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De Gardă la gunoaiele 
Primăriei Băita•

In comuna Băița, groapa de gunoi comunală s-a închis 
numai pc hârtie. în realitate, deșeurile o năpădesc: de trei 
luni, gunoiul este aruncat la întâmplare pe amplasamentul 
gropii de gunoi comunale. Primarul a pus câteva tombe
roane de gunoi și un afiș pc care scrie: „VĂ - RUGĂM - ! 

PUNEȚI - GUNOIUL - ÎN CONTAINERE”. Timp de 
t 'uni, nimeni nu a ridicat containerele ca să le golească, 
k .a a devenit un focar de infecție, iar comisarii Gărzii de 
Mediu au orbul găinii. De trei luni, comisarii au făcut, cel 
mult, doar de Gardă în apărarea primarului.
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Soarta Muzeului din Brad a stat
în pixul primarului Florin Cazacu

Despre “stimularea” 
incendiilor prin “ejaculare”

Jl
Pușca și cureaua lată, cum 
se bracona odată...

Muzeul Aurului din Brad putea 
fi al comunității, dacă primarul Florin 
Cazacu nu s-ar fi mulțumit să semneze 
„ca primarul” pe un document. Acum, 
primarul Florin Cazacu dă dovadă de 
demagogie și populism încercând să 
acrediteze ideea că este străin de vânza
rea clădirii în care se afla muzeul. în 
realitate, Cazacu nu a mișcat nici un 
deget pentru a preîntâmpina tranzacția 
dintre lichidatorul societății Bradmin și 
fundația Filocalia. Edilul brădean avea 
cunoștință încă de la începutul anului 
2009 de intențiile lichidatorului. Mai 
mult decât atât, Primăria Brad nu a 
participat la licitația prin care a fost 
vândută clădirea muzeului cu toate că 
putea să compenseze valoarea imobilu
lui cu datoriile pe care fosta întreprin
dere minieră le avea către bugetul local.

Primarul municipiului Brad, 
Florin Cazacu, știa încă din data de 21 
ianuarie 2009 că Muzeul Aurului va fi 
înstrăinat. Cazacu a semnat un docu
ment înaintat societății lichidatoare a 
Bradmin prin care sprijină scoaterea la 
vânzare a imobilului în cadrul procedu
rii de lichidare a fostei întreprinderi mi
niere. în jurul Muzeului Aurului din 
Brad se țese un păienjeniș de interese 
de care primarul Florin Cazacu nu este 
străin.

în condițiile în care avea cunoș
tință atât de nulitatea contractului din
tre Bradmin și Minvest, cât și de 
intenția lichidatorului de a înstrăina 
imobilul care găzduiește Muzeul Auru
lui, primarul Florin Cazacu nu a făcut 
nici un demers pentru a trece clădirea 
în patrimoniul local. Datoriile pe care 
Bradmin le avea la bugetul local puteau 
constitui un avantaj, de care Cazacu nu 
a profitat pentru adjudecarea muzeu
lui.
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Opt blocuri noi 
oentru tinerii deveni

Editorial de Bogdan Barbu

Afacerea 
chihlimbarului

O nouă teorie adună din 
ce în ce mai multi adepți dintre 
istorici. Anume, că nu progresul 
material al unei societăți, adică 
producerea de bunuri în surplus, 
a dus la schimbul economic, ci 
comerțul a fost încă de la înce
put parte integrantă a evoluției 
unei societăți, tocmai datorită lui 
și prin el comunitățile umane au 
putut să facă un pas înainte în ci

vilizație.
înce

pând din 
antichitate, 
schimburile 
comerciale 
între Egipt 
și China, 
între Impe

riul Roman și India, Roma și 
China, adică între regiunile cele 
mai evoluate social și economic, 
fie ele foarte îndepărtate geogra
fic, nu erau un lucru ieșit din 
comun, ca să nu mai pomenim 
de Babilon sau de Imperiul Per
san, a căror poziție privilegiată 
pe drumul firesc care lega 
Orientul îndepărtat de Orientul 
Apropiat și Europa a dus la he

gemonia unuia sau altuia dintre 
aceste popoare în rodnica Meso- 
potamie. Așadar, chihlimbarul 
din Atlantic și din Marea Nordu
lui care ajungea în Asia, mătasea 
chineză care era simbolul luxu
lui aristocratic la Roma, elefanții 
de luptă din India care au decis 
victoria unei tabere în lupta pen
tru împărțirea imperiului mace
donean a lui Alexandru cel 
Mare, bronzul grecilor, grânele 
egiptene, fierul asirienilor, lem
nul corăbiilor feniciene, caii și 
carele de război hitite -»într-un 
cuvânt, tot ceea ce se poate cum
păra și vinde - au stat la temelia 
imperiilor sau pur și simplu la 
supraviețuirea ori dispariția unui 
stat. Nu puține au fost cazurile 

de conducători de state care au 
dispărut, deseori chiar la pro
priu, pentru că au stat în calea 
intereselor marilor comercianți, 
care decideau politica unei țări 
sau a mai multora.

Nimic nu s-a schimbat 
prea mult în istorie; și acum, 
pentru a-și putea vedea în liniște 
de comerțul lor cu chihlimbar 
ori altele, oamenii de afaceri trec 
fără scrupule peste interesele 
majoritare ale concetățenilor lor. 
Banii și afacerile nu au naționa
litate, nu au culoare politică; în 
numele propriului interes, soarta 
unei țări, să zicem România, arc 
șanse mari să devină o tocmeală, 
o negociere între Patriciu și Voi- 
culeșcu...

basescu.ro
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2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei
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Sos Remoulade
(rece)

Timp de preparare: 10 min. 
Porții: 8

Ingrediente:

Pentru 1 kg: 700 g maio
neză, 300 g castraveți acri, 2 
ouă fierte tari, 100 g pătrunjel, 
75 g tarhon, 2 g piper, 100 g 
muștar, 20 ml oțet, 10 g sare.

Mod de preparare:'

Ouăle se toacă mărunt, cas
traveții se curăță de coajă și se
mințe, apoi se taie mărunt și se 
scurg de zeamă. Se amestecă 
maioneza cu muștarul, oțetul, 
castraveții, ouăle, pătrunjelul, 
tarhonul, piperul măcinat și 
sarea.

Se recomandă la preparate 
din ouă fierte, limbă fiartă, cre
ier fiert și legume fierte.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

Amn 
rad

iasarea 
arelor

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam

► DN 68 A - Săcămaș - Dobra 
- Ohaba

► DJ 706 A Ilia - Brănișca - 
Șoimuș

► DN7 Deva (Izv. Decebal), 
Sântuhalm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câi
nelui de jos, Fomădia

► Deva - Calea Zarandului, 
B.dul 22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc,
Zam și DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 
Săcămaș

► Vulcan pc DN 66A și B-dul 
Mihai Viteazu

► PROGNOZA METEO
z

ZIUA
N

MAXMIN

Deva: 12 19

Petroșani: 8 15

Hunedoara: 11 18

Hațeg: 10 17

Brad: 12 18

Orăștie: 11 18

__________________________________ >

► HOROSCOP

Încearcă să-ți pui inteligența la contribuție și să te gândești la 
relațiile pe care le ai cu apropiații. Trebuie să-ți dai seama dacă 
totul este așa cum pare. Dacă simți că ești puțin stresat nu ar strica 
deloc niște exerciții fizice.

Trebuie să termini foarte curând treaba pe care ai început-o 
acasă. Nu lăsa nimic la voia întâmplării și s-ar putea să ți se în
tâmple lucruri foarte bune.

NOAPTEA

Sinceritatea este cea care va face diferența astăzi în ceea ce te 
privește. Ai însă mare grijă cu cine alegi să fii sincer și să-i împăr
tășești din secretele tale. Fii cu băgare de seamă și nu te grăbi să 
iei decizii pentru că ai putea avea ghinionul să nu fie cele mai 
bune.

Vei avea șanse ca astăzi să demonstrezi ceea ce poți într-adevar. 
Capacitatea ta de a face lucrurile să mc rgă acasă îi va impre
siona pe cei din jurul tău. Vei reuși să te exprimi foarte bine și vei 
veni cu o sumedenie de idei iar familia va recunoaște meritele tale.

Dacă ești încă singur, sunt mari șanse să întâlnești o persoană 
deosebită. In cazul în care ai o relație stabilă, te bucuri de încre
dere din partea persoanei iubite. In schimb, situația financiară nu 
arată prea bine. Va trebui să te ocupi de datorii și să faci ceva eco
nomie. Încearcă să menții relații echilibrate cu familia și rudele, 
oricât ar fi ele de îndepărtate.

Ești deosebit de eficient la locul de muncă, astfel încât toata 
lumea îți urmează exemplul. Dacă ți se pare că sunt prea multe 
greutăți de depășit în relația ta de cuplu, gândește-te că poate 
aceste praguri constituie o etapă pe care trebuie să o traversezi 
pentru a evolua, alături de persoana iubită.

Bancurile zilei
© © ©

Moldovenii s-au hotărât să facă o 
fabrică de cauciucuri. După ce au făcut- 
o, stăteau ei în dilemă cum să numească 
fabrica. Unul zice:

- Hai să-i zicim "pi buni", că am 
auzit că italienii au o fabrică "pi reli" și 
li mefji tari ghini!

© © ©

Bărbații și calculatoarele sunt la fel: 
greu de înțeles, întotdeauna au memorie

insuficientă și mereu apare ceva mai 
bun.

© © ©

Criza financiară:
1. în perioada crizei financiare poți 

face o mică avere doar dacă pornești de 
la una mai mare.

2. Guvernul român va asigura 
slujbe pentru șomeri pe perioada crizei 
financiare. Ele vor fi oficiate de preoți, 
episcopi și mitropoliți.

