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Din cuprins

Sport pttg. 9

Adrian Filip, 
noul antrenor secund

Ia Minerul

de pupat..

Sindicatele din Valea Jiului
nu plătesc taxele pentru angajați

• •

„...de blamat..."

*Finanțatorul echipei 
de liga a treia, 
CFR Simeria, 
Alina Maria State

Pentru că este una din 
puținele femei care investesc în fotbal, cu atât mai 
mult cu cât sportul rege din județ se zbate în medioc
ritate. Aceasta a reușit să creeze condiții propice pen
tru ca echipa feroviară să se numere printre 
principalele candidate la promovare, în seria a V-a a 
celui de-al treilea eșalon fotbalistic.

Liderul Sindicatului Liber 
al EM Livezeni, Adrian Jurca 

Pentru că nu i-a plătit unei foste 
angajate salariile restante și indemni

zația pentru incapacitate temporară de 
muncă, în baza certificatelor medicale 

depuse la dosar. în plus, pentru că nu i- 
a plătit asigurările de sănătate, în urma 

unui accident de circulație, femeia nu a putut 
fi operată la timp.

X ..



2 Agenda
Marți, 17 august 2010

► DX 7 Deva - Sântuhalm
► DX 66 Hațeg - Baru Mare
► DX 68 Hațeg - Totești
► DX 68 Totești - Zeicani
► DX 7 Mintia - Vețel
► DX 7 Vețel - Leșnic

► DX 7 I eșnie - Săcăniaș
► DX 7 Ilia -Gurasada
► DX 7 Gurasada - Btirjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► DX 76 Câine! - Bejan
► Petroșani
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t greco-catolic
Sf. m. Miron.

t romaBO-satolIe
Sf. lactat, pr.

MM f

Ciorbă
de potroace

Ingrediente:
Măruntaiele, aripile și o parte 

din spinarea unei păsări, 1-1 ease 
de vacă. 1 morcov, 1/2 rădăcină ie 
pătrunjel. 1/2 păstârnac, 1/2 leitei. 
2 linguri orez, I 1 zeamă de varză, 
o legături leuștean, sare, 111 I apă

Mod de preparare!
Se spală bine oasele și se 

așează într-o oală pe foc, unde se 
lasă să fiarbă 1-1 1/2 oră. lupi care 
se strecoară.

Se spală bine bucățile de pa
săre, se verifică bine să nu rămână
tuleie sau puf. se introduc in zeama 
te care au fiert oasele și se sărează 
ușor. Se înlătură spuma, ie câteva 
ori. până când nu se mai formează 
și se adaugă zarzavatul curățat, 
spălat și tăiai fin. Se lasă si fiarbă 
la foc potrivit, te oala aeopeită. 
Când camea este aproape fiarta. se 
pune zeama de varză fiartă separat. 
Când clocotește ciorba, se adaugă 
orezul fiert și clătit te apă rece, iar 
după unul-două clocote, se trage 
oala de pe foc.

Se potrivește de sare și de 
acreală, iar pe deasupra se presară 
verdeață tocată fin.

Pofta bună!
<...........................................s

fSfânțulZilei-------
Pomenirea Sfințitului Mucenic Miron

Sfântul Miron, preotul, a 
trăit în Grecia (Ahaia), pe vre
mea păgânului împărat De- 
cius, cârmuitor, domn și 
dregător, în acea țară, fiind 
atunci, Antipatros, om rău și 
hain la suflet, care vărsase 
mult sânge creștinesc. Și era 
Sfântul Miron de bun neam, cu 
obiceiuri bune și având 
dragoste de Dumnezeu și de 
oameni. Deci, în ziua Nașterii 
Domnului Hristos, Antipatros 
a intrat în biserică, unde slujea 
Sfântul Miron, ca să prindă pe 
creștinii adunați acolo și să-i 
dea la chinuri. Fără să se 
înspăimânte de vederea în 
biserică a marelui dregător, 
Sfântul preot a certat pe An
tipatros prin cuvinte pline de 
părintească dojană, pentru 
cruzimea și fărădelegile lui. 
Dar mâniindu-se, prigonitorul 
a poruncit ostașilor de l-au

prins pe preot și l-au dus la 
locul unde se făcea 
schingiuirea creștinilor.- Și l-au 
chinuit cumplit, cu grele și 
înfricoșătoare chinuri, l-au 
spânzurat pe lemnul de osândă 
și i-au strujit trupul cu piepteni 
de fier, arzându-i, apoi, rănile 
cu tăciuni aprinși. L-au silit, 
apoi, să treacă prin văpaia 
focului, și s-a păzit Sfântul 
Miron, cu darul lui Hristos, 
fără vătămare, ba, încă, se 
vedeau și Sfinții îngeri încon- 
jurându-1 pe el și focul 
prefăcându-se în răcorire. Și-l 
sileau pe el să se închine ido
lilor, dar Sfântul, ne- 
supunându-se, dregătorul a 
poruncit să-i scoată pielea de 
pe trup, ca pe niște curele, de 
la umeri până la picioare, și 1- 
au dat fiarelor spre mâncare. 
Dar văzând că și aici Sfântul s- 
a păzit nevătămat, dregătorul

și-a luat viața singur, rușinat de 
răbdătorul de chinuri al lui 
Hristos. Deci, Sfântul, fiind 
dus în cetatea Cizicului, i s-a 
tăiat capul. Și așa, luând cu
nuna mucenicească, a intra 
Miron, preotul, în bucuria 
Domnului, dându-și sfântul 
său suflet în mâna lui Dum
nezeu.

I 7 august
de-a lungul timpului

itiscul;

M

I960: Proclamarea independenței Gaboaulixi. Sărbătoare

1977: Spărgătorul de gheață sovietic "Arktica" atinge 
iHKlîia s”- RifWE

Bancurile zilei
© © ©
Doi polițiști discută:
- De ce îți pui copilul să 

doarmă pe dulap?
- Data trecută a căzut 

din pat și n-am auzit.

© © ©
Polițistul te muzeu. Din 

neatenție, dă jos o vază,

care se sparge. Paznicul, 
palid, se apropie te fugă:

- Vai de mine, era o 
piesă care data de acum 
3000 de ani.

- Ce m-am speriat, cre
deam că am spart ceva nou.

© © ©
Doi polițiști se întâl

nesc:

HOROSCOP

S-ar putea să te simți un pic depri
mat, dar nu exagera cu lacrimile, pen
tru că astăzi o să ai parte de niște
experiențe adorabile: cuvinte dulci de dragoste
și o apropiere de persoana iubită.

Astăzi ești predispus la certuri și 
conflicte. încearcă să te limitezi la 
vorbe și să nu treci la fapte, pentru că
există șansa să scoți la suprafață pro
bleme mai vechi. în altă ordine de idei, astăzi
degaji un magnetism incredibil.

E o seară perfectă pentru tine și 
toată lumea va observa cum radiezi! 
De ce să nu profiți de romantismul
care îți dă târcoale? Bucură-te de o cină deose
bită sau de un concert bun.

Chiar dacă ai trecut prin niște mo
mente tensionate, în seara asta este 
momentul pentru distracție, E o seară
perfectă pentru a te întâlnii cu un Săgetător.
Toată lumea te va complimenta și îți va recu
noaște meritele.

> E timpul pentru un început nou și 
fresh. Sunt șanse bune ca astăzi să în
tâlnești pe cineva din trecut. încearcă 
să depășești momentele tensionate de
la serviciu, pentru că prietenii vor fi alături de 
tine.

Urmează o seară plină de roman
tism, și dacă ești atent, ai toate șansele 
de a-ți întâlni jumătatea. Deci aran- 
jează-te și profită de petreceri. Astăzi

1894: Radu Cemătescu. st român
1940: Cornel Hațegan, fizician român
1941: Stere Adamache. fotbalist român (d. 1978)
1943: Robert De Niro. actor american
1 > 1 V ihai1:iuuaru, pictor roman
1953: Herta Muller, scriitoare și traducătoare germana 

originară dn l-:cmni, aureată a ’remiului Nobe pentru 
Literatură pe anul 2009.

1959: Jonathan Franzen, scriitor american
1960: Seta Per actor american

te simți încrezător și cuceritor, așa că ce mai aș
tepți?

Astăzi ești înconjurat de o atmos
feră plină de pesimism, dar asta nu în
seamnă că trebuie să stai în casă. Sunt 
atâtea petreceri unde îți poți face apa
riția și ar fi bine să profiți de ocazie.

Conflicte vechi pe care doreai să 
le dai uitării par să nu aibă un sfârșit, 
încearcă să te detașezi un pic și să te 
bucuri de faptul că vei avea astăzi 
parte de beneficii materiale.

1886: Alexandr Mihailovici Butlerov, chimist rus (n.6 
septembrie 1828

1925: loan S'wici, scriitor român (n. 18 ianuarie 1848)
1955: Fernand Leger, pictor francez (n. 1881)
1964: Mihai Ralea, psiholog, sociolog, eseist, estetician, 

filosof român (n. I mai 1896)
1969: Otto Stern, fizician germano-american, laureat al

Premiului Nobel în 1943 (n.17 februarie 1888) 
1973: Conrad Aiken, scriitor american ța. 1889) 
1987: Mihail Davidoglu, dramaturg român (n. 11 noiem-

- Mă, de Paști, ți-am 
cumpărat un ou Kinder.

Se întâlnesc și a doua zi:
- Ce zici, ți-a plăcut oul?
- Ciocolata era exce

lentă, dar capsula am înghi- 
țit-o cam greu.

© © ©
Un polițist vine-ntr-o zi 

acasă cu un televizor ulti

mul răcnet.
- De unde ai televizoru'? 

întreabă soția.
- L-am câștigat la un 

concurs organizat de poliție.
- Ce fel de concurs?
- De matematică.
- Și ce v-au dat de făcut?
- "Cât fac 5x5?" Iar eu, 

cu 17, am ieșit pe locul trei.

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Este o noapte de strălucire, dar și 
de riscuri pentru nativii. Nu îți pierde 
timpul certându-te pentru bani, îm- 
bracă-te la patru ace și ieși în lume.
Veștile bune vor veni mai târziu și o față nouă
va avea o apariție proaspătă în viața ta.

