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Ne lăsați și pe noi 
să ne iubim tara?!

*

Poate că niciodată nu ’aș fi remarcat aso
ciația „Țara Iancului - mon amour” - sau ceva 
asemănător - dacă nu am fi primit la redație o 
scrisoare semnată de însuși șeful cel mare a îndră
gostirilor de o țară atât de vag delimitată geografic 
încât nici măcar nu merită să te îndrăgostești de 
ea. Subiectul scrisorii și modul cel puțin ciudat în 
care a fost redactată (semănînd mai mult a act nor

mativ, cu articole, aliniate și paragrafe, decât a 
epistolă) aproape că nici nu contează.

Ceea ce contează însă este existența a unor 
astfel de asociațiuni și fundațiuni conduse de moși 
decrepiți care mai mult rău fac ideii de naționa
lism și conservare a istoriei. Școliți cu sârg pe la 
Academia Ștefan Gheorghiu sau alte școli comu
niste, indivizi al căror loc ar trebui să fie în sa
loane albe cu paturi metalice și gratii la ferestre 
își trag câte o mândrețe de ONG și purced la a 
apăra valorile naționale. Nimic rău în acest de
mers, la care fără să stau pe gânduri m-aș alinia 
dacă ar făcut așa cum trebuie. Dar decrepiții de 
care vorbeam interpretează după bunul plac valo
rile naționale, schimbă istoria cum le place, refuză 
colaborarea cu oamenii de știință. Singurul scop 
al vieții lor este să-și promoveze ideile, de multe 
ori atinse de boală. Sigur că, în perseverența lor, 
aceștia găsesc și minți mai puțin luminate sau per
soane care nu au răbdare să îi asculte și care le fi
nanțează inepțiile doar ca să scape de ei.

Mare greșeală. Odată băgați în seamă, pa- 
trioții de ocazie se vâră sub pielea finanțatorului 
mai ceva că scabia. Și astfel sunt organizate tot 
felul de simpozioane, la care patrioții conjunctu- 
rali își etalează ideile bolnave și fără nici un fun- 
dament'științific despre istoria neamului și iubirea 
de moșie. In cele mai multe cazuri, persoanele 
participante ca auditoriu la aceste simpozioane nu 
vor repeta greșeala să mai ajungă încă odată în 
viață în fața unor astfel de lectori. Ideea de patrio
tism este aruncată în derizoriu, iar tinerii nu vor 
cunoaștfe niciodată care este istoria adevărată. 
Mistificarea istoriei, tratarea neștiințifică a pro
blemelor legate de eroii neamului sunt cel mai 
mare rău pe care aceste ONG - uri pseudo-patrio- 
tice o pot face României. Și cu toate astea, ele 
există. Cum? Pupând dosuri de primari, trimițând 
scrisori de înfierare către redacțiile care îndrăz
nesc să scrie adevărul despre cei ce le finanțează 
lor inepțiile. Domnilor „patrihoți”! Ne lăsați și pe 
noi să ne iubin țara?!
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Amplasarea radarelor
Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei gl

Pui adobo

Ingrediente:

4 file-uri piept pui (aprox.
150 g bucata), dezosate și fără 
piele,

1/2 cană sos de soia,
1/2 cană oțet de vin,
1 cană apă,
10 căței de usturoi sau 5 lin

gurițe de praf de usturoi.

Mod de preparare:

Se dă în clocot soia cu oțe
tul, apa și usturoiul zdrobit sau 
praful de usturoi. Se adaugă 
carnea de pui și se fierbe la foc 
mic 30-40 minute. Se servește 
cu orez fiert la abur și legume.

Timp de preparare: 45 min. 
Complexitate: redusă 

Porții: 4

ziua/ noaptea, miri. - max.

Deva: - 4/- 3,-3/0
Petroșani: - 8/- 5, - 5/- 2
Hunedoara: - 5/- 4, - 3/0

Hațeg: - 5/ - 4, - 3/ 0
Brad:-4/-3,-3/ 0

area
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu

► DN 7 Simeria - Simeria Veche

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

►DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc -’Zam

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

-f-Șfântul Zilei
Sfântul Maxim Mărturisitorul

Cuviosul părinte 
Maxim a trăit până în 
zilele răucredinciosului 
împărat Constans, care a 
împărățit între anii 642- 
648. Constans a fost tatăl 
binecredinciosului împărat 
Constantin Pogonatul și 
nepotul viteazului împărat 
Heraclie, cel care a biruit 
pe perși, de unde a adus în 
spate crucea Domnului, de 
la Ctesifon până la 
Ierusalim, în anul 629, la 
14 septembrie. Cuviosul 
Maxim fiind iscusit în tre
burile politice, învățând și 
meșteșugul bunei câr
muiri, Și cu fire bună și 
minte dreaptă fiind îm
podobit a ajuns la 
împărații cei dinainte 
sfătuitor împărătesc și sec
retarul cel dintâi. Dar pen
tru că se răspândea părerea 
greșită și vicleană a celor 
ce ziceau că Mântuitorul a 
avut numai o voință, 
înlăturând prin această 
părere credința în cele

două firi ale lui Hristos și 
pentru că cei
răucredincioși răspândeau 
prin piețe porunci greșite, 
care întăreau acest eres și 
lipeau aceste porunci chiar 
înaintea bisericii celei 
mari, cuviosul Maxim 
neputând răbda să se 
pângărească și el laolaltă 
cu toți nelegiuiții aceștia, 
părăsind dregătoriile 
lumești, n-a mai voit să 
locuiască în sălașurile 
păcătoșilor, și a mers la 
Mănăstirea din Hrisopoli, 
unde s-a călugărit și a 
ajuns mai apoi egumen al 
mănăstirii. Aprinzându-se 
de dumnezeiască râvnă s- 
a dus la Roma cea veche, 
și a înduplecat pe fericitul 
papă Martin să strângă un 
sobor al locului aceluia și 
să dea anatemei pe 
începătorii și pe pricinu
itorii acestui eres 
păgânesc, care susțineau 
că în Hristos este numai o 
singură voință. El a

