
Revoluția după
20 de ani

După 20 de ani de la evenimentele din De
cembrie 1989, Glasul Hunedoarei a cerut părerea 
tevenilor despre mișcarea de acum două decenii 

și despre evoluția țării în timpul scurs de atunci.
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Lucrările de salubrizare
se scumpesc de anul viitor CJ 4

Tarifele pentru lucrările de salubrizare a căilor pub
lice vorfi majorate începând cu 1 ianuarie. S.C. Salubri
tate S.A. Deva a depus un memoriu privind propunerea 
de majorare a tarifelor pentru lucrările specifice de salu
brizare din municipiul Deva.

Moș Crăciun
a venit la Centrul Social pag. 4
din Hunedoara

Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
„lancu de Hunedoara” au făcut donații din propriile salarii 
pentru a putea oferi un Crăciun cât mai fericit copiilor de la 
Centrul Social din municipiul Hunedoara.

"991 MMMihf Â

El R - Euro: 4.2U9
l SI) - Dolarul american: 2.9368 
GBP- Lira sterlină: 4.7389
X H - Gramul de aur: 105.2073

Cum și-au petrecut politicienii

Sursa: B \R
sfârșitul lumii ceaușiste ►

Din cuprins

O Programul unităților bancare
în perioada
Crăciunului și Revelionului 
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Peste 20 de morți din cauza 
frigului și trafic dat peste cap 

-în Europa
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©Chiriile pentru parcări 
vor fi majorate
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► Festivități dedicau 
Revoluției de la VJ89

Mu multe ■ nanir'-C'-rj-; prilej ui re de împli
nirea 4 de sm de la R.evr-turia de la 1989 au 
tec a-, râzi in Deva și Hunedoara. Festivitățile 
de ia Deva debtitsxri i) va T. ... Xf-uumen- 
'.il Er ritraniis a 1 •:

LA MULȚI ANI!

Frt-f^ctu t județului Hun^dc sra 

DORIN OLIVIU GLIGOR

Crăciunul ește 'ări; ătoarea 
speranței:

în preajma Crăciunului 
speranța i lumina nașterii 
Mântuitorului inunda inimiile nca.stre 
\sta este de fapt ‘»piriujl ''ărbâtorifor 
Bucuria speranța dr- mai bine 
bunătatea pe care le imprtâ^im cu cei 
de lângă noi

șl dacă Crâc;un«:| e?te >.• 
sărbătoare a speranței sper ca anul 
2010 să fie unul al certitudinilor, I n an 
iii cate să fim mai buni, mai inir-u-pti 
mai toleranți

D o 7 t- s r - ă t t t r * r
.Hunedoren!l« sâ'rtet.«n fericii și am 
«n nvu căi m.J «ar'

Povestea becurilor...
de C răciun

Pentru lumințele de Crăciun, trebuie să-i mulțumim 
domnului Edison. Thomas Edison. Știm că celebrul inven
tator a fost o mare figură de om, cochetând cu publicitatea 
încă de la jumătatea secolului XIX. în realitate, nu Edison 
a inventat becul, ci un elev de-al său, Sir Humphry Davy. 
Thomas...
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Retd» zilei

Sos
Cumberland

X ► PROGNOZA METEO

ZIUA *
MIN MAX

Deva: 1 2

Petroșani: -1 0

Hunedoara: 1 2

Hațeg: 0 1

Brad: 1 2

Orăștie: 1 2

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -2 1

Petroșani: -6 -2

Hunedoara: -3 0

Hațeg: -3 0

Brad: -2 1

Orăștie: -3 0

Ingrediente:
200 g marmeladă de coa

căze, 300 g portocale, 300 g lă- 
mîie, 25 g muștar, 100 ml vin 
alb, 25 ml oțet, sare.

Mod de preparare:
Se curăța portocalele și 

lămâile de coajă. Marmelada, 
muștarul, vinul, oțetul și circa 6 
g sare se fierb la foc domol. Se 
storc lămâile și portocalele și se 
adaugă zeama în sos, se mai dă 
în clocot și se pasează sosul. 
Coaja de la o lămâie se taie 
julien, se fierbe circa 20 min., 
se scurge apa și se adaugă la 
sos. #

Se servește rece.

Timp de preparare:
30 min.
Complexitate: redusă
Porții: 6

Amjjlgsarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

► DN7 Halta Geoagiu - 
Orăștie

► DN7 Orăștie - Spini

► DN 7 Spini - Simeria Vece
- Simeria

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada .

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

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

► HOROSCOP
Astăzi vei avea parte de o zi agitată din toate punctele de vedere. 

Cu răbdare și puțin tact vei reuși să calmezi spiritele și să îți re
zolvi unele probleme care nu mai sufereau amânare. Acasă vei fi 
solicitat să ajuți la pregătirile de Crăciun.

Partenerul s-ar putea să te dezamăgească în dragoste. Nu poți 
decât să accepți ce se întâmplă și să o iei de la capăt. Încearcă să 
nu te descurajezi și să vezi partea plină a paharului. încearcă să îți 
gesești o activitate care să te binedispună.

Iți priește să te revezi cu vechi cunoștințe. Vei afla vești care te 
vor surprinde plăcut și vei dori ca ziua să nu se mai termine. Spre 
seară ar fi bine să îți faci timp pentru partenerul de viață pe care l- 
ai cam neglijat în ultima vreme.

Viața sentimentală poate să-ți aducă mari bucurii. Nu te lăsa d 
de val dacă este vorba despre aventuri. Este bine să te bazezi pe lu
crurile stabile, care în timp vor rezista. Tentația e mare, dar dacă 
te riști vei pierde de unul singur.

Azi vei fi foarte preocupat de unul sau mai multe proiecte care 
trebuie finalizat până la sfârșitul anului. Colegii îți vor da o mână 
de ajutor, trebuie doar să nu mai fi atât de încăpățânatat. Pe plan 
afectiv, lucrurile încep să se complice.

O zi destul de lejeră. Faci cumpărături, te relaxezi și ești fru
moasă, așa cum nu ai mai reușit de mult timp să te răsfeți. Efortu
rile tale vor fi apreciate de cei dragi care vor remarca schimbarea 
la tine.

Vei avea de făcut o călătorie de afaceri de care afli în utimul mo
ment. Nu e tocmai conform planurilor tale, dar te vei adapta. Te 
poți baza pe ajutorul unui prieten, în rezolvarea unor probleme pe 
care nu reușești să le rezolvi singur.

Reglează-ți conturile acasă. Nu păstra ranchiună și resenti
mente, ci încearcă să le aduci în discuție, fără a fi exagerat de cri
tic. Mai bine explici cum anume te afectează emoțional atitudinea 
celui sau celor cu care ești în acest război surd, de-o bună vreme
încoace.

Devii foarte comunicativ, iar discuțiile pe care le ai cu diverse 
persoane iți aduc lămuriri utile sau interesante asupra problemelor 
care te preocupă. Dacă depășești acest hop vei avea nevoie de 
multă, multă relaxare.

Bancurile zilei
Legile lui Murphy
© © ©

Dacă un om de știință crede că 
cercetarea ta este mâi importantă 
decît a lui, va abandona ceea ce 
făcea el și se va apuca de ceea ce faci 
tu.

© © ©
Dacă experimentul a reușit, în

seamnă că ai folosit un echipament

defect.

© © ©
Când un savant distins, dar în 

vârstă, afirmă că ceva este posibil, 
are întotdeauna dreptate. Când el 
afirmă că ceva este imposibil, e 
foarte probabil că el greșește.

© © ©
Singurul mod de a descoperi li

mitele posibilului este să mergi din
colo de ele, către imposibil.

Devii intolerant în familie, iar asta provoacă dispute. Degeaba 
ești intransigent, pentru că nu poți câștiga astfel. Este mai bine să 
recunoști că ai greșit. Preferi să inter acționezi mai puțin cu cei din 
jur și să-i observi de la distanță.

Ești pus pe fapte, nu neaparat mari, dar multe. Din păcate, sta
rea de agitație te face nervos și poți să îi repezi chiar și pe cei 
dragi, dacă ai impresia că nu sunt de acord cu ceea ce faci. Puții. 
calm nu strică.

Păstrează problemele pentru tine însuți. Nu mai povesti la toata 
lumea ce ai pățit. Fiecare dintre noi are propriile sale probleme. 
Dacă vrei să vezi cum fuge lumea de lângă tine, atunci expune-ți 
problemele. Acasă ești vesel și afectiv cu cei din jur.

© © ©
Orice tehnologie suficient de avan

sată se apropie de magie.

© © ©
Fiecare problemă rezolvată gene

rează (cel puțin) o problemă nerezol
vată.

© © ©
Un experiment trebuie considerat 

reușit dacă nu mai mult de jumătate din

date trebuiesc înlăturate pentru a cores
punde teoriei date.

© © ©
Ceea ce contează cu adevărat este 

numele pe care reușești să-l impui fap
telor și nu faptele în sine.

© © ©
Productivitate = (Numărul secreta? 

relor * viteza maximă dactilo) / Numă
rul savanților.

© © ©
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Eroii Revoluției au murit frumos în vreme ce noi, supraviețuitorii, 
& am continuat să trăim urât...

Zum și-au petrecut politicienii sfârșitul lumii ceaușiste
loanțe, sânge, durere și la- 
~imi de tot felul puseseră stă
vilire pe România cea de 
"um 20 de ani. Revoluția a*
ichis un capitol sinistru al is
triei. „Jos Ceaușescu! Liber- 
ite! Alegeri Libere!”, erau 
ivintele care răsunau pe stră- 
le întregii Românii în urmă 
i 20 de ani Eroii Revoluției 
u murit frumos în vreme ce 
oi, supraviețuitorii, am conti- 
uat să trăim urât... •

Cotidianul GLASUL HUNE- 
OAREI a aflat pentru dumneavoastră 
: făceau la revoluție câțiva dintre 
jlit'cjenii hunedoreni. in Deva, Tim- 
oara, Hațeg ori prin alte părți ale țării 
scare dintre ei a trăit într-un mod spe- 
al acest moment.

