudine 
impresionantă... două mii și două 
sute cinci metri.

De acolo din circurile glaciare 
își adună apele Râul Bărbat care și- 
a croit drum scormonind pe urma 
ghețarului de odinioară, în aceiași 
umeri de granite ai Masivului 
Retezat. Numele râului a cărui vale 
se adâncește mult către est, spre 
confluența cu Streiul, amintește de 
cneazul (Bărbat, care a stăpânit 
cândva, în zorii evului mediu româ
nesc, alături de fratele său voievo- 

'ui Litovoi nu doar ținutul Țării 
Hațegului, dar și Oltenia de Nord.

Cu excepția unor cronici, peste 
evenimentele tulburi care au mar
cat, în acel secol, ținuturile de aici 
s-a așternut praful uitării. Cum ade
sea se întâmplă însă în istoria vie a 
locurilor, s-a transmis până la noi 
numele stăpânului acestor me
leaguri, eroul metamorfozat în râul 

care mai jos de Stâna de Râu, 
îmbrățișează pintenii de granite ai 
Retezatului, la granița cu rocile 
cristaline ale seriei de Tulișa.

Puterea cotropitoare 
a naturii

După aceleași canoane impuse 
de altitudine, ca pretutindeni în 
Retezat, pădurea de molid se ridica 
odinioară pe ambii versanți ai văii. 
Mai amintesc de ea, doar buturugile 
contorsionate ca niște resturi 
scheletice, care au refuzat să 
putrezească în oceanul de verdeață. 
Mai jos de Stâna de Râu, pitoresc 
amplasată la liziera pădurii de 
molid, imediat sub golul alpin, la 
granița Parcului Național al 
Retezatului, apele Râului Bărbat se 
strâng, se adună în șuvoaie din ce în 
ce mai puternice și se prăvălesc 
grăbite să treacă parcă mai repede, 
peste urmele dezastrului pe care 
omul l-a lăsat în urma sa odată cu 
defrișarea pădurilor.

încet, dar sigur, natura își 
recapătă echilibrul, dar sub o altă 
înfățișare. Din oceanul de florilor de 
vulturică, presărate cu omag și 
ghintură, printre buturugile înier- 
bate se ridică din ce în ce mai sigur 
molidișul tânăr.

La adăpostul ierburilor înalte, 
pădurea se reface treptat și crește cu 
fiecare anotimp care împinge norii

peste umerii golași ai văii. Povestea 
de aici se aseamănă cu cea a tuturor 
parchetelor forestiere din Carpați în 
care după fiecare defrișare începe 
reîmpădurirea versanților.

în multe cazuri pădurea se 
reface singură... ca și aici pe valea 
Râului Bărbat, poate cea mai 
frumoasă și cea mai sălbatică vale 
ce coboară din Masivul Retezat. Al
teori, silvicultorii trebuie să 
intervină împotriva eroziunii 
versanților și dăunătorilor de tot 
felul.

în lungul râului 
cu nume de cneaz

Sub lumina blândă a soarelui 
de vară pe stâncile care țâșnesc din 
versanții împăduriți se dezvoltă o 
impresionantă asociație floristică.

Ca totalitate a speciilor de 
plante ce cresc într-o regiune, 
noțiunea de floră, devine aici ceva 
concret. La fel și unitățile ei de 
bază, speciile care constau din 
populații și indivizi. De la ciuperci 
și licheni, până la flori, de la cele 
mai simple, la cele mai complexe, 
apar aici, în solul afânat de ploi și 
pe stâncăriile din versanți, aproape 
toate grupele de plante.

Din cauza versanților abrupți, a 
cheilor înguste și energiei mari de 
relief, până la construirea drumului 
forestier accesul direct pe vale către 
izvoarele acesteia spre Stâna de Râu 
era extrem de greoi, aproape im
posibil. Râul, această impresionantă 
ființă acvatică se zbate să iasă din 
strânsoarea văii și să treacă dincolo 
de cheile înguste săpate în stânca 
dură. Numele și-1 trage, după cum 
am văzut, de la una dintre cele mai 

vechi familii nobiliare din Depre
siunea Hațegului, o „țară” de 
„ohabe”, cum se mai numeau 
odinioară, prin partea locului, satele 
locuite de oameni liberi.

La acea vreme întreg muntele, 
cu tot ce avea deasupra sau ascuns 
în măruntaiele sale era împărțit între 
cele câteva familii nobiliare ce 
stăpâneau ținutul de la poale.