Astăzi ai posibilitatea de a găsi so
luții favorabile pentru conflicte mai 
vechi. Va fi o seara perfectă pentru a 
urmări un joc de fotbal și a încheia 
ziua cu o petrecere.

Nu amesteca viața personală cu 
cea profesională, pentru că vei genera 
tensiuni. Urmează o perioadă benefica
relațiilor sentimentale. Vei avea ocazia să îți de
monstrezi talentele, dar uită de conflictele mai
vechi și încearcă să faci pace cu cei din jur. -

Astăzi relațiile dintre tine și prie
teni sau colegi devin tensionate. E po
sibil să întâlnești obstacole în
atingerea scopurilor tale. Totuși, sunt mari 
șanse pentru un câștig financiar, așa că stăpâ- 
nește-ți temperamentul.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1
ț 0354 882100, 
\ 0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn
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România ocupă primul loc in l'huinea Europeană (l E) m funcție tie creșterea prețurilor de consum din 
iulie, de \l%, comparativ eu aceeași lună a anului trecut, după ce în iunie s-a plasai pe locul trei, la ni
velul blocului comunitar raia anuala medie a inflației fiind de 2. l(,t>, potrivit Eurostat. Dintre cele 26 de 
state comunilareprezente iu raport id Eurostat (lipsește Marea Hritauie), prețurile de consum au sciiz.it t 
in iulie doar în Irlanda ( f ,2‘b,) și Letonia (O, celelalte țari consemnând evoluții pozitive. ( ele mui 
mari rate ale inflației se observă, excluzând România, la (iiecia (5.5u>d și l n ița tiu (3,6ai>).

Concedieri la DSP Hunedoara
13 angajați ai Direcției de Să
nătate Publică (DSP) Hune
doara au părăsit instituția în 

urma reorganizării. Unii dintre 
aceștia au ieșit la pensie, alții 
au fost concediafi, iar un di

rector a demisionat.

Operație 
fără anestezie

Potrivit Regulamentului de Orga
nizare și Funcționare a Direcțiilor de 
Sănătate Publică aprobat printr-un 
ordin al ministrului sănătății, DSP 
Hunedoara trebuie să rămână cu 110 
angajați, față de 123 câți erau până 
acum. în cursul săptămânii trecute, 
conducerea instituției a făcut o evaluare 
a personalului din subordine, în urma

Controalele inspectorilor sanitar veterinari 
s-au soldat cu amenzi usturătoare
Controalele efectuate, în cur
sul lunii iulie, de către inspec

torii de la Direcția Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor (DSVSA) Hune
doara la unități de alimentație 
publică din județ s-au „lăsat” 
cu sancțiuni contravenționale 

în valoare de 23.920 lei.

Unitățile sancționate sunt din mu
nicipiul Hunedoara și zona Văii Jiului.

Cele mai amendate au fost fast - 
foodurile, două unități de acest fel pri- 

.d sancțiuni în valoare de 600 de lei 
fiecare, iar alta s-a ales cu o amendă de 
două mii de lei.

Cu 720 de lei a fost sancționat și

Se sistează apa rece în Deva și Brad
Furnizarea apei reci este sis
tată astăzi, între orele 08 și 13 
pe strada Victor Babeș, bLN și 
G, din cauza unui branșament 
spart. Și o parte dintre brădeni 
vor rămâne, de astăzi, fără apă 
la robinete, pentru neplata la 

căreia 12 persoane au fost disponibi- 
lizate. „Am fost nevoiți să 
disponibilizăm 12 persoane. Am anal
izat fiecare situație în parte cu reprezen
tantul sindicatului. Au plecat, în primul 
rând, cei care se aflau în pragul 
pensionării și cei care și-au depus 
dosarul pentru pensionare anticipată. 
Apoi au trebuit să plece din instituție 
cei ai căror posturi au dispărut din noua 
organigramă”, a declarat directorul ex
ecutiv al DSP Hunedoara, Dumitra 
Ștefan.

„Amputări” și la vârf

Reorganizarea a atins și structura 
de conducere a DSP Hunedoara. Astfel, 
în noua schemă de personal sunt 
prevăzuți doar doi directori adjuncți, în 
loc de patru. Alături de directorul exec
utiv, și-au păstrat posturile directorul 
executiv adjunct pentru sănătate 

un chioșc care comercializează produse 
lactate.

La nervi, măcelarii 
amenință cu barda

Cea mai mare amendă aplicată în 
luna iulie de inspectorii sanitar veteri
nar, în valoare de 20.000 lei a fost 
„încasată” de o măcelărie. Tot în 
această vară, a fost controlată o 
măcelărie din Valea Jiului, în urma 
neregulilor constatate fiind aplicată o 
amendă de 40.000 lei.

„Am descoperit un porc tăiat, 
achiziționat de la populație care nu era 
nici măcar examinat trichinescopic. 
Porcii din gospodăriile populației nu 
pot fi achiziționați și nu se pot da la

blocurile: 42,32, de pe strada 
A. Iancu, bL4, Autogara, 

strada Avram Iancu; Asociația 
2, bL 14; Asociația 3, bl. 1B, bL 
16; Asociația 6, bL 60,ALPa- 

triei, bL 3A, sc. 2, strada Tran
silvaniei; Asociația 7, bL 30, 

publică în persoana doctorului Cecilia 
Birău și directorul executiv adjunct 
economic, economistul Monica Cînda. 
Cum postul de director coordonator ad
junct pentru control în sănătatea 
publică, ocupat până acum de doctorul 
Valeria Andreescu, a fost eliminat din 
noua organigramă, aceasta a revenit pe 
poziția de inspector șefia serviciului de 
control în sănătate publică. Potrivit di
rectorului Dumitra Ștefan, doctorul 
Dorin loan Petrui, cel care ocupa postul 
de director coordonator adjunct pentru 
asistență medicală și-a dat demisia în 
urmă cu câteva zile și a părăsit 
instituția. Noua organigramă a DSP 
Hunedoara urmează să fie aprobată de 
către Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici și Ministerul 
Sănătății.

Cătălin Rișcuța

consumul public. Cu atât mai mult dacă 
nu sunt verificați din punct de vedere 
sanitar veterinar. Comercianții fac orice 
pentru a câștiga bani fără a respecta 
regulile. Aceste practici reprezintă un 
pericol la adresa sănătății populației, pe 
lângă faptul că în acest mod se face și 
evaziune fiscală”, a declarat șeful 
Biroului Inspecții și Control din cadrul 
DSVSA Hunedoara, inspectorul 
Tiberiu Mir. Cu toate că au drept de 
control, adeseori inspectorii sunt 
amenințați de către cei pe care îi 
verifică. Potrivit șefului de la control, 
agasat de verificările inspectorilor san
itar veterinari un măcelar i-a avertizat: 
„Vă tai capul cu barda dacă nu ieșiți 
afară din măcelărie!”.

Cătălin Rișcuța

sc. 1; Asociația 8 bL Ml, M2, 
M3, M4; Asociația 13, bL 17, 

sc. 2; Asociația bL 105G.

Fără apă rece, din 
cauza unor lucrări de 
montare a unor vane

Miercuri se sistează furnizarea 
apei reci între orele 07:30-18:00 pe 
străzile Depozitelor, Apuseni, Orizon
tului, pentru a putea fi montate câteva 
vane pe strada Depozitelor. De aseme
nea, vineri, între aceleași ore, nu va fi 
apă rece pe străzile: Depozitelor, de la 
DN7 la strada Apuseni, Aleea Ate
lierelor, Apuseni, și strada Dorobanți, 
de la DN7 la strada Depozitelor, pentru 
montarea unor vane pe strada De
pozitelor, intersecție cu Dorobanți. Mai 
multe străzi din Deva vor rămâne fără 
apă rece joi, pentru montarea unor vane 
la intersecția străzilor 16 Februarie cu 
Matei Corvin. Astfel, între orele 07:30- 
18:00 pe străzile: 16 Februarie, M. 
Corvin, Venus, Mercur, Luncii, S. 
Dragomir, Râului, Horia, de la 16 Feb
ruarie la DN7,1. Buteanu, I. Slavici, B. 
Lautaru, Stejarului, nu va fi apă rece.

Sesiunea de toamnă a Bac-ului 
începe săptămâna viitoare

Aproximativ 450 de absolvenți 
ai clasei a 12-a, elevi care au 
rămas corigenți la cel puțin o 
materie de-a lungul ultimului 
an, sau care nu au reușit să 

promoveze examenul în luna 
iulie, vor trece de săptămâna 
viitoare, prin „focurile” exa

menului de bacalaureat.

Sesiunea de toamnă a examenului 
național va începe cu probele orale, în 
23-24 august. Astfel, absolvenții 
claselor a 12-a își vor testa, prima dată, 
cunoștințele lingvistice în limba 
maternă, cele în limba română, pentru 
ca, în cadrul ultimei probe orale (26-27 
august) să își demonstreze competențele 
digitale. Odată trecuți de evaluarea 
orală, elevii vor da piept cu probele 
scrise la limba și literatura română (30 
august), la limba maternă (31 august), 
iar la începutul lunii septembrie, aceștia 
vor susține probele scrise specifice pro
filului: în prima zi a lunii - proba oblig
atorie a profilului, iar două zile mai

Avertismente pentru neregi 
de la ștranduri și piscine

în cursul lunii iulie inspectorii de la 
Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorului (CJPC) Hunedoara au 
efectuat o acțiune de control Ia piscine, 
ștranduri, bazine de înot, unități de 
închiriere echipamente de agrement și în 
parcuri de distracție. în cadrul acestei 
acțiuni au fost verificați șase agenți eco
nomici, câte unul din Hunedoara, Călan, 
Hațeg, Petroșani și doi din Brad. Inspec
torii de la protecția consumatorilor au con
statat o serie de nereguli. Astfel, la 

târziu - proba la alegere a specializării. 
Elevii care au susținut în luna iulie exa
menul de bacalaureat și nu au promovat 
la una sau mai multe discipline, vor 
susține examenul doar la probele nepro
movate. „Centrele din județ unde se vor 
desfășura evaluările din august-septem- 
brie, sunt, în Deva, Colegiul Tehnic 
Transilvania și liceul Grigore Moisil, re
spectiv Colegiul Economic Hermes din 
Petroșani”, a precizat inspectorul gen
eral adjunct în cadrul IȘJ Hunedoara, 
Marta Mate.