Gligor a trăit 
Revoluția 
la Timișoara

„Am fost printre aceia care au ieșit 
■•fradă, pe 16 decembrie”, își aduce 

ce prefectul Dorin Gligor care era 
; atunci student în Timișoara. „Am 
>st pe străzi când în jurul meu au în- 
:put să moară oameni... Nu ne 
□ream decât libqptate și alegeri 
bere... Păcat însă că s-a așternut un 
îl al uitării. Din păcate cei care au 
imas în viață nu s-au ridicat la nivelul 
oilor... Marele câștig rămâne însă

Oriunde se aflau în momentul 
acela, românii au aflat rapid vestea că 
s-a pornit o revoluție. Pe deputatul Lau- 
rențiu Nistor noaptea dinspre 21 spre 
22 decembrie 1989 l-a prins tocmai în 
județul Arad, la Sebiș. Se afla acolo în 
interes de serviciu. Acolo a întâlnit oa
meni care veneau dinspre Timișoara și 
care au adus vestea că s-a pornit o rev
oluție. “Pe la 2 noaptea a venit un băr
bat din Arad și povestea că femeile și 
copiii s-au urcat pe tunuri și au băgat 
flori în țevile armelor. A doua zi, pe la 
12, am fost anunțați să deschidem tele
vizorul și să ne uităm că a fugit 
Ceaușescu. Am rămas fără grai. Imediat 
după asta lumea a ieșit în stradă. Noi 
am plecat spre casă”, spune Laurențiu 
Nistor. Și „acasă” oamenii ieșiseră pe 
stradă și își strigau libertatea. “Lumea 
se săturase nu atât de comunism, cât de 
cultul lui Ceaușescu și-de îngrădirile 
care existau pe atunci. Din păcate, 
astăzi ne îndreptăm din nou spre un 
regim totalitar”, explică deputatul 
hunedorean.

“Sacrificiul 
celor de atunci 
e demn de respect”

Unul dintre oamenii care a ieșit în 
stradă și care a proclamat victoria rev

libertatea pe care am obținut-o”, 
povestește Dorin.Gligor.

Nistor încă mai are 
nostalgii comuniste

oluției la Deva este Gheorghe Firczak, 
deputat din partea minorității rutene. 
“Piața din fața Palatului Culturii era 
arhiplină de oameni. Toți se bucurau și 
scandau împotriva dictaturii comuniste. 
Sacrificiul celor care și-au pierdut 
atunci viața este unul demn de respect. 
Din păcate, însă, nu s-au realizat toate 
acele schimbări radicale la care visam 
cu toții”, este de părere Gheorghe Fir
czak.

Timiș împărțea
arme

loan Timiș, acum deputat PNL în 
Parlamentul României, susține că el 
este cel care a condus acum 20 de ani 
revolta în orașul Hațeg. „Am vrut să 
merg la Timișoara, dar până la urmă am 
rămas la Hațeg și am condus ostilitățile 
de aici. Am dat arme la oameni. 2.500 
de arme am împărțit. Eu cred că a mer
itat să luptăm atunci și indiferent ce se 
întâmplă acum, lucrul acela trebuia 
făcut. Nu mai e treaba revoluționarilor 
ce s-a făcut după aceea. Noi am făcut 

un lucru care a schimbat istoria”, spune 
loan Timiș. Cu toate că a fost în mi
jlocul vâltorii, loan Timiș nu are certi
ficat de revoluționar. Spune că nu 
bucata aceea de hârtie contează, ci ceea 
ce a izbândit să facă atunci.

Inișconi era îngrozit 
pe mâna cui 
au încăput

Acele zile de sfârșit de decembrie 
1989 îi trezesc triste amintiri și acum 
subprefectului loan Inișconi. La fel ca 
toată lumea, a ieșit și el în stradă. 
Fiecare avea în mână ce apucase: bețe, 
bastoane, cozi de mătură. “îmi aduc 
aminte că în ziua de 23 decembrie am 
ieșit cu un coleg pe stradă și m-a apucat 
groaza când am văzut că pe mâinile 
unor copii au ajuns arme. S-ar fi putut 
întâmpla o tragedie. La un moment dat, 
cineva a aruncat din balconul Primăriei 
un cartuș și toată lumea adunată acolo 
s-a trântit la pământ”, își amintește loan 
Inișconi. El consideră că sacrificiul 
făcut de oamenii care au murit a fost 
prea mare comparativ cu ce s-a realizat 
în cei 20 de ani care au trecut de la Rev
oluție.

„Lipsește
o curățenie morală 
a poporului român”

Pe de altă parte, parlamentarul eu
ropean luliu Winkler este unul dintre 
cei care nu a ieșit în stradă, nu a scandat 
și nici nu a simțit acel suflu al revoluției 

de atunci. Și nici acum nu crede că acea 
schimbare a fost făcută așa cum trebuie. 
“Aflasem și eu de evenimente, căci la 
fel ca foarte mulți români, ascultam 
Radio Europa Liberă. Pe lângă asta eu 
fusesem student la Timișoara până în 
1988 și mai aveam prieteni acolo, 
colegi mai mici care prin 15-16 de
cembrie au început să vină spre casă și 
să povestească ce se întâmpla acolo. 
Dar eu, pur și simplu nu simțeam pro
funzimea schimbării care urma să fie. 
Parcă nu aveam încredere nici în aceea 
ce vedeam la TV, nici în ceea ce 
auzeam de la alții”, povestește luliu 
Winkler. Nu a ieșit în stradă, ci și-a 
continuat viața în mod obișnuit. Mergea 
la serviciu și venea acasă. “Nu contest 
schimbarea, dar până la un punct. Și ce 
mă dezgustă cel mai mult este tot circul 
acesta cu foștii revoluționari. Eu știu 
foarte bine'cine a ieșit în stradă și în 
Hunedoara și în Deva și, nu pot să am 
nici un respect față de acei închipuiți 
revoluționari care au apărut după re
voltă”, este de părere europarlamen- 
tarul hunedorean. După 20 de ani de la 
revoluție, luliu Winkler se mai întreabă 
încă despre sensul revoluției. „E ade
vărat că averp libertate și nu contest 
valorile democrației, dar lipsește o

curățenie morală a poporului roman, 
care dacă nu s-a făcut acum 20 de ani, 
nu mai are cum să fie făcută azi. în 
România nu e numai o criză financiară, 
ci mai ales una morală", este de părere 
luliu Winkler.

Elena Matieș Iancău

-ț-Sfântul
Sfinta Muceniță Anastasia Romana

9

izbăvitoarea de otravă
Sfânta și preaviteaza Muceniță Anastasia a trăit 

în Roma, pe vremea împăratului Dioclețian. Era fiica 
unui elin, cu numele Prepexastu, și al unei creștine cu 
numele F'austa.

A învățat credința creștină de la mama ei, iar 
Sfintele Scripturi de la un bărbat insuflat de Dumnezeu 
și binecredincios, cu numele Hrisogon. .

Părinții au măritat-o cu un elin, numit Publie. 
Din pricina necredinței lui, sfânta se purta cu el fără 
dragoste; se prefăcea totdeauna bolnavă, ca să nu aibă 
nici o legătură cu el.

Se îmbrăca cu haine proaste si sărăcăcioase; stă- . 
tea de vorbă numai cu femei nevoiașe; slujea pe ascuns 
pe cfei ce pătimeau pentru^Hristos, intpa în închisorile

în care se aflau, le spăla și le ungea rănile cu untde
lemn și le dădea hrană potrivită, însoțită fiind tot
deauna de o slujitoare.

Pentru toate aceste fapte, întâi a fost închisă de 
soțul ei, că îi știa faptele. S-a întâmplat însă că soțul ei 
s-a înecat într-o furtună pe mare.

Rămasă liberă, Anastasia a împărțit toate averile 
ei săracilor. După aceea, fără să se mai teamă, șlujea 
celor ce pătimeau pentru Hristos; pe cei care mureau 
îi lua și-i îngropa cu cinste. A îndemnat pe mulți la mu
cenicie.

A fost prinsă, supusă la clanuri de mulți ighemoni 
împreună cu alte femei. In timpul chinurilor și-a luat 
cununa muceniciei.
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Devenii se vor putea bucura de venirea Anului Nou în Piața Victoriei, în fața
Casei de Cultură “Drăgan Munteanu”. Pentru organizarea “Revelionului 2010”
vor fi alocați de la bugetul local 15.000 de lei.

■ Â

Datorită pompierilor
Moș Crăciun— ---------------------

a venit la Centrul Social din Hunedoara
Accident grav
Ia Peștiș

Un accident grav s-a petrecut 
ieri la ora 6,30, pe DJ 687, la ie
șirea dirr muncipiul Hunedoara 
spre Deva, pe raza localității Peș
tiș.

In evenimentul rutier au fost 
implicate două autoturisme, vic
tima accidentului fiind transpor
tată la spital, cu leziuni grave. 
Șoferul Flavius S., de 37 de ani, 
care conducea un autoturism în
matriculat în Italia, s-a angajat în 
depășirea unui microbus și a 
acroșat la revenirea pe banda sa 
în partea stângă spate autoturis
mul condus de Virgil N., de 59 
ani, din Hunedoara.

In urma impactului, Flavius 
S. a fost accidentat.

Chiriile 
pentru parcări 
vor fi majorate

Consiliul Local Deva a hotă
rât ca începând de anul viitor, 
chiriile anuale pentru parcările 
neacoperite, arondate blocurilor 
din municipiul Deva să fie la pre
țul de 79 de lei pe an fără TVA, 
pentru persoanele fizice, iar pen
tru persoanele juridice, suma se 
va ridica la aproximativ 240 de 
lei, fără TVA.