înrudite în mare parte, chiar 
dacă se numeau Cândea sau Bărbat, 
la fel ca toți locuitorii Țării 
Hațegului își trăgeau seva de 
războinici din aerul tare al 
înălțimilor Retezatului, sau poate 
din apele limpezi și reci care se ros
togoleau atunci, ca și acum, pe 
scocurile de granite din tăurile de 
sub creasta Retezatului...

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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Problemele lui George Michael cu oamenii legii nit s-au încheiat. Cântărețul britanic a fost 
acuzat de posesie de canabis. Starul, în vârstă de 47 de ani, pe numele adevărat Georgios Pa- 
nayiotou. mai are deja si alte capete de acuzare - conducere sub influența alcoolului sau a dro
gurilor pentru care trebuie să răspundă în fața legii. 4 fost arestat în luna iulie 2010, după 
ce a intrat eu mașina într-un magazin Snappy Snaps, în Hampstead, din nordul Londrei.

Paris Hilton trebuie
să plătească 35 de milioane 
din cauza unor meșe

Paris Hilton a fost dată în 
judecată de o companie specializată 
în fabricarea extensiilor de păr, care 
solicită plata unor daune de 35 de 
milioane de dolari, acuzând-o pe star
leta americană că a purtat meșele 
unei firme concurente, în anul 2008, 
potrivit mediafax.ro.

Compania americană susține că 
Paris Hilton a lipsit de la o petrecere 
organizată special pentru a promova 
acele meșe , deoarece se afla la în
chisoare, în anul 2007, cauzându-i 
pierderi de 6,6 milioane de dolari. în 
2007, Paris Hilton a petrecut 23 de 
zile în închisoare, după ce a fost 
reținută de două ori de poliția 
americană conducând fără permis, 
într-o perioadă în care se afla în 
regim de eliberare condiționată, după 
ce fusese acuzată de conducere 
neglijentă.

Justiția americană urmează să 
analizeze cazul și să decidă suma pe 
care Paris Hilton va trebui să o 
plătească, dacă se va dovedi că star
leta americană este vinovată.

Paris Hilton, moștenitoarea 
celebrului lanț hotelier, a fost dată în 
judecată și de o companie de film de 
la Hollywood, în 2008, pe motiv că 
nu și-a îndeplinit sarcinile legate de

8*’ Drew Barrymore strălucește 
și într-o rochie de 25 de dolari

Multe staruri gândesc că pentru o 
apariție pe covorul roșu trebuie să 
cheltuiești o mică avere. Nu este însă și 
cazul lui Drew Barrymore. Frumoasa 
actriță a făcut furori cu o rochie pe care 
și-o permite orice americancă.

S-a întâmplat la o petrecere 
desfășurată recent în Los Angeles. 
Actrița, căreia pare să îi priască de min
une relația cu Justin Long, a pozat pentru 
fotografi îmbrăcată într-o rochie trei sfer
turi, de culoare metalică, imprimată, de
spre care s-a aflat că poate fi cumpărată 
cu 25 de dolari. Este drept, pantofii nu 
mai erau atât de ieftini , ea alegând o 
pereche cu toc, din gama Yves Saint Lau
rent „Tribute”, în valoare de 760 de 
dolari.

Astfel costumată în stilul anilor 
1960 și cu o coafură care dădea părului 
volum, vedeta în vârstă de 35 de ani a 
reușit să le ia fața celorlalți invitați. Dar, 
când ești o frumoasă, este normal ca 
aproape orice ai îmbrăca să îți vină bine, 
însă prea puține staruri își asumă acest 
risc.

promovarea unui film în care a jucat, 
"National Lampoon's Pledge This!". 
Paris a interpretat rolul principal în 
comedia "National Lampoon's 
Pledge This!", regizată de ea, a cărei 
acțiune se petrece într-un colegiu din 
Statele Unite.

Hilton a vrut să prezinte pelicula 
în cadrul Festivalului de la Cannes 
din mai 2005, însă a anunțat că a ratat 
premiera filmului din cauza 
divergențelor cu producătorii în 
privința scenelor de nuditate din 
acesta. Worldwide Entertainment 
Group Inc a intentat un proces îm
potriva moștenitoarei lanțului hote
lier Hilton, la Tribunalul din Miami 
(locul în care a fost filmată pelicula, 
n.r.), motivând că Paris a primit un 
milion de dolari pentru "serviciile 
actoricești" și pentru "promovare și 
publicitate rezonabile".