3. Care este diferența dintre un ban
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MIN MAX

Deva: 7 10

Petroșani: 5 7
< 1

Hunedoara: 7 10

Hațeg: 6 9

Brad: 7 10

Orăștie: 7 10

Reacționezi destul de'agresiv când nu-țiplace ceva, iar uneori 
este vorba despre lucruri minore, pentru care nu merită să te con
sumi așa, mai ales că poți strica relațiile cu cei din jur. La serviciu 
este bine să-ți planifici treburile pentru că timpul nu-ți permite să. 
te ocupi de toate intr-un mod eficient.

Dacă trebuie să plătești anumite facturi, fă-o din timp și ai grijă 
y să fii la zi cu astfel de cheltuieli. In plan amoros, simți nevoia de un 

suflu de prospețime, care să revigoreze relația actuală. Dacă însă 
ai probleme de multă vreme și consideri că este mai bine să pui 
capăt relației, atunci fă în așa fel încât să-ți oferi un nou început, 
mai bun.

Te înțelegi bine cu cei din jurul tău, indiferent de tipul de oameni 
cu care ai de-a face. Acest lucru te ajută să legi prietenii, mai ales 
când cunoști persoane deosebite fără să-ți fi propus acest lucru. 
Cei din familiă au nevoie de prezența ta, astfel încât este cazul să-ți

Este bine să pui ceva bani deoparte, chiar dacă câștigi destul de 
bine. Dacă te-ai simțit cam rău în ultima perioadă, acum începi să
li revii, in privința domeniului sentimental, fă tot posibilul pentru 
a-ți limita gesturile, deoarece poți face imprudențe. Singurul lucru

faci timp pentru ei.

Este bine să faci o analiză aprofundată a situației tale profesio
nale, în privința programului și modalității de lucru. Se poate să 
descoperi metode mai eficiente prin care să-ți faci treaba sau teh
nici mai performante. In privința situației financiare, este nevoie de 
mai multă prudență. Trebuie să mai ai puțină răbdare până când 
lucrurile vor evolua în direcția dorită.

Te bucuri de multă înțelegere din partea persoanelor apropiate și 
a familiei. Cu toate acestea, nu înseamnă că trebuie să-ți petreci 
tot timpul departe de casă. Dacă te întâlnești cu prietenii, încearcă 
să nu te superi din orice lucru mărunt. Apreciază dragostea part 
nerului de Viață și trăiește fiecare clipă la maxim.

pe care-l vrei este să ai tot felul de experiențe și să te amuzi.

cher și o pizza mare? Cu pizza mare 
lângă tine nu mori de foame.

4. De ce nu se mai uită agenții im
obiliari pe geam dimineața la lucru? 
Pentru că nu ar mai avea ce face după- 
masa!

5. Dorind să-i facă o surpriză soțu
lui, mare bancher, soția îi face o vizită 
la birou. Intră și îl vede stând liniștit cu 
secretara în brațe. Fără să ezite, banche
rul spune: ...domnilor, o fi criză finan
ciară, dar eu nu pot lucra doar cu un 
scaun în birou!

6. Un om mascat cu pușca într-o 
bancă: "nu vreau bani, vreau să vi-i îm
prumutați unii la alții!'!'

7. Criza financiară poate fi mai rea 
decât un divorț. Te poate lăsa cu mai 
puțin de 50% din avere.

© © ©

Un bețiv vede un șofer care în
cearcă să-și pornească mașina dînd la 
manivelă.

- Aha! Tu ești ăla de învârte strada! 

© © ©
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(-K în jurul Muzeului Aurului din Brad se țese un păienjeniș de interese de care primarul 
Florin Cazacu nu este străin.

Primarul Cazacu știa încă din data de 21 ianuarie 2009 că Muzeul Aurului va fi înstrăinat.

Primarul din Brad mimează interesul pentru problemele comunității

Cazacu vinovat pentru pierderea
Muzeului Aurului
Muzeul Aurului din Brad a de
venit obiect de campanie elec
torală. Primarul Florin 
Cazacu dă dovadă de demago
gie și populism încercând să* 
acrediteze ideea că este străin 
de vânzarea clădirii în care se 
afla muzeul In realitate, Ca
zacu nu a mișcat nici un deget 
pentru a preîntâmpina tran
zacția dintre lichidatorul socie
tății Bradmin și fundația 
Filocalia. Edilul brădean avea 
cunoștință încă de la începutul 
anului 2009 de intențiile lichi
datorului Mai mult decât atât, 

'măria Brad nu a participat 
la licitația prin care a fost vân
dută clădirea muzeului cu 
toate că putea să compenseze

JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA MTNICIPIULU1 BRAD 
Serv.contab.buget, impozite *
Nr. 1293/21.01.2009

CĂTRE
SCPIT MANAGEMENT ADVISORS SPRL TIMISOARA 

Str. 22 Decembrienr.37A, ct.3, cam 311/2
DEVA
Dosar nr. 7044/97/2008
Asociat coordonator ec. Ion Tudor

Urmare a adresei d-voastra nr. 85/20.01.2009, va rugam sa acceptați Înlocuirea 
cliraliet de creanțe nr. 17786/01.12.2008 in suma de 315.531,68 lei calculau cu maiorari 

de întârziere si penahtan la data de 01.12.2008. cu Declarația do creanțe nr.1293/21 01 2009 
transmisa alăturat in «doare ide 3fl 1:749167 lei, cu majorări de întârziere si penalul r.ln.i, J 
“ data deschiderii procedurii de insolvents, de 11.11.2008.

Nu putem » luem m considerare fetura tu. 913/17.07.2008, prin care Filiala 
Bradmin SA vinde „ CLĂDIREA MUZEU „ cumpărătorului - CNCAF MINVEST Deva, ne 
rare o watifenuB nuH. mriucat nu a fost „-«xx* art. 254 eL 7 dm Legea 571/2003 privrnd 
Codul fiscal cu modificările si completările uhenoare. ”

^PRIMAR 
Florin Cazacu

valoarea imobilului cu dato
riile pe care fosta intreprindere 
minieră le avea către bugetul 
local.

Primarul municipiului Brad, 
Florin Cazacu, știa încă din data de 21 
ianuarie 2009 că Muzeul Aurului va fi 
înstrăinat. Cazacu a semnat un docu
ment . înaintat societății lichidatoare a 
Bradmin prin care sprijină scoaterea la 
vânzare a imobilului în cadrul procedu
rii de lichidare a fostei întreprinderi mi
niere.

Cazacu nu a făcut 
nimic pentru Muzeu

în jurul Muzeului Aurului din 
Brad se țese un păienjeniș de interese 
de care primarul Florin Cazacu nu este 
străin. Recent, clădirea muzeului a fost

Va mulțumim,

SECRETAR 
Agne* Epure 

vândută de lichidatorul 
societății Bradmin unei 
asociații religioase cu 
suma de 100.000 lei. 
Imediat după ce informa
ția a devenit publică, con
ducerea Minvest Deva a 
contestat tranzacția susți
nând că muzeul se află în 
patrimoniul Companiei, 
fiind cumpărat cu ate în 
regulă in data de 17.07 
2008. Lichidatorul care s- 
a ocupat de vânzare sus
ține, însă, că muzeul nu a 
fost intabulat și că tran
zacția dintre Bradmin și 
Minvest este nulă. Ace
lași punct de vedre îl are 
și primarul municipiului 
Brad, după cum se poate 
vedea în adresa nr. 1.293 
din 21.01.2009 (faximil). 
în documentul menționat, 
Primăria Brad precizează 
că: „Nu putem să luăm în 
considerare' factura nr. 913 din 
17.07.2008, prin care Filiala Bradmin 
SA vinde „Clădirea Muzeu” cumpără
torului CNCAF MINVEST Deva, pe 
care o considerăm nulă”. Documentul 
este semnat de primarul municipiului 
Brad, Florin Cazacu.

In condițiile în care avea cunoș
tință atât de nulitatea contractului dintre 
Bradmin și Minvest, cât și de intenția 
lichidatorului de a înstrăina imobilul 
care găzduiește Muzeul Aurului, prima
rul Florin Cazacu nu a făcut nici un de
mers pentru a trece clădirea în 
patrimoniul local. Datoriile pe care 
Bradmin le avea la bugetul local puteau 
constitui un avantaj, de care Cazacu nu 
a profitat pentru adjudecarea muzeului.

Urzeală de interese 
în jurul muzeului

Bătălia pentru clădirea muzeului 
din Brad este departe de a se fi încheiat. 
Din punct de vedere legal soluția este 
una singură, dar fiecare parte dorește să 
interpreteze legea în interes propriu.

Legislația care reglemetează Patrimo
niul Cultural Național prevede foarte 
clar că imobilele înscrise în lista de pa
trimoniu nu pot fi înstrăinate fără acor
darea unui drept de preempțiune 
Ministerului Culturii. Asta înseamnă că 
lichidatorul firmei Bradmin ar fi trebuit 
să ofere prima dată spre vânzare clădi
rea către Ministerul Culturii. După un 
eventual refuz din partea Ministerului, 
dreptul de preempțiune se transmite au
torităților publice locale și doar dacă și 
acestea refuză cumpărarea, imobilul 
poate fi vândut pe piața liberă. Firma 
care se ocupă cu lichidarea activelor 
Bradmin nu a ținut cont de procedura 
dreptului de preempțiune și a vândut 
imobilul fără să aibă un refuz din partea 
ministerului Culturii sau a administra
ției publice locale, ceea ce duce la nu
litatea de drept a vânzării. Pe de altă 
parte, și CNCAF Minvest ar fi intere
sată să rămână în patrimoniu cu muzeul 
din Brad, dar și în cazul vânzării clădi- 
riide Bradmin către Companie se aplică 
dreptul de preempțiune a Ministerului 
Culturii. Practic favorit în a pune mâna 

pe clădirea muzeului devine Ministerul 
Culturii. Direcția Județeană pentru Cul
tură Culte șu Patrimoniu va cere în in
stanță anularea contractului de vânzare 
a imobilului și respectarea dreptului de 
preemțiune.