alcătuit multe scrieri 
pentru mustrarea și 
rușinarea celor ce 
credeau în acest eres, 
și a scris cărți doved
itoare despre
adevărul credinței 
noastre, sprijinite pe 
Sfânta Scriptură, 
trimițându-le pre
tutindeni în lume. în- 
torcându-se de la
Roma, împreună cu cei doi 
Anastasie, ucenici ai lui, el 
a fost adus ca vinovat 
înaintea Senatului care 
împărtășea împreună cu 
împăratul același eres. Și 
în timp ce toți se supuneau 
voinței împăratului, numai 
el s-a ridicat împotrivă și a 
îndemnat și pe alții să’nu 
se supună, încredințându-i 
prin scrisori să nu-și 
schimbe credința lor. Din 
cauza aceasta a fost trimis 
la închisoare în Tracia și 
stăruind în dreapta 
credință i s-a tăiat mâna și 
limba. Din Tracia a fost

trimis în exil în Lazichia, 
unde a trăit trei ani. Și în 
plinătatea vârstei fiind, 
după o boala scurtă, a 
răposat în Domnul, în anul 
662 și a fost îngropat în 
Mănăstirea sfântului Arse- 
nie, din acea țară a Lăzilor, 
făcând în toate zilele multe 
minuni. Din cei doi 
ucenici ai lui, celui mai 
vârstnic i s-a tăiat și lui 
limba și a fost trimis într- 
o închisoare îndepărtată. 
Iar cel mai tânăr a fost 
trimis într-o cetate din Tra- 
cia, unde și-a sfârșit viața.

HOROSCOP
♦

Te gândești foarte serios la a-ți 
găsi rădăcinile. Se poate să faci unele 
cercetări ca să afli mai multe despre } 
arborele tău genealogic. Ești înconjurat de 
multă lume și te lansezi în diferite proiecte.

îți dorești prea mult să iubești și 
să fii iubit, iar acest lucru te face 
subiectiv. Riști să te iluzionezi și să 
accepți pe primul venit. Climatul astral 
îți stimulează talentele native.

în dragoste riști să calci strâmb, 
pentru că nu poți rezista. Nativii sin
guri nu au niciun fel de problemă, dar 
cei căsătoriți pot trece prin momente
grele. Te bucuri de o mare rezervă de energie 
și ești optimist.

Este un moment potrivit să te 
ocupi de treburile financiare. 
Calculează și fă proiecte în acest sens. 
Sunt de evitat imprudențele și cheltuielile mari, 
în dragoste te arăți foarte exigent cu persoana 
iubită.

în familie ai parte de unele 
neînțelegeri din cauza unor tranzacții 
financiare nereușite. Cu toate acestea, 
reușiți să treceți peste momentele 
neplăcute.

în dragoste nu mai ești dispus să 
cedezi repede farmecelor partenerului. 
Visezi la o persoană specială, iar visul 
tău ar putea chiar să devină realitate în
curând. Ai grijă cu ficatul și stomacul, pentru 
că ai probleme cu ele dacă mănânci prea mult.

21 ianuarie S-au născut:

de-a lungul timpului
1648: La Alba Iulia apare prima traducere integrală 

în limba română a Noului Testament, sub îngrijirea mitro
politului Andrei Șaguna

1793: Regele Ludovic al XVI-lea al Franței a fost 
ghilotinat, sub acuzația de trădare

1899: Se produce primul automobil Opel.
1911: Prima ediție a Raliului Monte Carlo.
1941: Mareșalul Antonescu, șeful statului, dă o 

lovitură de stat pentru a îndepărta de-la putere Mișcarea 
Legionară cu care intrase în conflict

1991: S-a deschis, la București, Oficiul Fondului 
oentru Copii al Organizației Națiunilor Unite (UNICEF)

1999: A cincea mineriadă: La București are loc o
, conferință de presă comună a GDS, Alianța Civică, 

AFDPR, LADO, Asociația victimelor mineriadelor 1990- 
I 0991, la care se face publică hotărârea de a organiza un

1898: Gheorghe I. Brătianu, istoric, om politic, 
membru al Academiei Române, mort în închisoare (d. 
1953)

1905: Christian Dior, designer francez (d. 1957)
'924: Benny Hill, comic englez
1941: Placido Domingo, tenor spaniol

Se poate să' nu-’fi pe aceeași _ a
lungime de undă cu partenerul de viață. ăTiJH 
Unele probleme domestice provoacă j \ 
discuții, însă nu sunt grave. îți face 
bine să ieși în societate.

