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de pupat de blamat..."

Directorul Institutului
Național de Cercetare
-Dezvoltare pentru 
Securitate Minieră și 
Protecție Antiexplozivă 
(INSEMEX) Petroșani, 
dr. ing. Constantin Lupu

Pentru că reușește cu succes să coordoneze cea mai bună 
echipă de specialiști din țară, care încearcă să afle cauzele 
producerii incendiului, cu tragice urmări, de la maternitatea 
Giulești. Marja de eroare a evaluării tehnice, pentru deter
minarea cauzelor care au dus la izbucnirea incendiului, este 
de doar doi la sută, concluzia finală fiind de o mare acuratețe.

Managerul Spitalului Județean 
Hunedoara-Deva, 

Silviu Didilescu
Pentru că, de când a preluat șefia in

stituției, nu face decât să dea vina pe fosta 
conducere pentru toate neregulile și problemele 

cu care se confruntă unitatea spitalicească, 
în loc să încerce să le rezolve.

M K
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Brad

ț greco-catolic
Sf. m. Mamant; Sf. patr.
loan Postitorul al 
Constantinopolului

ț romano-catolic
Sf. Ingrid, călug

Sfântul loan Postitorul, 
patriarhul Constantinopolului 

(582-595)

Mâncare 
de mazăre 
cu friganele

loan Postitorul a trăit pe vre
mea împărăției lui Iustin II (565- 
578), Tiberiu și Mauriciu. Se 
născuse în Constantinopol și fusese 
lucrător de aur, om evlavios și iu
bitor de săraci și de străini și 
temător de Dumnezeu.

Acesta a primit pe un monah 
anume Eusebie, ce venea din 
Palestina. Acesta umblând pe cale 
de-a dreapta sfântului auzea 
zicându-i-se: „Nu-ți este îngăduit 
Ăwa să mergi de-a dreapta celui 
mai mare”. Prin aceasta Dumnezeu 
arăta de mai înainte arhieria care 
avea să i se dea. Apoi a fost cunos
cut de Sfântul Eutihie scolasticul și 
arhiereul lui Dumnezeu, care l-a 
sfătuit să se tundă ca fiind vrednic 
să intre în rândul clericilor. Fiind el 
încă diacon, a venit la biserica 
Sfântului Laurențiu în amiaza zilei. 
Și a aflat acolo pe un oarecare pust
nic, pe care nu-1 știa nimeni de 
unde era venit; și acesta arătă sfân

tului treptele jertfelnicului. Și iată 
acolo se vedea mulțime mare de 
sfinți și glas amestecat de cântare 
minunată, și toți erau îmbrăcați în 
veșminte albe strălucitoare. 
Ajungând el împărțitor și slujitor al 
banilor bisericii, când se întorcea 
de la șes și avea numai o pungă, 
dăruia la săracii ce veneau la el, iar 
punga nu se golea. Dar ajungând la 
locul ce se cheama Boul, un oare
care dintre săraci strigă și zise: 
„Doamne miluiește până când se 
va deșerta această pungă”. Și nu
maidecât punga rămase deșartă. Iar 
sfântul căutând spre acela, cu un 
chip înfricoșător, îi zise: „Dum
nezeu să te ierte, frate”.

După adormirea patriarhului 
Eutihie, voind ca să fie hirotonit, 
nu se supunea poruncii până ce a 
văzut această vedenie 
înfricoșătoare: marea se suia până 
la cer și un cuptor de foc 
înfricoșător și mulțime de îngeri

care ziceau așa: „Nu poate fi într- 
alt chip, ci taci; că altfel vei ispiti 
și una și alta”. Și acestea îi ziceau 
cu asprime. Atunci, deși nu voia, s- 
a dat pe sine de a fost hirotonit pa
triarh al Constantinopolului, 
petrecând cu nevoință desăvârșită 
și cu viață cinstită prin toată fapta 
bună până la sfârșit.

Răposând sfântul cu pace, și 
mergând preamăritul Nil eparhul 
să-1 sărute, l-a sărutat și sfântul pe 
el, văzând toți și mirându-se. A fost 
îngropat înăuntrul altarului 
Sfinților Apostoli, precum era 
vrednic, mărind pe Tatăl și pe Fiul 
și pe Sfântul Duh.

Ingrediente:

1 kg mazăre (congelată), 2 
cepe mart (200g), 3 linguri de ulei, 
o conservă de 400 g roșii în bulion, 
1 legătură mărar, sare, piper, 12 
felii pâine (franzelă), lapte, 3 oua, 
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Se decongelează mazărea. Se 
curăță ceapa, se spală și se taie cu- 
bulețe. Se călește ceapa în 3 linguri 
de ulei. Se adaugă roșiile în bulion 
mărunțite peste ceapă. Se dau într- 
un clocot și se pun în cratiță peste 
mazăre. Se dă la cuptor aproxima
tiv 40 de minute la I80°C.

Pâinea pentru frigănele ar tre
bui sa fie veche de o zi, două. Se 
taie felii de grosimea degetului. Se 
iau doua farfurii adânci. într-una se 
toarnă laptele, în cealaltă se bat 
cele 2 ouă. Se înmoaie fiecare felie 
în lapte și se trece prin ou. Se în
moaie în lapte în proporție de 70%.

Se prepară feliile de pâine pe 
măsura ce le prăjiți. Se încinge ule
iul și se prăjesc pe ambele părți. 
Dacă le doriți ea desert, după ce le 
scoateți din tigaie le dați prin zahăr 
tos. Se servesc calde.

Telefoane utile

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

E posibil să te întâlnești cu o per
soană pe care nu ai mai văzut-o de 
mult timp. Revederea va fi plăcută de
ambele părți și vă veți simți foarte bine îm
preună depănând amintiri. Spre seară vei
primi vești de departe.

Nu-ți mai face atâtea griji pentru 
siguranța zilei de mâine, că tinzi să te 
concentrezi numai asupra acestui 
lucru și ceilalți să te creadă agitat după bani. 
Partenerul de viață îți cere mai multă afec
țiune și un strop de romantism.

Când te enervezi foarte tare, tinzi 
să părăsești corabia, întorcând spatele 
definitiv acelui lucru. In general, o
astfel de decizie nu are ce prejudicii să-ți
aducă, dar ai grijă să nu rănești pe cineva la
care ții foarte mult.

Azi ești vesel și foarte comunica
tiv. Fii însă cumpătat și nu împărtăși 
problemele personale oricui. E posi
bil să regreți mai târziu. Comunicarea cu par
tenerul de viață se îmbunătățește și ea simțitor
și veți petrece clipe romantice împreună.

Fă eforturi pentru a te înțelege cu 
aceia care încearcă să-ți vorbească 
deschis. Dacă ești sincer și recunoști 
ceea ce te deranjează, ai posibilitatea
de a învăța ceva din ceea ce înseamnă priete
nia adevărată.

Trebuie să te gândești serios la 
găsirea unei soluții care să te ajute în 
problema cu care te confrunți în

2 septembrie
de-a lungul timpului

I 666: A izbucnit "marele incendiu" al Londrei, care, timp 
de 5 zile, a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântul Paul; 

■bl fa memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se afla în 
L. eentiul Londrei

1792: Revoluția franceză: “Masacrele din septembrie"; 
I30G de deținuți din închisori sunt omorâți lără judecată de către 
mulțimea dezlănțuită

1943: Antonescu și Hitler se întâlnesc fa Germania pentru • 
reconllrmarca alianței dintre cele două țări

1945: Al doilea război mondial: Semnarea actului privind 
capitularea necondiționată a Japoniei. Sfârșitul celui de-Al 

|i lUailea Război Mondial (1939-1945)
1958: A fost inaugurat, la București, Muzeul "George 

' Ensscu"
- Mr 1991: Naufragiul cargoului „Rostok”, sub pavilion
i aerainean, a blocat Canalul Sulina în dreptul comunei Partizani.

S-au născut:
is.ISK; William Somervile, poet englez (d. 1742)

J 750: Pehr Frigel, compozitor suedez (d. 1842)

le Bancurile zilei
© © ©
Boxerul campion vine 

la poliție:
- Un tip m-a jefuit. M- 

a amenințat și mi-a luat 
cei 300$ pe care îi aveam 
la mine.

- Și nu v-ați apărat?
- Pentru numai atâția 

bani?!

© © ©
FBI, CIA, LAPD se 

lăudau fiecare că ei sunt 
cei mai buni polițiști. Așa 
că președintele le-a dat un 
test. A luat un iepure și l-a 
băgat într-o pădure. Ei tre
buiau să-l găsească.

Intră CIA. 2 luni, in
formatori, urmăriri, înre

1779:1.ouis Bonaparte, politician francez (d. 1846)
1805: Esteban Ecbeverria, scriitor argentinian (d. 1851)
1810: William Seymour Tyler, educator și istoric ameri

can (d. 1897)
1814: Emst Curtius, istoric german (d. 1896)
1968: Cynthia Watros, actriță americană
1969: Cedric "K-Ci" Hailey, cântăreț american
1971: Kjetil Andre Aamodt, schior norvegian

Comemorări:
1606: Karel Van Mander, pictor și scriitor flamand (n. 

1548)
1679: Johann Duve, cumpărător și bancher german (n. 

1611)
1680: Per Brahe cel Tânăr, soldat și politician suedez (n. 

1602)
1872: Nicolai Grundtvig, scriitor și filozof danez (n. 

1783)
1898: Wilford Woodruff, președinte al Bisericii lui Isus 

Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (n. 1807)
1899: Ernest Renshaw, tenisman englez (n. 1861)
1995: Edoardo Bortolotti, fotbahst italian, fundaș al Bre- 

sciei și naționalei Italiei sub 21
1996: Hans Peter Hefazl, membru austriac de cabaret (n. 

1942)

cuplu. Chiar dacă ți-e teamă că vei suferi, este
bine să fii sincer cu tine însuți și să încerci să
privești la rece lucrurile.

încăpățânarea ta de a nu face nici 
un gest, tocmai atunci când ești somat 
să acționezi într-un fel, îi lasă pe cei
lalți complet descumpăniți. încearcă
să fii un pic mai flexibil și să arați că-ți pasă, 
altfel riști să fii condamnat pe nedrept.

încerci să te detașezi de problemele i

petrecere sau să fii chiar tu gazda
unei petreceri surpriză.

La serviciu apar noi probleme pe 
care trebuie să le rezolvați într-un 
timp foarte scurt. Nu te impacienta 
însă, vei reuși să le faci fața cu brio.

cu zi, însă ai grijă și nu neglija prea 
mult sarcinile de serviciu. Spre seară 
e posibil să primești o invitație la o

Azi vei lua inițiativa în rezolva
rea unor probleme casnice și vei în
cerca să rezolvi totul singur.

gistrări... nimic!
Concluzia: iepurele nu 

există.
Intră FBI. 3 săptămâni, 

polițiști sub acoperire, iar 
urmăriri, nimic!

La sfârșit intră în pă
dure, omoară toate anima
lele și dau foc. Oricum, 
asta merita iepurele ăla.

în sfârșit, intră cei de la 
LAPD. După 2 ore, ies cu 
un urs bătut măr, care urla: 
"OK, OK, sunt un iepure!"