De asemenea, valoarea chiriei 
anuale pentru parcările acoperite 
cu copertină va fi de 1.512 de lei 
pentru persoanele fizice și de 543 
de lei pentru persoanele juridice. 
Prețurile nu includ TVA.

Prețurile au fost calculate în 
funcție de indicele de inflație co
municat de Direcția Județeană de 
Statistică.

Prin urmare, s-a considerat a 
fi necesară indexarea acestor re- 
devențe, precum și majorarea 
chiriilor cu aproximativ 30 la 
sută.

Revelion 2010 
organizat 
de Primăria Deva

Devenii se vor putea bucura 
de venirea Anului Nou în Piața 
Victoriei, în fața Casei de Cultură 
“Drăgan Munteanu”. Pentru or
ganizarea “Revelionului 2010” 
vor fi alocați de la bugetul local 
15.000 de lei din veniturile pro
prii.

în același timp, Primăria 
Deva va face și alte demersuri 
pentru a atrage fonduri și din do
nații și sponsorizări în cuantum 
de până la 10.000 de lei.

în cazul în care există surse 
încasate din donații și sponsori
zări acestea se vor utiliza potrivit 
destinației stabilite prin contra- 
tele de sponsorizare.

Maria Bulz

Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara” au făcut do
nații din propriile salarii pentru a putea oferi un Crăciun cât mai fericit copiilor de la Cen
trul Social din municipiul Hunedoara.

Cei 25 de micuți aflați în îngrijire la Centru au primit ieri cadouri în valoare de 1.500 lei din partea 
pompierilor. Copiii au primit jucării, fructe, dulciuri și băuturi răcoritoare. în schimb, au oferit și ei un 
cadou pentru „oamenii focului”, organizând un concert de colinde.

Mândri de vizita pompierilor, copiii au făcut poze cu reprezentanții acestora, inspectorul șef, maior 
Viorel Demean și cu adjunctul inspectorului șef, locotenent colonelul Ion Nasta.

Maria Bulz

X

Lucrările de salubrizare
se scumpesc de anul viitor
Tarifele pentru lucrările de sa
lubrizare a căilor publice vor 
fi majorate începând cu 1 ia
nuarie. S. C. Salubritate S.A. 
Deva a depus un memoriu pri
vind propunerea de majorare a 
tarifelor pentru lucrările speci
fice de salubrizare din munici
piul Deva.

Motivele invocate de Societatea 
de salubritate pentru majorarea de tarife 
constă în majorarea de prețuri și tarife 
prin influențele asupra valorilor prețu
lui cost,’creșterea ratei inflației care a 
condus la majorarea prețurilor la mate
riale, energie, combustibil, precum și 
indexarea salarilor, creșterea prețurilor 
la taxele de drum (rovignetă, RCA, au
torizații de transport). Majorarea tar
ifelor a fost aprobată ieri, în cadrul 
ședinței de Consiliu Local al municipi
ului Deva.

Noile tarife ale
S.C. Salubrităte S.A.

Tarifeje propuse de către soci
etatea de salubritate începând cu data

de 1 ianuarie 2010 sunt: pentru 
colectare, transport pentru precolectare, 
colectare și transportul deșeurilor mu
nicipale 142,86 lei/tonă, măturat 
mecanizat 18,36 lei/1000 mp, măturat 
manual carosabil 12 lei/1000mp, în
treținerea străzilor 4,36 lei/1000mp, 
golire coșuri 0,94 lei/buc, curățat rigole 
171 lei/1000mp, transport deșeuri 
stradale 2,04 lei/t/km, stropit carosabil 
7,57 lei /lOOOmp, spălat carosabil 12,51 
lei/1000mp, colectare, transportul de
pozitarea și valorificarea deșeurilor vo
luminoase 95 lei/tonă. Tarifele nu 
includ TVA și se vor aplica facturilor 
emise începând cu 1 ianuarie 2010.

Comparativ, tarifele practicate de 
S.C. Salubritate S.A. Deva până acum 
au fost: pentru colectare, transport pen
tru precolectare, colectare și transportul 
deșeurilor municipale 95. lei/tonă, mă
turat mecanizat 8 lei/1000mp, măturat 
manual carosabil 5,6 lei/1000mp, în
treținerea străzilor 2 lei/1000mp, golire 
coșuri 0,551ei/buc, curățat rigole 100 
lei/1000mp, transport deșeuri stradale 
1,3 lei/t/km, stropit carosabil 3,49 lei 
/lOOOmp, spălat carosabil 7,45 
lei/1000mp, colectare, transportul de
pozitarea și valorificarea deșeurilor vo
luminoase 95 lei/tonă.

Accident grav pe DN 7
Trei pasageri ai unui autotu
rism au fost răniți grav, într-un 
accident rutier care s-a produs 
ieri dimineață, în jurul orei 
7,40, pe DN 7 pe raza localită
ții Leșnic.

Din primele cercetări ale poliției, 
se pare că șoferul a adormit la volan, 
după care a intrat pe contrasens, lovind 
autotrenul care circula pe direcția 
Deva-Arad. Din cauza accidentului 
traficul rutier a fost blocat aproximativ 
45 de minute pe ambele sensuri ale dru
mului.

Trei victime au ajuns 
în spital

Conducătorul unui autoturism Ed
uard G„ 18 ani, din municipiul Hune
doara, în timp ce circula din direcția 
Arad - Deva, pe raza localității Leșnic,

fiind extrem de obosit a adormit la 
volan și a intrat pe sensul opus de cir
culație, unde a intrat în coliziune cu 
roata stânga spate a unui autotractor 
marca Mercedes-Benz, condus regula
mentar de Dumitru P., de 33 de ani, din 
orașul însurăței, județ Brăila. Șoferul 
Fordului a pierdut apoi controlul auto
turismului care a intrat în derapaj și a 
intrat în coliziune frontală cu autotrac
torul marca Mercedes - Benz, condus 
regulamentar pe sensul de circulație 
Deva-Arad de Gelu M., de 33 de ani, 
din orașul însurăței, județ Brăila. în 
urma accidentului, conducătorul auto
turismului, Eduard G. și alți doi 
pasageri ai autoturismului condus de 
acesta, au fost răniți. Polițiștii au în
tocmit dosar penal pentru comiterea in
fracțiunii de vătămare corporală din 
culpă.

Maria Bulz

Prețul energiei termice 
rămâne același
Tarifele locale pentru energia termică rămân aceleași și pen
tru anul viitor. Prețurile locale de referință sunt unice, indi' 

irent de tipul și structura instalaților de producere, transport, 
distribuție și furnizare sau de combustibilii utilizați

Suma alocată din bugetul local la capitolul subvenții este de 22,51 
lei/Gcal-subvenție la un consum de 80.000 Gcal, reprezentând un necesar de 
fonduri pentru anul 2010 de 1.800.800 lei.

Tarifele locale pentru energia termică vor fi: energia termică destinată 
agenților economici 69 lei/Gcal fără TVA, destinată populație 82,11 lei/Gca! 
TVA inclus, prețul energiei termice facturate populației 165,59 lei/ Gcal, TVA 
inclus.  .

1 Patru străzi din Deva vor fi 
modernizate

Străzile Nicolae Grigorescu, Alexandru Vlahuță, Traian Vuia și calea de 
I acces între Strada Mihail Sadoveanu și bazinele de apă din municipiul Dr 

necesită lucrări de modernizare. Consiliul local a aprobat ieri alocarea de i 
I duri necesare pentru lucrări. Valoarea devizului general din Studiul de fez

abilitate de ridică la suma de 5.342.757,96 lei. Finanțarea lucrărilor se va-face 
I din bugetul general al municipiului Deva.
i »
j Irina Năstasc

i

A dispărut de acasă
Un bărbat în vârstă de 31 de ani este 

căutat de polițiști. Alin Sorin Todea, din 
Geoagiu, a plecat de acasă în 30 noiem
brie, în jurul orei 13 spunându-i mamei 
sale că dorește să meargă la Alba-Iulia la 
manifestările dedicate Zilei Naționale a 
României. Din acea zi tânărul nu a mai 
revenit acasă. De asemenea, polițiștii au 
mai stabilit că bărbatul a plecat de la 
domiciliul părinților de mai multe ori, fără 
a-și anunța familia, fiind găsit în anul 
2006 în stațiunea Băile-Herculane. Un an 
mai târziu a fost găsit de două ori în Gara
de Nord din București, iar în luna mai a anului 2008 a fost depistat în municip
iul Sibiu. în luna august a aceluiași an, a plecat_din nou de acasă, fund găsit de 
polițiști pe raza stațiunilor Mamaia și Eforie-Nord, jud. Constanța. La-finalul 
acestor „călătorii”Alin Sorin Todea a fost internat în Spitalul de Neuropsihiatrie 
Palazu Mare, jud. Constanța*.

Maria Bulz

La data plecării era îmbrăcat in blue-jeans, vestă tricotată din lână, 
geacă defâș bleumarin, căciulă tricotată neagră cu dungi albe și ghete.

Persoanele care pot furniza informații care să conducă la depistarea sa, 
sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să sesizeze cea mai 
apropiată unitate de poliție.
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‘‘Dialogul interetnic, progresele realizate pe acest târâm își au originea în victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989. De aceea, ne manifestăm recunoștința față de eroii ei, care și-au dat viața pentru 
triumful democrației în țara noastră, față de poporul român.” ,

dr. Gheorghe Firczak

Revoluția după 20 de ani
După 20 de ani de la evenimentele din 
Decembrie 1989, Glasul Hunedoarei a 
cerut părerea devenilor despre mișca
rea de acum două decenii și despre evo
luția țării în timpul scurs de atunci

situația mea cât și de a țării”. Szekely Ludovic, 
croitor pensionar.

trăiește mai prost decât înainte. 
Tinerii nu sunt ajutați. Sistemul 
de învățământ .este mai prost. 
Agricultura a decăzut și nu mai 
avem industrie”. Viorica Bențe, 
casnică.

prea multe lucruri pozitive. Aproape n-a existat o 
evoluție”. Marcel Stoica, operator stație asfalt.