Ig

Comemorări

(marș de protest față de manifestările minerilor, vineri, 22 
nuarie 1999. La ora 15, minerii forțează barajul de la 

stești, pe care după o oră îl sparg

1865: Alecu Donici, poet român (n. 1806)
1918: Victor Mihaly de Apșa, mitropolit greco- 

catolic, membru de onoare al Academiei Române (n. 
1841)

1924: Vladimir Ilici Ulianov (Lenin), conducător al
Revoluției Bolșevice și al Rusiei (n. 1870)

1950: George Orwell, scriitor englez (n. 1903) 
1991: Ileana a României, fiica regelui Ferdinand și 

a reginei Maria (n. 1909)
2005: Antonio Alexe, baschetbalist român, Maestru

Emerit al Sportului (n. 1969)
2007: Maria Cioncan, atletă română (n. 1977)

Te porți frumos cu persoana v 
iubită și faci tot felul de gesturi ca să- 
ți arați afecțiunea. Primești la fel de 
mult precum oferi. Astrele 
favorizează viața 
plăcerile.

fest;?3
oferi.

socială, călătoriile— și

Nu te izola
Păstrează contactul 
interesează-te de ceea ce se întâmplă 
în lumea exțerioară. Chiar dacă esți
sensibil la ceea ce spun unii despre tine, trebuie 
să găsești o modalitate să te imunizezi.

în lumea ta. 
cu oamenii și

Chiar dacă vrei să seduci pe 
cineva, asta nu înseamnă că poți să 
spui orice. Minciunile vor ieși la 
suprafață mai repede decât crezi. Cei
care și-au cumpărat o casă sau un apartament 
se apucă de amenajarea acestuia.Bancurile zilei

© © ©

Ițic și Ștrul se prezintă 
în fața rabinului. Ițic îi 
spune:

- Rabbi, am o dispută cu 
Ștrul. Lămurește-ne. Spune- 
mi, negru e culoare?

Se uită rabinul în Tal
mud și îi spune:

- E culoare. în Talmud

scrie că trebuie să te îmbraci 
în negru când moare cineva.

- Dar albul e culoare?
- Da, în Talmud zice că 

mireasa se îmbracă în alb.
Ițic, adresându-se lui 

Ștrul:
- Ai văzut că televizorul 

pe care ți l-am vândut era 
color?
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O blondă conduce ma
șina și este oprită de un po
lițist care îi cere actele la 
control.

- Care este buletinul de 
identitate, domnule polițist?

- Acela în care este poza 
dv.

Blonda se apucă să 
caute: ruj, pudră, tampoane. 
Găsește oglinda, se uită în 
ea și i-o dă polițistului.

- Asta e, nu?
- Da! Aaa, dv. sunteți, 

drum bun în continuare, la 
revedere.

© © © *

Poți lua deciziile bune pentru re- 
zolarea unor probleme de^familie. 
Judeci lucrurile corect și intuiția ta este 
bună. Trebuie să găsești o modalitate de a 
înlătura gândurile negative și să te reenerga ti.

Sănătatea ta se ameliorează. De 
data asta îți regăsești tonusul. Cei care A, 
suferă de insomnii vor putea să se 
odihnească. încearcă totuși să mănânci 
moderat, orice exces alimentar este contraindi
cat.

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. l,Ap. 1

f 0354 882100, 
\ 0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN 
Distribuție: Cristian RUS

s

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897
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le “/Vw am primit sesizări privind existența unor vehicule 
abandonate, dar am fost anunțați cu privire la abandonul 
unor părți componente precum anvelope. ”

Cristian Moldovan
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Viol descoperit după jumătate de an

Violatorii adolescentei de 14 ani din Vata de Jos
9

și-au filmat fapta cu telefoanele mobile
O adolescentă de 14 ani dintr- 
un sat din apropierea comunei 

Vața de Jos, a fost violată de 
trei tineri. Unul dintre violatori 

este un minor în vârstă de 17 
ani. Actele sexuale au avut loc 
într-o pădure din apropierea 
comunei Vața de Jos, în vara 

anului trecut.

Cei trei violatori au fost arestați 
preventiv în cursul zilei de ieri. Pe 
lângă viol, ei mai sunt acuzați de 
pornografie infantilă prin sisteme infor
matice și nerespectarea regimului 
a; ,elor și munțiilor. în telefoanele mo
bile ale infractorilor, anchetatorii au de
scoperit înregistrările violului.

Acuzați de viol și 
pornografie...

Potrivit procurorului care 
cercetează cazul, Victorița Povama, 
fata a căzut în plasa violatorilor în data 

de 25 iulie 2009. Ea fost dusă în pădure 
de către Nicolae Ciprian Brusturean, în 
vârstă de 29 de ani, Mihai Feier, de 20 
de ani, și de M.D.C., de 17 ani. Fiecare 
dintre ei a întreținut raporturi sexuale 
prin constrângere cu minora și totodată 
și-a înregistrat fapta cu telefonul mobil, 
infractorii au păstrat înregistrările re
spective în telefoanele mobile. 
Urmărirea penală a celor trei pentru 
săvârșirea infracțiunii de viol și 
pornografie infantilă prin sistem infor
matic a început în 15 ianuarie a.c.

... plus deținere ile
gală de armă

Poliția judiciară din cadrul 
S.C.C.O. Hunedoara, B.C.C.O. Alba- 
Iulia și Poliția municipiului Brad, sub 
coordonarea procurorului din cadrul 
Biroului Teritorial Hunedoara, au efec
tuat ieri percheziții la domiciliile celor 
trei acuzați. Cu ocazia percheziției 
efectuate la domiciliul lui Nicolae 
Ciprian Brusturean, polițiștii au de
scoperit o armă confecționată artizanal 
(pușcă de vânătoare) și muniție. Brus