Un judecător american a decis 
că starleta nu va trebui să plătească 
daune de 8,3 milioane de dolari, așa 
cum au cerut producătorii acestui 
film, ce a rulat în doar 20 de cine
matografe americane, urmând să se 
pronunțe printr-o decizie viitoare 
asupra sumei pe care Paris Hilton va 
trebui să o plătească.

Brigitte Bardot se opune realizării 
unui film despre viața ei
Brigitte Bardot a declarat, joi, 
că se opune realizării de către 

un regizor hollywoodian a 
unui film inspirat din viața și 
cariera ei, în care rolul său ar 
urma să fie interpretat de ac

trița Jaime King.

"Un film despre mine, fără ca eu 
să fiu prevenită și fără să îmi dau acor
dul asupra persoanei care va interpreta 
rolul meu? Nu sunt de acord cu așa 
ceva", a declarat actrița franceză pentru 
postul de radio Europe 1.

"Nu am auzit despre acest proiect 
și nu se pune problema de a se face un 
film despre mine fără ca eu să îmi dau 
acordul ", a precizat Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot a fost întrebată de 
jurnaliștii francezi în legătură cu 
zvonurile apărute în presa americană 
referitoare la intenția producătorului și 
regizorului american Kyle Newman de 
a filma un lungmetraj despre viața cele
brei actrițe franceze. Potrivit acelorași 
zvonuri, rolul principal va fi interpretat 
de soția cineastului citat, actrița Jaime 
King.

Brigitte Bardot, care a declarat că 
nu a văzut rolul făcut de top modelul 
Laetitia Casta - care o joacă pe celebra 
BB în filmul "Une Vie Heroique", de
spre viața lui Serge Gainsbourg -, 
consideră că nicio actriță nu va putea să 
interpreteze rolul ei.

"Nimeni nu poate, nu există nici- 
una care ar putea să joace acest rol", a 
declarat Brigitte Bardot, considerând că

Hillary Duff s-a căsătorit
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ceea ce le lipsește tinerelor actrițe 
franceze este personalitatea BB: "Ele 
au personalitatea lor, însă nu o au pe a 
mea".

Celebra actriță a declarat cu 
această ocazie că cinematografia 
franceză este "nulă", deoarece "nu are 
nimic de-a face cu adevăratul cinema 
de autor, cu dialogurile, cu scenariul și 
cu regia".

Brigitte Bardot a confirmat, 
totodată, că, în ceea ce o privește, cari
era ei de actriță este încheiată de mult 
timp: "Am părăsit cinematografia când 
aveam 38 de ani. Nu mă voi întoarce la 
vârsta de 76 de ani".

Brigitte Bardot, celebra actriță 
franceză devenită sex-simbol de talie

După ce a a avut parte de o cerere 
în căsătorie cu peripeții - imediat ce a 
primit inelul i-a făcut proaspătului lo
godnic un sex oral, surprins de pa
parazzi - Hilary Duff este pregătită să 
calce în fața altarului. Și se pare că 
evenimentul a avut loc chiar în acest 
weekend, în California.

Mai precis, cântăreața și actrița, 
care și-a anunțat logodna cu jucătorul 
de hochei Mike Comrie în luna febru
arie, au spus „Da” duminică, la 
ranchul San Ysidro, din Santa Bar
bara.

Potrivit surselor, perechea a ales 
locul - unde președintele american 
John F. Kennedy și soția lui, Jackie, și- 

mondială în anii '60, a jucat în 48 de 
filme, în numeroase musicaluri și a 
registrat 80 de cântece. După retrag i 
ei din cinematografie, în 1973, la vârsta 
de 38 de ani, Brigitte Bardot, ale cărei 
inițiale "B.B." au devenit celebre în 
toată lumea, a devenit o înfocată 
apărătoare a drepturilor animalelor. în 
anii 1990, profitând de notorietatea 
mondială de care se bucură, Brigitte 
Bardot și-a exprimat în mod public 
părerea, în termeni foarte critici, despre 
imigrație, anumite aspecte legate de ho
mosexualitate și despre curentul is
lamic din Franța, fiind condamnată de 
cinci ori de tribunalele franceze la plata 
unor amenzi, pentru incitare la ură 
rasială.

au petrecut luna de miere - pentru 
„strălucirea de altădată a vechiului 
Hollywood și stilul romantic”.