^„Cei care au murit atunci nu trebuiau să 

moară. Și de atunci în loc să mergem spre bine o 
ducem tot mai rău”. loan Trif, zugrav.

în '89 a fost 
revoluție, 

confiscată apoi de 
eșalonul doi al 
comuniștilor care 
au transformat 
totul pentru pro
priul interes. Am 
trăit bine înainte, 
dar acum sunt 
nemulțumit atât de

„în primul rând, nu s-au găsit adevărații 
vinovați pentru morții de la Revoluție. Iar de 
atunci încoace nu simt nici o ameliorare, cred că 
trăim mai rău decât înainte. Acum e un fel de neo- 
comunism și se vede pe cei care ne conduc. Dar

ne merităm soarta. Românii sunt ușor 
influențabili”. Alexandru Mănăstire, electrician.

„Schimbarea din 1989 mi se pare că a adus 
un mare câștig. Unii au monopolizat Revoluția. 
Atunci idealurile au fost altele. în ultimii 20 de ani 
putea fi mai bine. Au existat momente în care fac
torii de decizie ai țării ar fi putut să acționeze alt
fel. Sunt încă foarte multe lucruri care nu 
funcționează. Unul dintre acestea ar fi justiția care 
își bate joc de cetățeni. Totuși consider că 
mișcarea din '89 a fost o schimbare în bine”. Cris
tian Răcășan, administrator firmă.

„Cei uciși în 
Decembrie '89 au 
murit degeaba. Au 
rămas părinți și 
copii care suferă și 
astăzi. Au primit 
prea puțin ajuto? 
din partea statului. 
Comunismul este 
încă la putere. Se

„Am plecat în Germania în 1988 și m-am în
tors acum doi ani. în Decembrie 1989 a fost o 
revoluție. După aceea nu s-a mai întâmplat însă 
nimic. în ultimii 20 de ani nu s-au mai întâmplat

„în 1989 a fost o revoltă care a adus o schim
bare pozitivă, cu toate neajunsurile. A fost bine 
până la un punct, dar de un an suntem în declin 
accentuat”. Anonim, medic.

„Acum 20 de ani a fost o revoluție, dar acum 
cred că teroriștii și comuniștii sunt la conducerea 
țării. Țara a evoluat foarte prost șj am ajuns în 
sărăcie și criză. Autoritățile nu-și fac treaba. Pen
sionarii sunt vai și amar, iar tinerii nu au de lucru”. 
Viorel Crișoveanu, lucrător finisaje interioare.

A consemnat
Cătălin Rișcuța

Festivități dedicate Revoluției de la 1989
9 9

Mai multe manifestări prfle- 
luite de împlinirea a 20 de ani de 
ia Revoluția de la 1989 au loc 
îstăzi în Deva și Hunedoara.

Festivitățile de la Deva debutează 
la ora 10, la Monumentul Eroilor 
Martiri din Piața I. C. Brătianu, cu 
intonarea imnului de stat, continuă

cu o slujbă religioasă și depuneri 
de coroane. Manifestările de la 
Hunedoara încep la ora 11, la 
Monumentul Eroilor din Centrul

Civic și sunt organizate după 
același program ca și la Deva. Pre
fectul de Hunedoara, Dorin 
Gligor, alături de alți reprezentanți 
ai autorităților publice, va fi 
prezent la ambele manifestări și va

rosti câteva cuvinte de omagiere 
pentru cei care și-au jertfit viața 
pentru doborârea dictaturii și 
dobândirea libertății.

Elena Matieș Iancău

ALOCUȚIUNEA ROSTITĂ DE DR. GHEORGHE FIRCZAK 
CU OCAZIA SESIUNII SOLEMNE A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

DEDICATA ANIVERSARII ȘI COMEMORĂRII A 20 DE ANI 
DE LA REVOLUȚIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989

* Onorată asistență,

Dragi revoluționari,Revoluția 
Română din Decembrie 1989 
reprezintă în istoria contemporană a 
țării noastre, și spun, chiar a întreg
ului continent, o piatră de hotar. S- 
a validat o nouă structură 
geopolitică, consacrându-se posibil

itatea dezvoltării economiei de piață 
și a democrației, ca forme esențiale 
ale evoluției societății românești. 
Programul Revoluției Române din 
Decembrie 1989 a răspuns dezider
atelor formulate de interesul 
național. In acele zile am fost cu 
toții împreună, uniți, entuziasmul 
fiind starea noastră de spirit.

Ar fi deosebit de frumos și de 

util ca, și astăzi, acele elemente care 
ne-au unit atunci să fie din nou 
modul nostru de existență, solidari
tatea să fie crezul nostru al tuturor 
spre binele patriei comune, Româ
nia.

Așa cum în zilele lui decem
brie 1989 țelul nostru era înnoirea 
democratică a societății românești, 
și astăzi avem un scop comun: afir
marea' deplină a țării noastre în 
structurile euroatlantice. Pe baza lui 
să ne unim eforturile în așa fel încât 
toți cetățenii României să 
conștientizeze că avem o clasă 
politică ce pune în prim plan intere
sul național.

Reușind pe acest drum, 
desăvârșim astfel o victorie, o vic
torie a noastră, a poporului român. 
Onorată asistență,Grupul parlamen
tar al minorităților naționale, căruia 
îi mulțumesc că m-a împuternicit să 
vorbesc de la această înaltă tribună, 
este conștient că Revoluția Română 
din Decembrie 1989 a deschis calea 
democrației, a afirmării tradiției, 
culturii și limbii celor 20 de 
minorități naționale reprezentate în 
Parlamentul României.

Dialogul interetnic, progresele 

realizate pe acest tărâm își au orig
inea în victoria Revoluției Române 
din Decembrie 1989. De aceea, ne 
manifestăm recunoștința față de 
eroii ei, care și-au dat viața pentru 
triumful democrației în țara noastră, 
față de poporul român și instituțiile 
statului care sprijină afirmarea 
identității, culturii și tradițiilor 
noastre.

Onorată asistență,

Asociația Județeană a Răniților 
Revoluției și Urmașilor Eroilor 
Martiri din Decembrie 1989 Hune- 
doara-Deva, al cărei președinte am 
onoarea să fiu, a fost prezentă cu di
verse ocazii în viața publică. încă 
din anul 1992 ne-am solidarizat cu 
Ilie Ilașcu și colaboratorii săi. Apoi, 
ne-am adresat forurilor competente 
cu o seric de propuneri privind red- 
imensionarea vieții politice 
românești, cu propuneri care să 
aducă îmbunătățiri substanțiale în 
procesul de învățământ. Am colab
orat cu sindicatele hunedorene din 
învățământul preuniversitar pentru 
a susține cauza învățământului în 

limba română în Republica 
Moldova.

De curând, cu sprijinul Secre
tariatului de Stat pentru Problemele 
Revoluționarilor în colaborare cu 
asociațiile de revoluționari din 
Orăștie și Hunedoara, cu Asociația 
Profesorilor de Istorie din România, 
Filiala Hunedoara am editat mai 
multe volume dedicate revoluției 
pentru a concretiza istoric memoria 
colectivă și pentru a cinsti jertfa 
eroilor martiri și curajul răniților, 
reținuților și remarcaților revoluției. 
Astfel, după crezul nostru, 
asociațiile de revoluționari trebuie 
să fie active pe tărâm civic contin
uând idealurile din decembrie 
1989.

Onorată asistență,

Se apropie sărbătorile de iarnă. 
Permite-ți-mi să vă urez cu acest 
prilej sărbători fericite, să îmi ex
prim convingerea că viitorul țării 
noastre este pe un drum ascendent. 
Să credem în destinul fast al 
României! Așa să ne ajute Dum
nezeu!
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PĂCII I 1 SERVICII CL C V< VRb 3 NOPȚI
intrare 50.12.2009 ieșire 02.01.2010)

Pensiune completă cu
MAS \ I I STIVA DE REA El iOh
si (ISA FESTIVĂ ÎS 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

P VCIIE I SERV IC II REA ELIOS - fără cazare
Include M \SA FESTIVĂ DE REVELION 
și (ISA FESTIV \ ÎS 01.01.2010

Pentru cazare
tariful este de NO ron pers loc 
camera/ zi hoteliera

I

PREȚ 200 ron / pers \ntrvnul este asigurat 
de orchestră de muzică 

si soliști vocali.

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:

0254-234448, 0730-530953, 0^23-011368

TRECEREA ÎS SOIT AS 
VA El M ARC VI A 
Cl l S FRVMOS 

FOC l)F ARTIFIC II

IU
♦ ,

* Cu ocazidRdîntei sărbători
, * ' * a t râviunului, transmit

tuturer locuitorilor a 
vo munci Sât|măria Orie i.

‘ cele oial calde Jrări ■
■

dv sănătate, ■
prosperi*te șr feticire.'

• * • • ’ •
PrimartiL^omunei B

■> Sântțmăvia Orler,
loan tilip * * • <

-

SILVA 
LEMNTEX 
produce șl comercializează 

ttanpterte din Ierna triplu stratificai 
ași șl terestre de cea mai taina calitate, 

parchet din temu de tag. 
paltin san frasin.