turean le-a declarat procurorilor că a 
găsit arma. Cercetarea penală s-a ex
tins, Brusturean fiind pus sub acuzare 
și pentru săvârșirea infracțiunii de nere- 
spectare a regimului armelor și 
munițiilor. „Minorul M.D.C. a colabo
rat cu noi și ne-a declarat că a întreținut 
un singur act sexual. Cel care a inițiat 
acest act de violență este Brusturean. El 
a ademenit-o pe fată, iar ceilalți doi au 
participat. Minorul a căzut ca o muscă, 
înregistrările telefonice urmau să fie 
folosite în cazul în care fata ar fi vorbit. 
Simpla deținere a acestor înregistrări 
este infracțiune. „Brusturean este 
cunoscut ca o persoană foarte violentă, 
are și cazier”, a declarat Victorița Po
vama. Pentru infractorul minor 
autoritățile au dispus măsura preventivă 
de a nu părăsi țara. Ceilalți doi infrac
tori au fost reținuți pentru 24 de ore, 
fiind prezentați Tribunalului Hune
doara. Dacă instanța de judecată îi va 
găsi vinovați. minorul riscă o pedeapsă 
de 12 ani și jumătate, iar ceilalți doi in
fractori de câte 25 de ani de închisoare.

Maria Bulz

După aproape un deceniu de lucru

Drumul Simeria - Petroșani
Un altfel de 
„Program Rabla”

va fi gata în acest an
drumul Național 66, care 

leagă Ardealul de Oltenia, se 
află într-un continuu șantier 
de aproape 10 ani, iar sute 
de șoferi își strică mașinile 
în gropile care se înmulțesc 

pe zi ce trece.

Problemele legate de expro
prieri și lipsa fondurilor au fost mo
tivele care au dus la această situație. 
“Vinovatul pentru această situație 
este Compania Națională de 
Autostrăzi și Drumuri Naționale, 
pentru că nu și-a achitat datoriile 
f Ji de cei care trebuiau să 
efectueze lucrările de construcție a 
drumului”, este de părere Costel 
Avram (PRM), vicepreședinte al 
Consiliului Județean (CJ) Hune
doara.

S-au alocat
15 miliarde

Drumul Național 66 
traversează județul Hunedoara pe o 
porțiune de circa 80 de kilometri. 
Acesta a fost construit în anii ’60 și 
a intrat în reparații pentru prima 
dată în anul 2001. Inițial, lucrările 
ar fi trebuit finalizate până în anul 
2006, dar apoi termenul s-a prelun

git cu un an. Porțiunile care au fost 
reparate deja au început să se strice, 
astfel -încât șoferii parcurg drumul 
de la Simeria la Petroșani în timp 
dublu - circa două ore. Drumul este 
și acum tot în șantier. “Am trimis la 
Guvern o solicitare să aflăm dacă în 
bugetul pe acest an sunt prinși banii 
necesari pentru ca acest drum să se 

termine. Am primit un răspuns în 
care mi se spune că au fost alocați 
15 miliarde, bani care însă nu au 
ajuns încă în teritoriu. Este foarte 
probabil ca în sfârșit acest drum să 
fie finalizat în cursul acestui an”, 
spune Costel Avram.

Elena Matieș Iancău

Printr-un act normativ emis re
cent, abandonarea vehiculelor scoase 
din uz va fi pedepsită cu amenzi mai 
mari. Astfel, prin Hotărârea 1633 din 
29.12.2009, Guvernul a modificat 
cuantumul amenzilor pentru aban
donarea vehiculelor scoase din uz ori 
a componentelor solide sau lichide ale 
acestora pe sol, în apele de suprafață 
și ale mării teritoriale. Actul normativ 
se referă nu doar la autovehicule, ci și
la componente lichide ale acestora precum combustibili, uleiuri sau antigeluri. 
De asemenea, este sancționată abandonarea de anvelope sau părți din 
caroserie. Noile sancțiuni se cifrează între 1.000 și 2.000 de lei pentru per
soanele fizice și între 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către per
sonalul Gărzii de Mediu sau al altor autorități competente. “Nu am primit 
sesizări privind existența unor vehicule abandonate, dar am fost anunțați cu 
privire la abandonul unor părți componente precum anvelope. în astfel de 
cazuri este foarte greu să-i identifici pe cei responsabili. în aceste situații 
anunțăm primăriile pe al căror teritoriu administrativ se află componentele, 
pentru a fi ridicate”, declară Cristian Moldovan, comisarul șef al Comisariat
ului Județean Hunedoara al Gărzii de Mediu.

Cătălin Rișcuța

Obligațiile angaj atorilor 
au fost modificate

Un nou act normativ adoptat de Gu
vern îi obligă pe angajatori să înregistreze 
contractele de muncă ale angaj ați lor cel 
târziu până în ziua anterioară începerii 
activității de către salariat. Actul legislativ 
stabilește obligația angajatorilor de a în
registra în registrul general de evidență a 
salariaților elementele de identificare ale 
tuturor salariaților, data angajării, funcția 
și tipul contractului până cel târziu în ziua 
anterioară începerii activității de către 
salariat. De asemenea, angajatorul are 
obligația de a transmite registrul în format 
electronic la inspectoratul teritorial de

muncă în a cărui rază își au sediul sau 
domiciliul, cel târziu în ziua lucrătoare 
anterioară începerii activității de către 
salariat. Prin noua hotărâre a fost mărit 
cuantumul amenzilor și au fost prevăzute 
două noi contravenții, respectiv pentru 
neînregistrarea contractelor individuale 
de muncă în registrul general de evidență 
a salariaților anterior începerii activității 
și completarea registrului general de 
evidență a salariaților cu date eronate.

Cătălin Rișcuța
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"Nu văd de ce Avram Iancu s-ar întoarce în mormânt că județul 
Hunedoara este condus de un prefect de etnie maghiară 
și Matei Corvin să stea liniștit în raclă când al doilea om 
din Consiliul Județean Hunedoara este un moldovean.