40 de miliarde de lei 
cumpărate 
cu unul singur

O altă problemă legată de clădi
rea Mzeului Aurului din Brad este cos
tul uriaș al renovării acesteia în 
comparație cu prețul de vânzare. Ac
tualmente imobilul se află într-un pro
ces de renovare care costă peste 40 de 
miliarde de lei vechi. în aceste condiții 
prețul de un miliard de lei vechi cu care 
s-a vândut clădirea pare ridicolă. Reno
varea imobilului s-a făcut cu fonduri 
obținute de Minvest pentru programul 
de închidere și conservare a perimetre- 
lor miniere.

Georgiana Giurgiu

-^Sfântul Zilei --------------------
Sfântul Averchie, episcopul Ierapolei, 
făcătorul de minuni

Acesta a fost episcop în Ierapolea Fri- 
giei, pe vremea împărăției lui Marcu Antonin 
(161-180). Orașul era în vremea aceea plin de 
păgâni și foarte puțini creștini. Sfântul se ruga 
lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor lor 
și pentru a se număra printre cei aleși. Odată 
un înger i s-a înfățișat și i-a poruncit Sfântului 
Averchie să distrugă idolii din templul păgân, 
ceea ce a și făcut cu multă râvnă. Apoi, auzind 
că închinătorii la idoli îl căutau ca să-1 omoare, 
sfântul a mers în locul unde s-au adunat oame

nii și cu voce tare a vorbit despre rătăcirile pă
gânilor. Aceștia au încercat să-1 prindă pe sfânt, 
dar în clipa accja, trei tineri posedați au început 
să strige din mulțime. Oamenii au rămas în
mărmuriți când au văzut cum sfântul a izgonit 
duhurile necurate din acei tineri numai cu pu
terea rugăciunii. Văzându-i pe îndrăciți curățați 
de rău, locuitorii din Ierapolea i-au cerut Sfân
tului Averchie să-i învețe despre credința creș
tină și s-au botezat în sfântul botez. Și a fost 
sfântul făcător de multe minuni și tămăduiri, 

pentru că punând vin și unt
delemn și cu alte feluri tot 
într-un vas a făcut să rămână 
neamestecată unirea lor prin 
rugăciune; a scos și ape calde 
cu rugăciunea sa din adâncu
rile pământului; și alte multe

minuni a făcut, propovăduind apostolește 
dreapta credință în toate cetățile Siriei și ale 
Mesopotamia, împăcând și bisericile și cetă
țile care aveau vrajbă între ele. A lăsat încă și 
o carte la biserica Ierapolei, plină de învățătură, 
pe care însuși a scris-o foarte frumos. Deci, așa 
viețuind fericitul, strălucind cu faptele și cu 
minunile a fost socotit "întocmai cu Apostolii". 
Și ajungând la șaptezeci și doi de ani, Sfântul 
Averchie s-a întors să moară acasă, unde s-a 
mutat către Domnul.
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E-centrele sunt puncte de acces gratuit la Internet înființate în cadrul programului Microsoft 
Unlimited Potential, cu sprijinul administrației și al unor organizații neguvernamentale locale.

Centru de Internet gratuit la Deva
Lista negra 
a Fiscului

Reprezentanții Fiscului 
anunță intenția de a-i face de 
mândră minune pe toți cei care 
nu își plătesc dările către stat. Di
recția Generală a Finanțelor Pu
blice Hunedoara reamintește 
contribuabililor plătitori de impo
zite și taxe că, până la 31 octom
brie 2009, pe site-ul Ministerul 
Finanțelor Publice, portalul 
Agenției Naționale de Adminis
trare Fiscală, http://www.anaf.ro, 
la categoria Obligații restante 
către bugete, va fi publicată lista 
restanțierilor la bugetul general 
consolidat al statului la 30 sep
tembrie 2009. Pentru a evita pu
blicarea pe „lista datornicilor”, 
contribuabilii aflați în această si
tuație trebuie să achite debitele 
restante până la 26 octombrie 
2009.

„Hai pe net!” a fost eveni
mentul organizat de Centrul de Afa
ceri Master din Deva. înființarea 
e-centrului se derulează în cadrul 
proiectului „Unlimited Potential”. 
E-centrele sunt puncte de acces gra
tuit la Internet înființate în cadrul 
programului Microsoft Unlimited 
Potential, cu sprijinul administrației 
și al unor organizații neguverna
mentale locale. în cadrul acestora se 
vor desfășura atât programe de for
mare orientate spre dezvoltarea abi
lităților IT, cât și de cursuri cerute 
de membri ai comunității, precum 
limbi străine, afaceri pe Internet sau 
programe de dezvoltare rurală. E- 
centrul este deschis la etajul 5 din 
Clădirea Cepromin, situată între 
magazinul Ulpia și Hotel Sarmis.

în proiect sunt incluse alte 
douăzeci și trei de localități din țară, 
iar scopul declarat este de a atrage 
persoanele care aparțin grupurilor

cu risc de excluziune socială, dar și 
oricărei persoane care dorește să fie 
inițiată în tainele intemetului. E- 
centrul de la Deva face parte din re
țeaua de treizeci și patru de centre 
deschise în douăzeci de județe ale 
țării. „Urmărim ca alături de cele
lalte 22 de e-centre implicate in or
ganizarea acestui eveniment la nivel 
national, să participăm la atragerea 
a pestei .500 de persoane nefamilia
rizate cu Intemet-ul, care să desco
pere astfel, măcar din curiozitate, 
posibilitățile multiple de care ar 

*putea beneficia intrând în universul 
virtual”, a declarat Gențiana Nicula, 
managerul proiectului.

Instruire gratuită

La nivel județean, managerul 
proiectului preconizează instruirea 
gratuită a aproximativ treizeci de

„Ziua Ușilor 
Deschise”
Ia Tribunal 
și Judecătorie

Porțile Tribunalului Hune
doara și ale Judecătoriei Deva se 
vor deschide mâine dimineață, 
timp de cinci ore, pentru întreaga 
comunitate.. „Manifestarea are 
ca scop asigurarea transparenței 
actului de justiție și familiariza
rea justițiabililor cu aspectele 
specifice activității de judecată”, 
a declarat lrina Glăman, purtăto
rul de cuvânt al Tribunalului Hu
nedoara. Cu această ocazie, 
oamenii vor putea vizita compar
timentele din structura instanțelor 
de judecată, vor putea înțelege 
circuitul dosarelor, dar și cum pot 
avea acces la soluțiile și dosarele 
aflate pe rol la Tribunalul Hune
doara. Cu ocazia acestui eveni
ment publicul larg va putea afla 
și condițiile în care lucrează ju
decătorii și personalul auxiliar. 
La dispoziția publicului va fi pus 
un computer și două infochioș- 
curi.

Furată 
de chiriaș

O femeie în vârstă de cinci
zeci și doi de ani din municipiul 
Deva a fost jefuită de chiriașul 
său Constantin B. în vârstă de țai- 
zeci și unu de ani. Femeia deține 
un imobil în comuna Șoimuș 
și l-a închiriat lui Constantin B. 
încă din luna iulie a acestui an. El 
a mai locuit în imobilul respectiv 
pentru ca în luna septembrie să 
dispară împreună cu mai multe 
obiecte de uz casnic în valoare de 
două mii de lei. Femeia a desco
perit lipsa obiectelor din casă, 
abia în urmă cu două zile, când s- 
a și dus la poliție să reclame fur
tul. Polițiștii au întocmit dosar 
penal pentru Constantin B. și în
cearcă să recupereze bunurile fu
rate.

cursanți pe lună din rândurile șome
rilor, a persoanelor fără ocupație, a 
pensionarilor.

Participanții vor învăța, în
drumați de o echipă formată din 
foști cursanți ai e-centrelor, cum să 
utilizeze Intemetul pentru a-și căuta 
un loc de muncă, cum să caute pe

Internet servicii medicale de cali
tate, vor afla cum pot lua legătura 
cu rude aflate în alte colțuri ale 
lumii sau ce evenimente au loc în 
lume.

Maria Florescu

Pușca și cureaua lată, cum se bracona odată...
Cinci persoane înarmate până în 

dinți, au fost prinse de polițiștii Postului de 
Poliție Crișcior în timp ce își „plimbau” ar
mele de vânătoare pe un teren cinegetic de 
la Ruda Brad, teren aflat în administrarea 
Asociației Județene a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi (AJVPS) Hunedoara.

Cei cinci bărbați au fost surprinși 
de polițiști într-o mașină de teren, fiind 
pregătiți de vânătoare. în urma percheziții
lor au fost găsite 25 de cartușe calibrul 12, 
un tub de cartuș de vânătoare cu capsa per
cutată, de același calibru și 49 de minipe- 
tarde. De asemenea, în mașină se aflau trei 
arme de vânătoare: una cu glonț și două cu 
alice. Explicațiile pe care cei cinci le-au

dat pentru faptul că se aflau înarmați pe 
fondul de vânătoare fără autorizație au fost 
că au pierdut un câine de vânătoare și au 
plecat în căutarea lui. „Cele cinci persoane 
nu își justifică prezența în zonă. Nu poți să 
te plimbi cu armele prin pădure în conjunc
tura respectivă. Pe parcursul anchetei se va 
stabili dacă cei în cauză se fac vinovați de 
coniterea unor fapte de natură penală”, ne- 
a declarat Bogdan Nițu, purtătorul de cu
vânt al IPJ Hunedoara. Vînătorii cu mare 
exeriență spun că, foarte probabil, perso- 
nele în cauză au încercat să braconeze la 
mistreț. Din datele pe care le deținem, băr
bații suspectați de braconaj sunt înscriși ca 
vânătorii în AJVPS Hunedoara. Reprezen

tanții Asociației nu au putu prezenta o po
ziție oficială pe motiv că nu au primit până 
acum nici o informație oficială. în cazul în 
care cei cinci bărbați vor fi găsiți vinovați, 
conducerea AJVPS Hunedoarea va sus
penda calitatea de vânător. Trei dintre sus- 
pecți au permis de armă, însă nici unul nu 
a avut autorizația care să le permită orga
nizarea unei partide de vânătoare în zona 
Ruda-Brad, motiv pentru care li s-a întoc
mit dosar penal pentru nerespectarea regi
mului armelor și munițiilor, pentru 
braconaj cinegetic și nerespectarea regi
mului materiilor explozive.