Afișarea rezultatelor se va face în 
data de 5 septembrie, până la ora 16, iar 
candidații nemulțumiți de notele 
obținute vor putea depune contestațiile 
în cursul aceleiași zile, până la orele 20. 
Rezultatele finale ale celei de-a doua se
siuni a examenului de bacalaureat vor fi 
afișate în data de 9 septembrie. 
Universitățile din țară au programat și 
ele o a doua sesiune de admitere pentru 
ca cei care susțin bacalaureatul în 
această toamnă să poată aplica la 
locurile rămase vacante după prima se
siune de la mijlocul acestei veri.

Claudiu Sav

bazinele din Călan și Hațeg s-a constatai 
lipsa cuvelor cu apă clorinată, care trebuie 
amplasate Ia intrarea în bazine, și a 
șanțurilor împrejurul bazinelor de înot. O 
alia neregulă a fost constatată în cadrul 
bazinului de la Hunedoara, unde nu era 
marcată adâncimea. Pentru neregulile con
statate, inspectorii CJPC au aplicat admin
istratorilor acestor spații de recreere 
avertismente.

Cătălin Rișcuța

sciiz.it


Devenii, fără puncte stradale de prim ajutor
Tineri prinși in timp 
ce încercau să spargă 
un magazin

O patrulă de ordine publică, 
formată din doi polițiști din cadrul 
Politiei Municipiului Brad și un 
agent din cadrul Politiei Comuni
tare Brad, i-au surprins pe Florin 
D. și pe Alin 1., ambii în vârstă de 
22 de ani, din Brad, în timp ce în
cercau să forțeze intrarea într-o so
cietate comercială din Municipiul 
Brad, pentru a sustrage bunuri. Cei 
doi au încercat să fiigă dc la locul 
faptei, dar au fost prinși ia scurt 
timp, imobilizați și conduși la se
diul Poliția Municipiului Brad în 
vederea continuării cercetărilor, 

întocmite dosare de cercetare pe
nală.

Autorul uuai furt, 
identificat Je polițiști

Un tânăr, în vârstă de 29 de 
ani, din Călan. a fost identificat de 
oamenii legii după ce. la sfârșitul 
săptămânii trecute. a furat suma de 
110 lei. de la un Bărbat din aceeași 
localitate. Politia Orașului Călan a 
fost sesizată de Morel B., în vârstă 
de de ani, din Bălan, cu privire 
la faptul că în timp ce se afla in in
cinta unui local Sin Călan i-a fost 
sustrasă suma de 110 lei. bani pe 
care îi avea în buzunarul de la că
mașă.

In urma verificărilor efectuate 
polițiștii l-au identificat pe Lau- 
rențiu T.. pe numele etala au în
tocmit dosar ie cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
furt.

Cetățean bulgar, implicat 
într-un accident rutier

Trei persoane au fost rănite în 
urma unui accident de circulație 
produs, pe DN7. in localitatea Ilia. 
Săli C., de 37 de ani, cetățean bul
gar, în timp ce conducea un micro
buz pe DN 7. în localitatea Ilia, 
din direcția Arad spre Deva, nu a 
păstrat o distanță corespunzătoare 
în mers față de autoturismul con
dus regulamentar de Alexandru V, 
de 54 de ani, din Sântana, județul 
Arad, pe care l-a tamponat.

In urma accidentului. trei pa
in microbuz, toți cetă-
au fost ușor răniți, iar

cele două autovehicule au fost 
avariate. In cauză, a fost întocmit 
dosar de cercetare penală neutru

de vătămare
. corporală din culpă.

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 timp de caniculă
Dacă în anii trecuți devenii se 
puteau ascunde de caniculă în 
unul din corturile special ame
najate în cele mai importante 
zone ale orașului, anul acesta 
municipalitatea „a uitat” să 

mai amplaseze astfel de puncte 
de prim ajutor.

Persoanele care au avut de suferit 
de pe urma căldurii insuportabile din 
ultimele zile, au trebuit să se 
mulțumească cu puținele bănci din 
locurile umbroase și cu apa de la cele 
câteva cișmele din oraș.

Avertizarea meteorologică emisă 
la jumătatea săptămânii recent 
încheiate, a trecut neobservată de către 
autoritățile locale. Deși temperaturile 
din ultimele zile au atins cote record, 
devenii doborâți de căldură nu s-au 
putut bucura de asistență medicală, 
deoarece edilii nu au montat în nici una 
din zonele importante ale urbei, puncte 
stradale de prim ajutor pe timp de 
caniculă. Corturile în care, în anii 
trecuți, locuitorii Devei, puteau bea câte 
un pahar cu apă sau puteau primi

Țigări confiscate 
de polițiștii brădeni

1500 de pachete cu țigări au fost confiscate de polițiștii 
din cadrul Poliției Municipiului Brad

Un tânăr, în vârstă de 27 de 
ani, din Brad, a fost prins de 
polițiști în timp ce transporta 
1.500 de pachete cu țigări în 
portbagajul autoturismului.

în jurul orei 22:00, în timpul unei 
acțiuni organizată de Biroul Poliției de 
Ordine Publică pentru Mediul Rural, la 
care au participat polițiști ai 
Formațiunii Investigarea Fraudelor, 
Biroului de Investigații Criminale, Poli
tie Rutiera și Postul de Politie Vața de 
Jos, a fost depistat Iulian L., în timp ce 
conducea un autoturism pe DN 76, pe 
raza localității Târnava de Cris, comuna 

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 07218714419

asistență medicală din partea 
rezidenților Direcției de Sănătate 
Publică nu au mai intrat în calculele 
autorităților și în această vară. Primăria 
nu a mai considerat de bun-augur insta
larea unor astfel de corturi, având în 
vedere că centrele de prim ajutor au fost 
instalate în acest an în mai multe far
macii, hypermarketuri, dar și în incinta 
Spitalului Județean din localitate, ori la 
sediul Direcției pentru Sănătate Publică 
de pe strada 22 Decembrie.

Puncte de prim ajutor 
în farmacii, 
hypermarketuri 
și la sediul DSP

Cu toate acestea mulți dintre cei 
care tranzitează zilnic centrul orașului 
sau zona din apropierea pieței agroali- 
mentare sunt de părere că astfel de cor
turi de prim ajutor erau mai mult decât 
binevenite, mulți dintre deveni simțind 
lipsa acestora. „îmi aduc aminte că în 
anii trecuți erau câteva corturi de prim 
ajutor, în diferite zone din oraș, și asta 
în condițiile în care temperaturile din 
anii trecuți nu se pot compara cu cele 
din acest an. Sunt o grămadă de vârst-

Vața de Jos, având în portbagajul 
mașinii un număr de 1500 pachete de 
țigări (30.000 - țigarete) marca Imperial 
Clasic, fără a avea aplicate banderole 
fiscale emise de Ministerul Finanțelor 
din Romania. „Autoturismul și canti
tatea de țigarete au fost ridicate de 
polițiști, iar față de persoana depistată 
efectuându-se acte premergătoare sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
evaziune fiscală și deținerea în afara 
antrepozitului fiscal a cantității de peste 
10.000 țigarete marcate
necorespunzător, fiind cercetat în stare 
de libertate”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, inspector 
Bogdan Nițu.

nici sau persoane cu diferite afecțiuni 
care ar fi avut cu siguranță nevoie de 
asistență”, spune Virgil Popa, de 64 de 
ani, din Deva. Totodată, mulți dintre cei 
care au simțit lipsa unor astfel de centre 
au afirmat că nu știau de faptul că, anul 
acesta, punctele de ajutor s-au regăsit 
în farmacii, hypermaketuri sau la sediul 
DSP. „Cred că, logic ar fi fost să existe 
ceva afișe sau semne care să te îndrume 
spre punctele de prim ajutor. Eu, de 
pildă, habar n-aveam că există în far
macii sau hypermarketuri locuri unde 
să pot apela dacă mă simt rău din cauza 
caniculei. De asemenea, am observat 

Absolvenți ai școlilor militare 
au început munca la IJJ Hunedoara

20 absolvenți ai Școlilor Militare de Subofițeri Jandarmi, 4 femei și 16 
bărbați, au fost repartizați la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” 
Hunedoara, unde și își vor desfășura activitatea în structurile destinate să asig
ure Ordinea Publică. Doar trei dintre aceștia vor fi încadrați în structuri de 
pază și protecție instituțională.

, Deși cariera de jandarm nu este una ușoară, comanda instituției noastre 
este convinsă că tinerii subofițeri vor face față cu succes solicitărilor venite 
din partea cetățenilor și își vor îndeplini exemplar atribuțiile ce le sunt con, 
ferite de legislația în vigoare”, a declarat căpitanul Zamfir Guran, din cadrul 
IJJ Hunedoara.

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.

un lucru interesant. La noi în oraș ny 
cred să existe mai mult de trei-patru 
cișmele, unde să te răcorești. Cred că 
trebuie să se facă ceva”, este de părere 
și Marcel Altmaier, din Deva.

Lipsa punctelor de prim ajutor din 
orașul reședință de județ este cu atât 
mai serioasă cu cât, temperaturile 
ultimele zile au depășit, la umbră, 34 «j 

grade, iar codul galben de caniculă a 
fost prelungit până la mijlocul acestei 
săptămâni.

Claudiu Sav



îiuitatrieitlările de autovehicule noi din Europa au scăzut cu aproape 1~% în 
luna iulie, comparativ eu perioada c orespunzătoare a anului trecut, reduceri se
vere fiind înregistrate în Germania, Italia, Spania, Marea Britanie si Franța, 
iar tendința riscă să se accentueze, potrivit La Tribune.

Anchetă 5
__ Marți, 17 august 2010

Sindicatele din Valea Jiului nu plătesc
taxele pentru angajați

Angajații sindicatelor miniere 
din Valea Jiului, chiar dacă nu 

sunt nevoiți să lucreze la câ
teva sute de metri sub pământ, 
întâmpină greutăți mai mari 

decât aceia pentru care se 
„luptă”patronii lor.