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l2lD, comuna Hărău, 
tel/fax: 03S4/S01021/22, e-mail: silva(a)smart.ro

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari»

Pentru comenzi *1 Informații ne puteți eonlmela la lalafon: 
0954/934 448
0793 154 904

• «u e-ma*•: com » b 11ița♦ cernadrvro

96,00 lei/to
95,00 let/to
19,00 lei/to
99,00 lei/to

MYK

smart.ro
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Era în iarna lui 1880. Edison își alinta câinele și, cu un milion de idei in minte, 
privea mândru către becul său care, încet, încet, își găsea loc în casele celor mai hogați
din comunitate...

Amy Winehouse s-a logodit cu fostul soț
Cântăreața britanică Amy Winehouse s-a logo
dit cu fostul ei soț, Blake Fielder-Civil, la patru 
luni de la divorțul cuplului. Fostul producător 
muzical, Blake Fielder-Civil, în vârstă de 31 de
ani, susține că divorțul, pronunțat în septem
brie, a fost o consecință a presiunii exercitate de 
familiile celor doi soți.

Blake Fielder-Civil, aflat în prezent într-o clinică 
specializată în tratamentul dependenței de droguri, din 
Sheffield, după ce a fost eliberat din închisoare la în
ceputul acestui an, a spus că Amy Winehouse, în vârstă 
de 26 de ani, este "dragostea vieții lui".. Blake Fielder- 
Civil a recunoscut că Mitch, tatăl cântăreței Amy Wine
house, nu este deloc încântat de logodna lor, însă acest 
lucru nu l-a împiedicat să o întâlnească pe fosta lui soție, 
într-un hotel din Sheffield, în urmă cu două săptămâni.

Presa britanică a scris de curând că Amy Winehouse 
i-ar fi cerut lui Blake, pe care întreaga opinie publică din 
Marea Britanie l-a acuzat că ar fi condus-o pe cântăreață 
către dependenta de droguri, să se recăsătorească. între 
timp, cei doi foști soți și-au schimbat status-urile de pe 
rețeaua de microblogging Facebook care indică starea 
civilă a posesorului contului și au a’les opțiunea 
"căsătorit".

Cel mai recent album al artistei britanice, intitulat 
"Back To Black", vândut în peste 10 milioane de copii și 
premiat cu cinci Grammy, a fost lansat în urmă eu peste 
trei ani. însă, după lansarea lui, Amy Winehouse a avut 
de înfruntat numeroase probleme de sănătate și s-a luptat 
cu dependența de droguri și de alcool.

Producătorul muzical Blake Fielder-Civil, în vârstă 
de 31 de ani, a anunțat, în ianuarie, că intenționează să 
ceară divorțul, invocând un adulter comis de soția lui. Cei 
doi s-au căsătorit ,1a Miami, în mai 2007, și au avut o 
relație tumultuoasă, ce a culminat cu trimiterea după gratii 
a lui Blake Fielder-Civil, pentru o bună parte din anul 
2008, pentru agresarea fizică a unui patron de bar și 
obstrucționarea justiției. Divorțul dintre Amy Winehouse 
și Blake Fielder-Civil a fost pronunțat în iulie 2009.

Povestea becurilor... 
de Crăciun

Brittany Murphy a murit la 32 de ani
Lumea artistică a rămas 
împietrită în cursul zilei de 
duminică, după ce au aflat 
că Brittany Murphy nu 
mai este printre noi. Ac
trița în vârstă de 32 de ani 

cost găsită fără viață de 
mama ei, la duș.

în jurul orei 8 a.m (ora 
locală), un apel de urgență la 911, 
i-a îndreptat pe medici la casa 
starului din Los Angeles, 
încercările de a o resuscita au fost 
în zadar, iar moartea a fost 
pronunțată la scurt timp după ce 
ambulanța a ajuns la Centrul 
Medical Cedars-Sinai. Brittany și- 
a făcut debutul la vârsta de 14 ani,

apărând în serialul „Drexel's 
Class”. A apărut alături de Em
inem, în „8 Mile” și în „Girl, In
terrupted”, cu Angelina Jolie. în 
luna mai 2007, s-a căsătorit cu re
gizorul filmului „White Hotel”, 
Simon Monjack. înainte de 
acesta, frumoasa vedetă a mai fost 
logodită de două ori, cu Joe 
Macaluso, în august 2006 și Jeff 
Kwatinetz, în 2004.

La începutul acestui an au 
circulat și zvonuri că mariajul 
vedetei este pe punctul de a se 
rupe. însă bârfele au fost infir
mate. Acum, din păcate Brittany 
Murphy va fi doar un nume. Al 
unei actrițe care nu a apucat să 
spună tot ce avea de spus în cine
matografie.

Pentru lumințele de Crăciun, 
trebuie să-i mulțumim dom
nului Edison. Thomas Edi
son. Știm că celebrul 
inventator a fost o mare fi
gură de om, cochetând cu 
publicitatea încă de la jumă
tatea secolului XIX. în reali
tate, nu Edison a inventat 
becul, ci un elev de-al său, 
Sir Humphry Davy. Thomas 
a înlocuit numai arcul din 
carbon cu unul mai rezistent, 
din wolfram.

Era în iarna lui 1880. Edison își 
alinta câinele și, cu un milion de idei 
în minte, privea mândru către becul 
său care, încet, încet, își găsea loc în 
casele celor mai bogați din comuni
tate. Cum publicitatea nu mergea 
chiar strălucit și visul ca toți ameri
canii să dispună de iluminare 
electrică părea unul îndepărtat. Dar, 
năstrușnicul inventator se pricepea de 
minune la șiretlicuri. în acel an, a 
plasat becuri peste tot în laboratorul 
său, facându-le să se aprindă atunci 
când trenurile treceau pe calea ferată 
din apropiere. Călătorii vedeau lu
minile și duceau vorba mai departe, 
realizând poate cea mai eficientă

metodă de promovare. Vorbele au 
ajuns la un industriaș, pe numele său 
Edward Johnson, care doi ani mai 
târziu a împodobit un brad cu 80 de 
becuri. Johnson nu dorea decât să se 
fălească, arătându-le celor din Man
hattan sfera înaltă din care el făcea 
parte având asemenea decorațiuni...

Ce alegeți? Să puneți lumânări 
aprinse în brad sau să cumpărați o 
instalație simplă, cu sute de becuri 
multicolore? Acum avem atâtea 
opțiuni și cu siguranță ne vom orienta 
către varianta electrică. Până în sec
olul XIX însă, creștinii nu aveau în
cotro. Prin secolul XVII, bradul a 
început să fie utilizat frecvent în 
casele oamenilor. Interesant este fap
tul că bradul era inițial pus cu vârful 
în jos, agățat de tavan! Pentru că de
cembrie este o lună întunecată și pen
tru că oamenii aveau nevoie de 
lumină mereu, luminile au ajuns în 
brad, sub forma unor lumânări. Se 
zice că vârful trebuia să fie învelit în 
ceva lucios, simbolizând probabil 
Steaua Polară ce apărea deasupra 
pădurilor mereu verzi.

însă lumânările erau aprinse 
numai câteva minute pe seară și 
atunci toată familia se strângea să le 
admire. Bradul era pus în casă cu 2- 
3 zile înainte de Crăciun și apoi, după 
2-3 zile, era scos afară din casă.

Concertul în memoria lui Michael Jackson

Ozzy Osborne va lansa un album în 2010
Rockerul Ozzy Osbourne, fos
tul solist al trupei Black Sab
bath, a anunțat că noul său 
material discografic, intitulat 
"Soul Sucka ", va fi lansat în 
vara anului 2010.

Albumul "Soul Sucka" va ajunge 
în magazine în iunie 2010. Cu această 
ocazie, renumitul rocker britanic a 
anunțat titlurile a trei piese care vor fi 
incluse pe noul album: "Let It Die", 
"Diggin' Me Down" și piesa care va da 
titlul albumului, "Soul Sucka".

Produs de Ozzy Osbourne și de 
Kevin Churko, acesta va fi primul ma
terial discografic pe care va apărea Gus 
G., noul chitarist al trupei lui Osbourne.

Trupa Black Sabbath, înființată în 
Birmingham, Marea Britanie, în 1968, 
a vândut peste 100 de milioane de al
bume la nivel mondial. Membrii fonda
tori ai trupei sunt Ozzy Osbourne (solist 
vocal), Tony lommi (chitară), Geezer 
Butler (bas) și Bill Ward (tobe și 
percuție).

Printre cele mai cunoscute albume 
ale trupei se numără "Paranoid" (1970), 
"Master of Reality" (1971), "Sabotage" 
(1975), "Heaven and Hell" (1980), 
"Born Again" (1983), "Tyr" (1990) și 
"Cross Purposes" (1994). Albumul solo 
"No More Tears", lansat de Ozzy Os
bourne în 1991, a primit patru discuri 
de platină în Statele Unite și a avut 
parte de o primire călduroasă din partea 
publicului și a criticilor de specialitate.

a fost anulat din nou
Concertul în memoria lui Mi
chael Jackson, programat ini
țial la Viena, apoi la Londra, 
după ce mai multi muzicieni de 
marcă și-au anulat participarea 
la eveniment, a fost anulat și 
concertul, iar compania organi
zatoare s-a desființat, a anunțat 
lichidatorul acestei companii.

Organizatorii, în frunte cu Jermaine 
Jackson, unul dintre frații "regelui 
muzicii pop", au anulat, în septembrie, 
concertul programat inițial la Viena, după 
ce nu au reușit să convingă să participe la 
eveniment, într-un interval scurt de timp, 
nume mari din muzica internațională. Ei 
au anunțat, atunci, că intenționează să or
ganizeze un alt concert la Londra, în vara 
anului 2010, însă și acesta a fost anulat. 
Martin Schneider, lichidatorul companiei 
organizatoare, a declarat: "Compania nu 
poate să obțină semnăturile niciunui artist 
și, cu siguranță, nu va organiza niciun alt 
concert". Compania World Awards 
Media GmbH a decis să se desființeze pe * 
30 noiembrie, a adăugat Martin Schnei
der, într-un comunicat. World Awards 
Media GmbH și foștii ci proprietari au

redirecționat către lichidatorul Martin 
Schneider toate întrebările pe care le-au 
primit, venite din partea persoanelor in
teresate de acest eveniment. Purtătorul de 
cuvânt al lui Jermaine Jackson din Los 
Angeles nu a putut fi contactat până la 
ora publicării acestor informații. Vân
zarea biletelor pentru concertul-tribut de 
la Viena a stagnat, după ce Mary J. Blige, 
Chris Brown și Natalie Cole și-au anulat 
participarea la evenimentul care ar fi tre
buit să aibă loc în parcul Palatului Schon- 
brunn, un impresionant castel construit în 
secolul al XVIl-lea.