însă, din păcate, alte detalii 
privind evenimentul nu au x fost 
dezvăluite. Se știe că de organizarea 
lui se va ocupa Mindy Weiss, cea care 
i-a avut drept clienți și pe Gwen Ște
fani, Jessica Simpson și Adam San
dler.

Pe de altă parte, viitorul mire se 
pare că a avut parte și de petrecerea 
burlacului, într-un club din Los Ange
les, în cursul serii de joi. „Era cu șapte 
prieteni și au stat în salonul VIP, bând 
vodcă. S-au distrat grozav și Mike s-^ 
purtat bine”, a declarat un martor.

mediafax.ro


Sportivul Dragoș Agache a câștigai, sâmbătă, medalia de argint, în 
finala probei de 50 metri bras, la Campionatele Europene de nota
ție, de la Budapesta.
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Startul campionatului se amână
cu o săptămână

Oltchim a câștigat 
Szabella Cup, în Ungaria

Ca urmare a condițiilor clima
terice din țară, Comitetul de 

urgență al Federației Române 
de Fotbal a decis vineri (13 au

gust) amânarea cu o săptă
mână a startului ligii a IlI-a. 

Astfel prima etapă va avea loc 
pe data de 27 august.

Această întârziere pare să fie de 
bun augur și pentru FC Hunedoara, care 
a făcut o serie de transferuri într-un in
terval scurt, și mai are încă destui 
jucători în probe. Rămâne de văzut 
|teă noul antrenor Eusebiu Șuvagău va 
reuși să omogenizeze la timp lotul, ast
fel încât hunedorenii să aibă startul de 
campionat pe care și-l doresc.

Hunedoara așteaptă 
verdictul Federației în 
cazul Lobonț

Joi, 12 august, la Camera 
Națională de Soluționare a Litigiilor din 
cadrul Federației Române de Fotbal s-

CFR Cluj - Astra Ploiești, scor 2-2, în Liga I
Formația CFR Cluj a remizat, 
vineri, pe teren propriu, scor 2- 

2 (1-1), cu echipa Astra Plo
iești, în primul meci al etapei a 

IV-a a Ligii I.

Golurile echipei CFR Cluj au fost 
marcate de Traore '37 și Bud '79. Astra 
a uris prin Pătrașcu '20 și Fatai '84.

a consumat un nou episod din cazul 
Bogdan Lobonț. Dacă la precedenta în
tâlnire clubul învinuit - Rapid S.A. - 
nu a avut dosarul complet, cerându-se 
astfel amânarea, de această ambele 
cluburi au depus dosarele. în 
consecință, verdictul final pe cale

0-1: Pătrașcu a deschis scorul, 
trimițând mingea în poartă după ce 
Nuno Claro a respins un șut al lui Stan.

1- 1: Traore a egalat, cu o lovitură 
de cap, după o centrare a lui Toni. După 
ce a marcat, Traore și-a ridicat tricoul, 
lăsând să se vadă mesajul "Pentru Man- 
dorlini".

2- 1: Bud a marcat golul de 2-1, cu 
un șut din 6 metri, după o pasă de la 

sportivă va fi dat săptămâna viitoare. Să 
speram că va fi același pronunțat și de 
înalta Curte de Casație și Justiție 
București, iar Corvinul va primi în 
sfârșit banii cuveniți, de care are atâta 
nevoie.

Andrei Cean

Traore, care a pătruns de pe dreapta.
2-2: Fatai, scăpat singur cu por

tarul, a stabilit scorul final al partidei.

CFR Cluj: 1. Nuno Claro - 2. 
Tony, 13. Piccolo, 20. Cadu, 67. Edimar 
- 7. E. Dică (28. Kone '57), 31. Dani, 
16. Bastos (22. Hora '76), 19. Culio - 9. 
L. Traore, 32. Bjelanovici (85. Bud 
'25). Antrenor: Andrea Mandorlini.

Astra Ploiești: 12. Ebede - 4. Mi- 
halache, 24. Nogo, 5. Rohat, 25. 
Crăciun - 18. Strătilă (10. Tudor ’72), 
16. Pătrașcu, 8. Seto Takayuki, 20. A. 
Stan (14. Florea '42) - 7. Popara (11. 
Bomosuzov '58), 21. Fatai. Antrenor: 
Mihai Stoichiță.