Gabriela Sipețan, o fostă angajată 
a Sindicatului Liber al EM Livezeni, 
din Petroșani, a rămas desfigurată pe 
viață în urma unui accident de 
circulație și îl acuză pe liderul Adrian 
Jurca de faptul că nu și-a putut efectua 
operațiile necesare la timp, întrucât nu 
avea plătite asigurările de sănătate.

De altfel, femeia are și o sentință 
definitivă prin care Adrian Jurca trebuie 

-i plătească salariile restante, dar și 
indemnizația pentru incapacitate 
temporară de muncă în baza certifi
catelor medicale depuse la dosar. Mai 
mult, liderul sindical este acuzat și de 
faptul că are să le dea suma de 350 de 
milioane de lei vechi, însă nu a achitat- 
o nici până în ziua de azi.

„Când m-am angajat la sindicatul 
lui, am aflat că acolo lucrau o droaie de 
femei, neveste ale celor care îi 
împrumutaseră și ei bani, cum am făcut 
noi.

Diferența între mine și restul e că 
eu m-am dus la muncă. M-am dus zi de 
zi la muncă, dar din septembrie nu a 
mai dat niciun ban și am intrat în 
panică. Au început să curgă somațiile 
de pe la Finanțe, că nu și-a achitat 

.ile. Știa toată lumea, dar nimeni nu 
zicea nimic. In decembrie mă trezesc și 
eu cu somație de la bancă că nu mi-am

achitat dările la creditul de 350 de mil
ioane de lei vechi pe care l-am scos 
pentru el. Rata atunci era 612 lei, acum 
e peste 8 milioane, nu am mai achitat-o 
de trei luni și am intrat în baza de date. 
Nu o mai putem achita. Noi plătim de 
un an jumate”, povestește femeia.

Gabriela Sipețan

Sănătate pierdută 
sub o rabă de 16 tone

în 10 noiembrie a avut loc trage
dia. în drum spre casă, Gabriela Sipețan 
a ajuns sub o rabă de 16 tone, fiind de- 
a dreptul desfigurată. Atunci a început 
coșmarul pentru ea și familia ei, aflând 
că liderul Jurca nu a plătit niciun ban 
către Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara și nici nu figura că 
ar fi angajată pe undeva.

„Urmările au fost groaznice, am 
avut multiple fracturi faciale. Au trebuit 
să-mi protejeze căile respiratorii. 
Aveam o fistulă oreonazală de 3 cm, am 
fost în comă 4 zile. Se punea problema 
să plec la spitalul din Timișoara, dar îmi 
trebuia o adeverință de angajare. Cele
lalte angajate i-au spus soțului meu că 
nu-i pot da acea adeverință, fiindcă nu 
sunt plătite asigurările sociale. Eu am 
plecat la Timișoara pe coasigurat, cu 
grad 0. Acolo nu am avut o zi de foaie 
de boală, am figurat ca fiind în con
cediu. Eu am stat în concediu într-un 
spital de chirurgie de reconstrucție 
maxilofacială. Am stat o lună de zile și 
am venit mai rău decât atunci când am 
plecat”, a explicat fosta angajată a lui 
Jurca.

Prima operație, precum și celelalte 
11 care au urmat, au costat familia 
Sipețan mulți bani.„Am dat prima dată 
30 de euro pentru fiecare plăcuță, eu am 
avut 8 plăcuțe pe față. Făceam trata
ment de 4 milioane de lei în fiecare zi, 
timp de o lună. Am avut 12 operații și 
nici acum nu este foarte bine. Am fost 
desfigurată. Am pierdut din cauza asta 
și nu mă angajează nimeni, că mi-au 
spus să-mi rezolv problemele medicale. 
Mai este problema ochiului drept care
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nu se închide. Dar trebuie bani, bani pe 
care eu nu-i am. Ani de zile a fost un 
chin, durerile sunt groaznice și acum nu 
pot respira. Mi-ar mai trebui o operație 
la nivelul pleoapei superioare, dar toate 
astea ajung pe la 400-500 de milioane. 
Eu nu am banii ăștia”, mai spune fe
meia.

Singura soluție a fost să-l dea în 
judecată pe Adrian Jurca, pentru a-i fi 
dați banii pe perioada cât a lucrat și 
pentru foile de boală.

,Am recurs la instanță. L-am dat 
în judecată pentru foile de boală și pen
tru salariile neplătite. Nu s-a prezentat 
nicio zi în instanță și am o hotărâre 
definitivă. Și când a fost soțul meu să-i 
spună, a spus că nu vom vedea niciun 
ban de la el, că nu trebuia să îl dăm în 
judecată. Nu pot să cred așa ceva. 
Noroc că noi avem martori, avem în
registrare cu el. îl vom executa silit, 
aștept să îmi vină de la Deva adresă 
oficială și îl voi executa. M-a amenințat 
că îmi arată el mie, că el e ne
maipomenit, dar nu mă sperie. Nu am 
ce să pierd. Sănătatea mi-am pierdut-o. 
Că arăt mai urăt... asta este, viața merge 
înainte”, concluzionează Gabriela 
Sipețan.

Jurca nu vrea 
să se apere în fața 
„mincinoșilor”

în replică, Adrian Jurca o 
cataloghează pe fosta lui angajată drept 
„o mare mincinoasă”.

„Este o mare mincinoasă, nu am 
vorbit cu femeia asta de nu știu când.

JI'DIl AlOK. 
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Doamna nu are nimic împotriva mea, a 
fost angajata sindicatului un an de zile, 
timp de un an de zile nu a venit la 
muncă decât vreo două luni. A câștigat, 
i se vor plăti banii conform hotărârii 
judecătorești, nu știu de ce tot încearcă 
să facă un scandal din ceva. Cred că în 
primul rând ar trebui să scrie pe o hârtie 
ce a lucrat ea cât a fost angajata sindi
catului, cred că ar fi foarte interesant să 
vadă lumea exact. Vă spun eu, absolut 
nimic. Ea din prima zi și-a luat foaie de 
concediu, după aceea a tot fost în foi de 
boală. Nu puteam s-o dau afară că era 
în foi de boală. Este un subiect care mie 
îmi produce greață. Nu știu ce vrea fe
meia asta, banii sau scandal. Este un 
subiect care ține de ani de zile, eu nu 
știu de fapt care e toată chestia. Iar ea 
nu e distrusă din vina mea. Singură și- 
a produs accidentul. Ce asigurări unui 
angajat de trei luni? Legea spune că 
dacă nu ai șase luni de când ești anaga- 
jat nu ai niște drepturi. Punct!”, a de
clarat, supărat, liderul sindical.

Cât despre creditul pe care familia 
Sipețan l-a scos pentru el, acesta 
precizează că l-a plătit, având în vedere 
că ar fi primit doar 70 de milioane de 
lei vechi.

„Creditul a fost plătit, îmi cere 
dobânzi. Probabil că după ce plătesc 
astea, mai vor nu știu ce, mi-e silă. Am 
și recunoscut, am primit 70 de milioane 
pe care i-am dat înapoi. Păcat că am 
șters niște mesaje de nu vă vine să 
credeți, tot felul de lucruri mizerabile. 
Mi-e scârbă când aud”, mai spune 
Adrian Jurca.

Anamaria Nedelcoff
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Concertul Guns N' Roses de la
București a fost anulat

Zsa Zsa Gabor a chemat un preot 
pentru a primi ultima împărtășanie

Axl Rose, solistul Guns N' 
Roses, anunță, pe contul său de Twit
ter, că toate concertele trupei din pe
rioada următoare - inclusiv cel de la 
București, de pe 21 septembrie - au 
fost anulate oficial.

"Toate concertele următoare ale 
Guns N' Roses sunt anulate oficial. 
Contactați, vă rog, organizatorii pen
tru a vă recupera banii (pe biletele 
achiziționate, n.r.)", scrie Axl Rose 
pe Twitter. *

Organizatorii evenimentului de 
la București, D&D Entertainment, au 
declarat că așteaptă o informare 
oficială din partea managementului 
trupei cu privire la informația apărută 
pe contul de Twitter al solistului 
formației. Totodată, nicio informație 
despre anularea concertelor nu a 
apărut pe site-ul oficial al trupei.

De-a lungul anilor, trupa Guns 
N' Roses a vândut peste 100 de mil
ioane de albume în întreaga lume, 
dintre care peste 76 de milioane 
numai în Statele Unite ale Americii. 
Fiecare album Guns N' Roses a intrat 
în topul Billboard, în multe topuri eu
ropene, dar și în cele din Asia și

g —
James Cameron își serbează ziua 
de naștere pe fundul lacului Baikal

America de Sud. Cel mai bine vândut 
disc al grupului este "Appetite For 
Destruction", cu peste 38 de milioane 
de exemplare vândute la nivel mon
dial. în discografia grupului 
figurează șase albume de studio, trei 
EP-uri și un album live, dar și multe 
alte compilații.

Celebritatea la nivel mondial 
este consolidată printr-o serie de 
turnee și apariții la festivaluri impor
tante, având ca punct de referință 
Monsters Of Rock, la Castle Doning
ton, în 1988, unde au cântat în fața a 
100.000 de spectatori.

Actrița americană de origine 
maghiară Zsa Zsa Gabor, în 
vârstă de 93 de ani, internată 
în urma unor complicații apă
rute după intervenția chirurgi
cală de înlocuire a articulației 
unui șold, a chemat un preot, 
duminică, în camera ei de spi
tal, pentru a primi ultima îm

părtășanie.

"Actrița Zsa Zsa Gabor a vorbit cu 
un preot și nu se simte prea bine. Este 
în stare gravă. A cerut să vadă un preot 
și a primit ultima împărtășanie", a de
clarat John Blanchette, purtătorul de 
cuvânt al artistei.

Zsa Zsa Gabor și-a petrecut "cea 
de-a 24-a aniversare a căsătoriei sale, 
sâmbătă, în spitalul în care a fost 
operată (vineri) pentru îndepărtarea 
unui cheag de sânge", a precizat John 
Blanchette.

Soțul actriței, Frederic von Anhalt, 
"se află alături de ea. Este un moment 
dificil pentru familie", a adăugat 
aceeași sursă.

Zsa Zsa Gabor a căzut din pat pe 
17 iulie, încercând să se întindă pentru 
a răspunde la telefon în timp ce se uita 
la emisiunea ei de televiziune preferată. 
La două zile după accident, venerabila

actriță a suportat cu bine o intervenție 
chirurgicală de înlocuire a articulației 
unui șold, însă externarea ei a fost 
amânată, deoarece artista a făcut o 
infecție la sfârșitul săptămânii trecute.