© © ©
Un polițist se bărbie

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

© © ©

Apar noi proiecte și noi sarcini la 
locul de muncă ce te vor solicita mai 
mult decât până acum. Profită din

Azi trebuia să faceți o călătorie în 
interes de serviciu care va fi amânată. 
Nu este cazul să-ți faci probleme din 
această cauză. Relația cu familia se 
va îmbunătăți.

plin de timpul liber pentru a te odihni și pen
tru a te menține în formă pe toată durata săp
tămânii.
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Actualitate 3
Furnizarea apei este sistata â.stăzi. în Hunedoara. intre orele O"-I ", pe străzile Trandafiri- 
lor, Pinilor și strada • turelelor purțiat. ta blocurile 5 și b, precum și Supermarketul Mini
max, din municipiul Hunedoara. Motivul sistării furnizării apei potabile il constituie 
lucrările de conectare la noua releu in cadrul măsurii ISP4. Iii Deva, este oprita apa. intre 
orele 8. fit) și IS. III). pe străzile: Călugăreai (de Iu Eminescu la Cozici). Eminescu (de la Că- 
lugăreni la biserica SJ Fmannit) și liceu Patriei Joi, 2 septembrie 2010

Topul celor mai bune licee din județul Hunedoara
Un studiu realizat de către 

„Intuitext” și „AdmitereLi- 
ceu.ro”plasează în topul celor 
mai bune licee din județul Hu

nedoara, Liceul Teoretic 
„MihaiEminescu”din Petro
șani, Colegiul Național „Dece

bal” din Deva și Liceul 
Teoretic Ghelari. Clasamentul 

s-a realizat pe baza rezultatelor 
obținute la bacalaureat și a 

mediilor de admitere în liceu.

La nivel județean, Inspectoratul 
Școlar a întocmit o ierarhie a celor 
mai căutate licee hunedorene, 

flirtând în calcul mediile de ad
mitere de la sesiunea din acest an.

Clasamentul făcut de IȘJ este 
puțin diferit de celălalt: pe primul 
loc se află Colegiul Național „De- 
cebal” unde, la secția Științele Na
turii - Bilingv Engleză, s-a intrat cu 

medii cuprinse între 9,16 și 9,93. 
Liceul devean este urmat de Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu” din 
Petroșani unde, la secția 
Matematică - Informatică, mediile 
de admitere au fost cuprinse între 
9,03 și 9,97. Liceul Teoretic Ghelari 
se află la coada clasamentului, în 
privința mediilor de admitere, aces
tea fiind cuprinse între 5,98 și 9,39.

în ceea ce privește rezultatele 
obținute la bacalaureat, singura 
medie de 10 din județ a fost 
obținută de o absolventă a Liceului 
Teoretic „Mihai Eminescu” din 
Petroșani. Colegiul Național „Dece
bal” are, de asemenea, motive de 
mândrie: mai bine de jumătate din
tre absolvenții săi, din acest an, au 
avut medii cuprinse între 9 și 9,99.

Secretul prestigiului

Directorul Colegiului Național 
„Decebal”, profesorul Florin Ilieș, 

se bucură că liceul pe care îl con
duce se află în top, dar este de 
părere că mediile de admitere și 
rezultatele la bacalaureat nu sunt 
criterii suficiente pentru a întocmi 
un clasament al liceelor.

Rezultatele la olimpiade și con
cursuri, care pun în evidență munca 
elevilor și a profesorilor deopotrivă 
sunt foarte importante când vine 
vorba de ierarhizarea unităților de 
învățământ.

Florin Ilieș deconspiră, totuși, 
secretul renumelui de care se 
bucură Colegiul Național „Dece
bal”.

„Cred că este meritul prestației 
didactice a profesorilor. Această 
prestație este criteriul de selecție pe 
care îl aplică elevi buni, atunci când 
aleg să studieze la Decebal”, afirmă 
directorul.

Doriana Matei

Mărginean îl susține pe Cernea la alegerile
din colegiul trei

începe plata datoriilor spitalelor

Președintele PC Hunedoara, 
Petru Mărginean a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă 
desfășurată ieri la sediul parti

dului, că îl va propune ca și 
candidat pentru postul rămas 
jber, în colegiul trei, pe inde

pendentul Remus Cernea, fos
tul „aspirant” la președinție 
Ain partea Partidului Verde.

Mărginean a specificat că încă nu 
l-a contactat pe acesta, însă dacă prop
unerea sa va fi luată în considerare în 
viitoarea adunare a democraților, 
Cernea va avea parte de tot sprijinul său 
pentru ocuparea locului rămas liber în 
„Țara Hațegului”.

Liderul Partidului Conservator 
este de părere că tânărul independent 
are o viziune nouă asupra politicii, iar 
faptul că acesta a locuit în Deva 
aproape 14 ani reprezintă un motiv în 
plus să ocupe postul rămas vacant. De 
asemenea, asocierea sa cu un partid 
ecologist în trecut este pe placul con
servatorului, care vede în Cernea un 
''■’entual promotor al valorilor 
ținuturilor pădurene și a frumuseților

din această zonă. Cu toate acestea, 
Mărginean a ținut să precizeze că nu se 
va opune unor altor propuneri, venite 
din partea PSD și PNL, partidele din 
coaliție, care în scurt timp, își vor de
semna și ei, candidații pentru alegerile 
din colegiul trei.

în altă ordine de idei, președintele 
PC Hunedoara, a fost prezent zilele tre
cute la întrunirea Biroului Politic de la 
București, unde s-a hotărât continuarea 
colaborării pe termen mediu cu Partidul 
Social Democrat, atât la nivel național 
cât și la nivel local, urmând ca în zilele 
ce urmează să aibă loc și o întrunire cu 
oficiali liberali în vederea discutării 
aceleiași probleme. „Pe 24 septembrie 

va avea loc Consiliul Național al PC, 
unde va fi prezentat un program de gu
vernare al coaliției (PSD-PC-PNL), 
care se va axa pe patru puncte majore: 
sănătate, educație, siguranță națională 
și agricultură, deoarece considerăm că 
acestea sunt punctele cele mai impor
tante în readucerea României pe linia 
de plutire. Deși sunt de părere că oa
menii nu mai prea cred în astfel de pro
grame de guvernare, sper ca soluțiile pe 
care le vom prezenta să fie îmbrățișate 
de electorat”, a conchis 
vicepreședintele la nivel național al 
Conservatorilor.

Claudiu Sav

începe plata datoriilor vechi ale 
spitalelor hunedorene către furnizori. 
Ministerul Sănătății a solicitat deblo
carea unui miliard de lei pentru a putea 
plăti o primă tranșă a datoriei spitalelor 
din țară către furnizori, se arată într-un 
comunicat al instituției.

Din suma totală, peste 616 mil
ioane lei vor fi alocate pentru stingerea 
datoriilor spitalelor cu termene de 
scadență mai vechi de 30 iunie 2010, iar 
mai mult de 383 milioane lei vor intra în 
contul Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate (CNAS) pentru plata medica
mentelor. Plata obligațiilor se realizează 
eșalonat, într-o perioadă de 90 de zile.

După recenta rectificare bugetară 
CNAS va primi suma de 859.863 mii lei 

ANUNȚ PUBLIC
SC LIDL ROMANIA SCS anunță publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire su
permarket LIDL și organizare de șantier”, propus a fi amplasat în localitatea 
Petroșani, str.Oituz, nr.2A, județul Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, zilnic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri 
între orele 8,00 - 14,00 și la sediul SC LIDL ROMANIA SCS, din satul Chi- 
ajna, str.Șos. de Centură, nr.l3A, jud.Ilfov.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.

pentru plata datoriilor vechi ale spi
talelor din toată țara.

în ceea ce privește județul Hune
doara, doar până la sfârșitul primului 
trimestru al anului spitalele hunedorene 
aveau datorii cu termenul de scadență 
depășit către furnizori de peste opt mil
ioane de lei.

Astfel, la sfârșitul lunii martie spi
talele din județ aveau datorii de peste 20 
de milioane lei, dintre care 12.220.200 
lei erau în termenul de scadență, iar 
8.422.020 lei reprezentau datorii mai 
vechi, purtătoare și de penalități.

Cătălin Rișcuța

Programul „Mărul” continuă în școli
Peste un milion șapte sute de mii 
de elevi vor primi mere gratuit și 
în noul an școlar, în cadrul pro
gramului de încurajare a consu

mului de fructe în școli.

Conform unui act normativ aprobat de 
Guvern, în anul școlar 2010-2011 se vor 
acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice 
de 0,30 lei/elev, pentru o perioadă de maxim 
93 de zile de școlarizare, începând cu data 
de 1 noiembrie 2010. Bugetul acordat 
României, de către Uniunea Europeană, 
pentru implementarea acestui program în 
viitorul an școlar, este de 9.659.220 euro, iar 
numărul total al elevilor din clasele I-VIII, 
care vor beneficia de acest program, este de

1.702.429. Statul român va co-finanța acest 
program de la bugetul de stat cu 3.746.594 
euro. Formarea și fixarea obiceiurilor ali
mentare sănătoase în rândul elevilor nu se 
va limita însă doar la distribuirea de fructe 
în școli. Autoritățile publice locale vor fi 
nevoite să ia și măsuri adiacente pentru în
curajarea consumului de fructe în școli, pre

cum: organizarea de vizite la ferme pomi
cole sau legumicole, la stațiuni de cercetare 
pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, 
expoziții, târguri sau alte evenimente sau 
activități similare; organizarea de concur
suri tematice cu premii, ca modalități prac
tice educative care să contribuie la 
dezvoltarea competențelor elevilor și prin 
activități de grădinărit; realizarea de broșuri 
sau materiale didactice al căror scop este 
cunoașterea beneficiilor consumului de 
fructe și legume proaspete.

Costurile totale ale programului, în 
valoare de 13.405.814 euro, acoperă 
distribuția merelor, implementarea 
măsurilor adiacente și evaluarea programu
lui.

Cătălin Rișcuța

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei ain Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 03547501021.



de angajați din învățământ, personal nedidactic, au rămas fără locu- 
de muncă de la l septembrie, în urma unui ordin al ministrului Educa

ției din 24 august, Federația Sin di cute!or Libere din învățământ anunțând 
că va acționa în instanță inspectoratele școlare, pentru încălcarea legilor. e

Accident rutier cu șapte victime, pe DJ 687
Obligațiile declarative cu 

termenul luna septembrie, 
pentru contribuabilii 

dinjudeț
Direcția Generală a 

Finanțelor Publice a Județului 
Hunedoara informează contribua
bilii că, în această lună, trebuie să 
depună la Fisc, după caz, o serie 
de documente privind diferite 
obligații declarative aferente lunii 
care tocmai s-a încheiat.

Astfel, până în 15 de septem
brie, contribuabilii sunt nevoiți să 
depună la sediul Fiscului o 
declarație recapitulativă privind 
livrările, achizițiile și prestările in- 
tracomunitare desfășurate în luna 
august (formularul 390 VIES), iar 
până la data de 25 septembrie 
următoarele documente: declarația 
privind obligațiile de plată la 
bugetul de stat (formular 100), 
declarația privind obligațiile de 
plată la bugetele asigurărilor so
ciale și fondurilor speciale (formu
lar 102), decontul de taxă pe 
valoarea adăugată (formular 300), 
decontul special de taxă pe val
oarea adăugată (formular 301), 
precum și declarația privind veni
turile sub formă de salarii din 
străinătate obținute de către per
soanele fizice care desfășoară ac
tivitate în România și de către 
persoanele fizice române angajate 
ale misiunilor diplomatice și pos
turilor consulare acreditate în 
România (formular 224). (C.S.)