Cartonașe galbene: Bjelanovici 
'20, Bud '85, Piccolo '90+4 / Crăciun 
'35

Arbitri: Teodor Crăciunescu 
(centru) - Florin Păunescu, Marian Gas
par (asistenți) - Marian Bordean 
(rezervă).

Observatori: loan Mureșan, Vic
tor Ciocan.

La meci au asistat aproximativ 
5.000 de spectatori.

Campioana României la handbal 
feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea, a 
câștigat sâmbătă, turneul amical Szabella 
Cup, după ce a obținut a treia victorie, în 
fața gazdelor de la Gyor ETO, scor 29-28 
(16-13).

Rezultatele complete ale turneului 
de la Gyor, care a fost câștigat de 
Oltchim, cu maximum de puncte (6, din 
trei victorii):

Vineri - Oltchim-Vaci NK.SE 27-23, 
Hypo Viena-Gyor ETO 24-22.

Sâmbătă - Oltchim-Hypo Viena 29- 
22, Vaci NKSE-Gyor 19-28, Vaci NKSE- 
Hypo Viena 24-27, Gyor ETO-Oltchim 
Râmnicu Vâlcea 29-28.

Pe locul secund s-a clasat Hypo 
Viena (4 puncte), urmată de Gyor ETO 
(2) și Vaci NKSE (0).

După turneul de la Gyor, campioana 
României se va deplasa direct în Germa
nia pentru a disputa, în 18 august, un

România-Letonia, scor 47-76, 
în meciul de debut din
preliminariile CE -2011 la baschet

Naționala de baschet feminin a 
României a debutat cu înfrângere în 
grupa B a preliminariilor CE din 2011, 
sâmbătă, la București, în fața reprezenta
tivei Letoniei, scor 47-76 (24-33).

Debutul confruntării a fost echili
brat, cu ambele echipe la conducere, dar 
finalul sfertului a aparținut României, 
care a avut în Flori Diăconu, "arma 
secretă", 17-13, la prima pauză.

Tricolorele au păstrat diferența și în 
sfertul secund, 24-20 (min. 16), dar 
letonele au ripostat, profitând de "bâl
bâielile" României în faza ofensivă, 
reușind să iasă la pauza mare, cu un avan
taj de 9 puncte.

în sfertul trei, Letonia și-a demon
strat valoarea superioară, s-a distanțat la 
20 de puncte, 53-33, pentru ca ultimele 
zece minute să fie o formalitate în 

meci împotriva echipei pe care o 
antrenează românul Herbert Muller, 
Thuringer Erfurt.

în perioada 20-22 august, Oltchim 
va merge la Schelz, tot în Germania, pen
tru un nou turneu la care vor mai juca 
Gyor ETO, Thuringer Erfurt, Metz și alte 
două formații din prima ligă germană.

Oltchim va mai disputa un meci 
amical în 24 august, tot la Schelz, în com
pania echipei locale Trier, pentru a-și 
încheia "turneul" din Germania, între 27 
și 29 august, la Sika Cup, organizată la 
Bad Urach. Cea mai puternică întrecere 
amicală a verii va reuni formațiile Zvezda 
Zvenigorod, CB Sagunto Valencia, 
Byasen HB, Oltchim Râmnicu Vâlcea, 
TSV Bayer04 Leverkusen, Frisch Auf 
Goppingen, Hypo Viena și SPR Lublin.

Prima etapă a Ligii Naționale va 
avea loc în 5 septembrie.

obținerea victoriei. Tricolorele au rezistat 
doar 20 de minute în cursapentru primul 
succes al preliminariilor, eșecul de 
sâmbătă atârnând greu în economia gru
pei B, din care se califică la turneul final 
doar primele două clasate.

Marcatoarele tricolore a u fost 
Pașcalău 12 puncte, Mărginean 10, Dia- 
conu 6, Ciocan 6, Pop 4, Mandache 4, 
Uiuiu 3, Pârău 2, în timp ce pentru Leto
nia s-au remarcat Basko 11 și Karklina 10 
puncte.