Zsa Zsa Gabor este ultima 
supraviețuitoare dintre cele trei surori 
Gabor, ale căror cariere au strălucit în 
industria de divertisment. Zsa Zsa 
Gabor, desemnată Miss Ungaria în 
1936, s-a mutat la Hollywood pentru a 
deveni actriță și a jucat în multe lung- 
metraje și seriale de televiziune. 
Cunoscută pentru rolurile din "Moulin 

Rouge" (1952), regizat de John Huston, 
și din "Stigmatul răului/ Touch of Evil" 
(1958), de Orson Welles, Zsa .
Gabor a devenit celebră mai ales pentru 
coafurile și ținutele ei spectaculoase, 
dar și pentru cele nouă căsătorii ale 
sale.

Zsa Zsa Gabor a fost victima unui 
accident de automobil grav în 2002, în 
urma căruia a rămas parțial paralizată. 
Actrița de origine maghiară a suferit și 
un atac cerebral, în 2005.

Celebrul regizor canadian 
James Cameron își serbează, luni, a 
56-a aniversare în Siberia, pe fundul 
celui mai adânc lac din lume, Baikal, 
acolo unde a început deja scufun
darea, la bordul unui submarin pus la 
dispoziție de Academia de Științe a 
Rusiei, anunță RIA Novosti.Cineas- 
tul este însoțit în această expediție de 
exploratorul australian Michael Mac- 
Dowell și de Maria Wilhelm, au
toarea cărții care l-a inspirat să 
realizeze filmul cu cele mai mari 
încasări din istorie, "Avatar".Aceasta 
este a doua oară când Cameron 
colaborează cu echipajul submarinul 

rusesc de la Baikal, după ce, în 1997, 
a făcut scufundări de documentare 
pentru un alt mare succes de casă al 
său, "Titanic".Lacul are adâncimea 
de 1.680 de metri și le-a dat prilejul 
să facă scufundări multor persoane 
politice, printre care și politicieni. 
Unul dintre aceștia este premierul rus 
Vladimir Putin, care a promis, în 
iulie, că va aloca un miliard de ruble 
(aproape 33 de milioane de dolari) 
pentru conservarea Baikalului. 
Cunoscut și ca Perla Siberiei, Baikal 
este considerat și cel mai vechi lac 
din lume, format acum mai bine de 
25 de milioane de ani.

"Este un tip deosebit. ISu am în
tâlnit pe nimeni care să spună-l 
vorbească de rău. Este generos, 
amuzant și se implică foarte mult în 
relație. Râdem, glumim împreună, de 
asta am nevoie. Este unic", spune Hi
lary.

Actrița Hilary Duff, în vârstă de 
22 de ani, și Mike Comrie s-au 
căsătorit, sâmbătă, în cadrul unei cer
emonii restrânse în Santa Barbara, 
California.

Aproximativ o sută de invitați, 
printre care membri ai familiei și pri
eteni apropiați au luat parte la eveni
ment.

ie s-as căsătorii

Hilary a purtat o rochie ie 
mireasă Vera Wang și a fost condusă 
la altar de mama ei, Susan Duff, și de

iei doi sun! împreună Sta 2007 
si s-au logodit în luna februarie când 
Mike. ie 29 de ani. a cerut-o iu 
căsătorie, ta Hawaii.

care si sora ei Haylie Duff
cinci domnișoare de onoare,



I n urs, in vârstă lie 6 Iu ni, a fost salvat după ce, timp de III :He, a avut capul 
prins intr-uii bureau de plastic transparent. Puiul de urs și-a blocat capul in 
recipient in timp ce cânta mâncare prin pubelele de țpmoi diutr-tin cartier al 
unui oraș american. Puiul risca sâ moară in câteva ~ilc dacă un se intervenea 
pentru că nu s-ar mai fi /nilul hrăni.
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Un bancher a păcălit două prostituate 
ca să-1 ajute să se sinucidă O vacă s-a plimbat 4 zile 

prin canalizarea unui sat

£
Vaca nu a fost afectată 

fizic sau psihic de aven
tura sa ciudată.

Un fermier chinez și-a pe
trecut patru zile în căutare 
vacii sale dispărute, pentru 
a descoperi că aceasta își 
făcuse loc, cumva, în 
rețeaua de canalizare din 
subteranele satului 
său.Localnicii din provincia 
Fujian, din estul Chinei, 
erau toți uimiți de 
mugetele venite de sub 
pământ Dar nu și-au dat 

seama de ce s-a întâmplat 
până când animalul și-a 
scos capul printr-un 
canal.Oamenii au ținut-o 
ocupată cu multă iarbă 
până a ajuns stăpânul ei a 
reușit să facă o gaură mai 
mare pentru a o scoate la 
suprafață.„Nu părea 
supărată sau speriată de 
întâmplare. Cum a ieșit de 
acolo, a găsit o bucată de 
teren cu iarbă și s-a apu
cat să pască”, a povestit 
un martor.

„Fetele cred că au fost folosite 
să-l ajute să se sinucidă fără 
"•și dea seama ce fac”, a de
clarat un polițist implicat în 

anchetă.

Tată a doi copii și căsătorit, Colin 
Birch, în vârstă de 44 de ani, s-a 
spânzurat după ce le-a păcălit pe cele 
două tinere că se vor juca de-a execuția.

Birch, care tocmai își pierduse slu
jba, a fost găsit mort în Dartford, Kent, 
potrivit The Sun. Prostituatele l-au in
sultat când și-a legat ștreangul de gât 
crezând că totul face parte dintr-un joc 

erotic. Birch le-a spus să se întâlnească 
în pădure iar ele vor juca rolul călăilor. 
Marie Laurent și Alex Sturley, ambele 
în vârstă de 35 de ani, l-au găsit cu 
ștreangul legat de gât stând pe un 
scaun. Femeile spun că l-au scăpat o 
clipă din ochi și când s-au întors el 
sărise.

S-a sinucis pentru 
că își perduse slujba

Se pare că Birch ar fi fost foarte 
afectat de pierderea locului de 
muncă.„în urmă cu două săptămâni a

plătit cinci femei ca să-1 ducă în pădure 
și să-1 abuzeze sexual. Fetele și-au spus 
că e amuzant și s-au gândit că e vorba 
de niște bani câștigați ușor. Apoi a spus 
că are nevoie de două femei care să 
pretindă că îl execută".Femeile au 
primit cu 60 de lire sterline. Ele au 
încercat să-i taie funia și să-1 dea jos, 
dar era prea târziu. Au chemat 
ambulanța și primele rapoarte susțin că 
tragedia a fost un joc sexual care s-a 
terminat prost. Ambele sunt în stare de 
șoc. Familia este de asemenea devastată 
de tragedie. „Sunt șocată. Nici nu știu 
ce să spun. Sunt confuză”, a declarat 
soția bancherului.

O artistă britanică și-a făcut gene
^in picioare de muște
Artista a explicat că a crescut 
zeci de muște în borcane, iar 

apoi le-a tăiat picioarele și le-a 
lipit cu mare atenție pe pleoa

pele sale.

O artistă britanică a vrut să aibă 
gene mai lungi așa că s-a gândit să-și 
pună gene false. Noile ei gene sunt de 
fapt picioare de muscă. Deși arată ciu
dat, a obținut ceea ce-și dorea, nu 
numai că ies în evidență, dar a fost și 
solicitată de clienți din toată lumea, 
potrivit nydailynews.com.

Genele false nu sunt de vânzare 
jși foarte mulți au contactat-o după ce

artista a postat poze cu noua sa operă. pe propriul site, unde a postat sculp- 
Jessica Harrison demonstrează că turtle sale în diferite forme.

este pasionată de toate părțile corpului

g
Google Street View a surprins 
imaginea unei fetițe 
ce părea moartă pe un trotuar

O britanică și-a ucis fetița de trei ani
cu un ursuleț de jucărie

Femeia a trăit o viață dublă, după 
ce a reușit să convingă doi bărbați că 
erau tații fetiței. Motivul crimei este ne
cunoscut.

Britanica Helen Mary Caudwell, 
în vârstă de 42 de ani, și-a sufocat fetița 
de trei ani, Bethany, cu ursulețul ei de 
jucărie, după care și-a tăiat venele pen
tru a se sinucide. A scăpat însă cu viață, 
iar acum riscă să-și petreacă restul vieții 
în închisoare.

Femeia a trăit o viață dublă, după 
ce a reușit să convingă doi bărbați că

erau tații fetiței. Niciunul nu a știut de Nu se știe motivul pentru care
existența celuilalt până la tragicul Caudwell și-a ucis copilul, 
eveniment, relatează Sky News.

Google Street View a capturat, 
în Marea Britanie, imaginea unei 
fete de nouă ani, care părea moartă 
pe un trotuar, relatează www.t3.com. 
Fotografia a fost realizată pe o stradă 
din Worcester și o înfățișează pe 
fetiță întinsă pe trotuar, cu fața în jos. 
Imaginea a provocat îngrijorare

printre rezidenții cartierului britanic, 
însă la scurtă vreme au descoperit 
adevărul: fata doar șe prefăcea că 
este moartă. De fapt ea se juca cu un 
prieten și nu a știut că prin zonă toc
mai treceau mașinile Street View, 
care fotografiau acel perimetru.

______________________________

nydailynews.com
http://www.t3.com
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Epoca antibioticelor se apropie cit pași repezi de sf ârșit. Pe parcursul a doar 
câteva generații, antibioticele au fost învinsă de bacteriile pe care fuseseră 
concepute să le anihileze. așa că apocalipsa post-antihiotice e la orizont, rela
tează guardian.co.uk. Asta deoarece bacteriile au devenit în timp imune la 
majoritatea tipurilor de antibiotice pe care oamenii de știință le-au creat.

S-au dat amenzi de peste 200.000 lei la ștranduri, 
piscine, bazine de înot, parcuri de distracțieTurismul sexual e sursă

de venituri pentru Olanda
si Thailanda

în unele țări, turismul sexual 
este o sursă importantă de venituri. 
Din Amsterdam până în Bangkok 
autoritățile locale încurajează și 
promovează acest gen de turism care 
atrage turiștii.