Adio becurilor 
de 75 de wați

începând de ieri se interzice 
comercializarea în spațiul Uniunii 
Europene a becurilor tradiționale 
de 75 wați, după cum se arată într- 
un comunicat al Parlamentului 
European. După ce anul trecut au 
fost eliminate becurile de 100 W. 
din acest an sunt interzise cele de 
75 W, urmând ca în 2011 să fie re
trase becurile de 60 W, iar cele de 
de 40 W sau mai puțin în 2012. 
Magazinele de profil vor putea să 
vândă însă becuri de 75 de wați și 
după 1 septembrie, până la 
epuizarea stocurilor existente. Be
curile tradiționale pot fi înlocuite 
cu becuri incandescente 
îmbunătățite cu tehnologie pe 
halogen, lămpi fluorescente com
pacte sau lămpi eficiente sub 
formă de diode eiectroluminis- 
cente (LED).

Față de becurile tradiționale, 
cele noi oferă o serie de avantaje, 
fiind de șase până la de zece ori 
mai durabile și consumă cu 25 la 
sută mai puțină energie. Deși sunt 
mai scumpe, prin consumul redus, 
noile becuri permit economii prin 
reducerea facturilor de electrici
tate cu 25-50 de euro pe an. Alte 
avantaje, deloc de neglijat, 
reprezintă faptul că becurile care 
le vor înlocui pe cele tradiționale 
vor duce la scăderea emisiilor de 
dioxid de carbon cu 15 milioane 
de tone pe an, dar și faptul că se 
vor economisi, conform 
estimărilor, 40 de terawați pe oră, 
echivalentul consumului de elec
tricitate în Romania. (C.R.)

O persoană a fost grav rănită, iar șase au suferit leziuni ușoare, în urma unui accident 
rutier între un autoturism și un microbuz

Accidentul, soldat cu șapte vic
time, s-a produs, ieri, în jurul 
orei 12:45, în localitatea Cris- 
tur, pe drumul care face legă
tura între Deva și Hunedoara.

Conform datelor furnizate de 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
de Poliție al Județului Hunedoara, 
conducătorul unui microbuz de trans
port persoane a pătruns, de pe un drum 
secundar (strada Gării), în DJ687, fără 
a acorda prioritate de trecere unui auto
turism care circula din direcția Deva- 
Hunedoara. în urma impactului dintre 
cele două vehicule, microbuzul, care 
transporta nouă pasageri spre Deva, s- 
a răsturnat pe partea carosabilă. Șoferul 
autoturismului a fost grav rănit, iar șase 
pasageri, aflați în microbuz, au suferit 
leziuni ușoare.

La locul accidentului au ajuns 
două ambulanțe, un echipajul SMURD 
și echipa de descarcerare din cadrul 
Detașamentului de Pompieri Deva.

„Pentru a-1 scoate din autoturism 
pe bărbatul rănit, echipa de descarcer
are a fost nevoită să taie portiera

Bani pentru 
refacerea 
infrastructurii 
distrusă de ape

Infrastructura din județul 
Hunedoara, afectată de inundații 
va fi refăcută cu bani de la Guvern. 
Executivul a aprobat zilele trecute 
deblocarea sumei de 400 mii lei 
pentru „refacerea infrastructurii lo
cale a cărei capacitate funcțională 
a fost afectată de fenomenele 
hidrometeorologice”, cum se arată 
în Hotărârea de Guvern. „A fost 
aprobată deblocarea a 400 mii lei 
din-fondul de rezervă al Guvernu
lui pentru înlăturarea efectelor 
inundațiilor din lunile iunie - iulie. 
Din fericire, județul nostru nu a 
fost printre cele mai afectate. Banii 
vor fi utilizați pentru refacerea de 
poduri și podețe distruse de ape. 
Evaluarea pagubelor a fost 
realizată de către Prefectură, Con
siliul Județean și Inspectoratul pen
tru Situații de Urgență, iar suma 
alocată acoperă într-un grad 
mulțumitor daunele produse. De 
remarcat este promptitudinea cu 
care Guvernul a aprobat aceste 
sume pentru că au fost cazuri în 
care banii au fost alocați după doi 
ani”, a declarat subprefectul 
județului Hunedoara, Dorin Gligor. 
Din suma alocată cea mai mare 
parte este atribuită CJ Hunedoara, 
respectiv 130 mii lei, iar orașul 
Călan a primit 50 mii lei. Sprijin 
pentru refacerea stricăciunilor au 
primit și comunele Boșorod (50 
mii lei), Burjuc (70 mii lei), 
Gurasada (18 mii lei), Hărău (52 
mii lei), Teliucu Inferior (10 mii 
lei) și Vorța (20 mii lei).

Cătălin Rișcuța 

mașinii. Rănitul, care prezenta fracturi 
multiple la membrele inferioare, a fost 
stabilizat de paramedicii SMURD și 
apoi transportat la Spitalul Județean 
Deva. Alte șase persoane, ușor rănite, 
au fost transportate la spitalul din 
Deva”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al ISU Hunedoara, locotenent 
Anemona Doda.

Traficul rutier a fost blocat mai 
bine de o oră, fiind dirijat pe rute ocol
itoare.

în cauză s-a întocmit dosar penal 
sub aspectul comiterii infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Mihaela Tămaș

Trafic rutier blocat 
pe DN 76
Circulația rutieră a fost, ieri, 

întreruptă aproximativ o oră, pe Dru
mul Național 76, în localitatea Bejan. 
după ce un autotren s-a răsturnat. 
Oamenii legii au fost nevoiți să 
întrerupă traficul rutier pentru ca au
totrenul să poată fi ridicat cu ajutorul 
unei automacarale.

Cercetați pentru 10 furturi
Doi tineri din Petroșani, în 

vârstă de 18 respectiv 19 ani, 
sunt cercetați de oamenii legii, 
pentru comiterea a zece furturi 

din locuințe.

Polițiștii din cadrul Biroului de 
Investigații Criminale Petroșani au 
efectuat patru controale la domicilie 
unor suspecți de furt din zona Cartieru
lui Aeroport și zona Petroșani Nord. In 
urma investigațiilor efectuate, polițiștii 
au identificat doi suspecți: Mădălin C., 
de 18 ani, din Petroșani, și Răzvan C., 
de 19 ani, din aceeași localitate. Cei

Dosar penal pentru evaziune fiscală și contrabandă

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor în construcții și construcții 
hidrotehnice. Se oferă salar motivant.

* Șofer pentru Dumpar;
* Mecanic utilaje (buldoexcavator și volă);
* Instalatori, dulgheri, zidari, echipe de muncitori cu experiență în construcții și 

în amenajări de teren.
Informații la telefon: 0254/234.448 ; 0723.154.204 

de luni până vineri între orele 8 — 16.

doi au comis, în perioada 1 august - 18 
august, peste 10 furturi din locuințe, 
anexe (boxe) și scări de bloc. Tinerii 
„operau” atât pe timp de noapte cât și 
ziua, reușind să pătrundă în boxele 
blocurilor prind forțarea lacătelor, cu 
ajutorul unui levier. Furau în special bi
ciclete și obiecte electro-casnice. Val
oarea bunurilor sustrase depășește 
5.000 de lei, din care polițiștii au recu
perat aproximativ 90 la sută.

Cei doi tineri sunt cercetați în lib
ertate, iar polițiștii încearcă să 
stabilească întreaga activitate 
infracțională a acestora. (M.T.)

Administratorul unei societăți comer
ciale din Petroșani, o femeie în vârstă de 52 
de ani, este cercetată de polițiști evaziune 
fiscală și contrabandă cu țigări și băuturi 
spirtoase.

Polițiștii petroșeneni au depistat-o pe 
femeie în timpul unei acțiuni, desfășurată la 
mai multe societăți comerciale de pe raza 
municipiului Petroșani, în vederea combat
erii comerțului ilicit de produse accizabile.

Administratorul societății comerciale, 
deținea și comercializa la punctul de lucru

al societății 125 pachete de țigări de diferite 
mărci, care nu aveau aplicate banderole fis
cale sau aveau aplicate timbre de Republica 
Moldova și Ucraina. La punctul de lucru, 
polițiștii au mai găsit și 43 de litri de băuturi 
spirtoase, vrac, fără banderole de marcaj, 
pentru care nu existau acte de proveniență. 
Valoarea totală a țigărilor este de 875 de lei, 
iar a băuturilor spirtoase este de 350 de 
acestea fiind ridicate în vederea confiscă, 
în cauză, oamenii legii au întocmit dosar 
penal. (M.T.)



Moneda națională a recnpcritl în debutul ședinței o parte din scăderea de 
marți, însă până la jumătatea ședinței rotațiile au revenit peste 4.zf> H 
lei.'euro, astfel că referința BNR a ajuns la iui nou maxim al ultimelor 
cinci săptămâni, de 4,2636 lei/euro.
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Câmpu lui Neag, satul distrus de lăcomia comunistă,
la 21 de ani de la Revoluție
La 21 de ani de la Revoluție, 

sătenii din Câmpu lui Neag își 
amintesc cum satul lor, cu o 
tradiție de sute de ani, a fost 

distrus de lăcomia comuniști
lor, care au descoperit peste 
noapte - fără a face măsură
tori tehnice — că sub gospodă

riile oamenilor ar zace un 
munte de aur negru: huila.

Cei care și-au pierdut casele în 
acea perioadă și urmașii lor 

. încă îi mai blesteamă pe cei 
* care'nu au avut inimă și le-au 
dezgropat morții, aruncându-i 

mai apoi într-o groapă co
mună, cum făceau naziștii în 

trecut.

Povești de spus 
nepoților 
la gura sobei...

Violeta Mojoatcă este unul dintre 
urmașii celor care au întemeiat, în urmă 
cu aproximativ 300 de ani, localitatea 
Câmpu lui Neag. Ne povestește cu 
tristețe ororile de atunci, din timpul 
când satul a fost ras de pe suprafața 
pământului, groaza care a pus stăpânire 
pe oamenii care s-au văzut peste noapte 
săraci lipiți pământului și cum unii au 
murit mai apoi de inimă rea. Și-a văzut 
J fratele scos fără lipsă de respect din 

mormânt, numai pe jumătate descom
pus, fiind reîngropat mai apoi într-o 
groapă comună, asemeni prizonierilor 

'agărele naziste. Tot ea și-a văzut și 
tatăl, un om puternic, plin de viață, cu 
un caracter cum numai momârlanii de 
la Câmpu lui Neag aveau, răpus de 
necazurile provocate de comuniști. L-a 
văzut când a plecat, îndurerat că și-a 
văzut copilul mort scos afară, iar ago
niseala lui de o viață dusă pe Apa Sâm
betei, să-și pună capăt zilelor, însă, din 
fericire, a fost întors din drum de un 
vecin.