Maria Florescu

Lansare de carte:

Dumitru Hurubă și-a lansat „Cobaii”

Scriitorul Dumitru Huruba și-a prezentat ieri noul roman, „Cobaii”. 
Lansarea cărții a avut loc la finele celei de-a zecea ediții a „Salonului Edi
turilor Hunedorene”, la Casa de Cultura „Drăgan Muntean” din Deva.

„Cobaii” a fost tipărit la editura Eubeea din Timisoara și este cata
logat drept un roman filo-sociologic. Acțiunea cărții se desfășoară la sfâr
șitul anilor '89, respectiv înainte de cel de-al paisprezecelea congres al 
PCR.

„Personajul principal este un tânăr care a săvârșit câteva trăznăi și 
a fost trimis pentru reeducare pe un șantier. De acolo el trimite periodic 
scrisori către iubita sa. Cam toată cartea este sub formă de corespondență, 
este o carte - scrisoare. în roman sunt subliniate niște trăiri mai mult sau 
mai puțin dramatice ale personajului, o luptă de integrare socială a acestuia 
într-o societate apropiată de sfârșitul anului 1989. Am început să scriu acest 
roman acum 12 ani, am revenit asupra lui de mai multe ori, dar la îndemnul 
unei bune prietene, care m-a și ajutat să îl dactilografiez, am reușit să îl 
aduc la bun sfârșit”, a declarat îndrăgitul scriitor devean dumitru Hurubă.

Irina Năstase

PASTBtAZA VIU ZÂMBETUL FAM1UH TM1
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl GPL

Tel: 0354 408087; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 40888i

http://www.anaf.ro


„Am pus acele containere pentru că unii încă nu s-au obișnuit să nu mai 
arunce gunoaiele acolo. Până acum nu am avut cu ce să le ridic de acolo.”

Damian Diniș
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De Gardă la gunoaiele Primăriei Băița
In comuna Baița, groapa de 
gunoi comunală s-a închis 
numai pe hârtie. In realitate, 
deșeurile o năpădesc: de trei 
Ani, gunoiul este aruncat la 
întâmplare pe amplasamentul 
gropii de gunoi comunale. Pri
marul a pus câteva tombe
roane de gunoi și un afiș pe 
care scrie: „ VÂ - RUGĂM - ! 
- PUNEȚI - GUNOIUL - ÎN 
CONTAINERE”. Timp de trei 
luni, nimeni nu a ridicat con
tainerele ca să le golească. 
Zona a devenit un focar de in
fecție, iar comisarii Gărzii de 
Mediu au orbul găinii De trei 
luni, comisarii au făcut, cel 
mult, doar de Gardă în apăra
rea primarului

încă din luna iulie, toate gro
pile comunale de gunoi din județ 
neconforme cu standardele euro
pene trebuiau să fie închise. Au tre
cut trei luni și unele gropi au fost 
închise, altele ba, iar altele nu prea, 
deși Cristian Moldovan, comisarul 
șef al Comisariatului Județean Hu
nedoara al Gărzii de Mediu, ne asi
gură că toate rampele de gunoi au 
fost deja închise și ecologizate. în 
criză de timp, unii primari au eco- 
logizat și închis doar ideea de depo- 
neu.

într-o astfel de situație se află 
Primăria Băița. Primarul Damian 
Diniș, pus și domnia sa în situația 
de a închide groapa de gunoi de pe 
teritoriul comunei, s-a gândit că 
poate să fenteze lumea prin ampla
sarea unor containere de gunoi, care 

chipurile ar deservi populația. Edi
lul nu s-a gândit ce se va întâmpla 
în momentul în care containerele se 
vor umple cu deșeuri menajere. Ce 
a rezultat puteți vedea în imaginile 
alăturate: recipientele sunt îngro
pate în resturi și riscă să nu se mai 
vadă în curând de sub mormanele 
de gunoaie care se strâng în 
preajmă.

Comisarul
Moldovan vrea 
sesizare scrisă

Comisarii Gărzii de Mediu, 
care au fost în control și la Băița, au 
stabilit că totul este în regulă și că 
groapa de gunoi este închisă și aco
perită cu pământ. Cel puțin așa de
clară comisarul șef al Gărzii, 
întrebat dacă are cunoștință despre 
starea reală a gunoaielor de la Băița, 
comisarul Moldovan ne-a solicitat 
o sesizare scrisă pentru a verifica 
cele afirmate de noi, motiv.pentru 
care ne-am conformat prin publica
rea acestui articol.

Primarul umblă 
cu gunoiera

Primarul Damian Diniș era, 
pe parcursul zilei de ieri, „puțin ple
cat” din zonă. întrebat despre situa

!• > i Kă ■
Damian Diniș, 

primarul comunei Băița

ția deșeurilor menajere, primarul 
ne-a declarat: „Am pus acele con
tainere pentru că unii încă nu s-au 
obișnuit să nu mai arunce gunoaiele 
acolo. Până acum nu am avut cu ce 
să le ridic de acolo. Chiar acum mă 

întorc de la Cluj, unde am fost pen
tru a lua mașina de gunoi pe care 
am obținut-o cu bani europeni dintr- 
un proiect PHARE, în colaborare cu 
Primăria Vălișoara. Dacă treceți 
peste două zile pe acolo, vă asigui 
că nu veți mai vedea gunoaie”.

Marcel Boi
Cătălin Rișcuța

Camionagiii lacomi strică drumurile județului
Costel Avram, vicepreședintele Consi
liului Județean Hunedoara, a declarat 
într-o conferință de presă susținută ieri 
la Deva că a identificat principala 
cauză care duce la distrugerea drumu
rilor județene. Camionagiii încarcă 
mașinile peste limita admisă de lege, ca 
să facă economie la motorină. Drumu
rile cedează din cauza greutății. Avram 
spune că are și soluții de stârpire a fe
nomenului.

Degradarea pe porțiuni mari a drumu
rilor județene apare, în special, în zonele cu 

trafic greu, în zona montană sau în locurile 
unde funcționează balastiere.

Șapte puncte 
pe șapte drumuri 
ca-n șapte păcate

Camioanele de mare tonaj ce cară ma
terial de construcții din balastiere și cele care 
transportă lemn sunt încărcate peste măsură, 
uneori depășind de două ori greutatea ma
ximă admisă. „Unele porțiuni de drum jude
țean din zonele în care se exploatează masă 
lemnoasă sunt deteriorate în proporție de 50 
la sută. Consiliul Județean Hunedoara a in

vestit foarte mult în aceste drumuri, dar unii 
transportatori care exploatează mai ales lem
nul nu înțeleg că trebuie să circule respectând 
legea. De aceea astăzi (ieri, n.red.) am iden
tificat șapte puncte, pe șapte drumuri jude 
țene, unde cântarul special și specialiștii de k 
Consiliul Județean vor merge zilnic, iar ce 
care vor greși vor plăti, conform legii”, a de 
clarat Avram. Vicepreședintele CJ Hunedoan 
a dat ca exemplu drumurile Dcnsuș - Ștci 
drumul ce duce la Lunca Cernii și cel cari 
leagă localitățile Geoagiu - Uroi - Hărău.

Cătălin Rișcuța

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

J i

Despre 
“stimularea” 
incendiilor 
prin “ejaculare”

Un șef de Centru destinat 
îngrijirii persoanelor cu nevoi 
speciale (personaj pe care îl puteți 
întrezări în poza cu chelie) apasă 
cu pâra la șefa lui de la Deva (per
soană care aduce mult cu cea din 
poza fără chelie). Bărbatul ar vrea 
ca șefa lui, care îi este și colegă 
de partid, să-l ajute să scape de un 
angajat ce lui îi pare incomod. Și 

pentru că trăim în țara în care și 
aerul condiționat are recomandare 
de la partid, probabil că moftul 
șefului de Centru va fi satisfăcut. 
Chiar dacă victima lui este un om 
de ispravă și în ciuda faptului (sau 
tocmai de aceea?) că angajatul 
este un tip corect și de onoare. 
Acu’ ar fi cazul să ne lămurim 
cine este directorul de la Centrul 
pentru persoane cu handicap. Am 
să vă povestesc o întâmplare din 
care reiese clar că mintiuca lui are 
nevoie de îngrijiri speciale pentru 
că se află într-o stare de prostie 
severă. într-o zi, niște băieți puși 

pe glume l-au sunat pe director și 
s-au recomandat ca fiind de la PSI 
și că vor să „stimuleze” un incen
diu în Centru. Directorul a fost de 
acord, dar s-a interesat de felul în 
care se va derula „stimularea” in
cendiului. Băieții i-au raportat că 
vor trage niște dude prin curtea 
Centrului și vor (scuzați de vorbă) 
„ejacula” pe el, pe director. „Pe 
mine puteți ejacula fără pro
bleme”, le-a răspuns candid di
rectorul. Discuția a durat vreo 
patru-cinci minute, timp în care 
părțile au negociat detaliile de 
(pardon de cuvânt) „ejaculare” 

pentru „stimularea” incendiului. 
Acesta e omul care a picat din 
rangul de demnitar (pentru că a 
fost cândva, nu de mult, primar) 
și a ajuns, prin gri ja partidului, să 
ocupe un post de director. Acesta 
este șeful care poate demola ca
riera și viața unui om pentru că 
așa îi vine lui pe chelie. Noi avem 
înregistrarea discuțiilor despre 
(scuze, încă o dată) „ejaculare” și 
o putem pune la dispoziția celor 
care vor să evalueze competența 
șefului împricinat.