Depășire fatală
Laurențiu B, de 36 de ani, 

din Hunedoara, a decedat ieri în 
urma unui accident produs pe 
șoseaua care leagă Deva de 
Orăștie. Aflat la volanul unui au
toturism, el s-a angajat în 
depășirea unei coloane de au
tovehicule iară să ia în consider
are carosabilul alunecos. Mașina 
a derapat și a intrat în coliziune 
cu autoturismul condus regula
mentar din sens opus de Eduard 
T., 31 de ani, din municipiul Vul
can.

Laurențiu B. a fost trans
portat de urgență la Spitalul 
Județean Deva, însă nu a mai 
putut fi salvat.

A ajuns în comă
Ia spital

Vasile T., de 23 de ani, a fost 
grav rănit într-un accident petre
cut ieri la ieșirea din Hațeg. 
Conducătorul autoturismului în 
care se afla, Vasile S, de 59 de 
ani, din comuna Râu de Mori, 
conducea cu viteză mare pe dru
mul acoperit cu zăpadă, a pierdut 
controlul volanului și s-a izbit de 
un copac. Vasile T., de 23 de ani 
a fost transportat la Spitalul 
Hațeg și diagnosticat cu comă de 
gradul III.

Pasagerii Livioara L., de 35 
de ani, și Florin D., de 36 de ani 
au fost răniți ușor.

Conducătorului auto i s-a 
întocmit dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă.

Prins între două
%

mașini
Cristian B., de 36 ani, din 

Vața de Jos, a fost grav rănit într- 
un accident produs pe DN 76. El 
se afla la volanul unei autospe
ciale echipată cu lamă de 
dezăpezire și echipament de 
împrăștiat material antiderapant, 
însă în momentul producerii ac
cidentului coborâse în spatele au
tospecialei, staționată
regulamentar pe partea dreaptă a 
drumului. Autoturismul condus 
de Florin L., de 35 ani, din Călan, 
care se deplasa cu viteză în 
direcția Brad - Oradea, a derapat 
și l-a prins pe Cristian B, între 
cele două mașini. Rănitul a fost 
transportat și internat la Spitalul 
Județean Deva.

în accident a mai fost rănit 
și un pasager din automobil, 
Nicolae F., de 36 de ani, din 
Câmpeni.

Cu autoutilitara 
în pom

Ovidiu B., de 22 de ani, din 
Hunedoara, a fost rănit ușor în 
timp ce conducea o autoutilitară 
pe DJ 705G, din direcția Romos 
spre Orăștie. Șoferul nu a adaptat 
viteza la condițile de drum și într- 
o curbă a pierdut controlul au
tovehiculului. Mașina a părăsit 
partea carosabilă și s-a izbit de un 
pom.

Irina Năstase

PRM e împotriva prefectului maghiar

Costel Avram: „Dezsi nu e prefectul meu 
mânt când știe că la conducerea 
județului șe află un prefect 
maghiar”, declară Costel Avram. In 
replică, directorul Cancelariei Pre
fectului, Ștefan Ciocan, a declarat 
că Avram nu are nimic comun cu 
ideea de democrație. „Cred că 
declarațiile președintelui PRM sunt 
total antidemocratice, ca să nu 
folosesc termeni medicali. Prefectul 
județului Hunedoara este cetățean 
român, cu toate drepturile ce-i revin 
conform Constituției, inclusiv acela

Președintele Filialei Județene 
Hunedoara a Partidului Ro
mânia Mare, Costel Avram, 

acuză conducerea Prefecturii 
Hunedoara că nu a invitat pe 
nici un reprezentant al Consi
liului Județean la numirea în 
funcție a lui Attila Dezsi. Re
prezentanții Prefecturii neagă 
însă acest lucru. „Atâtpreșe
dintele Consiliului Județean, 
cât și cei doi vicepreședinți au 

fost invitați la ceremonia de in
vestire a prefectului Attila 

Dezsi. Cu toate acestea, nimeni 
din conducerea instituției nu a 
fost prezent”, a declarat direc
torul Cancelariei Prefectului, 
- Ștefan Ciocan.

de a fi numit în funcția pe care o 
ocupă. Nu văd de ce Avram Iancu s- 
ar întoarce în mormânt că județul 
Hunedoara este condus de un pre
fect de etnie maghiară și Matei 
Corvin să stea liniștit în raclă când 
al doilea om din Consiliul Județean 
Hunedoara este un moldovean, 
cunoscute'fiind conflictele dintre 
acesta și Domnii de la est de 
Carpați”, a declarat Ștefan Ciocan.

Președintele PRM speră ca 
acest ,joc de culise” să nu fie în de-

De asemenea, Costel Avram 
spune că nu este de acord cu nu
mirea unei persoane de etnie 
maghiară în fruntea județului. “Nu 
am nimic cu Attila Dezsi ca 
persoană, dar rămân la ideea mea că 
Avram Iancu se răsucește în mor-

Hoți de cablu
9

identificați
9

Alin B., de 32 de ani, Adrian F, de 23 de ani, Ion N., de 29 de 
ani, Marian L, de 32 de ani, toți din Lupeni, și Oana P, de 21 de 
ani, din Uricani, au fost identificați de către polițiștii din Uricahi 
ca fiind autorii unui furt de cablu de fibră optică în vaaloare de 

29.000 lei

Cei cinci suspecți au sustras în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, din zona sedi
ului unei societăți de televiziune prin cablu, patru tamburi cu cablu de fibră optică, 
în total 10.000 de metri liniari. Cablul furat, care valorează pe piață 29.000 lei, a 
fost vândut administratorului unei firme cu punct de lucru în Lupeni, având obiect 
de activitate asemănător, contra sumei de 7.000 lei. Administratorul respectivei 
firme, Mihai C., de 24 de ani, din București, este cercetat de polițiști pentru com
plicitate la comiterea infracțiunii de furt calificat. Suspecții sunt cercetați în stare 
de libertate, iar prejudiciul afost recuperat în totalitate și restituit părții vătămate.