„Deși Câmpu lui Neag era 
recunoscută ca fiind localitatea cu cel 
mai curat aer din țară, o perlă a Văii Ji
ului din toate punctele de vedere, 
recunoscută chiar și de către străinii 
care veneau ca turiști în Retezat, 

Ceaușescu a hotărât demolarea ei. Peste 
noapte, s-a dat un decret în care se 
specifica faptul că ar exista cărbune în 
zonă și vor să facă o exploatare de 
cărbune la suprafață. Deși era în prag 
de iarnă, în anul 1987, decretul s-apus 
în aplicare și s-a decis demolarea 
caselor și mutarea oamenilor, fără a fi 
însă anunțați^ astfel că aceștia nu au 
putut salva mare parte din lucrurile pe 
care le agonisiseră”, povestește Violeta 
Mojoatcă.

în acest timp, 39 de case au fost 
demolate. Sătenii au fost luați ca din 
oală și forțați să se mute într-un bloc 
din Uricani (numit „blocul momâr- 
lanilor”), care nu era racordat la apă, la 
curent, iar apartamentele nu aveau uși 
sau geamuri. „Nu li s-a dat posibilitatea 
să-și demoleze singuri casele. Câiid oa
menii s-au trezit, au găsit militari pe 
acoperiș care îe decopertau casele, ast
fel că nu au putut să-și protejeze 
bunurile. îmi aduc aminte de Maria 
Mleșniță, care fierbea varza și se 
pregătea să pună masa de amiază. Și, 
când s-a uitat în tavan, a văzut că mili
tarii erau pe acoperiș, decopertându-i 
casa. Cei mai norocoși, care aveau 
conace, și-au dus animalele acolo, alții 
și le-au dus pe la prieteni sau le-au sac
rificat”, își amintește femeia.

Câini fără sat

însă în sat au rămas câinii, care, 
învățați la casă, cu stăpâni, urlau din 
toate puterile: „Urlau de te îngrozeai, 
aveai impresia că ești în filmele de 
groază”. în mijlocul satului era biserica, 
iar oamenii însărcinați cu demolările nu 
au vrut să comită acest sacrilegiu, fi- 
indu-le frică de mânia lui Dumnezeu. 
Dar inginerul șef a crezut mai mult în 
comunism decât în supărarea Domnu
lui, s-a urcat pe buldozer și a demolat 
el bisericuța încărcată de istorie. Mai 
mult, lăcomia a câștigat teren, fiind tul
burat și somnul celor care au plecat în 
lumea celor drepți. Pământul a fost 
răscolit, cadavrele au fost scoase la 
suprafață și îngropate mai apoi în gropi 
comune precum ultimii oameni. „La 
demolarea bisericii au băgat tromerul 
să excaveze și încărcau pietre, pământ 
și schelete, fiindcă au intrat și în cimitir, 
răscolindu-1. Nimeni însă nu avea curaj 
să demoleze biserica. într-un final au 
intrat cu buldozerul în biserică, iar la 
cimitir a venit armata, împreună cu 

niște țigani din Uricani și au făcut 
adevărate tranșee, în care au îngropat 
morții scoși din morminte. Tot atunci a 
fost scos și un sicriu de plumb al unui 
ostaș. Am văzut cum a fost scos din 
mormânt și fratele meu, Mojoatcă 
Lascu, care nu avea niciun an de când 
fusese înmormântat. Mai avea jumătate 
de față intactă, în timp ce cealaltă 
jumătate era găurită. Au scos și morții 
care fuseseră proaspăt îngropați. Ionel 
Mojoatcă și Grigore Bucurescu erau 
morți de numai câteva săptămâni și au 
mutat cimitirul pe proprietatea unei 
familii din Paroșeni, care nu și-a putut 
recăpăta terenul nici în ziua de azi și 
nici nu a fost despăgubită”, a declarat 
Violeta Mojoatcă.

Averi duse
pe Apa Sâmbetei

Fiind expropieri abuzive, indifer
ent de averea deținută, fără posibilitatea 
de negociere, sătenii din Câmpu lui 
Neag au primit până în 40.000 de lei. 
„Sunt câțiva oameni expropiați care, în 
prezent, plătesc chirie în casele lor. Noi 
am avut trei case distruse, a lui Nicolae 
Mojoatcă (bunicul), Gheorghe 
Mojoatcă (tata) și Ștefan Mojoatcă 
(fratele). Au fost trei case una după alta. 
Tatăl meu avea 75 de ani când a con
statat că toată munca lui de-o viață s-a 
distrus într-o săptămână și a fost nevoit 
să-și vadă fiul deshumat și mai apoi în
gropat într-o groapă comună. Fiind un 
țăran cu un moral foarte puternic, a ieșit 
cu coasa la ei, însă nu a avut ce face. în 
urma acestor fapte, a cedat nervos și a 
vrut să se spânzure, dar a fost întors din 
drum de un vecin. I-am ridicat moralul 
și s-a dus la un conac. Dar când te 
gândești că munca ta se duce pe Apa 
Sâmbetei, cedezi nervos”, ne 
povestește urmașa familiei Mojoatcă. 
Alți câțiva săteni au murit de inimă rea 
și nimeni nu i-a putut consola. Fiind 
născut și crescut în Câmpu lui Neag, 
tatăl ei a dorit să-și refacă gospodăria, 
și-a pus 300.000 de lei într-o traistă și 
s-a dus la licitație, să își răscumpere ce 
era de fapt al lui. însă licitația a 
câștigat-o un inginer care a oferit cu 
50.000 de lei mai puțin. La trei luni 
după licitație, Violeta Mojoatcă i-a 
făcut inginerului o ofertă de nerefuzat: 
i-a dat suma de 5.000.000 de lei, adică 
de șase ori mai mult de cât s-a dat la

licitație. Referitor la cariera de la 
Câmp, ca o ironie a sorții, excavând, 
când au ajuns în zona bisericii distruse 
și a cimitirului, s-a închis falia de 
cărbune. Mai mult, exploatarea a durat 
până prin anii 1995, când cariera a fost 
inundată, ajungând ca lacul format să 
aibă o adâncime de 92 de metri. Astfel, 
pentru a-și satisface interesele pur fi
nanciare, s-a distrus un sat, s-au 
împrăștiat oamenii, s-a distrus o tradiție 
de 300 de ani și Câmpu lui Neag a de
venit o anexă a orașului Uricani, chiar 
dacă altădată avea administrare proprie: 
„Și după Revoluție s-a profitat, 
desființându-se satul din punct de 
vedere juridic”, explică Violeta 
Mojoatcă.

„Marea săracilor” - 
pe vechea vatră 
a localității

In prezent, încet-încet, oamenii își 
recuperează suprafețele expropriate și 
își pun speranța că vor reveni la ceea ce 
a fost odată, deși s-au distrus multe 
tradiții. Acum, vechea vatră a satului 
este o suprafață de apă, unde locuitorii 
Văii Jiului, care nu au bani, vin la plajă 
în timpul verii. Nu este vorba decât de 

în urmă cu aproape 300 de ani, Neaga, un boier haiduc, avea & iubită 
la Banița. Dorind să o ferească de furia nevestei ți a rudelor acesteia, a adus- 
o la Cumpu lui Neag, împreună cu slujitorii ți toată suita. „ Din ttrmașii aces
tei idile se trag locuitorii Câmpului lui Neag. De altfel. în acestă localitate 
au fost patru familii mari: Stanei, Mojoatcă, Todea ți Mănulesc. Ața a fost 
împărțită ți localitatea, în patru ulițe. Aici ei îți produceau absolut tot, de la 
mâncare la îmbrăcăminte. Se ocupau eu pescuitul, vânătoarea, oierit.nl. 
creșterea animalelor, iar hainele ți le făceau din blănuri de animal stiufemeile 
țeseau la războaie in, cânepă ți lână ", ne povestește î’ioleta Mojoatcă. 
urmața întemeietorilor localității.'

lacul Câmpu lui Neag, supranumit și 
„marea săracilor”. Violeta Mojoatcă ne 
dezleagă misterul ciudatei denumiri: 
„Aici, oamenii care nu au bani să 
meargă pe litoralul Mării Negre, vin la 
lacul de la Câmpu lui Neag”. Tot ea 
susține că singura posibilitate ca zona 
să se relanseze este atragerea de inve- 
stirtori. „în zonă este necesară o 
investiție mare. Dealtfel, este nevoie și 
de implicarea organelor locale pentru 
repararea greșelilor trecutului și aduc
erea unei raze de lumină în zonă, pre
cum și de repunerea localității acolo 
unde își are locul”. Puțini dintre turiști 
sau dintre cei care se scaldă nepăsători 
în „Marea Săracilor” știu că pe fundul 
apei este scrisă istoria unei comunități, 
rămășițele unei vechi bisericuțe și res
turi ale unui bătrân cimitir. Tocmai de 
aceea, nesocotirea tradițiilor și a vieții 
comunității continuă și după moartea 
comunismului. „Respectul” față de 
zona de agrement realizată „ad-hoc”, se 
„sărbătorește” cu manele date la 
maxim, gunoaie lăsate în urmă și tot 
felul de resturi împrăștiate pe malul lac
ului. Din păcate, nici acum nu se poate 
învăța din greșelile trecutului...

Anamaria Nedelcoff

oierit.nl
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Celine Dion Guns N’ Roses concertează pe 21 septembrie,

la Bucureștiare probleme cu sarcina

Vești proaste pentru Celine 
Dion. însărcinată în șase luni, inter
preta în vârstă de 42 de ani a fost 
internată de urgență la o clinică din 
Miami.

Celebra cântăreață canadiană ar 
urma să aducă pe lume gemeni, în 
luna noiembrie. Este un vis atât pen

Jesse James

tru ea, cât și pentru soțul ei, Rene An- 
gelil, pentru care au muncit din greu. 
Mamă unui băiețel de nouă ani, Ce
line și-a mai dorit urmași. A apelat la 
fecundare in vitro, a pierdut o sarcină 
și în sfârșit părea că totul merge bine.

Potrivit presei franceze, lu
crurile nu stau tocmai așa. Diagnos
ticul medicilor a fost îngrijorător: 
colul uterin al vedetei s-a deschis 
deja, ceea ce ar putea provoca o 
naștere prematură. Obstreticienii au 
intervenit și se speră că problemele 
au fost rezolvate, cât de cât. Evident 
însă, pentru Celine Dion urmează o 
perioadă dificilă. Ea va trebui să își 
petreacă mare parte a timpului în pat 
și să nu facă vreun efort. în mod cert 
însă, canadianca va urma strict 
recomandările medicilor.

Legendarul Axl Rose vine la 
București, pe 21 septembrie, alături de 
trupa Guns N' Roses, pentru un concert 
la Romexpo, în timp ce la Timișoara 
muzica fado și cea instrumentală își dau 
întâlnire cu publicul, la Festivalul Plai.

Guns N' Roses, una dintre cele 
mai celebre trupe de rock din lume, 
concertează pentru prima dată la 
București, pe 21 septembrie, la Rom
expo.

De-a lungul anilor, trupa Guns N' 
Roses a vândut peste 100 de milioane 
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 europene, dar și în cele din 
Asia și America de Sud.