Următoarele meciuri ale României 
din grupa B sunt programate astfel: cu 
Serbia (17 august, deplasare), cu Israel 
(20 august, Târgoviște), din nou cu Leto
nia (23 august, deplasare), cu Serbia (26 
august, Târgoviște) și cu Israel (29 au
gust, deplasare).

r
CALEA ZAR ANDIILUI nr.150 LIAngă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREI

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

x|
- 5 spălări n gratis!
- legitimație lexterior + Interior, 16 ronl

Telefon: 0761 - 973.940

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei Oi

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



10 Timp liber
Huni, / 6 august 2010 ____________ i The Vrii’ Guy" e povestea unui tocilar cu inimă bună de care își bat joc 

toți șmecherii liceului și care se luptă pentru ca să nu mai fie luat de 
fraier. E unul dintre acele filme deliberat inepte și al cărui curaj de-a 
merge dincolo de orice limite în această idioțenie, devine lucrul cel mai 
lăudabil. (Hii(): 20:00; lipul cel nouț

Per, Iotă, Bran, Ira.

Lipsit de

Amân*

Lucrător 
feroviar

Animal 
nordic

Luptători 
de elită

Rahitic

Chemări

Ducere cu 
zăhărelul

Masacra

Australian Open 2010...
IL I Frig

97:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 Cu 80 de tablouri la capătul

I N
I 1

6 
A

U
G

U
ST

lumii (reportaj) 30' Astana 
08:00 Armăsarul sălbatic 
08:30 Noah și Saskia (australian-en- 

glez serial, 2004 - 4.)
OM)0 Pur și simplu delicios (rel.) 
09:10 Vezi România! Episodul 13 
IW- 15 Transformarea
I Ot 15 Dovadă de iubire 
11:15 Ca la carte (rel.) 
12.05 Amintiri din istorie 
12:15 Zile și nopți
12 Cronicile frumoasei luptătoare 
I4XX) Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
15 30 Kronika (magazin cultural)
16 5$ Palatele lumii 
l"20 Planeta.arborilor
! 7:50 Rețetă pentru siluetă 
18:20 Amintiri din istorie (rel.) 
I S 2S Vezi România! (rel.) Ep. 13 
18:30 Cronicile frumoasei luptătoare 
15.40 învinge apele!
15:45 Sport
2000 Telejurnal; Meteo 
21:10 Extravagantul Raines 
22:10 30 Rock (SUA serial de come

die, 2006 - 5.) 30' cu Tina Fey, 
Tracy Morgan, Alec Baldwin 

23:00 Comanderia, 1375 A.D. (fran
cez serial, 2010-5.) 52' cu Cle
ment Sibony, Louise Pasteau, 
Carlo Brandt, Maher Kamoun

07:00 Cercul vieții (german serial, 
2004- 13.)

07:55 învinge apele!
08:10 Moștenire cu bucluc (SUA co

medie, 1996, rel.)
09;50 Vorbe peste timp,
10?00 Telejurnal
10:15 Poate nu știai
10:30 Timpul chitarelor (rel.)
11:50 Vorbe peste timp
12:00 Telejurnal; Sport
12:45 Ferma (rel.)
14:30 e Forum (reportaj)
15:00 împreună în Europa
16:00 Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 13.) 50' cu Francis 
Fulton-Smith, Christina Plate, 
Ulrich Pleitgen, Uta Schom

17:00 Jocurile Olimpice ale Tineretu
lui

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18:10 învinge apele!
18:15 Vorbe peste timp
18:30 Povești din sălbăticie
19.-Q0 Starhunter (canadian S.F., 

2003 - 18.) cu Clive Robertson, 
Tanya Allen, Dawn Stem

20:00 Lege și ordine (SUA serial po
lițist, 1990 - 6.) 45' cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

21:00 Arena Leilor (reality show) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

06:00 Observator
08:00 Liber la vacanță
10:00 Xena: prințesa războinică
11:15 Nume de cod: K-9 (SUA ac- 

țiune-comedie, 1989, rel.)
13:00 Observator
14:00 Benny Hill (englez serial, 

1969) 60' cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright

14:30 Iubirea face farse (emisiune de 
divertisment, 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Bun de cinste (reality show)
17:45 Să te prezint părinților
19:00 Observator
20:30 Fotbal: FC Steaua - FC Victo

ria Brănești Liga 1
22:30 Observator
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) cu 

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

07.00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 O răpire cu bucluc
12100 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

1973, rel.-3800.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Gemenele Olsen în acțiune
14:30 Pistruiatul (serial, 1973, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3801.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Riscuri asumate (SUA polițist, 