Irina Năstase

La volan fără permis
Polițiștii din Petrila 1- 

au prins pe Abel N., de 20 
de ani, din Petrila, care 
conducea fără permis de 
conducere un autotorism 
pe strada Republicii din 
Petrila. Tânărul s-a ales cu 
dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de 
conducere fără permis a 
unui autovehicul pe dru
murile publice. Abel N. 
este cercetat în stare de 
libertate.

Irina Năstase

!
 Costel Avram, liderul I

peremiștilor hunedoreni, I 
îl mai răsucește odată pe I 
Avram Iancu în mormânt

favoarea hunedorenilor. “Vreau să 
cred că munții noștri nu vor fi dați 
înapoi grofilor, la fel cum s-a întâm
plat în perioada în care județul era 
condus de Vladu și Dezsi, când fa
milia Kendeffy a primit zeci de 
hectare din Parcul Național 
Retezat”, spune Costel Avram.

Peremiștii hunedoreni spun 
vor monitoriza întreaga activitate și 
modul de lucru al noului Prefect de 
Hunedoara. “Oricum, din punctul 
meu de vedere, momentan jude* 
este condus de doi prefecți: Dezsi și 
Gligor, iar prefectul meu este 
Gligor”, conchide Costel Avram.

Elena Matieș Iancău

Minori prinși îrt flagrant 
la furat

Doi minori, A.D. de de 15 ani, și P.M.. de 16 ani, din orașul Petrila au 
fost prinși marți noapte în timp ce furau cinci bucăți de tablă de pe acoperișul 
fostei Popicării din Petrila. Polițiștii din Petrila au fost sesizați telefonic de
spre incident, iar la locul faptei a fost trimis un echipaj care i-a surprins pe 
hoți asupra faptului. Bucățile de tablă, cu dimensiunile 2 metri lungime, 0,6 
metri lățime și 3 mm grosime urmau să fie valorificate la un centru de 
colectare a fierului vechi.

Minorilor li s-a- întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de 
furt și sunt cercetați în stare de libertate. Prejudiciul în valoare de 200 lei a 
fost recuperat.

Irina Năstase

A dispărut 
de la domiciliu

Mama minorului Sava Florin Dănuț, de 15 ani, a anunțat 
marți Poliția Municipiului Hunedoara că fiul său a fugit de 
acasă încă din 4 ianuarie. Părinții copilului pu consideră 
însă că fiul lor ar fi fost răpit sau sechestrat, deoarece din 

primăvara anului 2008 și până în prezent minorul a fugit de 
foarte multe ori de la domiciliu, fiind depistat pe raza muni
cipiilor Hunedoara, Deva, Arad, Petroșani, Constanța și Bu

curești

Semnalmente: înălțime 1,50 - 1,60 m, păr șaten, tuns scurt tip periuță, 
ochi căprui, fața ovală, sprâncene arcuite, nas drept, gură mică, urechi mi
jlocii, statură atletică. La momentul când a fugit de la domiciliu, minorul era 
îmbrăcat cu pantaloni tip blue jeans de culoare albastră, geacă de fâș de cu
loare albastră închis, ghete negre.

Polițiștii continuă verificările și investigațiile pentru depistarea minorul 
lui, acesta fiind dat în urmărire națională și în consemn la frontieră.

Persoanele care pot furniza informații utile găsirii minorului sunt rugate 
să apeleze poliția poliția la unic 112.



5Și eu tare mă usteniiu cât putuiu și o scrisei să cetească 
și să socotească bine creștinii ce este împărăție ceștii 
lumi deșarte și mângănoasă.
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însemnări de pe cărțile românești vechi
din Zarand și Hunedoara

Cercetarea vechilor cărți ro
mânești a atras atenția asupra 
unor izvoare istorice a căror 

importanță este de necontestat: 
însemnările ce se găsesc notate 

în cuprinsul vechilor tomuri.

fiii- bașcăiltl

Notițele respective ne oferă im
portante informații privitoare la viața 
cărților, funcția lor socială, difuzarea, 
răspândirea, circulația, prețul, locul și 
rolul lor în viața culturală a poporului 
român. O altă categorie de însemnări 
S' cele cu caracter istoric care ne per
mit reconstrucția istoriei din perspec
tiva oamenilor simpli. O categorie 
foarte importantă de însemnări se referă 
la anomaliile climatice, perioadele de 
r ete, epidemii, incendii, cutremure 
de pământ și fenomene cerești.

Istoria țării
prin cei mici 

Meritul de-a fi intuit valoarea 
excepțională a însemnărilor ca surse is-

•■K ia vMwas lUrrtw iKtaci

"în 23 de zile ale lui martie, anul 1821,
s-au cutremurat pământu în zori de

. ziuă" și: "în 14 zile iunie, anul 1821,
vineri, au ieșit foarte mare Murășul".

T
"In 23 de zile ale lui martie, anul 1821, 

s-au cutremurat pământu în zori de
ziuă" și: "în 14 zile iunie, anul 1821, r
vineri, au ieșit foarte mare Murășul".