Cel mai bine vândut disc al grupu
lui este "Appetite For Destruction", cu 
peste 38 de milioane de exemplare vân
dute la nivel mondial. Punctul forte al 
grupului a rămas apariția live, iar "Chi
nese Democracy World Tour", ce 
promovează albumul "Chinese Democ

racy" (2008), a devenit un bun prilej 
pentru fani să-i revadă la lucru după o 
pauză îndelungată.

înaintea show-ului legendarilor 
rockeri, la Arenele Romane din 
Capitală va concerta The Wailers, trupa 
lui Bob Marley.

Formația The Wailers a fost 

fondată în 1969 chiar de Bob Marle> 
Din pionieri ai genului reggae, muzi
cienii au reușit să transforme acest nou 
stil muzical într-un adevărat fenomen 
global, devenind astfel adevărate sim
boluri jamaicane. După 1971, numele 
oficial al trupei a devenit Bob Marley 
și The Wailers.

are o nouă iubită
Există viață și după un scandal 

sexual, oricât de urât ar fi el. Jesse 
James pare să fi depășit divorțul de 
Sandra Bullock și acum își pansează 
rănile sufletului cu un ajutor de 
nădejde: Kat Von D.

Starurile ultratatuate au petrecut 
weekendul împreună în Texas. Real
izatorul emisiunii „Jesse James Is a 
Dead Man” și vedeta reality show- 
ului „LA Ink” au fost zăriți mergând 
de mânuță prin Fredericksburg - oraș 
în care s-a mutat bărbatul pentru a le 
da prilejul copiilor săi să fie mai 
aproape de Sandra Bullock.

„Cu certitudine nu ascund nimic 
în stadiul în care au ajuns. Kat este 
fericită. Cu adevărat nu-i pasă de 
ceea ce cred alți oameni”, a declarat 
o sursă.

Să fi înmugurit din nou 
dragostea în sufletul lui Jesse James? 
Cel puțin în aparență, se potrivește 
mai bine cu nonconformista Kat

decât cu stilata Sandra Bullock. Să
vedem însă dacă nu o va înșela și pe
noua iubită.

Analia Selis a obținut cetățenia română
Cântăreața argentiniană Ana

lia Selis a depus, luni, jură
mântul de credință statului 
român și a devenit cetățean 

român.

Analia Selis a decis, la împlinirea 
a șapte ani de căsătorie, să își ia 
cetățenia română.

Primul drept de care artista spune 
că va profita este cel de vot.

Cântăreața a început demersurile

pentru obținerea cetățeniei în urmă cu 
doi ani. Timp de un an și patru luni a 
adunat acte, apoi s-a apucat de învățat: 
de la daci, Glad, Gelu și Menumorut și 
până la Revoluția din '89.

Pentru că este însărcinată, Analia 
Selis a fost prima persoană strigată la 
depunerea jurământului. La sfârșitul 
anului, artista va aduce pe lume o fetiță, 
așa că și-a amânat concertele pentru 
primăvara următoare.

Analia Selis și-a păstrat și 
cetățenia argentiniană.

Katy Perry va prezenta un reality show
Katy Perry își încearcă norocul în televiziune. 

Vedeta va prezenta un reality show, scrie Daily Star.
ITV își dorește să semneze un contract cu Katy de 

multă vreme. Toți cred că e foarte potrivită, spune un 
reprezentant al postului, citat de publicația britanică.

Cântăreața în vârstă de 25 de ani a devenit 
interesată de televiziune după ce a participat la The X 
Factor.

Perry se simte foarte bine în Anglia, țara logodnicu
lui ei, Russell Brand, și vrea să petreacă mai mult timp 
alături de publicul britanic.



„ I'crieireu u face pe femeie framaasâ și dragostea o face fericită. 
Iubirea este adevăratul fard al femeii,"

t( huriei tiuiidelaire)

Ica Pop - vocea de aur a folclorului hunedorean

„Iubesc ceea ce fac și nu aș putea ni
ciodată să mă desprind de glia româ
nească”, mărturisește Ica Pop, mult 
îndrăgita intrepretă de muzică popu

lară. Pasiunea s-a pentru muzică și în 
special folclor este mai mult decât 

evidentă.

încă de mic copil, artista Ica Pop și-a de
scoperit înclinația spre muzică. La doar trei ani a 
urcat pentru prima dată pe scenă, unde după ce și- 
a certat colega că a cântat melodia pe care ea tre
buia să o interpreteze, a făcut dovada calităților 
sale vocale. Despre talentul său nativ, Ica Pop 
cr»une că e moștenit pe linie de familie, bunicul 

x partea mamei stăpânind foarte bine arta de a 
cânta la vioară, iar mama sa fiind înzestrată cu de
osebite calități vocale. De loc dintr-un săt din 
județul Sălaj, artista, crescută de bunici, 
povestește despre anii copilăriei că au fost cei mai 
frumoși. „Pe atunci încă se mai făcea clacă și 
șezătoare, unde nu conteneam să cânt. Iar de 
mergeam cu bunici la câmp, se întâmpla adesea 
ca cineva să înceapă să cânte. Era suficient să aud 

pe cineva doinid, că începeam și eu numaidecât, 
întotdeauana am fost fascinată de felul în care acei 
oameni cântau, mai ales că în același timp lucrau 
și la muncile câmpului. Este un lucru remarcabil”, 
spune Ica Pop.

De mic copil, artista știa că îi 
este dat să cânte

încă din fragedă pruncie, artista a știu că îi 
este dat să cânte, fapt care a determinât-o ca în 
ciuda împotrivirilor din partea ambilor părinți, să 
urmeze totuși Școala de muzică, iar mai târziu, la 
sfârșitul ciclului gimnazial să opteze pentru cur
surile Liceului de muzică. în perioada cât a fost 
elevă, Ica’ Pop, spune că era ca un burete care ab
sorbea orice fel de cunoștințe din domeniul muz
ical. Sacrificile pentru îndeplinirea țelului său, nu 
au fost puține. Pe lângă materiile care erau în pro
grama școlară, mai avea în plus de studiat pentru 
profilul pe care îl alesese, după care urmau cel 
puțin patru ore, zilnic, de repetiții la instrumentele 
pe care le studia, respectiv vioară și pian. „Liceul 
de muzică nu putea fi făcut decât la zi. Alte profile 
aveau varianta cursurilor la seral sau la fără 
frecvență. îmi amintesc că mâneam un com cu o 
sana toată ziua și abia apucam să dorm două ore 
pe noapte. Și procurarea manualelor și a materi
alelor de lucru era o mare problemă în acea 
perioadă. Așa că trebuia să muncesc și în plus. 
Stăteam noaptea și făceam corectură la publicații, 
pe acea vreme exista tiparul cu plumb și trebuiau 
literele culese”, mărturisește Ica Pop. Toate aceste 
sacrificii nu au făcut decât să-i întărească dorința 
de cunoaștere și pasiunea pentru muzică. O altă 
pasiune a artistei a fost și va rămâne limba și lit
eratura română. în perioada anilor de liceu, Ica 
Pop a cochetat și cu poezia. Mai mult, artista a 
participat și la olimpiade de limba și literatura 
română, obținând chiar premiul I pe țară.

Tinerețe dedicată studiului

După absolvirea liceului de muzică, artista 
• nu a vrut să renunțe la studiu. Drept urmare, a 
susținut examenul de admitere la Conservatorul 
de la Cluj. însă dificultățiile financiare nu i-au per
mis să-și continue aici studiile. Drept urmare, Ica 
Pop și-a îndreptat pașii către județul Satul Mare, 
unde a făcut parte din Ansamblul Țara Oașului, în 
prezent cunoscut sub denumirea de Ansamblul 
Cununița. Aici, artista a avut prilejul să cânte 
alături de marii artiști ai muzicii populare 
românești, precum Benone Sinulescu, Sofia Vi- 
coveanca, Tiberiu Ceia sau Ion Dolănescu. 
„Alături de Ansamblul Țara Oașului a fost ceva 
de vis. Pe lângă posibilitatea de perfecționare și 
studiu al muzicii am avut prilejul să cunosc atât 
mari artiști ai muzicii populare, cât și actori și re
gizori. Mai mult am avut acces la cultură și teatru 
în limba română și limba magiară. Ca solistă în 
cadrul ansamblului am simțit atunci că îmi lipsește 
foarte mult vioara. Am cerut ca după ce interpretej 
piesele să mi se dea voie să cânt și la vioară. Erau 
niște ore de studiu în plus, mai mult și o mare 
provocare deoarece nu se cânta după partitură”, 
spune Ica Pop.

„Dragoste șî muzică cu sila 
nu se poate!”

La începutul anilor '80, artista se stabilește 
pe meleagurile hunedorene. Aici a participat la o 
preselecție pentru solistă la Ansamblul Hațegana, 
unde a și fost admisă. Ica Pop mărturisește că la 
sfârșitul lunii august a împlinit 30 de ani de când 
predă canto folcloric la Școala Populară de Artă. 
„Când eram elevă la liceu nu mi-ar fi trecut 
niciodată prin minte că o să cânt folclor. Am cântat 
muzică rock și am făcut parte din trupa Meridian. 
Acum pot spune că trăiesc pentru ceea ce fac. Cele 
mai mari satisfacții și împliniri le-am avut de la 
muzica populară. Pentru muzică trebuie să ai, pe 

lângă bagajul nativ, și multă dăruire și 
perseverență. Dragoste și muzică cu sila nu se 
poate”, spune artista. Un dascăl dedicat, care își 
împărtășește cunoștiințele cu cel mai mare drag, 
Ica Pop a format nume sonore din industria 
muzicii folclorice. „îmi iubesc meseria și elevii. 
De aceea mă strădui pe cât de mult să le transmit 
toate cunoștiințele mele în materie de muzică și 
mai ales să le creez un repertoriu propiu care să-i 
reprezinte. De asemenea, ei trebuie să aibă 
noțiunile necesare despre zona etnofolclorică pe 
care o reprezintă”, adaugă Ica Pop.

„Fiica mea
este cea mai mare realizare”

Cu toate că are în spate o carieră remarcabilă 
și este un nume cu rezonanță, Ica Pop mărturisește 
că cea mai mare realizare a sa este fiica Georgia, 
despre care spune că este cel mai frumos lucru 
care i se putea întâmpla. Cu toate că greutățile 
vieții au fost mari, artista și-a ținut mereu fiica 
aproape, dăruindu-i tot ce o mamă îi poate oferii 
„puiului” său. „între mine și fiica mea este o 
relație deosebită. îmi amintesc când era mică îmi 
desena copaci. Pentru Georgia copacii au o 
semnificație aparte. La patru anișori mi-a spus că 
pomii au rădăcinile în cer și îi spun lui Dumnezeu 
tot ce se întâmplă pe pământ. Odată mi-a desenat 
copaci ca să fiu bucuroasă și fericită. Cel mai mult 
am stat despărțite două luni și jumătate. Nu am 
rezistat mai mult și nu știu ce m-aș face fără ea”, 
mărturisește artista Ica Pop.