2010)90' cu Andie MacDowell, 
Daniel Sunjata, Ashley Wil
liams, Annabeth Gish

22:30 Știrile Pro TV
23:00 Doi bărbați și jumătate (SUA 

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

15:35 Helen (dramă, 2009) 120' cu Ashley Judd,
■ 17:35 Rachel se mărită (dramă romantică. 2008)

19:30 Pe platourile de filmare 26'
20:00 Tipul cel nou (SUA comedie, 2002) 93' cu DJ Qualls, Eddie Griffin, 

Eliza Dushku, Zooey Deschanel
21:30 Gruparea Baader Meinhof (german-francez-ceh dramă, 2008) 149' cu 

Martina Gedeck, Johanna Wokalek, Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz
23:55 Furtună tropicală (SUA-englez-german comedie, 2008) 105' cu Ben

Stiller, Robert Downey Jr., Nick Nolte, Jack Black

rial de aventură, 2009) cuJu- 1995) 115' cu Patrick Swayze,
liana Paes, Rodrigo Lombardi, Mary Elisabeth Mastrantonio,
Mărcio Garcia, Tânia Khalil Joseph Mazzello, Seth Mumy

«go îngerașul 07:00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Gazdă de profesie
09:45 Legământul 08-20 Sport cu Florentina
11:15 Al șaptelea cer 00:15 Nimeni nu-i perfect (român se-
12:30 împreună pentru totdeauna rial de comedie -17.)
14-00 Marina 09:45 Figurantul
15:30 Victoria 11:45 Galileo
16:25 Vremea de ACASĂ 13:15 Camera de râs
16:30 Legământul I4L10 Cine știe...câștigă!
17:30 Poveștiri adevărate 15:30 Nimeni nu-i perfect
18:30 împreună pentru totdeauna 16.00 Crimă pentru hoții de cai (SUA
19:30 Săracii tineri bogați suspans, 2007)
20:30 Predestinați 18:00 Focus 18 90'
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:00 Focus Sport

serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:30 Gazdă de profesie
Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 20:30 întâlnire pe întuneric
rona, Jose Guillermo Cortines 22:00 Focus Monden

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:30 Trăsniții
de divertisment, 2007) 23:15 Mondenii Show

23:30 India (brazilian-indian film se- 23:30 Cele trei dorințe (SUA dramă,

17:30 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/14.)
18:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 4.)
19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 11.)
20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 7.) cu Kyra

Sedgwick, J.K. Simmons, Robert Gossett, G.W. Bailey
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 17.) 25' cu Jennifer Anis- 

ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
22:00 Teroare în serie (SUA film de acțiune, 1988) 96' cu Chuck Norris, 

Brynn Thayer, Steve James, Jack O'Halloran



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

Deva bucătar 1

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

'finer construcții civile, industriale
-/agricole 1

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

2

inspector(referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
n SN 2

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

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

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

operator calculator electronic și re-
țele 3

operator control nedistructiv
3

ospătar(chelner) 4

recepționer hotel 1

șef de sală restaurantfmaitre
d'hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri airmen-
tare/nealimentare 3

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

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

confecționer-asamblor art din tex
tile 10

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

director societate comercială
1

fiorar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

maistru ind_textilă,pielărie 1

mecanic întreț. și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător 10

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

fierar betonist 1 munc.necal în ind. confecțiilor
12

inspecte (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1 vânzător 3

uup&tar-chelner

zidar samotor 8

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-lencurtor 2

instalator instalații tehnico-sanitare 
și ide gaze 1

Hațeg

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar 1

confecționa tâmplăric din alu m in «li 
și mase plastice 1

munc.necal.la danii, clădiri, zidă- 
ri e1mozsic)faianță^resi e 1

munc .necalj asoMarrajm 
pieselor I

zidar roor-tenewtor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mașinist la mașini pt. 
terasamentefifonist) I

Telefon: 0755.999.925

munc.necal.la demol.clădiri,zida
ri ejnozaic,faianță,gresie,parchet

director comercial 1

inginer autovehicule rutierei

șofer de «ototurisne și camionete
2

vânzător 2

Simeria

Telefon:0755.999.921

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în 
locuitori 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

IhAOT gestionar 1

14

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

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

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta-
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan

operator calculator electric și rețele
1

ospătaifchelner) 1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

administrator 1

electriccan de întreținere și repara
ții I

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt trans
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultură 6