Al dvs Gogu
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Funii Mirubelei Dauer au un motiv de bucurie. Solista va lansa mâine 
albumul „Pentru inima mea", ce conține 15 melodii de dragoste 
compuse de bunul ei prieten, Rau! Rusii.

Pink Martini revin în România
Formația americană Pink 
Martini revine la București 
pentru a susține un concert pe 
22 noiembrie, la Teatrul Națio
nal de Operetă, se arată pe 
site-ul oficial al trupei, care, pe 
27 octombrie, va lansa albu
mul "Splendor in the Grass".

Trupa a mai concertat în Capi
tală în 2007, în cadrul turneului de pro
movare a albumului "Hey Eugene!", 
show-ul fiind sold out. Cu un sound ce 
îmbină influențe variate, de la cuban- 
jazz și muzică de cameră până la mar

șuri braziliene și soundtrack-uri de 
filme noir, cei 11 membri ai orchestrei 
Pink Martini, din Portland, Oregon, și- 
au etalat repertoriul multilingvistic pe 
scene din întreaga lume.

Pianistul Thomas Lauderdale a 
fost cel care a pus bazele formației, în 
1994, pe vremea când era student la 
Harvard. Aici a cunoscut-o pe China 
Forbes, "diva" Pink Martini, iar repeti
țiile din camera de cămin - ariile de 
Verdi și Puccini interpretate de Forbes 
și acompaniate de Lauderdale la pian - 
au reprezentat începutul colaborării 
celor doi.

Prima piesă a formației, "Sym- 
pathique (Je ne veux pas travailler)", a 

devenit instant un hit în Franța și a dat 
numele primului album Pink Martini. 
Lansat în 1997«"Sympathique" a primit 
discul de platină în Franța și pe cel de 
aur în Elveția, Grecia și Turcia. Succe
sul a fost confirmat șapte ani mai târziu 
de cel de-al doilea album, "Hang on 
Little Tomato", premiat în Germania, 

• Franța, Canada, Grecia și Turcia. "Hey 
Eugene!", cea mai recentă apariție dis- 
cografică semnată Pink Martini, oferă 
ascultătorului o călătorie în jurul lumii, 
un "studiu arheologic al muzicii, îmbi
nând melodii și ritmuri din diferite părți 
ale globului pentru a crea un sound mo
dem", după cum spune Thomas Lau
derdale.

Robbie Williams
în Cartea recordurilor Diana Krall va concerta

Spectacolul pe care cântă
rețul britanic Robbie Williams l-a 
susținut, marți, la Londra a fost di

fuzat în 250 de cinematografe din 
lume și a stabilit un nou record 
mondial, devenind concertul live 

cu cel mai mare număr de 
proiecții simultane în sălile de 
cinema. Reprezentanții Guin
ness Book of World Records 
au confirmat faptul că specta
colul susținut, marți, de Rob
bie Williams la BBC Electric 
Proms, difuzat prin satelit în 
23 de țări, reprezintă "concer
tul live cu cele mai multe di
fuzări simultane".

Printre țările euro
pene în care acest concert a 
fost difuzat, în sălile de cine
matograf, se numără Germa
nia, Spania, Suedia, Elveția. 

Recitalul lui Robbie Williams a 
fost difuzat și în România, la The 
Light Cinema din București.

Proiecții suplimentare ale 
concertului vor avea loc în săptă
mânile următoare, în Mexic, Aus
tralia, Africa de Sud și în Noua 
Zeelandă.

Concertul a fost orchestrat 
de Trevor Horn, producătorul 
noului album al lui Williams, 
"Reality Killed The Video Star", 
și a fost susținut alături de o or
chestră. Williams a stabilit în tre
cut un alt record Guinness, când 
turneul său din 2006, intitulat 
"Close Encounters", a vândut 
peste 1,6 milioane de bilete într-o 
singură zi.

la București
Diana Krall, una dintre figurile 

importante ale jazz-ului modem, va sus
ține un concert în București; pe 22 noiem
brie. Artista va urca pe scena Sălii 
Palatului pentru a-și promova cel mai re
cent album al său, "Quiet Nights”. Supra
numită "Diva jazz-ului modem", Diana 
Krall va concerta pentru prima oară în 
România. Biletele sunt deja disponibile
pe www.myticket.ro și în rețeaua magazinelor Diverta și vor putea fi achiziționate la următoarele 
prețuri (în funcție de poziția în sală): 500, 300, 220, 150 și 100 lei.

Diana Krall s-a născut într-o familie de muzicieni din Canada. Ea a lansat primul album, 
"Stepping Out", în anul 1993. Cel de-al treilea album, "All for You: A Dedication to the Nat King 
Cole Trio", s-a bucurat de un succes impresionant. Cariera artistei cuprinde și o nominalizare la 
premiile Grammy.

Mirabela Dauer renuță la fumat după 40 de ani
4 fumat o viață întreagă, însă Mirabela Dauer 
?ste o norocoasă, căci, cu voință, a reușit brusc să 
scape de acest obicei costisitor. In locul celor trei 
•tachete de țigări, pe care le savura zilnic, solista 
s-a reorientat spre un alt viciu, cumpărăturile. 
Mirabela Dauer a bifat, în ultima perioadă, 
•turnai reușite. Și-a găsit liniștea sufletească ală
turi de un bărbat care a și cerut-o de soție, va 
lansa un nou album și a reușit performanța să re- 
tunțe la țigări, după aproape jumătate de secol de 
tufăit.

își ia pantofi 
cu banii de țigări
Surprinzător, dar, cu ambiție și hotărâre, 

solista a scăpat repede de această patimă nocivă, 
Jar și scumpă chiar și pentru buzunarul ei. Mira- 
ttela fuma țigară de la țigară, ajungând să cheltu
iască o mică avere, în fiecare lună, pentru a-și 
satisface aces’t capriciu. „Am mai avut tentative să

mă las, dar din septembrie am renunțat definitiv. 
Am fumat toată viața și am zis că de mâine mă las 
și am reușit. A fost ca un cadou pentru mine. Eu 
când fac un lucru îl fac bine, de aceea și fumam 
câte trei pachete pe zi. Acum, cu banii pe care îi 
dădeam pe țigări\îmi cumpăr pantofi", a declarat 
Mirabela.Spre deosebire de majoritatea celor care 
renunță la fumat, solista nu duce dorul țigărilor, n- 
are noaptea coșmaruri și nici nu s-a îngrășat.

Lansează mâine
un nou album
Fanii Mirabelei Dauer mai au un motiv de 

bucurie. Solista va lansa mâine albumul „Pentru 
inima mea", ce conține 15 melodii de dragoste, 
compuse de bunul ei prieten, Râul Rusu. Eveni
mentul va fî marcat și de un concert extraordinar, 
pe care Mirabela îl va susține tot mâine seară, la 
Palatul Regal, din București.

Prințesa Brianna regretă 
că nu s-a măritat cu Iri

Brianna Caradja regretă 
decizia de a refuza cererea în 
căsătorie a lui Irinel Colum- 
beanu. Cei doi s-au iubit în 
urmă cu 14 ani, dar relația lor 
s-a sfârșit înainte să ajungă la

altar. "îmi pare rău că nu 
am avut curajul să mă 
mărit cu el, mai ales că 
Iri era topit după cei doi 
băieți ai mei", își aduce 
aminte prințesa. Un an 
de zile a durat povestea 
de dragoste dintre Irinel 
Columbeanu și Brianna 
Caradja.

Cei doi s-au cu
noscut și s-au îndrăgos
tit la Paris, dar soarta nu 
le-a permis să rămână 
împreună. "Eram abia 
divorțată, copiii erau 
mici... Pur și simplu mi- 
a fost frică, nu am avut 

puterea necesară să țin de’ 
această poveste de iubire. S-a 
terminat tot la Paris, acolo 
unde a și început dragostea 
noastră. I-am explicat cum

stau lucrurile, și chiar dacă nu 
a înțeles și a încercat să mă 
facă să mă răzgândesc, până la 
urmă mi-a respectat decizia", a 
declarat Brianna.

Când s-au cunoscut, 
Irinel era un bărbat galant, care 
a cucerit-o rapid pe prințesa 
mai înaltă ca el. După o cină 
romantică, cei doi și-au dat 
seama că se iubesc și au conti
nuat relația îngreunată de dis
tanța care îi despărțea. "L-am 
iubit enorm pe Irinel și am su
ferit câteva luni după ce ne-am 
despărțit. Era foarte complicat 
pentru mine să continui 
această relație. Mama era 
foarte bolnavă și făcea trata
ment la Paris, iar eu nifputeam 
să stau mereu pe avioane. Și 
nici el", a mărturisit Brianna.

Am pierdut Canish în Hunedoara, zona centrală, 
care suferă de o boală cronică și necesită 

îngrijiri medicale periodice, 
în ziua dispariției avea la gât o zgardă roșie.

Ofer recompensă 100 EURO. 
Răspunde la numele de LEO.

Cei care îl găsesc, 
rog să mă contacteze 

la numărul de telefon: 0764.450.826

http://www.myticket.ro
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t ’ Nou cartier rezidențial la Arch ia
Se vor muta în dona săptămâni

Opt blocuri noi pentru tinerii deveni
Un număr de 128 de familii din 
Deva se vor muta în curând în 
apartamente noi. Primăria Deva 
a inaugurat ieri opt blocuri din 
ceea ce se vrea un nou cartier 
rezidențial în zona Archia. Con
strucțiile au fost finanțate din 
fonduri de la Ministerul Dezvol
tării și Consiliul Local Deva. 
Beneficiarii noilor apartamente 
sociale sunt atât tineri, cât și 
persoane evacuate din locuințe 
naționalizate și retrocedate ve
chilor proprietari.

Cele opt blocuri de locuințe au 
fost executate în puțin mai mult de un 
an de către societatea Telecerna SRL. 
La inaugurare, care a avut loc ieri la ora 
12, au fost prezenți primarul și vicepri-

marii Devei, consilieri locali, reprezen
tanți ai firmei de construcții care a exe
cutat proiectul și, desigur, beneficiarii. 
Edilii deveni au făcut demersuri pe 
lângă Ministerul Dezvoltării pentru ob
ținerea fondurilor necesare construrii a 
încă patru blocuri în vecinătatea celor 
existente.