Organizatorii au acuzat mass-media 
austriacă, susținând că presa din această 
țară a afirmat că artiștii invitați sunt de 
"mâna a doua" și că a "murdărit" astfel 
memoria lui Michael Jackson. Michael 
Jackson a decedat pe 25 iunie, la Los An
geles, în urma une supradoze de anestez
ice puternice.

ț
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La București, există un restaurant numit "Scânteia", după numele fostei publicații 
& a Partidului Comunist, localul având pereți de culoare roșie, embleme comuniste și 

farfurii care amintesc de perioada ceaușistă.

Instituțiile publice nu vor acorda tichete cadou, de masă și de vacanță în 2010
Guvernul va interzice instituțiilor pu
blice centrale și locale să acorde anga- 
jaților, în 2010, tichete de masă, tichete 
cadou și tichete de vacanță, conform 
proiectului bugetului de stat pentru 
anul viitor.

"Instituțiile publice centrale și locale, in
diferent de sistemul de finanțare și de subor
donare, inclusiv activitățile finanțate integral 
din venituri proprii, înființate pe lângă insti
tuțiile publice, nu acordă tichete de masă per
sonalului din cadrul acestora. în bugetele pe 
anul 2010 ale instituțiilor publice centrale și 
locale, indiferent de sistemul de finanțare și 
de subordonare, inclusiv activitățile finanțate 
integral din venituri proprii, înființate pe lângă

instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru 
acordarea de tichete cadou și tichete de va
canță personalului din cadrul acestora", se 
arată în document.

Pentru 2009, Guvernul a decis, prin ordo
nanță de urgență, ca instituțiile publice să nu 
acorde tichete de masă, fiind însă exceptatț*n- 
stituțiile finanțate integral din venituri proprii.

Tot în 2009, Executivul a intenționat să 
interzică autorităților și instituțiilor publice să 
acorde angajaților tichete cadou și tichete de 
vacanță, până la sfârșitul acestui an, dar a re
nunțat la idee în urma negocierilor cu sindi
catele și a hotărât că pot fi acordate astfel de 
tichete dacă instituțiile publice se încadrează 
în cheltuielile aprobate cu această destinație.

Clădirile simbolice
ale lui Ceaușescu atrag turiștii

Clădirile simbolice construite de 
Nicolae Ceaușescu atrag turiști, la 20 
de ani de la executarea fostului dictator 
pe 25 decembrie 1989. Un simbol al 
grandomaniei fostului dictator, Casa 
Poporului este în prezent destinația 
numărul unu pentru turiștii străini care 
vin la București. In această vară, aprox
imativ 1.000 de turiști au vizitat zilnic 
Casa Poporului , cei mai mulți din Is
rael, Franța și Germania. "Este princi
palul obiectiv turistic pe care îl vizitez 
la București. Sunt foarte interesat, pen
tru că este o parte importantă a istoriei", 
explică Niels, un olandez în vârstă de 
27 de ani. "Toți vizitatorii asociază 
această clădire cu Ceaușescu", explică 
Adina Mihai, ghid în Casa Poporului, a 
doua clădire ca mărime din lume după 
Pentagon (SUA). "Sunt impresionați de 
dimensiuni", adaugă Adina Mihai. 
Palatul Parlamentului are un milion de 
metri cubi de marmură, 200.000 de 
metri cubi de tapet și 900.000 de metri 
cubi de lemn. Peste 200.000 de munci
tori și 200 de arhitecți au participat, zi 
și noapte, la construcția demarată în 
1984. La căderea lui Ceaușescu, cinci 
ani mai târziu, clădirea era construită în 
proporție de 60 la sută, explică Adina 
Mihai. A fost deschisă publicului în 
1994. "Vrând-nevrând, Palatul Parla
mentului a devenit simbolul Bu- 
cureștiului", afirmă Traian Bădulescu, 
purtătorul de cuvânt la Asociației 
române a agențiilor de turism. Băd
ulescu se numără printre cele 40.000 de 
persoane ale căror case au fost distruse

pentru construirea Casei Poporului. 
"Aveam șapte ani. Este traumatizant să 
fii forțat să te muți dintr-o casă fru
moasă într-un apartament la bloc. A fost 
o tragedie pentru mulți oameni, unii s- 
au sinucis, dar eu nu urăsc Palatul Par
lamentului", explică Bădulescu, 
subliniind că această clădire trebuie 
pusă în valoare. "Este o parte negativă 
a istoriei, dar nu trebuie ștearsă", ex
plică Bădulescu. La aproximativ 150 de 
kilometri vest de București, localitatea 
natală a lui Ceaușescu - Scomicești - 
atrage, de asemenea, numeroși turiști. 
Construită în urmă cu 100 de ani, fără 
electricitate, casa lui Ceaușescu are trei 
camere - cea în care dormea Nicolae 
Ceaușescu, cei opt frați și părinții dic
tatorului, bucătăria și camera de zi, dec
orată cu fotografii ale bunicilor

liderului comunist. închisă'temporar, 
casa urmează să fie redeschisă în 
primăvară, explică Emil Bărbulescu, 
nepotul dictatorului. Fost responsabil în 
cadrul Securității, Bărbulescu este nos
talgic după vremurile când, spune el, 
oamenii nu duceau grija zilei de mâine. 
"Nicio perioadă istorică nu poate fi 
ștearsă", adaugă Bărbulescu, care 
dorește să ridice o statuie în memoria 
lui Ceaușescu. în restul țării, fostele 
vile ale lui Ceaușescu sunt, de aseme
nea, integrate în circuitele turistice. La 
București, există un restaurant numit 
"Scânteia", după numele fostei publi
cații a Partidului Comunist, localul 
având pereți de culoare roșie, embleme 
comuniste și farfurii care amintesc de 
perioada ceaușistă.

Prețul petrolului va oscila între 70 și 80 de dolari 
pe baril în prima jumătate a anului viitor

Prețul petrolului va oscila între 70 
și 80 de dolari pe baril în prima jumă
tate a anului viitor, deoarece cererea își 
revine mai încet decât s-a anticipat, 
potrivit celor mai mari case de trading 
din domeniul țițeiului din lume, notează 
Financial Times (FT). Estimările 
camerelor de trading importante pre
cum Vital, Glencore, Trafigura, Gunvor 
și Mercuria vor fi luate în considerare
de membrii Organizației Statelor Ex- ♦ pentru această iarnă. "Factorii funda-
portatoare de Petrol când aceștia se vor 
întâlni marți, 22 decembrie, în Angola 
pentru a discuta politica de producție

mentali nu sprijină actualul preț al 
petrolului", a ' declarat analistul 
Trafigura Pierre Lorinet. Prin inter

mediul caselor de trading se tranza- 
cționează aproape 15% din producția 
mondială de petrol, notează Financial 
Times. Prețul țițeiului a oscilat între 65 
și 80 de dolari pe baril din iulie și până 
în prezent. Cotațiile au fost susținute de 
cererea solidă din Asia, însă evoluțiile 
acestora au fost temperate de consumul 
redus din SUA și Europa. Cotația 
petrolului destinat pieței americane a 
scăzut cu 11 cenți, la 73,25 de dolari pe 
baril, până la ora 6:18 GMT, după ce 
vineri a urcat cu 73 de cenți.

O

Programul unităților bancare 
în perioada
Crăciunului și Revelionului
Unitățile bancare vor fi închise 

de Crăciun și în prima zi din 2010, iar 
pe 26 și 27 decembrie, dar și pe 2 și 3 
ianuarie, vor funcționa doar unele 
agenții situate în centrele comerciale, 
al căror program va varia și în funcție 
de orarul magazinelor în care sunt am
plasate.

Totodată, unitățile BCR, RBS 
Bank România, Intesa Sanpaolo Bank 
și Raiffeisen Bank vor funcționa după
program scurt pe 24 și 31 decembrie 2009. Banca Comercială Română (BCR) 
a anunțat că propriile unități nu vor lucra cu publicul în perioadele 25 -27 de
cembrie și 1-3 ianuarie 2010. Totodată, unitățile BCR vor avea. în zilele de 
24 și 31 decembrie, program redus de lucru cu publicul, de la 9:00 la 13:00. 
Unitățile BCR vor avea program normal de lucru cu publicul în zilele de 28, 
29 și 30 decembrie 2009. Și unitățile RBS Bank România și Intesa Sanpaolo 
Bank vor avea program scurt pe 24 și 31 decembrie, respectiv până la orele 
14:00, vor fi închise în intervalele 25 - 27 decembrie și 1-3 ianuarie, și v 
funcționa normal între 28 și 30 decembrie. Zilele de 25 și 26 decembrie și 1 
și 2 ianuarie sunt declarate zile nelucrătoare și pentru unitățile Raiffeisen Bank, 
excepție făcând agențiile din incinta hipermarket-urilor și mall-urilor, care vor 
fi închise de Crăciun și în prima zi a anului viitor, iar unele și pe data de 2 
ianuarie 2010. De asemenea, programul de lucru al unităților Raiffeisen se va 
încheia la orele 16:00 în zilele de 24 decembrie și 31 decembrie. O situație 
similară se întâlnește și la Alpha Bank, unde unitățile nu vor lucra cu publicul 
de Crăciun și în prima zi a anului viitor, iar pe 26 și 27 decembrie și 2 și 3 
ianuarie vor funcționa doar agențiile Alpha Point, în funcție de programul cen
trelor comerciale unde sunt situate. Sucursalele Băncii Românești vor fi în
chise doar în zilefe nelucrătoare de 25 decembrie și 1 ianuarie 2010 și vor 
funcționa în perioada Sărbătorilor de lamă în conformitate cu programul de 
lucru normal, respectiv între orele 9:00 și 16:30, de luni până vineri.