Amsterdamul este considerat 
capitala europeană a turismului sex
ual. Mai ales pentru latura legală a 
fenomenlui. Red Light District sau 
Cartierul Roșu este văzut ca cea mai 
profitabilă piață de desfacere a sexu
lui. Milioane de euro se strâng anual 
pe ideea de libertatea fără limite 
promovată de capitala olandeză.

Se spune că în Amsterdam tre
buie numai să ceri ca să ți se 
îndeplinească orice dorință. Chiar 
dacă totul este considerat legal, piața 
și nu autoritățile stabilesc prețurile 
plăcerilor olandeze.

Thailanda este destinația 
sexuală cea mai cunoscută în lume. 
Capitala țării are cele mai diversifi
cate oferte în materie de sex și ero
tism. De la deja celebrul masaj 
tailandez, la orice tip de plăcere,

Până acum niciun caz 
de infectare cu virusul
West Nile în România

Institutul Cantacuzino a anunțat 
luni dimineața că probe recoltate de 
la două persoane diagnosticate cu 
meningită virală, suspecte că au con
tractat virusul West Nile, sunt nega
tive, în România nefîind înregistrat 
până în 16 august niciun caz de 
infecție cu acest virus transmis de 
țânțari.

Purtătorul de cuvânt al Minis
terului Sănătății (MS), Oana Grigore, 
a declarat, luni, agenției MEDI
AFAX, că a vorbit cu directorul In
stitutului Cantacuzino în legătură cu 
probele trimise de la Tulcea și care au 
fost analizate la instituția 
bucureșteană.

"Ambele probe sunt negative. în 
România, până în prezent, nu a fost 
înregistrat niciun caz de infecție cu 
acest virus transmis prin înțepătura 
de țânțar", a mai spus Oana Grigore, 
citându-1 pe directorul Institutului 
Cantacuzino.

Specialiștii în sănătate publică 
din Ministerul Sănătății recomandă

legală sau mai puțin legală.
Bangkokul devine tot mai căutat 

datorită barurilor și localurilor cu 
specific sexual.

Situația este diferită în Cuba 
unde plăcerile le sunt vândute în spe
cial turiștilor. Doar o parte 
nesemnificativă a lucrătorilor sexuali 
acceptă relații cu localnicii.

1

populației să evite, pe cât posibil, ex
punerea la țânțari purtând 
îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pan
taloni lungi sau aplicând substanțe 
chimice care pot îndepărta țânțarii.

Totodată, oamenii sunt sfătuiți 
să monteze plase contra țânțarilor la 
geamuri și uși sau să folosească 
substanțe specifice pentru 
îndepărtarea insectelor. Mai mult, 
pențru a evita aglomerarea țânțarilor, 
este recomandată înlăturarea recipi
entelor cu apă stătută

Este obligatorie prezentarea de 
Urgență la medic pentru orice simp
tom de boală, respectiv febră, dureri 
intense de cap, vărsături, dureri ab
dominale sau musculare și articulare.

Totodată, autoritățile locale tre
buie să ia măsuri de dezinsecție pen
tru distrugerea țânțarilor.

Meningita West Nile este o 
boală infecțioasă care se transmite la 
om prin intermediul țânțarilor, dar 
care nu se transmite direct, de la om 
la om.

Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor 

(ANPC) a amendat cu peste 
200.000 de lei operatori econo
mici care nu respectau legisla

ția din domeniul protecției 
consumatorilor la ștranduri, 

piscine, bazine de înot, parcuri 
de distracție, unități de închi
riere de echipament pentru 

agrement.

La piscine, bazine, ștranduri au 
fost verificați 219 operatori economici, 
la 158 dintre aceștia constatându-se 
abateri de la prevederile legale în 
vigoare. Inspectorii au aplicat 40 de 
amenzi contravenționale, în valoare 
totală de 153.760 de lei, și 118 avertis
mente. La 49 de operatori economici s- 
a dispus oprirea temporară a prestării 
activității , până la remedierea 
deficiențelor constatate, potrivit unui 
comunicat de luni al ANPC.

Autoritatea a constatat abateri ca 
lipsa registrelor de evidență a calității 
apei de îmbăiere și a clorului rezidual 
liber, lipsa evidențierii ritmului de pri
menire a apei de spălare și dezinfectare 
a bazinelor, cantitatea clorului rezidual 
liber din bazine sub limita admisă deI
0,1 la sută mg/litru, scările de acces în 
bazin nu aveau bordura rotunjită, 
putând exista riscul producerii acciden
telor.

Consumatorii care vor să 
folosească piscine, ștranduri, bazine de 
înot sau alte zone de îmbăiere publică 
trebuie să acorde atenție maximă la 
informațiile cu privire la afișarea 
vizibilă a tarifelor serviciilor de care 
doresc să beneficieze și emiterea 
chitanțelor pentru contravaloarea aces
tora, existența și afișarea la loc vizibil

Coreea de Sud și SUA au lansat manevrele militare comune
Coreea de Sud și Statele Unite au 

lansat luni o nouă serie de manevre mil
itare comune, la care paticipă 56.000 
de militari sud-coreeni și 30.000 amer
icani, în pofida amenințărilor Coreei de 
Nord privind posibile represalii, a 
anunțat Ministerul sud-coreean al 
Apărării.

Exercițiul, prevăzut să dureze zece 
zile, face parte dintr-o serie de manevre 
lansate de Seul - separat sau în comun 
cu Statele Unite - în urma scufundării 
uneia dintre corvetele sale în martie, 
gest pe care o comisie de anchetă

a Regulamentului conținând măsurile 
de igienă care trebuie respectate de cei 
care folosesc bazinele de 
înot/ștrand/piscină.

Au fost verificați 97 de operatori 
economici care prestau servicii de 
închiriere de echipament de agrement 
(ski-jet-uri, atv-uri, mopad-uri, bici
clete) sau care administrau spații de 
joacă, parcuri de distracție, water-park, 
sport extrem, transport minicare.

La 44 dintre aceștia s-au constatat 
abateri de la prevederile legale în 
vigoare pentru care au fost aplicate 14 
amenzi contravenționale, în valoare 
totală de 51.500 de lei, și 30 de avertis
mente. Pentru 17 operatori economici, 
ANPC a oprit temporar prestarea ser
viciilor, până la intrarea în legalitate.

Inspectorii au constatat lipsa 
panoului de informare privind denu
mirea spațiului de joacă, numărul 
autorizației de funcționare, datele de 
identificare ale operatorului economic, 
neafișarea informațiilor privind modul 

internațională îl impută unei torpile 
nord-coreene.

Scufundarea corvetei Cheonan, la 
26 martie, într-o zonă maritimă 
frontali eră, care s-a soldat cu moartea a 
46 de marinari sud-coreeni, a crescut 
considerabil tensiunile între cele două 
Corei.

Regimul de la Phenian a 
amenințat Coreea de Sud și Statele 
Unite cu "cea mai severă pedeapsă 
aplicată cuiva în lume", promițând că 
armata și poporul nord-coreean le "vor 
da o lovitură fără milă" ca răspuns la 

de utilizare și măsurile de securitate 
care trebuie respectate la utilizarea car
turilor, inclusiv prin purtarea căștilor de 
protecție pe care operatorul ecoi ic 
este obligat să le asigure consumato
rilor, lipsa informațiilor privind 
riscurile pentru persoanele cu probleme 
de sănătate pentru care nu se 
recomandă utilizarea navei de pasageri.

ANPC recomandă consumatorilor 
care apelează la serviciile de închiriere 
a echipamentelor de agrement să 
acorde atenție deosebită informațiilor 
legate de afișarea vizibilă a tarifelor 
serviciilor de care doresc să beneficieze 
și emiterea chitanțelor pentru contraval
oarea acestora, de afișarea în mod viz
ibil privind serviciile oferite și 
condițiile pe care trebuie să le respecte 
cei care doresc închirierea unor echipa. 
mente, de existența avertismentelor cu 
interdicția utilizării de către persoane 
cu vârsta mai mică de 18 ani a.ec 
mentului.

aceste manevre.
Coreea de Nord, care a dezmințit 

categoric implicarea sa în scufundarea 
corvetei Cheonan, a calificat aceste 
manevre drept exerciții premergătoare 
unei "invazii militare" de proporții.

într-un mesaj publicat pe un site 
militar american, generalul Walter 
Sharp, comandant general al celor 
28.500 de militari americani staționați 
în Coreea de Sud, a calificat manevrele 
drept "unul dintre cele mai mari 
exerciții militare comune efectu, > 
vreodată în lume".
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Sportiva Camelia Potec s-a calificat direct, duminică, în finala pro
bei de 400 de metri liber, la Campionatele Europene de notație, de 
la Budapesta.
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Galați a câștigat Cupa Pui
Echipa de fotbal Galați a câști
gat Cupa Pui, duminică, pe te
renul din localitate, după ce a 
învins în finală formația Șerel 

cu scorul de 4-1.

Meciul a început cu câteva ocazii 
clare de a marca în contul echipei 
Galați care, conform cursului jocului, a 
deschis scorul în minutul 30 prin Mâț, 
printr-un șut bine plasat. Rezultatul la 
pauză a fost 1-0 pentru Galați. Repriza 
secundă a aparținut în totalitate 
Galațiului, care și-a dublat avantajul 
prin Bota. Acesta a făcut faza meciului, 
după ce a driblat trei adversari și a ex
pediat mingea în poartă. Gherman a 
făcut 3-0 în minutul 73, în urma unei 
frumoase acțiuni de atac a echipei 
'Aalați. Șerel a redus din handicap șase 
minute mai târziu din penalti. Scorul 
final, 4-1, a fost stabilit de Murgoi, 
printr-un șut în vinciul porții.

Ponor -Fizești 6-1, 
în finala mică

în finala mică s-au întâlnit 
echipele Ponor și Fizești, eliminate în 
faza semifinalelor. Scorul a fost 6-1 
pentru Ponor. Golurile partidei au fost

Adrian Filip, noul antrenor secund la Minerul

Echipa de Liga a Il-a, Minerul 
Lupeni are din această săptă

mână un nou antrenor secund, 
asta după ce, în urmă cu o 

lună, fostul secund, 
Iosif Rus, a decedat în urma 

unui atac cerebral.

marcate de Mădălin Crăciunesc de trei 
ori, Albu, Coposesc și Daniel 
Crăciunesc pentru Ponor, iar pentru 
Fizești, Zaharia, care a marcat golul de 
onoare. Astfel, formația Ponor a termi
nat pe locul trei al competiției.