„Această zonă
e viitorul 
municipiului Deva”

„în primul și primul rând trebuie 
să mulțumesc Consiliului local Deva 
pentru construcția acestor blocuri de
osebite, într-un cartier nou și modem, 
într-un cartier care personal mi-1 doresc 
extins până la Hunedoara, dacă se 
poate, asta pentru că am copilărit pe de
alurile astea. Am crezut întotdeauna că

viitorul municipiului Deva va fi aceasta 
zonă magnifică, o zonă din care atunci 
când este senin se pot vedea Munții Re
tezatului. Clima deosebit de plăcută 
cred că va crea ambianța necesară ca 
aici să trăiască familii tinere, să crească 
copii și să se bucure de tot ce este fru
mos și de tot ce am putut crea îm
preună. Sigur că mulțumesc în al doilea 
rând constructorilor, arhitecților, guver
nului că ne-au sprijinit pentru a aduce 
la bun sfârșit, în cel mai rapid mod (sub 
un an de zile), tot ce s-a construit aici. 
Calitatea o s-o verificați dumneavoastră 
și ne vom da la sfârșit cu părerea dacă 
am făcut un lucru bun. Celor care sunt 
beneficiari le doresc de asemenea sănă
tate multă și să se bucure până la âdânci 
bătrâneți și ei și copiii lor de aceste lo
cuințe”, a detlarat în deschiderea eve
nimentului Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva.

Irina Năstase

Beneficiarii se declară a fi foarte mulțumiți
9 9

de calitatea lucrărilor
„Blocurile sunt foarte fru

moase și sunt sigură că ne vom 
simți foarte bine în ele. Sunt 
mulțumită, chiar dacă suntem 
mai departe de oraș, o să fie o 
mică problemă cu Copiii și 
școala. Așteptăm din 2006, de 
foarte mult timp, având în vedere 
că nu am avut nimic în proprie
tate până în prezent”, mărturi
sește Lenuța Magdale, 
beneficiar.

„Sunt foarte fru
moase, foarte bine 
realizate blocurile. Eu 
personal am așteptat 
foarte mulți ani pentru 
locuința aceasta și tot 
ce pot spune este că 
mulțumesc Primăriei 
Deva”, ne-a spus Car
men Morar, benefi
ciar.

„ Construcția acestor blocuri a 
durat șapte luni, au fost con
struite și finisate opt blocuri, 128

I

de apartamente în total, am folo
sit o tehnologie de construcție 
nouă, pentru prima oară în județ. 
A fost și greu, am întâmpinat și 
greutăți, nu am putut să încasăm 
fondurile la timp, dar și cu spri
jinul Primăriei am reușit să fina
lizăm înainte de termen”, ne-a 
informat loan Șendroiu, admi
nistratorul societății Telecerna.

zx

încă 250 de cereri de locuințe la Primăria Deva
„Atunci când este bunăvoință, atunci când cineva este dornic și, 

binențeles, dacă există finanțare și sprijin, iată că poți să faci lucruri 
de o calitate deosebită ca aceste apartamente pe care mulți dintre cei 
ce le privesc și le-ar dori. Poate nu sunt locuințele de lux de calitatea 
și perfecțiunea celor care le-am văzut noi aici. In urmă cu zece ani în
demnam locuitorii municipiului Deva să se orienteze spre a achiziționa 
terenuri în zona aceasta. Unii aufăcufo și astfel sunt peste 100 de case 
care s-au construit deja în zona dealurilor Archia. Probabil în cel mult 
două săptămâni beneficiarii se vor putea muta, noi am făcut repartițile 
deja. La primărie mai sunt circa 250 de cereri depuse, 100 vor fi rezol
vate prin construcția unui bloc turn de garsoniere lângă biserica din 
Micro 15. Iar ceilalți 150 vor intra într-un program de construcție a 
încă două blocuri, până aici vor fi la final zece blocuri", a adăugat Mir
cia Muntean, primarul municipiului Deva.
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„Participăm la o ședință care din capul locului se dovedește a fi una prin care
& se dorește ca președintele României să fie împiedicat să își exercite una dintre

atribuțiile sale fundamentale.” cj> loan Oltean
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Aviz negativ pentru referendum
Parlamentarii au votat, ieri, 
pentru aviz negativ la scrisoa
rea președintelui Traian Ba
sescu privind convocarea unui 
referendum național în aceeași 
zi cu alegerile prezidențiale, 
referendum având ca temă 
Parlamentului unicameral și 
reducerea numărului parla
mentarilor la maximum trei 
sute.

în favoarea avizului negativ, re
comandat de Comisiile juridice, au 
votat 233 parlamentari, fiind înregis
trate 131 voturi "împotrivă".

Deputatul PD-L loan Oltean a 
anunțat anterior că parlamentarii demo- 
crat-liberali vor vota pentru adoptarea 
unui aviz favorabil la scrisoarea preșe
dintelui Traian Băsescu privind convo
carea unui referendum.

Băsescu va convoca 
Referendumul

„Participăm la o ședință care din 
capul locului se dovedește a fi una prin 

care se dorește ca președintele Româ
niei să fie împiedicat să își exercite una 
dintre atribuțiile sale fundamentale”, a 
susținut Oltean. El a reiterat faptul că 
scrisoarea președintelui a fost trimisă la 
Comisiiile juridice în mod neregula
mentar. Oltean a arătat că vidul legisla
tiv a fost acoperit în totalitate prin 
Ordonanța 103, iar invocarea neconsti
tuțional ității ei este o motivație pe care 
un jurist nu poate să o facă sub nici o 
formă. Arătând că nu este nici un ele
ment care să împiedice organizarea 
acestei consultări populare, democrat- 
liberalul a spus că avizul negativ nu va 
împiedica pe președintele Băsescu să 
convoace referendumul. „Acest Refe
rendum nu deschide drumul revizuirii 
Constituției”, a mai subliniat el.

Constituția•>

nu se modifică

Din partea PSD, deputatul Vic
tor Ponta a spus că e suficient să fii par
lamentar ca să știi că modificarea 
Constituției trebuie să urmeze o altă 
procedură. Deputatul a arătat că din 
2010 se va vedea dacă Uniunea Euro
peană cere modificarea Constituției, în 

sensul în care să se renunțe la Parla
mentul unicameral. Referindu-se la Or
donanța de modificare a Legii 
referendumului, Ponta a opinat că ea 
este neconstituțională și neoportună. 
„Temele de campanie electorale ale 
domnului Traian Băsescu și a PD-L 
cred că este cazul să fie prezentate ca 
teme de campanie electorală”, a mai de
clarat el.

18 contra,
12 pentru 
Referendum 
Ia Comisie

Raportul Comisiilor juridice 
reunite la scrisoarea președintelui Tra
ian Băsescu privind convocarea unui 
referendum național în aceeași zi cu 
alegerile prezidențiale cu privire la tre
cere la un parlament unicameral și re
ducerea numărului parlamentarilor la 
maximum trei sute a fost prezentată de 
senatorul Toni Greblă.

Președintele Comisiei juridice 
din Senat a precizat că membrii celor 
două comisii au hotărât cu 18 voturi 
pentru și 12 voturi împotrivă să înain

teze un comun negativ privind solicita
rea șefului statului. El a susținut că avi
zul a fost dat în urma studierii textelor 
Constituției și a Legii referendumului.

Senatorul social-democrat a 
spus că în România nu poate fi organi
zat un referendum pentru că mai multe 
articole din Legea referendumului db 

fost abrogate. Pe de altă parte, el a pre
zentat și punctul de vedere contrar, ex
primat în Comisie, potrivit căruia acest 
vid legislativ a fost acoperit printr-o Or 
donanță de Urgență care își produce 
efectele atâta timp cât nu este declarată 
ca fiind neconstituțională.

Băsescu trimii^Opoziția 
să își înregisWzealianța

Parlamentul îl susțint pt Klaus Johannis 
ca premier

Declarația politică de susținere a iui Klaus Johannis este 
o premieră pentru Parlamentul român, dar care nu are valoare 
juridică, ci doar scopul de a oficializa majoritatea. Declarația 
politică a fost votată cu 252 de voturi pentru și două împotrivă. 
Era nevoie de 236 de parlamentari pentru ca declarația să treacă, 
iar votul nu ar fi fost valabil dacă nu se constata cvorumul.

în timp ce liderii noii majorități consideră declarația de 
susținere a lui Johannis ca pe o mutare importantă în războiul 
cu Traian Băsescu, reprezentanții PD-L se opun acestei inițiative 
parlamentare. „Un act de natură eminamente politic”, a carac
terizat Mircea Geoană, președintele Senatului, declarația Parla
mentului pentru susținerea lui Klaus Johannis ca premier. 
Procedura nu a mai fost folosită și este considerată de PD-L ca 
fiind de natură să provoace „dezordine constituțională”. Pe or
dinea de zi,"punctul referitor la intenția opoziției - PSD, PNL, 
UDMR - și a grupului minorităților figurează sub denumirea: 
„dezbaterea situației politice actuale și adoptarea unei Declarații 
cu caracter politic, conform art. 1, pct. 22 din Regulamentul șe
dințelor comune ale Camerei Dcputaților și Senatului”.

Parlamentarii PD-L s-au retras din ședință la ora 10, sus
ținând că au alte priorități (referindu-se la Colegiul Director al 
PD-L), în vreme ce PSD a anunțat că solicită prelungirea ședin
ței până la epuizarea ordinii de zi. Președintele statului, Traian

Băsescu, a ajuns la ora 10.45 la Colegiul Director al PD-L, iar 
președintele camerei Dcputaților, Roberta Anastase, a părăsit și 
ea sala plenului, la puțin timp după sosirea șefului statului.