Pensionarii nu vor beneficia nici 
în 2010 de compensarea în bani 
a tichetelor CFR neutilizate

Pensionarii nu vor beneficia 
nici în 2010 de compensarea în 
bani a tichetelor de călătorie pe 
calea ferată neutilizate, Guvernul 
urmând să sisteze și an«l viitor 
acordarea acestei facilități. 
"Compensarea în bani pentru 
tichetele de călătorie pe calea fer
ată neutilizate, prevăzută OU 
71/2004 privind acordarea unor 
facilități familiilor de pensionari, 
nu se acordă", se arată în proiec
tul bugetului de stat pe 2010,

obținut de MEDIAFAX. Posibilitatea ca pensionarii să beneficieze de baniTn
schimbul biletelor CFR neutilizate a fost reglementată de Guvern în 2004,
drept suspendat ulterior pentru anii următori.
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Zardari a apreciat, într-un mesaj, că realegerea președintelui României este un simbol al 
& calităților sale de lider și al contribuției sale remarcabile la succesul țării.

Peste 20 de morți din cauza frigului și trafic dat peste cap în Europa

Ninsoarea și frigul au provocat 
la sfârșitul săptămânii trecute 
moartea a aproximativ 20 de 
persoane în Europa, unde mii 

persoane au fost blocate în 
trenuri, pe șosele, în gări și ae
roporturi, înainte de sărbăto
rile de iarnă. Un val de frig 
ifectează de câteva zile conti
nentul, cu o temperatură re
cord de minus 33,6 grade

Celsius în noaptea de vineri 
spre sâmbătă în Bavaria (Ger
mania).

Intemperiile au ajuns până în 
sudul Europei, mai multe regiuni din 
nordul și ceptrul Portugaliei fiind 
plasate duminică în stare de alertă. To
todată duminică, la sfârșitul zilei, ser
viciile franceze de meteorologie 
consideraucă "episodul de vreme rece" 
s-a încheiat, ridicând progresiv "alerta 
portocalie", în vigoare de dimineață în 

50 din cele 95 de departamente din 
cauza ninsorilor.

•

Morți din cauza 
frigului în Polonia, 
Germania, 
Austria și Franța

Lista persoanelor decedate din 
cauza frigului a continuat să crească: 15 
numai sâmbăță în Polonia, cel puțin 
șase la sfârșitul săptămânii în Germania 
- cinci în accidente de circulație și o 
persoană fără adopost în Mannheim 
(vest). Numai în Renania-de-Nord- 
Westfalia, în vestul Germaniei, poliția 
a înregistrat de vineri seara până du
minică peste 1.100 de accidente rutiere, 
soldate cu 100 de răniți. în Austria, doi 
bărbați au murit de frig în Styria (sud- 
est). în Franța, unde noaptea de sâm
bătă spre duminică a fost deosebit de 
rece, cu minus 24 de grade Celsius în 
est, un șomer a fost găsit mort în rulota 
sa în apropiere de Arras (nord) și o per
soană fără adăpost de origine poloneză 
la Marsilia (în sud-est).

Transport feroviar 
perturbat

Circulația trenurilor Eurostar între 
Londra și Paris, blocată de vineri seara, 
care a obligat circa 2.000 de călători să 

își petreacă noaptea în tunelul de sub 
Canalul Mânecii, va rămâne suspendată 
și luni, a anunțat compania, care nu a 
putut da asigurări că aceasta va fi relu
ată marți. Eurostar evaluează la 24.000 
numărul călătorilor care așteaptă să 
poată traversa Canalul Mânecii. Circa 
500 de persoane blocate în Londra se 
vor putea întoarce acasă cu ajutorul au
tocarelor închiriate special pentru tra
versarea Canalului Mânecii cu 
feribotul, pentru a ajunge la Paris sau 
Bruxelles. Celelalte* trenuri de mare 
viteză (TGV) franceze nu au putut de
păși duminică 220 de kilometri pe oră, 
față de 300 de kilometri pe oră în mod 
normal. De la Bruxelles, trenurile 
Thalys către Paris, Koln și Amsterdam, 
au înregistrat la rândul lor întârzieri. 
Aceleași perturbări și în Austria și 
Olanda, unde autoritățile au recoman
dat călătorilor să evite trenurile.

♦ 
Zboruri anulate 
sau amânate

în ceea ce privește transportul aer
ian, traficul pe aeroportul Dusseldorf 
(vest), al treilea din Germania, a fost în
trerupt total duminică, din cauza ninso
rilor puternice. Circa 150 de aparate 
care trebuiau să aterizeze, au fost redi- 
recționate către alte aeroporturi, iar la 
scurt timp mai multe zboruri au fost an
ulate. Circa 50 de zboruri au fost de 
asemenea anulate pe aeroportul din 

Frankfurt (vest), cel mai mare din Ger
mania, 15 avioane fiind redirecționate. 
Perturbări similare s-au înregistrat în 
Nțarea Britanie, cu închiderea aeropor
tului din Manchester (nord), și Olanda, 
cit circa zece zboruri anulate la Amster
dam-Schiphol. La aeroportul parizian 
Roissy-Charles-de-Gaulle, unde 40 la 
sută dintre zborurile programate pentru 
dunjinică dimineața au fost anulate pre
ventiv, autoritățile aviației civile se 
așteptau la revenirea la normal spre 
sfârșitul zilei. Dar amânarea zborurilor 
și afluența de pasageri către Londra au 
creat cozi lungi. Pe aeroporturile din 
Bruxelles, Lieges (est) și Charleroi 
(sud), care și-au închis pistele la ami
ază, zborurile au fost reluate după-ami- 
ază.

Șosele blocate

Concomitent, situația revenea la 
normal pe străzile din Belgia. Cel puțin 
o bandă de circulație a fost degajată pe 
autostrăzi, iar autobuzele, care au 
rămas în depouri în Valonia (sud) și la 
Bruxelles, și-au reluat activitatea spre 
după-amiază. în nord-vestul și vestul 
Franței, care au fost blocate de ninsoare 
sâmbătă, circulația a revenit la normal 
duminică. Transporturile în comun 
rămân blocate în mai multe orașe. Ca și 
la Haga, mai multe străzi și autostrăzi 
au fost impracticabile duminică în 
Olanda.

Batalion american comandat de romani m Afganistan
Batalionul 1, Regimentul 4 In
fanterie, se pregătește pentru a 
noua oară pentru o mobilizare 
în Afganistan, împreună cu 
partenerii din cadrul unui ba- 
, .on de infanterie al Forțelor 
Terestre române, sub comanda 
strategică a unui ofițer român, 
relatează “Army Times”, în 
ediția electronică.

Batalionul american, o unitate de 
infanterie gre‘a, care are ca misiune 
sprijinirea Centrului Multinațional de 
pregătire comună (JMTC) din Hohen
fels (Germania) a sprijinit Forța Inter
națională de Asistență pentru Securitate 
încă din 2005 alternând rotația

unităților din Afganistan, potrivit căpi
tanului Caleb Hyler, comandantul com
paniei Bravo.

JMTC, din cadrul comandamentu
lui multinațional de pregătire al armatei 
americane în Europa, pregătește 
parteneri americani, forțe multi
naționale și trupe NATO pentru misiuni 
din diferite părți ale lumii.

Până în prezent, peste 1.200 de 
militari au colaborat c,u trupele române 
în Afghanistan. Potrivit maiorului Greg 
Cannata, observator în cadrul JMTC, 
revenit de curând din Afganistan, tru
pele române sunt de regulă-batalioane 
mecanizate sau de vânători de munte. 
Unitatea română care se pregătește de 
mobilizare în 2010 este batalionul 33 
Vânători de munte, care a acționat în 
Afganistan în 2007.

"Din câte am văzut, (românii) sunt 
cu siguranță pe calea cea bună", în ceea 
ce privește atingerea standardelor de 
pregătire și acțiune ale NATO, a apre
ciat Cannata.

Președintele pakistanez vorbește despre
realegerea lui Băsescu
Președintele pakistanez, Asif 
Aii Zardari, l-a felicitat pe 
omologul său român, Traian 
Băsescu, pentru realegerea în 
funcție, apreciind că aceasta 
este un simbol al calităților 
sale de lider, relatează Asso
ciated Press of Pakistan.

Zardari a apreciat, într-un mesaj, 
că realegerea președintelui României 
este un simbol al calităților sale de 
lider și al contribuției sale remarcabile 
la succesul țării. "Sunt încrezător că 
sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă. România va continua să pros
pere și să își joace rolul important

pentru pacea internațională, stabilitate 
și cooperare", a afirmat președintele 
pakistanez. El a adăugat că relațiile 
dintre Pakistan și România sunt 
apropiate și prietenoase, precizând că 
așteăptă cu nerăbdare să coopereze cu 
liderii români pentru consolidarea 
acestora, în beneficiul ambelor țări. 
Curtea Constituțională l-a validat, 
luni, 14 decembrie, pe’Traian Băsescu 
în funcția de președinte al Romârfiei, 
el întrunind, cel mai mare număr de 
voturi din cele valabil exprimate. 
Ajuns la putere în 2004, Băsescu a 
fost reales la limită în urma scrutinu
lui din 6 decembrie, cu 50,33 la sută 
din sufragii, în timp ce rivalul său, 
Mircea Geoană, a obținut 49,66 la 
sută.