Irina Năstase
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Autoritățile bulgare au intensificat controalele rutiere, strângând 
în august 275.000 de leva din amendarea șoferilor autovehiculelor 
înmatriculate în străinătate, cei mai multi contravenienți fiind 
turci, urmați de români, a anunțat Ministerul Transporturilor, 
citat de Sofia Echo.

S Românii renunță 
la ciocolată și deodorante 
pe vreme de criză

Consumul casnic de bunuri de 
larg consum a scăzut în primul se
mestru cu 4%, în monedă națională, 
comparativ cu aceeași perioadă din 
2009, fiind primul declin înregistrat 
în ultimii zece ani, produsele de în
grijire personală și cele pentru 
curățenia locuinței fiind cele mai 
afectate, potrivit GfK.

"Este primul declin înregistrat în 
ultimii zece ani, perioadă în care 
ratele de creștere de la an la an au 
variat între 7% și 25%. în contextul 
deloc prietenos din punct de vedere 
economic și politic, consumatorii au 
rărit vizitele la magazine, cele mai 
afectate din acest punct de vedere 
fiind supermarket-urile", a declarat, 
într-un comunicat, Raluca Răschip, 
consumer tracking director în cadrul 
companiei de cercetare a pieței GfK 
România.

Din analiza principalelor cate
gorii de bunuri de larg consum, s-a 
observat că produsele de îngrijire 
personală și cele pentru curățenia 
locuinței sunt cele mai afectate, val
oarea cheltuită fiind cu 7%, respectiv 
4% mai mică. Printre categoriile cu 
cele mai mari scăderi în volum se 
remarcă deodorantele (-21%), pro
dusele de curățat universale (-19%), 
tabletele de ciocolată (-18%) - în spe
cial datorită faptului că au fost 
achiziționate de mai puțini consuma-

S’ Cafeaua
ne prelungește viața

O ceașcă de cafea pe zi ar putea 
fi secretul pentru o viață lungă. De
scoperirea a fost făcută în urma unei 
cercetări privind elementele ce îi 
ajută pe oameni să trăiască până la 
100 de ani, scrie dailymail.co.uk.

O ceașcă de cafea pe zi este 
sănătate curată. Potrivit unui studiu 
publicat marți, consumul de cafea 
contribuie pozitiv la starea de 
sănătate a oamenilor, chiar și în cazul 
celor cu tensiune ridicată. Astfel, 
cafeaua contribuie la creșterea 
elasticității arterelor și previne 
apariția afecțiunilor cardiace.

Subiecții studiului au fost 
locuitori ai insulei grecești fcaria, cu

tori.
în primele șase luni ale anului, 

comerțul modem a atras 45% din 
cheltuielile gospodăriilor pentru 
bunuri de larg consum, față de 43% 
în perioada similară din 2009. Cele 
mai dinamice formate rămân în con
tinuare magazinele de tip discount cu 
o rată de creștere de 11%, în timp ce 
supermarket-urile se află pe un trend 
descendent (-9% în valoare față de 
prima jumătate a anului 2009).

Cotele de piață în valoare la 
nivel total România ale diverselor 
forme de comerț au rămas relativ 
constante în primul semestru din 
2010 față de aceeași perioadă din 
2009. Astfel, hipermarketurile dețin 
potrivit GfK o cotă de piață de 21% 
față de 20%, supermarketurile -13% 
față de 12%, magazinele de tip dis
count - 8% față de 10%, în timp ce 
magazinele cash-carry au rămas la 
sfârșitul lunii iunie cu aceeași cotă de 
2%.

Cea mai mare parte a pieței - 
41% - este deținută de buticurile și 
magazinele alimentare de cartier , 
același nivel ca în 2009, în timp ce 
văzătorii stradali și din piețe 
reprezintă 4% din piață. Totodată, 
alte forme de comerț au câștigat două 
puncte din piață, cota acestora 
crescând la 12%.

vârste curpinse între 65 și 100 de ani. 
Insula este cunoscută ca "un tărâm al 
longevității", o treime dintre locuitori 
ajungând la vârsta de 90 de ani. în 
cazul acestora, incidența cazurilor de 
cancer este cu 20% mai scăzută com
parativ cu cea din țările vestice, iar 
rata afecțiunilor cardiace cu 50%.

Potrivit rezultatelor studiului, în 
cazul a 56% dintre cei care consumă 
moderat cafea, una sau două cești pe 
zi, sănătatea arterială descoperită a 
fost una comparabilă cu cea a 
populației tinere. Arterele lor erau 
mai elastice decât cele ale per
soanelor care consumă mai puțină 
cafea sau chiar deloc.

Una dintre cele mai mari de
scoperiri a acestui studiu ține însă de 
starea mentală pe care cei care 
consumă moderat cafea o au. Astfel, 
consumatorii de cafea dedică timp 
acestei îndeletniciri și se relaxează. 
"Ei socializează cu prietenii în 
cafenele sau acasă cu familia, se 
relaxează, discută. Astfel de activități 
se fac într-o stare de spirit bună, iar 
acest lucru este foarte important din 
punct de vedere psihologic", a pre
cizat Dr. Christina Chrysohoou, care 
a condus această cercetare.

Potrivit cercetătoarei, un con
sum moderat de cafea înseamnă 
aproximativ 25-50 de mililitri pe zi. 
Locuitorii insulei Icaria consumă 
cafea grecească tare, însă dr. Chryso
hoou susține că și alte tipuri de cafea 
au aceleași efecte.

Luna septembrie ne aduce scum
piri și disponibilizări. în timp ce 
salariile se micșorează, cresc prețurile 
la pâine, ulei, dar și Ia medicamentele 
destinate bolnavilor cronici. 8.000 de 
angajați ai CFR ar putea fi dați afară,
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Codași la învățătură 
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România este codașa Europei la 
învățarea pe parcursul vieții, indică 
studiul ELLI (European Lifelong 
Learning Indicators), dat publicității de 
fundația germană Bertelsmann. 
Locurile fruntașe sunt ocupate de 
Danemarca și Suedia, iar la mijlocul 
clasamentului se află Germania și 
Franța. Alături de România, pe locurile 
de la coadă se mai situează Ungaria, 
Grecia și Bulgaria.

Studiul ELLI a ținut cont de un 
număr de 36 de indicatori, fiind 
împărțit în patru sub-categorii, 
corespunzătoare celor patru dimensioni 
ale învățării definite de UNESCO: 
“învățarea pentru a ști”, acoperită de 
educația formală, “învățarea pentru a 
face”, reprezentată de perfecționarea la 
locul de muncă, și “învățarea 
conviețuirii”, legată de activitățile so
ciale desfășurate în timpul liber și, în 
final “învățarea organizării propriei 
vieți”, care presupune acumularea de 
informații puse în slujba dezvoltării 
personale și a unui stil mai bun de viață.

“Deși în clasamentul general 
România ocupă ultima poziție, 27, ea 
nu este codașă la toate categoriile. La 
învățarea pentru a face, România se află 
undeva la coadă, însă nu este pe ultimul 
loc: este mai bine situată ca Letonia, 
Lituania, Grecia și Ungaria. La 
învățarea conviețuirii se află în fața Un
gariei, iar la învățarea organizării pro
priei vieți a întrecut Bulgaria. Problema 
cea mai mare a României este învățarea 
pentru a ști, adică sistemul de

învățământ”, a declarat pentru Reali
tatea Ulrich Schoof, reprezentant al 
fundației Bertelsmann.

învățatul nu se limitează însă doar 
la instituțiile educaționale, a subliniat 
în studiu Dr. Jorg Drager, membru al 
fundației Bertelsmann. "Oamenii învață 
și la locurile de muncă, în cadrul 
organizațiilor politice, în interiorul 
familiilor și în timpul activităților 

Luna septembrie vine cu scumpiri 
și disponibilizări

alături de alte câteva mii de angajați 
ai administrațiilor locale.

Prețul unui litru de ulei ar putea 
crește, din septembrie, cu 15%, 
deoarece materia primă și utilitățile s- 
au scumpit. Și prețul pâinii ar putea 

T’°W

COLOR
90.3

desfășurate în timpul liber", a precizat 
Drager.

Realizatorii studiului atrag însă 
atenția că cifrele publicate nu indică 
faptul că danezii sunt mai inteligenți 
decât românii. “ELLI măsoară exclu
sive măsura în care condițiile de 
învățare prezente într-o țară facilitează 
bunăstarea economică și socială”, se 
precizează în studiu.

crește din această toamnă, chiar și cu 
30%, pentru că inundațiile și seceta. 
afectat culturile de grâu
Ms De la 1 septembrie, bolnavii 
cronici vor scoate mai mulți bani din 
buzunare dacă vor dori să urmeze 
tratamentele prescrise. Peste două 
milioane de români vor fi grav afectați 
de introducerea coplății pentru 
medicamentele folosite ia tratatarea 
bolilor cronice.

8.000 de angajați de la CFR și-ar 
putea pierde locurile de muncă. Ne
gocierile dintre sindicaliști și ministrul 
Transporturilor nu au avut niciun 
rezultat.

Și în primării se fac 
disponibilizări masive. Hei mai 
afectați sunt polițiștii comunitari.

se

dailymail.co.uk


Is (TFl a anunțat, miercuri, cadnterzicefolofom yuvuzelelor, trompetele fonilor la Cupa Mondială 
din Ifiica de Sud, la toate meciurile ce vor avea loc în competițiile europene. UEFA a informat cele 
53 de federații membri că uccaytu decizie u fost luată în acord cu tradiția și cultura fotbalului euro
pean, apreciind că \uuetul vuviizclelor poate cchlmba atmosfera la un meci.
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Speranțe pe semicerc, la Deva
Cu doar trei zile înaintea debutului 

în noul sezon al Ligii Naționale de 
Handbal Feminin, situația din cadrul 
singurei reprezentative a județului nos
tru, Cetate Deva, este una destul de 
incertă, la momentul actual, doar patru 
jucătoare fiind legitimate la clubul din 
municipiul reședință de județ.

Duminică, cu începere de la ora 
18.00, pe parchetul Sălii Sportului din 
Deva fetele antrenate de Ion Mătăsaru 
vor da piept cu maramureșencele de la 
HCM Știința Baia Mare, în prima etapă 
a Campionatului Național 2010-2011. 
Obiectivul grupării de sub cetate este 
clasarea în primele cinci echipe în acest 
sezon, astfel că la finele ediției echipa 
finanțată de Marian Muntean să joace 
în Cupele Europene.