Președintele Traian Băsescu a declarat ieri că partidele care 
și-au afirmat majoritatea în Parlament trebuie să se ducă la 
tribunal pentru a-și înregistra alianța, menționând că după 
acest gest ar putea face consultări la Cotroceni, dar nu în
ainte de alegerile din 2012.

întrebat ce mesaj le va da partidelor care îi transmit că există o majo
ritate în Parlament care îl susține pe Iohannis ca premier, Băsescu a spus că 
le va scrie acestora articolele din Constituție referitoare la desemnarea pre
mierului. El a spus că nu a văzut la tribunal partidele care și-au afirmat ma
joritatea, menționând că la tribunal se înregistrează legal coalițiile politice, 
întrebat dacă va face consultări din nou cu partidele, așa cum cer formațiunile 
care miercuri și-au afirmat majoritatea în Parlament, Băsescu a spus că nu 
există motiv. El a explicat că partidele ar trebui să meargă la tribunal, să se 
înscrie drept alianță electorală și că după alegerile din 2012 consultările men
ționate ar avea temei.

Potrivit Legii partidelor politice, dacă nici unul dintre partidele politice 
participante la scrutin nu a obținut majoritatea absolută în Parlament, partidele 
politice cu reprezentare parlamentară pot constitui coaliții pentru asigurarea 
guvernării. Coalițiile nu sunt supuse înregistrării, iar protocolul de constituire 
va cuprinde numai dispoziții privind asigurarea guvernării și a sprijinului par
lamentar.

Geoană îl atacă din nou pe Băsescu
Geoană îl acuză pe Băsescu de impli
carea BNR în disputa politică, îi cere 
lui Croitoru să se retragă.

„A existat și există o instituție din 
statul român pe care actualul președinte 
nu a târât-o în scandal, și aceea este 
Banca Națională a României. Prin selec
tarea unui om de bună calitate din BNR 
președintele, de fapt, atrage într-un joc de 
dispută politică instituția de care avem 
atât de mare nevoie ca un fel de barome
tru de echilibru într-o lume tulburată și în
volburată de actualul președinte”, a spus 
Geoană.

El a făcut încă o dată un apel la 
premierul desemnat Lucian Croitoru. „îl 
rog și pe domnul Croitoru (...) să nu se 
lase târât în continuare într-un joc de im
agine care-i afectează imaginea proprie, 
dar mai rău, afectează și imaginea de im

parțialitate de a BNR”, a susținut liderul 
PSD.

Parlamentul
„se mișcă natural”

De asemenea, Geoană l-a com
parat pe Traian Băsescu cu împăratul 
roman, Nero. „Sentimentul este că asis
tăm la un final de regim politic, asistăm 
probabil la un final de republică, dar în 
mod evident ceea ce face actualul pre
ședinte face actualul președinte sea
mănă foarte mult cu ceea ce făcea acum 
2000 de ani, împăratul Nero, care stă de 
pe deal și se uită cum dă foc la propria 
cetate”, a susținut președintele PSD.

Totodată, el a afirmat că gestul 
pe care Parlamentul îl face este unul 

„natural”. „(..) gestul natural al princi
palului for democratic al României, 
prin care încercăm să dăm un răspuns 
politic la această criză în care actualul 
președinte în mod cinic și deliberat ne- 
a împins... Suntem în faza în care va 
trebui să influențăm prin armele demo
crației deciziile care vor urma (...). De
clarația să fie însoțită de o scrisoare 
semnată de toți parlamentarii acestei 
majorității, care să fie adresată preșe
dintelui României și expusă opiniei pu
blice", a mai spus Geoană.

Liderul PSD a mai comentat și 
gestul PD-L de a părăsi sala de ședință, 
în semn de protest. „Au plecat la o în
trunire de partid și au plecat de fapt să- 
i facă campanie lui Băsescu”", a spus 
Geoană.
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Dominique de Villepin a negat întotdeauna că este implicat în această manipulare în care numele 
unor personalități, între care cel al actualului președinte, au fost adăugate pe listingurî bancare 
pentru a-i discredita, făcând să pară că aceștia dețin conturi secrete.

Iranul sesizează Consiliul de Securitate ONU
Iranul a alertat Consiliul de Securitate al ONU după 
atentatul sinucigaș comis pe teritoriul său duminică de 
rebeli sunniți din cadrul grupării Jundallah, care s-a sol
dat cu cel puțin 41 de morți, între care mai multi coman
danți ai Gardienilor Revoluției

într-o scrisoare publicată marți și adresată președinției Con
siliului, asumată luna aceasta de Vietnam, ambasadorul Iranului 
la ONU, Mohammed Rhazaee, declară că așteaptă din partea Con
siliului să "reacționeze la acest atentat terorist condamnându-1 în 
termenii cei mai fermi". "O astfel de condamnare ar trimite cu si
guranță acestei grupări teroriste și susținătorilor săi un mesaj pu
ternic, potrivit căruia terorismul nu poate fi tolerat oricare ar fi 
autorii, locul în care eSte comis sau forma pe care o ia", adaugă 
scrisoarea.

Trei iranieni, suspectați că au participat la acesț atentat si
nucigaș din sud-estul țării, au fost arestați, a declarat marți un re
prezentant al justiției locale, procurorul din Zahedan, citat de 
agenția FARS.

Zahedan este principalul oraș al provinciei Sistan-Balucis- 
tan, unde a avut loc atentatul, care s-a soldat cu cel puțin 41 de 
morți, între care mai mulți comandanți ai Gardienilor Revoluției, 
armata ideologică a regimului.

Teheranul a acuzat Statele Unite, Marea Britanie și Pakis
tanul că îi ajută pe rebelii sunniți din cadrul Jundallah, care au re
vendicat atacul.

Dominique de Villepin în pragul condamnării Impresii 
din țări străineProcurorul din Paris a cerut, marți, 18 luni de închisoare cu suspendare și o 

amendă de 45.000 de euro împotriva fostului premier Dominique de Villepin în procesul 
Clearstream, o afacfere de denunțare calomnioasă ce l-a vizat mai ales pe Nicolas Sarkozy. 
Procurorul Jean-Louis Marin a spus că de Villepin a aflat despre manipulare și a devenit 
complice prin tăcerea păstrată.

Acuzat mai ales de „complicitate la denunțare calomnioasă”, el risca până acum 
cinci ani de închisoare și zece ani în care nu poate candida pentru o funcție publică. însă

procurorul a cerut 18 luni de închisoare pentru matematicianul Imah Lahoud, autorul listingurilor false, și pentru fostul vi
cepreședinte al grupului aeronautic EADS, Jean-Louis Gergorin, care le-a transmis, anonim, justiției. Procurorul a mai cerut 
oatru luni de închisoare cu suspendare pentru Florian Bourges, stagiar la Clearstrem, care a transmis listingurile mai multor 
persoane, și eliberarea jurnalistului Denis Robert.

Dominique de Villepin a negat întotdeauna că este implicat în această manipulare în care numele unor personalități, 
între care cel al actualului președinte, au fost adăugate pe Iistinguri bancare pentru a-i discredita, făcând să pară că aceștia 
dețin conturi secrete.

Procesul Clearstream, deschis la 21 septembrie, ilustrează rivalitatea feroce dintre Nicolas Sarkozy și Dominique de 
Villepin, care, în momentul faptelor, făceau parte din același guvem, dar erau concurenți în cursa pentru învestitura partidului 
la alegerile prezidențiale din 2007.

Thailandezii „nu au literatură”, în Brazilia se poate cumpăra 
orice, inclusiv „un judecător al înaltei Curți”, iar nicaragua- 
nii sunt „alcoolici”. Acestea sunt câteva dintre părerile unor 
ambasadori britanici, relatate într-o serie de scrisori al căror 
conținut a fost dezvăluit de postul BBC..

Gates neagă neînțelegerile dintre Obama și armată
Secretarul american al apărării, Robert Gates, a respins ieri; orice divergență între administrația 

președintelui Barack Obama și armată privind strategia din Afganistan. Obama se consultă și reflectă 
de mai multe săptămâni la eventuala trimitere a mii de soldați suplimentari în această țară, afectată 
de insurecția talibanilor. Această amânare nu este pe placul Statului Major american, potrivit mai 
multor ziare americane. De exemplu, cotidianul New York Țimes scrie că "frustrarea și nerbădarea 
cresc în rândul militarilor".

într-o conferință de presă organizată după vizita sa la Tokyo, Gates a calificat drept "inexacte 
aceste zvonuri privind dezacorduri". "Aceste articole nu reflectă realitatea (...). Ofițerii noștri și gu
vernul civil cooperează în mod foarte strâns", a afirmat el, precizând că cele două părți se întâlnesc aproape zilnic.

Circa 65.000 de soldați americani sunt desfășurați în Afganistan pentru a susține eforturile împotriva talibanilor.
Prioritar pentru Obama în lupta împotriva terorismului, acest conflict din ce în ce mai sângeros întâmpină o opoziție 

din ce în ce mai mare din partea opiniei publice. Comandatul american de pe teren, generalul Stanley McChrystal, ar cere 
până la 45.000 de soldați suplimentari pentru a lupta împotriva talibanilor și pentru a împiedica al-Qaida să își consolideze 
prezența în această țară.

Până în anul 2006, 
ambasadorii care își înche- 
iau misiunea obișnuiau să 
adreseze o scrisoare minis
terului lor. Unii dintre ofi
cialii britanici alegeau să se 
despartă de misiune într-un 
mod cel ptlțin surprinzător.