I
Hugo Chavez: Statele Unite și 
Columbia pregătesc o operațiune 
militară contra Venezuelei

în cursul emisiunii săptămânale "Alo Presidente ",
* __

Chavez a reiterat că Statele Unite și Columbia pre
gătesc un atac împotriva Venezuelei. Potrivit lui 
Chavez, teritoriul Columbiei ar urma să fie utilizat 
pentru intervenția militară.

De asemenea, 
susține liderul de la 
Caracas, pregătirile 
pentru invazie se des* 
fășoară pe insulele 
Curasao și Aruba.

"Am datoria să 
alertez comunitatea 
internațională, în spe
cial țările din Amer
ica de Sud", a 
subliniat Chavez. 
Potrivit lui Chavez, 
forțele armate și Gu
vernul Columbiei, 
precum și "guvernul 
yankeu" sunt pe cale 
să deplaseze unități la
frontiera dintre Venezuela și Columbia, precum și în insulele Caraibe.

"Agresiunile împotriva Venezuelei s-au multiplicat, iar pregătirile sunt 
evidente", insistă Chavez. Președintele Venezuelan a menționat un incident în 
cursul căruia un avion fără piLot al "tehnologiei yankeilor", utilizat de Colum
bia, ar fi survolat teritoriul Venezuelei "în urmă cu câteva zile" într-o misiune 
de recunoaștere. "în seara aceasta, am dat ordin ca orice dispozitiv de acest 
fel să fie doborât. Nu permitem astfel de survoluri", a declarat Chavez, dând 
asigurări că Venezuela nu are intenții agresive.

"Noi nu pregătim vreo intervenție împotriva Columbiei sau altcuiva", 
subliniază el. Dar, în cazul operațiunilor militare împotriva Venezuelei, "nu 
vom sta dezarmați, nu vom sta pasivi", avertizează Chavez.

Relațiile între Venezuela și Columbia s-au deteriorat în ultimele luni după 
ce Bogota și Washingtonul au încheiat un acord care permite armatei ameri
cane să utilizeze șapte baze militare situate pe teritoriul columbian.
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Este o adevărată frumusețe a Orientului Mijlo
ciu, înzestrată cu capacități vocale de invidiat S- 
a născut ia 10 martie 1976, în Beirut, Liban, l-a plă
cut muzica încă din copilărie, ascultând mai tot 
timpul jazz ți R&B.

La 16 ani s-a înscris la mai multe concursuri de 
modelling, fiind desemnată Miss Libanul de Sud. 
Următoarea distincție avea să o primească în anul 
1995, când a câștigat titlul de cea mai frumoasă 
libaneză.

încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de la modelling la muzică, 
lansând pe piață albumul “Howa el Zaman". Muzica 
ei a avut un succes foarte mare în Liban, câștigând 
într-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să ia în considerare posibili
tatea de a candida pentru un loc In parlamentul li
banez.



«=> Glasul publicitate
Tel 0771.677.031, 0730.549.659

Publicitate 11
Marți, 22 decembrie 2009
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Case/ GarseHMtefttepartanieiite

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
curo, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

ânb apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
linat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, marc și 
eci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugărcni, Deva (per
sană fizică). Tel. 0758.063.622.

Vând mașină de cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per- 
. fcctă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

ând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 curo, negociabili 
iu dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
36,403.

and urgent două casc în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
-untul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
254.217.553.

ând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota- 
tatc, localitatea Simcria. Preț 80.000 Ici. Informații la Aleea Ncptun, 
I. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Tcodolitc, microscoapc, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând pantofi de femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228,748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, se. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

îchiricz spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dcccbal, bl. J, parter, suprafața 
c52 mp. Tel. 0726.191.954.

îchiricz urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
iu depozit. Arc toate utilitățile și dotările necesare. Tei. 0745.595.045.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set de 3 bucăți sfeșnice de sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo
losit. Preț: 50 lei negociabil. Tel: 0254.228.748.

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale 1.1, l.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -

imeră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 
u elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 Ici/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

ând minibus Volkswagen, 8* 1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună, 
int persoană fizică. Preț 2.000 curo. Tel. 0728.308.583.

Vând aparat de masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele de masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat de alergat (500 lei). Vând dozator de apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare de funcționare, cu ace de rezervă și 
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

ând Ford Fiesta, an fabricație 2001, curo 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
rbag, radio/cd. scrvodirccțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
uro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
'fer și rog seriozitate.

ând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

ând Renault Mcganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
ptions, taxe la zi. Preț: 4.000 curo (variante). Tel: 0722.733.844, 
254.262.717.

Vând țuică 38 grade, preț 15 lci/litru. Tel. 0720.880.751,0254.262.717.

and/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI. an fabricație 2003, 
18.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
500 curo; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

reparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
unedoara, Orăștic. Tel: 0740.247.383.

aut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
iteresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. BUCURA PREST S.A cu sediul în 

localitatea HAȚEG, Str. Decebal, nr. 15,jud. 
Hunedoara, anunță depunerea solicitării pen
tru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul: sistem de colectare, selectare și 
depozitare deșeuri în Țara Hațegului - Stație 
de transfer situat în localitatea Hațeg, Str. M. 
Eminescu, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM 
Hunedoara, din Deva, Str. A. Vlaicu nr. 25, 
de luni - joi (orele 8-16.30) și vineri (orele 
8-14).

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

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti 
Informații la telefon: 

0766.242.707

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

12 luni -108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 
publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate;

- 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 solicitările beneficia
rului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

! (text maxim 50 de cuvinte)

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

! Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, se. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și ia chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme ia 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
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 let

http://www.consultinganka.ro


In condițiile in care cuHjicureu la turneul final nu va trebui ratată, președintele I KT va trebui 
să aibă timp să alcătuiască, împreună cu echipa sa și cu staff-ul tehnic a! echipei naționale, 
programul și strategia în perspectiva preliminariilor...
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Cluburile pot reduce 
unilateral 
contractele jucătorilor

Comitetul Executiv al FRF a decis, în ședința de luni, că 
grupările pot reduce unilateral, cu cel mult 50 la sută, pe o 
perioadă de maxim un an, drepturile financiare ale jucători
lor, din cauza crizei economice la nivel național și mondial, 
considerată a fi o situație de forță majoră.

"La propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal, membrii Comite
tului Executiv al FRF au fost de acord să asocieze criza economică, 
ce se manifestă la nivel național și mondial, cu situația de forță majoră, 
în atare condiții, s-a decis ca toate cluburile din România, indiferent 
de nivelul la care activează, să aibă.posibilitatea de a reduce unilateral 
drepturile financiare cuvenite jucătorilor cu cel mult 50 la sută, pentru 
o perioadă maximă de un an (21 decembrie 2009 - 21 decembrie 
2010)", se arată pe site-ul oficial al FRF.

MAGAZIN CU VÂNZARE
EN-GROS Șl EN-DETAIL

*r*T
pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa ia locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

Alegerile pentru șefia FRF
vor avea loc pe 25 ianuarie 2010
Comitetul Executiv al Federa
ției Române de Fotbal a decis, 
în ședința de luni, ca Aduna
rea Generală Ordinară a FRF, 
în cadrul căreia se vor orga
niza alegeri pentru desemna
rea președintelui, să aibă loc la 
data de 25 ianuarie 2010.

"Convocarea Adunării Gen
erale Ordinare a FRF va avea loc 
pentru data de 25 ianuarie 2010, ora 
11.00, la Casa Fotbalului, sala 
«Nicolae Dobrin». A fost stabilită 
această dată, din două considerente. 
Pe de o parte, în ziua-de 7 februarie 
2010, va avea loc tragerea la sorți a 
grupelor de calificare la EURO 
2012. în condițiile în care califi
carea la turneul final nu va trebui 
ratată, președintele FRF, care va fi 
ales în 25 ianuarie 2010, va trebui 
să aibă timp să alcătuiască, împre
ună cu echipa sa și cu staff-ul tehnic 
al echipei naționale, programul și 
strategia în perspectiva preliminari
ilor, astfel încât obiectivul calificării 
să fie îndeplinit. Pe de altă parte, tot 
în primă jumătate a anului 2010, vor

trebui constituite Comitetele Locale 
de Organizare atât pentru turneul 
final al Campionatului European de 
juniori Under 19, ediția 2011, cât și 
pentru finala Ligii Europa 2012, 
Comitete din care vor face parte atât 
oficiali ai FRF, cât și reprezentanți 
ai tuturor autorităților locale și 
naționale implicate în organizarea

celor două evenimente care ‘ 
găzduite de București", se anunța p 
site-ul oficial al FRF.

De asemenea, în cadrul șed 
inței Comitetului Executiv de lur 
au fost prezentate și documentel 
care vor fi supuse dezbaterii ș 
aprobării Adunării Generale a FR1 
din data de 25 ianuarie 2010.

Gabriel Tamaș a fost împrumutat până în 
vară la West Bromwich Albion
Fundașul echipeiAJ Auxerre, Gabriel Tamaș, 
care evolua sub formă de împrumut la formația 
Dinamo București, a fost cedat până în vară la 
gruparea engleză West Bromwich Albion, a de
clarat impresarul Victor Becali.

"Tamaș a fost împrumutat până în vară la West 
Bromwich Albion, grupare care va avea prima opțiune 
de cumpărare în vară. A plecat deja în Anglia să facă 
vizita medicală și să semneze contractul", a spus Be
cali.

în ceea ce-1 privește pe mijlocașul Ianis Zicu, Be
cali a afirmat: "Nu se pune problema să fie pus pe lista 
de transferuri, sunt baliverne. Unde să plece Zicu, are 
vreo echipă?"
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