T

torice i-a revenit lui Nicolae Iorga. 
Marele istoric vedea în aceste mărturii 
ale vieții umane "istoria care nu e 
compusă, ci numai însăilată, notată in
cidental și sporadic de cei modești și 
puțin cărturari uneori, cari nu gândesc 
nici la un patron, nici la un public, ci 
pun pe hârtie ce știu, din simplu impute
instinctiv de a nu lăsa faptele să se 
piardă, ori din nevoia de a face și pe 
alții, necunoscuți, martori ai 
suferințelor, isprăvilor și
întâmplătoarelor lor bucurii. E istoria 
țării prin cei mici".

Ce citeau 
hunedorenii în 
veacul al XVII-lea

O însemnare notată pe la 1620 pe 
un volum de la Sânpetru atestă copierea 
celui mai vechi text cunoscut al ro
manelor populare Alexandria și Floarea 
Darurilor: "Din voe Tatălui și cu ajuto- 
riul Fiului și cu săvrâșitul Duhului

n wmo c«taipAm< cu. p<rp« Tuvdor S.mr. -___ te< *»« b-ni; b 
*' 12“° «n^“ta

11. la Chnnaln*. km (. Inld, IoJ(

/ " ta” ramnu.l. cu 5 fiorinji. a| „d.m
ă'"...... .

lo}(ic) 20, nnifi) 1747.
En. popa Tevdor PcIrâtnvicL 
tăndu eram in Șoimul 

Svântu, adecă eu mult greșit și ticălos 
popa Ion din sat din Sâmpetru scris-am 
această carte, ce să chiamă Alicsandrie 
și cu Darovarie. Și eu tare mă usteniiu 
cât putuiu și o scrisei să cetească și să 
socotească bine creștinii ce este 
împărăție ceștii lumi deșarte și 
mângănoasă. Pintru aceia pe
domneavoastră încă vă rog, pri toată 
fire de om, cui Dumnezeu o va da 
această carte a ceti sau a scrie, socotiți 
și mai bine ce voi fi greșit, sau cuvântu 
nesfârșit, sau slovă neînplută, iar 
dumneavoastră să deregeți și să nu mă 
blestemați ce să ziceți: Dumnezeu 
erte". Apariția și răspândirea romanelor 
populare sau a cărților de înțelepciune 
- Floarea Darurilor și Alexandria, 
reflectă gustul literar al epocii, 
dezvăluie idealurile și năzuințele 
societății românești.

Cărțile erau donate 
pentru pomenirea 
morților și iertarea 

păcatelor

însemnările din sec
olul al XVIII-lea reflectă 
din plin modificările sur
venite în mentalitatea 
colectivă odată cu intensi
ficarea producției și a 
circulației cărții, acestea 
fiind surprinse și de Nico
lae Iorga: "Cărțile
intraseră pe la 1700 în 
mâinile oamenilor mici, 
cari le citeau cu patimă, le 
păstrau cu îngrijire, le iu- 
biau fără păreche."

însemnarea de pe 
Cazania lui Varlaam, ex
emplar provenit din satul 
Obârșa, relevă dimensi-
unea morală pe care o 
deținea cartea în societatea 
românească a momentu
lui: "Această carte o au dat 
Magherii la beserica din 
Obârșie, pentru că au 
greșit de au omorât pe 

Flore Pavel din Obârșia, și o au dat de 
au făcut pace cu frăție, lui Pavel cartea 
să-i fie pomană sufletească, iar cine o 
ar vinde această carte să fie blestemat". 
Așadar, este vorba nu numai de un rol 
de echilibrare morală în fața societății, 
ci și de un rol de echilibrare și val
orizare moral-religioasă, dăruirea unei 
cărți fiind percepută ca un act ce poate 
contrabalansa în fața divinității păcatul 
săvârșit.

Istoria transmisă 
de martori oculari

Un important număr de însemnări 
manuscrise cuprind date despre eveni
mentele istorice care au avut ecou în 
conștiința mulțimii. Acestea sunt sin
gurele momente când poporul iese în 
lumina istoriei, când cei care tac încep 
să istorisească, fie prin actul spontan și 
liber al însemnărilor de carte și prin fol
clor, fie prin anchetele judiciare între
prinse de «către autorități. Este cazul 
răscoalei de la 1784, care a avut un put-

• -Hl L
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"Anul 1784, luna dechemvrie în 6 zile. Au fost 
răscoală între oamenii noștri, îndemnători la 

aceasta fiind Horea și ortacii lui, Crișan Giurgiu 
și Cloșca loan. Au ars curțile domnilor și tot au

cuprins și omorât Și mai nainte de răscoală au fost și s-au 
văzut un sămn mare pă la Sântă Mărie, ca un foc 
mare și așa mare ca o căpiță de fân, mărgând pe 

la amiezi. Și s-au văzut în toată țara, împărat
fiind Iosif al doilea ".

emic impact în lumea satelor, fapt re
flectat și de numărul adnotațiilor care 
semnalează momentul. Ieșind din tipar
ele laconismului specific, însemnarea 
protopopului Iosif din Trestia, aflată pe 
un exemplar al Bibliei de la 1688, 

denotă cel puțin o implicare afectivă, 
dacă nu una efectivă în evenimentele 
anului 1784: "1784, octomvrie în 16 
zile când au venit Crișan Giurgea în 
Brad, de au sorocit toate cetele la 
Mesteacăn pe 20 de zile să le dea 
poruncă de la Horea să margă la 
Bălgrad (Alba Iulia, n. red.). Apoi în 
varmeghie s-au sculat să prindă pă 
Crișan Giurgea, Nalati Gercaș și cu alți 
nemiși și cu Gal, carele au fost la 
Curitău (Curechiu, n. red.) atunci în re- 
belie. Apoi s-au întors potera la 
Crișcior, la Brad, la Ribița, apoi la 
Câmpeni unii, alții au pornit pă țară, în 
toate părțile s-au lățit, până ce au toate 
celea stricat. Și la Deva în 27 au perit 
multi: unii au tăiat, alții au prins, unii 
au sărit în Mureș de s-au înecat de tot, 
ca la 600."