într-o astfel de scri
soare, fostul ambasador în 
Nicaragua, Roger Pinsent, 
spunea: „Periferia satelor 
este atât de sordidă,'încât 
șochează un vizitator venit 
din Europa. Fără îndoială, 
nicaraguanul de rând este 
unul dintre sud-americanii

cei mai necinstiți, violenți și alcoolici”.
Nici fostul ambasador britanic în Thailanda nu a fost mai încân

Anglicanii trec la catolicism
O știre șoc din lumea religiei: Vaticanul îi primește cu brațele deschise pe 

anglicani. Acest gest fără precedent a fost motivat de numărul tot mai mare de an
glicani dezamăgiți de biserica lor. Consacrarea femeilor și persoanelor gay ca epis- 
copi și binecuvântarea acordată cuplurilor de homosexuali i-au nemulțumit pe

anglicanii conservatori. Printre cei care și-au exprimat dorința să treacă la catolicism figurează nu mai puțin de 50 de episcopi.
Biserica Anglicană s-a înființat în 1534, când regele Angliei, Henric al VIB-lea și-a desprins regatul de sub tutela 

Papei, care nu i-a acordat dreptul de a divorța de soția sa, Caterina de Aragon. Dorind să o ia de soție pe Anne Boleyn, 
pentru a avea urmași, Henric s-a autoproclamat drept singurul conducător al Bisericii Angliei, titlu care a fost preluat de toți 
monarhii britanici.

tat de timpul petrecut acolo. Anthony Rumbold, ambasador in Thai
landa din 1965 până în 1967, a scris: „Nu au nici un fel de literatură, 
nici un fel de artă picturală și au o muzică foarte ciudată. Au împru
mutat de la alții sculpturile, ceramica și dansul lor. Arhitectura lor este 
monotonă, iar decorațiunile interioare sunt oribile”.

Poate cel mai nemulțumit dintre toți oficialii britanici a fost John 
Russell.(foto), fost ambasador in Brazilia. El susține că în Brazilia se 
poate cumpăra absolut orice, „de la un permis de conducere, până la 
un judecător al înaltei Curți”.

Michael Weir, fost ambasador in Egipt, nu s-a lăsat nici el mai 
prejos. Acesta a scris: „în Egipt, glumele pe seama autorităților par a 
fi un sport național”.

Cât despre africani, „aceștia nu numai că nu au nimic împotrivă 
să-și taie diverse părți din corp, dar consideră că o astfel de procedură 
este un triumf al chirurgiei estetice”, a scris David Hunt, fost ambasa
dor în Nigeria.
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Introduceți in gnla de mai sus următoarele cuvinte: 
ABA, ABĂTUT, ABIL, AGĂȚA, AGITA, ALI, 

ALITERAȚIE, AMt ASIMILAȚIE, AVAR, 
AVUTĂ, CERE, CRAPATE, DISCROMATĂ, 
DISPLĂCUTĂ, ELE, EVITAT, INTRATABIL, 

INTRAVENOS, LACĂTE, MATĂ, OT, 
PREPARA, RATATĂ, RE, STRAT, 

STRECURAȚl, TAȚI, TITULATURI, 
TOTALITARI, UNA, UT.

Petru Ardelean - ARAD 
I

Viorel Naghi - VLADIM1RESCU
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ANUNȚ PUBLIC
*

ANUNȚ PUBLIC
SC BILLA ROMANIA SRL cu sediul în lo

calitatea București, str. Barbu Văcărescu, nr. 154- 
158, sector 2, anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Complex Comercial BILLA”, situat în localitatea 
Deva, str. Zarandului, nr. 6, jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului.

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara 
și Primăria comunei Turdaș, titular al proiectului, 
anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Ca
nalizare menajeră în localitatea Pricaz, comuna Tkir- 
daș, jud. Hunedoara”, situat în Pricaz, com.Tkirdaș, 
jud. Hunedoara.

Informații se pot obține Ia sediul A.P.M. Hune
doara, din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, de luni până 
joi (8 - 16,30) și vineri (orele 8 -14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. C.N.H. S.A. - PUNCT DE LUCRU 

HOTEL ONIX cu sediul în localitatea Petroșani, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Hotel și res
taurant ONIX”, situat în localitatea Petroșani, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 73, jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului.

Mică publicitate
A

închiriez urgent spațiu comercial, 
2500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile și dotările necesare.

Tel. 0745.595.045

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. 
Preț de fabrică 17,50 ron, negociabil. 

Informații la tel. 0254-228 748.
9

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bliză de bon, 
IA 7 SPALĂRI 
UNA GRATIS

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* -persone juritice

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei 
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Bonus: •

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 
alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
sațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică pu
blicitate

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de soli
citările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vinen

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

Vând apartament 2 camere, parter, 
bloc de cărămidă, contorizat în totalitate, 

localitatea Simeria.
Preț 80.000 ron.

Aleea Neptun, bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE
- Persoane fizice -

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei 
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
I

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

Societate comercială angajează 
ospătar și paznic

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

! (text maxim 50 de cuvinte)

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

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
I Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l
; și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din
• centrul Devei fia „gang”, cum spun devenii).
■ Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea
■ lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
; cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta-
! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)



J

"Ceafa română distra „e pe Rangers", este titlul agenției SportingUfe: "Totul a men extrem 
1 » de prost pentru li alter Smith si băieții săi, seara îneheindu-se eu un penibil 1-4.

Unirea merită felicitări pentru prestația sa fantastică"
Sport

Joi, 22 octombrie 2009

Unirea Urziceni, victorie istorică
în Liga Campionilor
Echipa Unirea Urziceni a în
vins, marți, în deplasare, cu 
scorul de 4-1 (1-1), formația 
scoțiană Glasgow Rangers, în 
etapa a IlI-a a grupei G a Ligii 
Campionilor, obținând astfel 
prima victorie în această com
petiție.

Scorul a fost deschis de echipa 
scoțiană după numai două minute de joc: 
lovitură de colț pentru gazde, balonul a 
ajuns la Mendes, care a șutat de la 20 de 
metri, lovitura sa fiind deviată de Ri
cardo Vilana în propria poartă.

Echipa pregătită de Dan Petrescu 
a egalat în minutul 32, prin Bilașco. Ti- 
beriu Bălan a șutat în careu pentru Bran- 
dan, argentinianul a centrat în fața porții, 
de unde atacantul echipei Unirea Urzi
ceni a trimis în poarta apărată de 
McGregor.

în minutul 38, portarul Daniel 
Tudor a apărat un penalty executat de 
Davis, după un henț în careu al lui Bruno 
Fernandes.

Unirea Urziceni a preluat condu
cerea pe tabela de marcaj, scor 2-1 în 
minutul 49: un șut al lui Iulian Apostol 
este deviat cu călcâiul de Bruno Fernan
des, balonul fiind ușor atins de Lafferty 
înainte de a intra în poarta scoțienilor.

Zece minute mai târziu, Unirea 
Urziceni s-a distanțat la 3-1, printr-un 
nou autogol al celor de la Glasgow: Ti- 
beriu Bălan a executat o lovitură liberă 
de pe partea stângă, iar 
McCulloch își trimite în 
propria plasă cu capul, de 
la 8 metri.

Scorul final, 4-1 . 
pentru Unirea Urziceni, a 
fost stabilit în minutul 65, 
de Brandan, care a șutat 
puternic spre poartă, din 
afara careului, fără șansă 
pentru portarul McGre
gor.

Glasgow Rangers: 
1. McGregor - 16. Whit
taker, 6. McCulloch, 3. 
Weir, 5. Papac - 8. Thom
son - 14. Naismith, 7. 
Davis, 4. Mendes (27. 
Lafferty '46), 11. Rothen 
(10. Novo ’66) - 18. Mil
ler. Antrenor: Walter 
Smith.

Unirea Urziceni: 
74. Tudor - 24. Maftei, 
16. Nicu (11. Onofraș 
T9), 6. Galamaz, 22. 
Bruno Fernandes, 19. 
Brandan - 21. T. Bălan 
(30. Frunză ’75), 18. Ri-

cardo, 32. Apostol, 9. Varga (10. Pădu
reții '89) - 7. Bilașco. Antrenor: Dan Pe
trescu.

"Rangers umilită de oamenii lui Dan Petrescu ", a titrat Daily Mail. 
"Rangers a trăit o noapte a umilinței, prăbușindu-se după 1-4 cu Unirea. 
Drama a venit în urma unei serii de erori catastrofale", a scris sursa citată.

"Euro șoc pe Ibrox ", a titrat site-ul oficial al grupării scoțiene. "Ran
gers s-a prăbușit după o seară oribilă ", a notat sursa amintită.

"Rangers trăiește un coșmar în fața unor români dezlănțuiti", "Tor
tură pe Ibrox", "Rangers în colaps", "Reputațiepătată" și "Unirea a uluit 
Ibroxul", sunt câteva dintre aprecierile cotidianului The Guardian.

"Ceata română distruge pe Rangers ", este titlul agenției SportingUfe: 
"Totul a mers extrem de prost pentru Walter Smith și băieții săi, seara în- 
cheindu-se cu un penibil 1-4. Unirea merită felicitări pentru prestația sa fan
tastică ".

Postul STVa comentat: "Glasgow Rangers, stâlcită în bătaie. Greșeli, 
autogoluri, penalti ratat, e greu să găsești scuze pentru Rangers. Unirea n-a 
arătat precum campioana lumii și nu are nici măcar un jucător care să coste 
mai mult de un milion. Românii au dominat și au câștigat la scor, jenant pen
tru Rangers. Publicul a început să părăsească arena încă din minutul 65. 
Suporterii lui Rangers au huiduit copios jocul  favoriților. Stadionul s-țț gol: 
pentru că echipa scoțiană nu a arătat nimic fanilor".

"Freneticii români au doborât-o pe Rangers ", a titrat Teamtalk: "Spe
ranțele lui Rangers au fost puse la pământ într-o manieră zdrobitoare de 
Unirea Urziceni".

Sky Sports a precizat că Unirea a obținut o victorie convingătoare la 
Glasgow: "Rangers, lovită zdravăn pe un Ibrox înmărmurit".

"Rangers, șocată după un spectacol-horror în fața unei echipe mici. 
Unirea a marcat de patru ori într-o seară umilitoare pentru Rangers ", a scris 
Daily Record.

"Unirea a umilit-o pe Rangers, administrându-i a doua înfrângere cu 
4-1 acasă ", a notat BBC.