Ilia

Telefon: 0755.999.926

zaic,zidăne,faianță,grcsie, parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po-
duri,șosele,baraj e 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

administrator 1

agent securitate 2

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

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini
în silvicultură 1

munc. radioeleenmist 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

asistent medical 1

fierar betonist 1

mecanic utilaj 1

Telefon: 0755.999.924

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

montator subonsamble 47dulgherf exclusiv restaurator) 2

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Prep 5000 RON negociabil. TeL: 0755851962

munc.necal. la demo 1. clădiri ,mo-

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

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

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
cu apartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. TeL0722.582.097

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, 
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753311.535, 0254.230.451, 0752.201.008, flynet07@yahoo.com

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Dante-boxer german, caută prietenă. TeL0764.606.707

Nr. 231 - 16 august 2010 î

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE
’ 1

Schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
St=3000mp, cu apartament modest în Deva plus o mică diferență sau o vând. TeL0721.805.675

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. TeL 0743.832.083

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St— 6m, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.0001ei 
.Tel. 0721.805.675

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

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, 
schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună_ Tel.0722.582.097

Vând motor tăiat lemne cu moară marinat 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, radio casetofoane auto și camere, unelte agricole manuale, telefoane, 
cărți, radio cu picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdicuri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact 
Trușcă Constantin, Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, 
bucătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=150Omp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 ham seri cu 10 lei 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
! (text maxim 50 de cuvinte)

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal se- 
sau schimb cu casă. Preț 70.0001ei neg. Tel.0748.689.532

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, St=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.0001ei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

Consultanță pentru S.R1., P.EA., înființări acte adiționale, diverse suspendări temporare de activitate, 
consiliere pentru oameni de afaceri străini cu traduceri din română-engleză șî engleză-română. E- 
mail: luca@joburidetop.ro, tel. 0741.910.207

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

Ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona R.CR., ultracentral, et3, de
comandat, amenajat, St"58mp. Preț 95.0001ei. Tel 0730.346.219

închiriez garsonieră decomandată, suprafață mare, zonă centrală, super amenajată, mobilată 
și utilată (termopane, frigider, aragaz, tv., mașină spălat automată). Nu sunt agenție imobiliară. 
Tel. 0722.252.603

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

Vând apartament 2 camere, decomandat, fără îmbunătățiri, zona micro nl5, et9 (lift defect). 
Preț 75.000ron. TeL0771.676.597, după ora 16.00.

AUTO
k

Vând apartament 2 camere, ultracentral, b-ul Decebal, zona magazinului Tineretului, fără in
termediari. Tel.0724.227.206,0761.159.857

Vând rahă I6T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi Preț 16.0001ei 
TeL0740.593.108

Vând CD MP3 auto marca Sony cu boxe, față detașabilă, stare perfectă. Preț 260ron neg. TeL0740593108

Vând apartament 2 camere în Brad, zonă centrală, amenajat, gresie, parchet, geamuri, termo- 
pan, balcon închis, 60mp, 75.000ron neg. Tel.0788.426.109

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

Vând apartament 3 camere semidecomandat, ușă metalică, termopane, 2 balcoane, vedere în
2 părți, zona Decebal. Preț 190.000 lei neg. Tel. 0746.150.763

Vând Dacia 1310, stare hună, acte la zi. Preț 1400ron. TeL 0740.593.108

Vând casă în Deva, zonă ultracentrală, 5 camere, 2 bucătării, baie, 2 beciuri, centrală termică, 
garaj, curte, locuibilă, 170mp. Preț 165.000 euro neg. Tel 0730.111.962

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, bL45, sc A, ap. 6, Deva.

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

■ Semnătura

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez

Publicitate
__  Luni. 16 august 2010
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Curcan

15,49 lei/ kg

Supremofro calității

M&iw fîexi&d

w ww sti vg d ez, ro

i.pwfcsifaw

Găină rasă 
O mixtă

5,19 lei/ kg
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante Jumătăți

O posterioare Ouă L

8,49 lei/ kg ® 0,30 lei/ buc.

\v Pui grill 
O

8,59 lei/ kg
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ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma.
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Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 lei/tonă^

isi spălat 4 - 8mm 23.00 lei/tonă

Sort spălat 8 - mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25.00 Wtonă

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă

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