Sub cetate se visează 
la Cupele Europene

Obiectivul impus de patronul 
echipei, s-a dovedit a fi o responsabili
tatea mult prea mare pentru fostul di
rector sportiv Liviu Andrieș, care a 
[ sit echipa la mijlocul acestei veri, 
astfel că postul din conducere este încă 
vacant cu doar câteva zile înainte de de
butul sezonului. De altfel, nici Marian 
Muntean nu pare să mai fie la fel de op
timist ca până acum, în ceea ce privește 
realizarea obiectivului, ultimele 
reglementări aduse de EHF regulamen
tului de joc, nemulțumindu-1 pe 

finanțatorul echipei, care consideră că 
arbitrii vor influența și mai mult rezul
tatul partidei. Concret, Federația 
Europeană de Handbal a adus o serie de 
modificări regulamentului de joc, cu 
care jucătoarele și antrenorii vor avea 
nevoie de ceva timp pentru a se obișnui. 
„Dacă până acum priveam înainte cu 
optimism sezonul care stă să înceapă, 
acum nu pot să fiu decât dezamăgit de 
noile reguli care lasă mai mult loc de 
interpretare, astfel că arbitrii vor 
influența și mai mult rezultatele meci
urilor. Așa că, dacă până acum te mai 
«ciupeau» la vreo partidă, acum ne vor 
fura de cinci ori mai mult. în condițiile 
acestea, glumind puțin, pot spune că 
simt nevoit să mă întăresc cu arbitrii și 
nu cu jucătoare-pentru acest sezon. 
Oricum, pornesc la un nou drum cu 
inima oarecum îndoită, dar am în
credere că fetele vor îndeplini obiec
tivul propus pentru anul acesta, 
accederea într-o cupă europeană,” a de
clarat Marian Muntean, acesta 
adăugând că urmează ca în acest final 
de săptămână să înregistreze lotul de 
jucătoare la Federație.

Doar patru jucătoare 
legitimate până în 
acest moment

De cealaltă parte, tehnicianul 
fetelor, Ion Mătăsaru, este de părere că 
noile reguli impuse de Federația 

Europeană sunt binevenite, dar admite 
că, pe alocuri, arbitrii vor avea mai 
multe de spus în ceea ce privește corec
titudinea unei faze de joc, lucru care în 
campionatul nostru poate duce la mai 
multe scandaluri decât în anii trecuți. 
„Există câteva modificări cu care încă 
încercăm să ne obișnuim, atât noi cei 
din staff, cât și fetele, dar per total nu 
sunt chiar atât de rele. De pildă, măsura 
prin care antrenorul nu mai are voie să 
se distanțeze la mai mult de 1,5 metri 
de la bancă, până la centrul terenului 
este mai mult decât binevenită, având 
în vedere că la noi se face cam mult 
«circ» pe margine. Sunt și decizii care 
îi vor pune pe arbitrii în prim plan, dar 
nu avem ce să facem, ne vom supune 
directivelor”, a spus tehnicianul de- 
vencelor. în ceea ce privește lotul pe 
care îl are la dispoziție, Mătăsaru speră 
ca ultimele probleme apărute să se re
zolve până vineri, când cel mai probabil 
lotul va fi înregistrat la FRH, adăugând 
că așteaptă încă două-trei jucătoare, 
care să umple golurile din lot. „Mo
mentan avem legitimate patru 
jucătoare: Laura Poenaru, Delia Ghilă, 
Carmen Cartaș și Valentina Bardac, 
însă până sâmbătă după-amiaza vom 
înregistra tot lotul. Aștept să se rezolve 
și problemele cu cartea verde pentru o 
jucătoare sârboaică de mână stângă și 
sper să avem un lot complet cu care să 
atacăm în forță noul sezon, pentru care 
ne-am propus clasarea în primele 
cinci”, a conchis antrenorul fetelor.

Cetate Deva a participat în această 
vară la două turnee de pregătire, unul 
dintre ele desfășurat chiar la Sala Spor
turilor din oraș, în cele trei partide ju
cate devencele au izbutit o victorie cu 
Universitatea Reșița (29-26, un egal cu 

Programul primei etape
a Ligii Naționale de Handbal feminin:

Etapa I - duminică 5 septembrie

Rulmentul Urban Brașov - Tomis Oonstanța 
Oltchim Rm. Vâlcea - SCM Craiova
CSM Cetate Devatrans - HCM Știința Baia Mare 
Univ. Reșița - HC Oțelul Galați
(Jniv. Joiidon Cluj - HCM Roman
HCM Buzău - HC Zalău
HC Dunărea Brăila - CSM București

Metalurg Skopje (34-34) și o înfrângere 
în fața câștigătoarelor turneului, CSM 
București (25-34).

Claudiu Sav

FRF a stabilit meciurile din faza a V-a a Cupei României
Cele două echipe hunedorene rămase 

în Cupa României și-au aflat, ieri, adver
sarii din faza a V-a a competiției. Astfel, FC 
Hunedoara va primi vizita formației de liga 
a 2-a, CFR Gaz Metan Craiova, în vreme 
ne Minerul Lupeni se va deplasa la Arad, 

Jntru un joc împotriva echipei din liga a 
treia, Gloria Arad. Ambele formații hune
dorene vor juca pe data de 7 septembrie, iar 
în cazul în care se vor califica vor da piept 
cu echipele de primă ligă care vor intra în 
faza următoare a competiției.

„Dacă până acum am avut parte de 
noroc în Cupă prin neprezentarea celor de 
la Zlatna și prin deplasarea celor de la 
Arieșul Turda, a unui lot de juniori în faza 
precedentă, astăzi am avut ghinion, pentru 
că am căzut cu cel mai greu adversar din 
zona aceasta. Totuși consider această par
tida un test important, pentru că ne 
măsurăm forțele cu o echipă puternică din 
liga a doua și astfel putem vedea, oarecum, 
pe unde ne aflăm în momentul de față. 
Chiar dacă plecăm din start cu șansa a

doua, nu trebuie să ne descurajăm pentru 
că nu degeaba Cupa României este numită 
«competiția surprizelor». E bine că jucăm 
acasă și sper că oamenii vor veni la meci și 
sunt sigur că suporterii ne vor încuraja așa 
cum au făcut-o și până acum”, a declarat, 
pentru Glasul Hunedoarei, Eusebiu 
Șuvagău, tehnicianul celor de la FC Hune
doara.

De celaltă parte, antrenorul celor de la 
Minerul Lupeni nu poate să fie decât 
mulțumit de adversarul pe care îl vor în
tâlni „lupii negri” în această fază a Cupei, 
deoarece obiectivul fixat pentru ediția din 

acest an este aducerea unei echipe de primă 
ligă la Lupeni. „Este un adversar bun pen
tru noi, evident pornim cu prima șansă, dar 
trebuie să ne luăm și niște măsuri ca să nu 
avem parte de surprize. Deocamdată nu 
știu nimic despre cei de la Arad, însă după 
meciul din campionat de sâmbătă, ne vom 
face temele și vom încerca să pregătim 
meciul cât mai bine, dar, repet, deocamdată 
ne stă gândul la partida cu cei de la Craiova 
din week-end, pentru că trebuie să 
învingem neapărat pentru a șterge eșecul 
de la Ploiești”, a declarat pentru Glasul 
Hunedoarei, Ionel Augustin. Acesta a 
adăugat că le va sta și la dispoziția celor de 
la FC Hunedoara, dacă aceștia vor apela la 
dânsul pentru a obține informații privind 
adversarul din Cupă, Gaz Metan CFR 
Craiova, echipă cu care Minerul va juca, 
sâmbătă, la Lupeni, în etapa a doua a ligii 
secunde.

Claudiu Sav

Programul complet al meciurilor din faza a V-a a Cupei României:

7 septembrie:
RAPID CFR SUCEAVA (Liga a IlI-a, Seria I) - CEAHLĂUL (Liga a Il-a, 

Seria I)
FCM BACĂU (Liga a III-a, Seria I) - PETROLUL PLOIEȘTI (Liga a Il-a, 

Seria a Il-a)
UNIREA SLOBOZIA (Liga a III-a, Seria a Il-a) - VIITORUL CONSTANȚA 

(Liga a Il-a, Seria I)
ACS BERCENI (Liga a III-a, Seria a Il-a) - CS ASTRA 2 (Liga a Il-a, Seria 

I)
CHIMIA BRAZI (Liga a III-a, Seria III) - FC CHIAJNA (Liga a Il-a, Seria 

I)
FC HUNEDOARA (Liga a III-a, Seria a V-a) - GAZ METAN CFR 

CRAIOVA (Liga a Il-a, Seria a Il-a)
GLORIA ARAD (Liga a III-a, Seria a V-a) - MINERUL LUPENI (Liga a II- 

a, Seria a Il-a)
LÂPUȘUL TG. LĂPUȘ (Liga a IV-a MARAMUREȘ) - FC SILVANIA (Liga 

a Il-a, Seria a Il-a)
DAMILA MĂCIUCA (Liga a IV-a VÂLCEA) - ALRO SLATINA (Liga a II- 

a, Seria a Il-a)
LUCEAFĂRUL 2 ORADEA (Liga a IV-a ORADEA) - ACU ARAD (Liga a 

Il-a, Seria a Il-a)
8 septembrie
DUNAREA GALAȚI (Liga a Il-a, Seria I) - DELTA TULCEA (Liga a Il-a, 

Seria I)
JUVENTUS BUCUREȘTI (Liga a Il-a, Seria I) - FC ARGEȘ (Liga a Il-a, 

Seria a Il-a)
CS OTOPENI (Liga a n-a, Seria I) - FC SNAGOV (Liga a Il-a, Seria I)
VOINȚA SIBIU (Liga a Il-a, Seria a Il-a) - UNIREA ALBA IULIÂ (Liga a 

H-a, Seria a n-a)
* meciurile se vor disputa cu începere de la ora 16.30.

u

GLASUL HUNEDOAREI

polis culoare;
pollș luciu; 
tapițerie cu soluții specifice;

PROGRAM I
zilnic 08-21
Duminica 89-17 1

!

- 5 spălări li gratis]
- legitimație (exterior interior. 16 ronJ^

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 0354/882.10103
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se un ucide îit fața ei. Muttie află c<l Douglas lucra ta un semnat wireless foarte puter
nic, care accidental etiberează o forță misterioasă ce Jură dorința de viață a oamenilor 
și generează o epidemie de sinucideri, (Pro Cinema: 22:M: Impuls ucigaș)

Stră, Laur.

Ardoare

Văzduh

Teil

/TV/?1 TV72

A con
centra

A de
teriora
Firesc

Către

Alcool 
etilic A sui

Laicii

Distan-

Loc de 
odihnă

Cattel

Din nou 

Mioară

Soare 
antic 

Recon- 
diționat

Dânsul

Dafin

A aban
dona 
cursa

Aduce

duibont

Prefix 
de ve
chime

Cârilon-
Punere 

în circu- 
htS

Centru 
rural

Carol

Sportivi 
cu discul

Calciu

Cu greu Năpustit

Emis de 
Soare

.x 
K
S u 
H
— cc

cn Marg Helgenberger, George Eads

07:00
MtM

Telejurnal; Sport; Meteo 
La prima oră (matinal)

07:00
03:55

M Armăsarul sălbatic (28.) 08:00
08:30 Secretul talismanului (4.) 09:00
09:00 Pur și simplu delicios (rel.) ■sW
09:10 Vezi România! (rel.) 10 IMS
08:15 Noile Paradisuri (8.) 43' tIM
10:15 Dovadă de iubire (44.) 11:45
11:15 Generația contra (rel.) 11:55
12:05 Iubiri dincolo de ecran 12:00
12:15 Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
M
14:30

12:50 Legendele palatului: doctorul
Hur Jun (serial, 2007, rel. - 9.)

15:00
16:00

13:50 Istorii de buzunar 17:00
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 

Ihir și simplu delicios (rel.)
18:00

15:30 Akzente (magazin cultural) 18:10
17=00 Interes general (talk show, 18:20

2000, rel.) 18:30
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:00

18:25
18:35
18.40

Iubiri dincolo de ecran (rel.) 
Vezi România! (rel.) 10 
Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 10.)