Câștigătoarea competiției a fost 
premiată cu trofeul Cupa Pui și suma de 
50.000 lei. Echipa de pe locul secund a 
primit 40.000 lei iar ocupanta locului al 
treilea 30.000 de lei.

Cei mai buni jucători ai 
competiției au fost Andrei Nistorescu și

Adrian Filip a fost antrenor la Uni
versitatea Petroșani, echipă din Liga a 
IV-a, și va sta pe banca "minerilor" la 
meciurile din tur.

"Mai trebuie să mai facem și ceva 
transferuri pentru că încă nu am defin
itivat lotul. Jucătorii au efectuat și vizita 
medicală peste care majoritatea a trecut 
cu bine", a afirmat Mihai Basarab, 
președintele lupenenilor.

Nicușor Stanciu. Golgheter a fost de
semnat Iulian Preda, marcator a opt 
goluri.

A fost o competiție bine 
organizată de Primăria Pui, la care au 
participat zeci de spectatori. Echipa 
Galați a câștigat competiția, având în 
plus față restul echipelor un joc mult 
mai bine organizat din punct de vedere 
tehnico-tactic.

Andrei Cean

Președintele Remeriță 
s-a antrenat cu echipa

Președintele echipei din Valea Ji
ului, Cornel Resmeriță, a participat 
sâmbătă dimineața la antrenamentul 
efectuat de Ionel Augustin. In vârstă de 
55 de ani, oficialul s-a echipat în tren
ing și a participat alături de jucători la 
fazele tehnico-tactice dirijate de Ionel 
Augustin. "A jucat fotbal la viața lui, 
are condiție fizică așa că nu trebuie să 
mire pe nimeni", au spus oficiali din 
cadrul clubului.

Din cauza caniculei, antrena
mentele Minerului sunt programate la 
ora 9:00 și nu de la ora 11:00, cum se 
întâmpla de obicei. "Este foarte bine că 
s-a amânat startul campionatului, pen
tru că pe vremea asta călduroasă nu am 
fi făcut față", a declarat președintele 
Mihai Basarab.

Astfel, jucătorii Minerului vor mai 
efectua o săptămână în plus de 
pregătire la Lupeni, acolo unde vor 
susține câteva jocuri de verificare.

Andrei Cean

Cupa Amiral 
Etapa a Vl-a

l.Brătișa  - Team Juniorii 3-1
Marcatori: David, Filip, Martin, 

iar pentru Team Juniorii a înscris Cio
can

2. U.M. 01099Armata
- Footbal Team Alpin 2-3
Marcatori: Rostaș, de două ori, 

pentru Footbal Team Alpin a punctat 
Stoica, de două ori.

Clasament Cupa Amiral

1. Footbal Team Alpin 5 4 1 0 27-9 13p
2. P.D.L 4 ' 4 0 0 18-5 12p
3. 3. Team Amiral 4 3 0 1 19-11 9p
4. Red Devils 5 2 1 2 26-11 8p
5. Teba 4 2 1 1 17-10 7p
6. 8 U.M. 01099Armata 4 2 1 1 16-19 7p
7. 5. IGO 4 2 0 2 14-10 6p
8. 6. Golden Botău 4 2 0 2 13-12 6p
9. Brătișa 5 1 1 3 10-19 4p
10. Team Juniorii 5 1 0 4 13-26 3p
11. Speranța Brad 4 1 0 3 6-23 3p
12. Team Fantasy 4 0 0 4 8-26 4p

Rezultate din etapa a IV-a a Ligii I
Rezultate înregistrate în partidele 

disputate, vineri, sâmbătă și duminică în 
etapa a IV-a a Ligii I:

Vineri:
CFR Cluj - Astra Ploiești 2-2
Au marcat: Traore '37, Bud '79 / 

Pătrașcu '20, Fatai '84
Gloria Bistrița - Pandurii T&rgu 

Jiu 3-0
Au marcat: Mureșan '8, Predescu 

'52, Moraes '74
Sâmbătă
Unirea Urziceni - Universitatea

Cluj 0-1

Clasamentul Ligii I după rezultatele înregistrate în partidele

A marcat: Lemnaru '3

disputate, vineri, sâmbătă și duminică în etapa ai IV-a:
1. Gaz Metan Mediaș 4 3 1 0 10-4 1
2. Dinamo București 4 3 1 0 12-8 1
3. Oțelul Galați 3 2 1 0 3-0 7
4. FC Brașov 4 2 1 1 6-4 7
5. Steaua București 3 2 1 0 5-3 7
6. FC Timișoara 4 1 3 0 8-7 6
7. Gloria Bistrița 4 1 2 1 8-7 5
8. CFR Cluj 4 1 2 1 6-5 5
9. Rapid București 4 1 2 1 4-3 5
10. FC Vaslui 4 1 2 1 4-5 5
11. FCM Târgu Mureș 3 1 1 1 2-2 4
12. Universitatea Cluj 4 1 1 2 4-6 4
13. Victoria Brănești 3 1 0 2 3-5 3

.14. Sportul Studențesc 4 1 0 3 7-11 3
15. Universitatea Craiova 4 0 2 2 2-4 2
16. Unirea Urziceni 4 0 2 2 0-2 2
17. Astra Ploiești 4 0 2 2 4-7 2
18. Pandurii Târgu Jiu 4 0 2 2 2-7 2\>

3. Red Devils - IGO 6-0
Marcatori: Andrei, Haneș, trei 

goluri, IGA, Costea

Restul partidelor s-au 
desfășurat după închiderea ediției.

Andrei Cean

FC Vaslui - FC Brașov 2-1
Au marcat: Papp '20, Pouga '66 / Cr. 

Ionescu '23
Duminică
Gaz Metan Mediaș - FC Sportul 

Studențesc 3-0
Au marcat: Markovici '6, Alex 

Muntean '59, Eric de Oliveira '67
Dinamo - Rapid 3-2
Au marcat: Liviu Ganea '51, '62, 

Torje '65/Herea'13,'43.
Universitatea Craiova - FC 

Timișoara 1-1
Au marcat: Al. Pițurcă '53 / Zicu 

90+2
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CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREI

K.

Safe
| Prestăm:
| - nollș culoare;
- polis luciu;
- tapițerie cu soluri specifice;

Telefon: 0761 - 973.940i
i

- 5 spălări II gratis)
- legitimație (exterior interior. 16 ron)

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

A



Georgia a fost toată viața ei o persoană timidă. Dar total se schimbă 
dttpă ce este diagnosticată cu o boală gravă, tșa că decide să plece in 
Europa. Și se cazează la un hotel luxos, comandă toate bunătățile pre
parate de Chief Didier și nu se sfteste să spună celor din jur ce crede 
despre ei (Pro Cinema; 22:00; Ultima vacanță)
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Indicat

Oanl

l>T

m Telejurnal; Sport; Meteo 08® Jocurile Olimpice ale Tineretu-
07:30 Cu 80 de tablouri la capătul 

lumii (reportaj) 30' Karaganda SBsBi'
lui (rel.)
Darul (serial, 1997 - 7.)

08:00 Armăsarul sălbatic IB® Telejurnal; Sport
08:30 Noah și Saskia (australian-en- 

glez serial, 2004 - 5.)
10:15
10:30

Poate nu știai
Timpul chitarelor (rel.)

1» Pur și simplu delicios (rel.) 11:59 Vorbe peste timp
09:10 Vezi România! Episodul 8 12:09 Telejurnal; Sport
09:15 Transformarea 12:45 Popasuri folclorice (2008)
10:15 Dovadă de iubire 1M8 între cer și pământ
11:15 Restaurare (rel.) Episodul 6 15:00 împreună în Europa
12:05
12:15

Amintiri din istorie 
Vizor monden

16:00 Cercul vieții (german serial, 
2004, rel. - 14.)

12:50
14:00

Cronicile frumoasei luptătoare 
Telejurnal; Sport; Meteo

17:00 Jocurile Olimpice ale Tineretu
lui

14:45
15:30

Pur și simplu delicios (rel.) 
Rom european (rel.)

Bl® Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

16-00 Kronika (magazin cultural) 18:10 învinge apele!
16:55 Palatele lumii Episodul 6 18:15 Vorbe peste timp
1 - JO Planeta arborilor w Povești din sălbăticie
17:50
13:20

Rețetă pentru siluetă 
Amintiri din istorie

19:00 Starhunter (canadian S.F., 
2003 - 19.) cu Clive Robertson

18:25
18:30

Vezi România! (rel.) Ep. 14 
Cronicile frumoasei luptătoare

Lege și ordine (SUA serial po
lițist, 1990 - 7.)

19:40 învinge apele! 21:00 Emisiune artistică
19:45 Sport 21:25 Baschet: Serbia - România

s 20:00 Telejurnal; Meteo Preliminariile Campionatului
u 21:05 Studio fotbal UEFA Cham- European Feminin

pions League Telejurnal; Sport; Meteo
r- Fotbal: Dinamo Kiev - Ajax 

Amsterdam
23:15 Clara (german-ungar-francez 

film biografic, 2008) 107' cu

1A
RȚ

I 23:50 Studio fotbal UEFA Cham
pions League

Martina Gedeck, Pascal Greg- 
gory, Malik Zidi, Fesztbaum 
Bela

J58L
Cateta

Puiul 
caprei

Aceea

Albastrul > 
cerului
Carol

V Mituri 
de teren

w.oo Observator
Sflff Liber la vacanță
10:00 Xena: prințesa războinică
11.15 Decepții (SUA polițist, 1989) 

90' cu Peter Falk, Robert Fox
worth, Andy Romano, Janet Eil- 
ber

13:00 Observator
14:00 Prizonierul din Zenda (SUA 

aventură, 1996) 101' cu Jonat
han Jackson, William Shatner, 
Don S. Davis, Jay Brazeau 

16s@® Observator
1SU8® Bun de cinste (reality show)
19:06 Observator
20:30 Jocul morții (SUA film de ca

tastrofă, 2002) 93’ cu Treat Wil
liams, Michael Dudikoff, Cliff 
De Young, Susan Walters

SBiBS Observator
23:10 Eroii (serial) 45' cu Milo Ven

timiglia, Masi Oka, Hayden Pa- 
nettiere, Jack Coleman

PRO
TV

Cărări 
înparc

introduceți ta grila de mai sus wmttMnl» cuvinte:
ABURI ACI, j «MNALCID, ANINA, ANULAF 

ARACAN, ARAMIT. ARIE,-"----------- *
DAME, DAT, ENOT, ETERNwnent, wm, khw »s 6tsnnnniC| IMdATAi 

INALIENARE, INC, ION, IȚANI, LA, LITÂ, NAI 
NATALITATE, NĂBĂDĂIOS E» TUNI 
PAPIR, RIOUT, SÂH, SAT SUNT, TA, HR, 

TOBĂ, ȚARĂ.