20:00

19:40
1M5

învinge apele! 
Sport

2!:00

111.00
21:10

Telejurnal; Sport; Meteo 
Război și pace (dramă, 2007)

21:30

CSI - Crime și investigații 
(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 1.) 45'

22:00
23:10

Cercul vieții (26.) 
învinge apele!
Studio 24 (19.)
Arabela (1.)
Telejurnal; Sport
Liber pe contrasens (rel.) 50'
Viața cu sânge rece (rel. - 2.) 
Poate nu știai
Vorbe peste timp
Telejurnal; Sport
Popasuri folclorice (2008) 
Chip și asemănare (rel.) 
împreună în Europa
Cercul vieții (rel. - 26.)
Studio 24 (21.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Vorbe peste timp 
Viața cu sânge rece (3.)
Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 6.)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990- 16.) 45' cu Jerry 
Orbach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009)
Dincolo de hartă (documentar) 

45'
Ora de știri (show de întâlniri) 
în lumina adevărului (SUA 

dramă, 2005) 93' cu Ray Liotta, 
Jolene Blalock, L.L-Cool J

06:00
08:00

10:00
11:15

13:00
14:00

16:00
17:00
19:00 
20:30

22:30
23:30

în blocl
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agricolă

Și-a început cariera muzicală în 1991 

la vârsta de 15 ani, ca vocalîstă a unei 

trupe de punk. Trupa a câștigat o compe

tiție locală și a fost astfel Invitată să 

cânte în deschiderea concertului Ramo-

nes.
La acest spectacol ha cunoscut pe 

Brendan Canning și pe Kevin Drew, cu 

care, 10 ani mal târziu, forma trupa Bro

ken Social Scene.
în 1995, este forțată sâ isfiuiiie o peri

oadă la muzică pentru a-șl reface vocea 
șl se mută din Calgary la Toronto. Nu a ! 
rezistat prea mult timp departe de st I 

nă și a revenit mal întâi ca basistă a tru

pei Noah's Arkweld, Iar apoi la chitara 

formației By Divine Right, cu care plea

că în câteva turnee între 1998 șl 2000.

Observator
Liber la vacanță (matinal, 

2010)
în gura presei
Iluzii (SUA polițist, 1976) 73' 

cu Peter Falk, Jack Cassidy, 
Bob Dishy, Nehemiah Persoff

Observator
Mireasa hoțomană (canadian- 

englez dramă, 2007) 89' 
cu Mary-Louise Parker, Shawn 

Doyle, Susan Lynch, Courtney 
Fitzpatrick

Observator
Acces Direct
Observator
Burlacul

(emisiune de divertisment, 
2010)

Observator
Furia naturii (australian horror, 

2008) 88' cu James Caviezel 
Claudia Karvan

HB©
i 17:00
' 18:25
' 20:00

22:05

16:00

Știrile Pro TV (2009) 
Omul care aduce cartea 
Verdict cu întârziere (rel.) 90' 
Tânăr și neliniștit (rel. - 3813.) 
Știrile Pro TV
Autostrada destinelor (canadian 

film de acțiune, 2006)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3814.)
Știrile Pro TV
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile Pro TV
Sechestrați în tren (SUA film 

de acțiune, 1995)99' cu Steven 
Seagal, Eric Bogosian, Kathe
rine Heigl, Everett McGill

Știrile Pro TV
Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (SUA film 
serial de acțiune, 2005 - 8.) 60' 
cu Jared Padalecki, Jensen Ac- 
kles, Jeffrey Dean Morgan

08:15
09:45
11:15
12:30

14:00
15:30
16:25
16:30
17:30
18:30

19:30
20:30
21:30

22:30

23:30

Săracii tineri bogați (rel.)
Legământul (rel.)
Predestinați (rel.) 
împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008, rel.)
Marina (2006)
Victoria (2007)
Vremea de ACASĂ
Legământul (2008)
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008)
Săracii tineri bogați (2009) 
Predestinați (serial, 2009)
Cealaltă față a Analiei (rel.) cu 

Martin Karpan, Elizabeth Gu
tierrez, Victor Corona
Poveștiri de noapte (emisiune 

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

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

23:15

Acuzat pe nedrept (rel.)
Sport cu Florentina
Nimeni nu-i perfect
Nell cea sălbatică (rel.)
Galileo
Camera de râs
Prima zi (reality show)
Nimeni nu-i perfect (rel. - 30. J 
Orange country (rel.)
Focus 18 90'
Focus Sport 
Cireașa de pe tort
Samurai Girl (6.)
Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009) 30'
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 56.) 45'
Mondenii Show (emisiune de 

divertisment) 105' Best Of
23:30 Domnișoarele de onoare (SUA 

dramă, 1989) 89' cu Stephanie 
Faracy, Shelley Hack, Sela 
Ward, Brooke Adams

13:35 Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008)
15:15 007 - Partea lui de consolare (SUA-englez film de ac
țiune, 2008) 106' cu Daniel Craig, Olga Kurylenko 

Călătorie cu peripeții (SUA comedie, 2008) 83' cu Martin Lawrence 
Cele șase soții ale lui Henry Lefay (SUA comedie, 2009) 
Proiectul Alzheimer (SUA serial documentar, 2009 - 3.) Noi descope

riri științifice - prima parte cu Maria Shriver Alissa Anderegg
Bătălia de la Stânca Roșie (chinez dramă de război, 2008) 150' cu 

Tony Leung Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Fengyi Zhang, Chen Chang

15:30
16:30 

. 17:00 
: 19:00 
: 20:00 
' 21:00

22:00

Poză Ia minut (SUA serial, 1997 -11.) 30' cu Laura San Giacomo, Ge
orge Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni

Impuls ucigaș (SUA horror, 2006) 90' cu Kristen Bell, Ian Somerhal- 
der, Christina Milian, Rick Gonzalez

Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 9.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 5.) 
Vânătoarea destinului (SUA film documentar, 2000) 91' 
Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 4.) 
Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 2.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

operator control nedistructiv
3

ospătar(chelner) 4

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
29

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

bucătar șef 2 șef de sală restaurant maitre 
d' hotel) 1

casier trezorier 4
șef departament 5

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 șef departament de mărfuri alimen

tar e/ne alimentare 3
dulgherțexclusiv restaurator)

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

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

.giner construcții civile, industriale 
și agricole* 1

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic I

maistru ind.textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

2

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelordeconstrucții 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

inspector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner 1

Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase

2 Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18

maisifu construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

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

specialist în domeniul calității I

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

munc.necal.la întreț,drumuri, șo
sele, p o duri,baraj e 10

barman 5
vânzător 10

brutar 3
zidar samotor 8

Petroșani fierar betonist 1 operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.918
inspector (referent) resurse umane

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

bucătar 1 instalator instalații tehnico-s ani tare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

cameristă hotel 1
mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14conducător autospecială 2

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

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

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

inginer mecanic 1 șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2mecanic utilaj 1
tâmplar universal 1

zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2

Brad
Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923
Telefon: 0755.999.919

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

barman I
confecționer-asambleor articole din
textile 18bucătar 1 ștanțator 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice I

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

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

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) • 1

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

pieselor 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1zidar rosar-tencuitor 1 ospătar (chelner) 3

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar 1

bucătar 1 manipuiant mărfuri 14 tălpuitor industrial 5

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

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

munc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1

inginer autovehicule rutierei

munc.necal.la întreț. drumuri,p o - 
duri,baraje 1

operator calculator electric și rețele
1

ospatar(chelner) 1

sub inginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans- 
porturi interioare 1

munc.necal.în silvicultură 6

zaicjzidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po
duri, șosele, baraje 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.radioeiecronist 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

munc.necal.la demol.clădiri,mo-

mecanic utilaj I

munc.necal.la amb.prod,solide și 
semis ol ide 10

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

^ând apartament în Tâmpa, Simeria-Tiraj, 2 camere, et.2, bloc de cărămidă, termopan, in-
■Mție electrică-sanitară schimbată, centrală electrică. Preț 85.0001ei neg. Tel.0735,066.695

Cumpăr apartament în Deva. Pot oferi 30.OOOeuro. Tel.0726.523.486

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

Schimb spațiu ultracentral în Deva lângă Mali, st=20mp, cu imobil de locuit. Preț 20.000euro 
neg.,ofer diferență. Tel.0751.176.178

6; ft închiriat apartament în Ifeva. 2 camere, ultracentral, etaj 2, nemobilat, cu centrală 
termică, complet renovat. Tel.03® .216.348, 0720.792.578

g
Vând încălțăminte pentru femei, numere între 36 — 39, din piele, în stare bună. Preț între 3 și 80 lei, ne
gociabil, Informații la tel: 0254.228.748.

Vând casă urgent în Mihăileni, com. Buceș, nr.97, 80mp,teren 3.748mp. Tel.0374.707.165, 
0725.435.977 Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 0757.595.380.

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad,
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Vând casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici. 18, sau schimb cu apartament
3 camere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 
0721.049560.

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consul țapi și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie. str.Pri- 
cazului 6/34, parter. Tel.: 0767816803-

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șo- 
pron-lemnărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămida, teren adiacent 0,5ha, 
totul împrejmuit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție 
superbă. Te. 0745.656.454, 0764.075.470

Filiala Certej S.A., cu sediul în Certejul de Sus, str.Principală, nr.89, J20/773/200I, CUI RO 14271549, 
organizează în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație electrică” cu nr. de 
inventar 10134.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

Cumpăr garsonieră în Deva, indiferent de zonă sau etaj. Tel. 0728.049.989 Doamnă 53 de ani,anti-alcool, familist, doresc sa lucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer se
riozitate. Fără carte de muncă.

Persoană fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte 
mic, 85.0001ei. Tel.0723.421.734,0724.032.939

Vând vin alb 31ei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul liceu minier). Tel.0728.233.568
Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.TeL 0254.228.748

Caut chiriași în Deva, serioși, pt. apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat. Tel. 
0734.957.389

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

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iederu (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, Down,ADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535,0254.230.451,0752.201.008, flynet07@yahoo.com

garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, BI.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. 
Relații tel.: 0753942861

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

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

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962. Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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 plus diferența sau o vând la preț de 80.OOOeuro neg. Accept 2-3 rate. 
Tel.0740.965.191

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

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

AUTO 1

1 (text maxim 50 de cuvinte)
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i Semnătura
I

Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

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. 
Tel.0722.582.097

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț l.OOOlei. Tel.0745.494.954

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

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.0001ei. 
Tel.0740.593.108

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. 
Tel.0721.805.675

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

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 motocicletă Honda CBR 900ir, 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 Mali; chioșcul din zona “Astoria”;
; Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
; str. Minerilor, nr. 5-7;
! Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
i și la redacție:
• Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

'•l
•* » »• 
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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S-PT 
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Silvadez
k

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

S-AI
Adeziv flexibil

e h
2SM XteM.
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!
9

lei/ton;î22,00

leWtonâ23.00Sort spălat 4 - 8mm

23,00Sort spălat 8 - 16mm

25,00

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

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

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

apoltu Mare

1

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR JNTRA IN RENOVARE.
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