Petru Ardelean - ARAI

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

5 8 4 1
4 8 9 6 5

8 4 2 6 5
3 7 8 4 2 6

2 6 5 1 9 8

Știrile Pro TV (2009) 07:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
09:55 Omul care aduce cartea 98:19 Săracii tineri bogați 07:30 Gazdă de profesie
10:30 Om sărac, om bogat (român 09:45 Legământul 08:20 Sport cu Fiorentina

comedie - 63.) 11:15 Predestinați 09:15 Nimeni nu-i perfect
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:38 împreună pentru totdeauna 09:45 Crimă pentru hoții de cai

1973, rel.-3801.) 14:00 Marina 11:45 Galileo
13:00 Știrile Pro TV IMB Victoria 13:15 Camera de râs
13:45 Asasin în noapte 16:25 Vremea de ACASĂ 14:30 Cine știe...câștigă!
16:90 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Legământul 15:30 Nimeni nu-i perfect

1973 - 3802.) 17:30 Poveștiri adevărate 16:00 Cele trei dorințe
17:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 18:00 Focus 18 90'
17:45 Serviți, vă rog! (emisiune de 19:30 Săracii tineri bogați 19:00 Focus Sport

divertisment, 2009, rel.) 20:30 Predestinați 19.30 Uite cine gătește! (2010) 60'
19:00
20:30

Știrile Pro TV 
Hidra ucigașă (SUA horror,

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

20:30 Călătoria 2: Rătăciți în San 
Francisco (SUA aventură, 1996)

2009) 94' cu Dwayne Adway, 
Frank Alvarez, Texas Battle, Ed

Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines

22.3(1 Trăsniții (serial de comedie, 
2007 - 46.) 45'

Blinn 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 23:15 Mondenii Show
22:30 Știrile Pro TV de divertisment, 2007) 23:30 Avalanșa (SUA film de ac-
23:00 Doi bărbați și jumătate (SUA 

serial, 2003 - 19.) 30' cu Charlie 
Sheen, Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Conchata Ferrell

28:38 India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

țiune, 1999) 103' cu Thomas 
Ian Griffith, R. Lee Ermey, C. 
Thomas Howell, Geoffrey 
Lower

16:35 Speed Racer (SUA film de acțiune, 2008)HUsSf 18:50 Bruce și Lloyd (acțiune-comedie, 2008)
20:00 Cadillac Records (SUA dramă muzicală,

2008) 109' cu Adrien Brody, Jeffrey Wright, Beyonce Knowles, Emma
nuelle Chriqui

21:50 Pacific (SUA mini-serial, 2010 -1.) cu James Badge Dale, Joseph 
Mazzello, Jon Seda, Scott Gibson

23:35 Predator (SUAfilm fantastic de acțiune, 1987) 107' cu Arnold 
Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke

21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 19.) 25' cu Jennifer Anis
ton, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc

22:00 Ultima vacanță (SUA aventură, 2006) 112' cu Queen Latifah, L.L- 
Cool J, Timothy Hutton, Giancarlo Esposito

15:15 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994-22/15.)
16:15 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990-5.)
16:45 Capcana mercenarilor (român aventură, 1980) 
19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 12.) 
20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 8.)

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

Deva muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

bucătar Petroșani 1 munc .necal în ind. confecțiilor
12

zaic ,zidărie, faianță,gresie, parchet 2

Telefon; 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer- asamblor art din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

inspector (referent)
1

operator mașini de fragmentare(pn> 
duse chimice) 1 vânzător 3

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

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

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

î Hațeg Petrila
î

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 be to ni st 1

,-ner construcții civile, industriale 
și agricole 1

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

2

inspector(referent) resurse umane
1

Iu bucătărie (spălător vase
nu. 2

ospătarfchelner) 4

recepționer hotel 1

șef de sală restaurant(maitre
d'hotel) 1

șef departament 5

șef departament de mărfuri alimen-
tare/nealimentare 3

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

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

cusător piese din piele și înlocuitor
29

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

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

mim. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat 
I

ospătar-chelner 1

conducător autospecială 2

munc.necal.Ia demoLclădiri^idă 
riejnozaic, faianță, gresie,parchet

1

director comercial

inginer autovehicule rutiere 1

inginer mecanic 1

1

2

Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

bucătar

1

1

confecționer tâmptfric din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.Ia demil.clădiri, zidă
rie, mozaief a ianță ^gresie 1

tâmplar universal

ți camiooete
2

vicxăto 2

zidar nsar-tcncuitor 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

ștanțator 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

confectioner articole din piele și în-
locuitori 3

bucătar

Brad

1

Telefon: 0755.999.923

2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

ospătar(chelner) 1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

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

operator calculator electric și rețele 
1

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 .radioelecronist 4

șofer «u tocamion /mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

1

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

IMOBILIARE

munc. necal. la demoLclădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

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

sudor manual cu arc electric 5
ambalator manual 4

barman 5

brutar 3

vânzător

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

10

8 dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate
Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Pro
duse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 
659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarketcabanova.ro

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron 
yfirie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, total împrej

muit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
0745.656.454, 0764.075.470

Vând la jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de S.5 
m și înălțimea 1,20 m. Deva, relații Ia telefon nr. 0744200903.

Cpn’-ăr garsonieră în Deva, indiferent de zonă sau etaj TeL 0728.049.989
—

Petbwună fizică vând garsoniera b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
85.OOOlei. TeL0723.421.734, 0724.032.939

DIVERSE

3 asistent medical

paznic 1 fsneie de seviciu fierar betonist

mecanic utilai
î

tălpuitor industrial 5manipnlant mărfuri 14 muncJiecal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924

șofer «utnramînn, mașină de mare 
tonaj 5

electncean de întreținere și repara
și 1ospătar (chelner)

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

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moi sil’’(fostul liceu minier). TeL0728.233.568
Vând vin alb 31ei/litru En gros și En detail. TeL0743.426.364

Caut chiriași în Deva, serioși, pt apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat Tel. 
0734.957389

închiriez casă în Alba lulia, str. Iedera (zona Schit). Tel.0744.572366,0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, EL3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962.

Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
phis diferența sau o vând la preț de 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, St=50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
Tel.0722.582.097

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

,.-nb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină, 
St=3000mp, cu apartament modest în Deva phis o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St= 6m, par
chet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.OOOlei .TeL 
0721.805.675

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră phis diferența. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346319

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/hmă. TeL0722.582.097

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal separai 
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 Simen ei. Preț 
130.OOOlei neg, doresc diferență la schimb. TeL0729.015.069

Ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.CJL, ultracentral, et3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.OOOlei. 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

mașinist la mașini mobile pt trans
porturi interioare

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

munc.necal.Ia demol. clădi rLmo-

Anted, pnt .Vfe» tc^Td. 02542M.74S

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

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu defide^e m grade diferite asociate, Down,ADHD, 
Autism etc.TeL0753.311.535, 0254330.451, 0752301.008, ftynei07@yahoo.com

Dante-baxer german, caută prietenă. Tel0764.606.707

Vând pui americani și japonezi TeL 0743.426364

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

Vând motor tăiat lemne cu moară madnat pe el, rafturi de fier, mese fier supat butoaie, containere fier, 
piese: Dacia 1100,, Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, ferestre din lemn, aspirator 
practic, aparat sudură, radi ocasetofcane snto și camere, unehe apicole manuale, telefoane, cărți, radio cu 
picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOcficnri cu mrici Lichidez gospodărie. Contact Trușcă Constantin, 
Str. C.A. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu 1 Old bac. Vând mașină de spălat automată, combină frigo
rifică Sau la schrmh animale iepuri, găini TeL0743.833083

Contabil țin evidențe contabile complete, rnchisrv rahrizve peraanaL revinL TeL 0723.409007, eunaiE 
nicutrufas@yahoo.com

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Fra^a, Belgia, Angha, Irlanda și Germania la des 
tianpe, cu mașini moderne climatizate. TeL 0721385.100

Ofertă specială! Vând urgent casă în Urai la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.OOOlei neg. Tel.0735.066.695

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1 .OOOlei. TeL0745.494.954

AUTO

Vând 2 buc. Pompe de injecție pt tractor U 650 și Ara, preț neg. TeL 0757.595380

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.
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Prenume.
......Nr.
Județul

BL Sc.

nr.
DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.000lei. 
Tel.0740.593.108

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

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.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; 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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http://glasiilhunedoarei.hlogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarketcabanova.ro
mailto:ftynei07@yahoo.com
mailto:nicutrufas@yahoo.com


VAJ
Fabrica de mortare uscate

și ode'ivi Hunedoara.

Publ

M.'

DM* i

< APA

I

Mittfi. I (iHi’it'J 2d III

■țl ți ferestre ie cm ral IraiciMte,
MrcWttileMietat

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape outomvelante

Supremația calității k

fi.C.fUl.VA l.EMXTEXM.L
sat C.himtrtdiu, nr.l2ID, cvmwia Jlârâu, 
tcl/fux: O3S4/SD)O2l/22,c-mail: nh’u^nmurt.rt*

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

Rapoltu Mare

i lanwr

•r*®- * Rezervări la
0254.264 039jM

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

Sort spălat 4 - 8mm

22.00 lei/ton

lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonă

lei/tonă

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PPvACTLCA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “ DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/^AX; 0254 234 448 MOBIL. 0723 154 204