Evenimentele erau 
marcate prin 
fenomene cerești

însemnările de pe cărți au furnizat 
numeroase știri despre fenomene 
cerești, ele constituind importante 
izvoare documentare pentru reconsti
tuirea climatului de frică și superstiție 
ce stăpânea universul mental al omului 
din trecut. Semnalând tot momentul 
1784, o însemnare anonimă existentă 
pe o Evanghelie ce provine din ținutul 
Zarandului, ne transmite informații de
spre apariția unei comete: "Anul 1784, 
luna dechemvrie în 6 zile. Au fost 
răscoală între oamenii noștri, 
îndemnători la aceasta fiind Horea și 
ortacii lui, Crișan Giurgiu și Cloșca 
loan. Au ars curțile domnilor și tot au 
cuprins și omorât. Și mai nainte de 
răscoală au fost și s-au văzut un sămn 
mare pă la Săntă Mărie, ca un foc mare 
și așa mare ca o căpiță de fân, mărgând 
pe la amiezi. Și s-au văzut în toată țara, 
împărat fiind Iosif al doilea".

Calamitățile 
naturale erau 
consemnate frecvent

Legat organic de munca 
pământului, de ritmurile naturii și de 
diferite dimensiuni ale timpului, este 
firesc ca în viața omului anomaliile cli
matice și catastrofele naturale să fi avut 
o însemnătate deosebită. Ea este 
dovedită din plin de numeroase notații 
prezente pe filele cărților vechi. Astfel, 
pe un Ceaslov provenit de la Poșaga - 
Zam, există două asemenea însemnări: 
"în 23 de zile ale lui martie, anul 1821, 
s-au cutremurat pământu în zori de 
ziuă" și: "în 14 zile iunie, anul 1821, 
vineri, au ieșit foarte mare Murășul".

Cătălin Rișcuța
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„Jzt noapte Bobi a dormit pe acoperiș... Hai la mama 
îl alintă f emeia, încercând să determine pasărea să se 
dea jos de pe acoperiș...

Crescătorii de păuni 
din Nandru
De ani buni, Ionel și Marta Voina 
din Nandru, comuna Peștiș, cresc 

păuni Aceștia au fost aduși în 
gospodări e de către fiul lor, care 

între timp a murit.

Intrând în curtea gospodarilor, 
suntem întâmpinați de Bobi, 
păunul-șef care își prezintă penajul, 
de pe acoperișul casei, tuturor celor 
care vor să îl privească. „Acum îi 
creștem în memoria fiului nostru. 
Când trăia, el se ocupa de ei, noi nu 
prea mai putem din cauza vârstei pe 
care o avem. Nu facem o afacere 
d asta”, spune cu nostalgie fe
meia.

Bobi are coada de 
trei metri

„Azi noapte Bobi a dormit pe 
acoperiș... Hai la mama”, îl alintă 
femeia, încercând să determine 
pasărea să. se dea jos de pe acoperiș. 
Printre zecile de găini din curte, 
cele două păunițe și un pui de păun 
ciugulesc câte ceva de mâncare.

Oul și milionul
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Pe piața din vestul Europei o pereche de păuni 
costă aproximativ o mie de euro. Un ou de pău
nită poate fi vândut cu 40 de euro, iar într-un an 
femela poate să aibă 15 ouă. Păunii sunt ușor de 
crescut și se hrănesc ca și orice altă

Acum un an, în noaptea de Reve
lion, una dintre aceste păsări a fost 
furată din curtea familiei Voina. 
„Am fugit după cei trei hoți care au 
luat-o la fugă pe Valea Nandrului, i- 
am prins și am luat păunul înapoi. 
Nu veți crede însă aceste păsări nu 
pleacă din gospodărie. La noi în 

curte se simt liberi. Dacă îi ții în 
captivitate, mor”, spune Ionel 
Voina. Când își răsfiră coada, Bobi 
devine de o frumusețe rară. „ I-am 
măsurat coada,și are un diametru de 
trei metri. Ceea ce trebuie să vă mai 
spun este că păunul este singura 
pasăre care mănâncă gândacul de 
Colorado. Noi lăsăm cartofii în grija 
păunilor și nu mai trebuie să îi 
stropim”. Păunița lui Ionel Voina 
este ajutată să scoată pui de găinile 
din curte, dar și alte păsări pot cloci 
ouăle.

Până nu demult, famil'a Voina 
vindea păuni în târgul de la Călan. 
„Noi nu ne-am mai dus. înainte 
făceam bani frumoși, cam câte trei 
sute de lei. Vindeam o pană cu cinci 
lei, iar un ou cu o sută de lei. La 
oșeni se vinde pana cu trei euro. Ei 
o folosesc ca ornament la pălărie”, 
spune Ionel Voina.

Din când în când, în fața porții 
lui Ionel Voina mai oprește câte o

g
pasăre de curte. în afară de faptul ca poi fi folo
site ca ornament, penele pot fi utilizate și la con

strucția plutelor de pescuit.

mașină, iar călătorul îl roagă să îl doritorii să admire penajul acestor 
lase să facă fotografii. în schimb păsări.
vrea să îi lase ceva bani. Gospo
darul refuză banii, lăsându-i pe toți Maria Bulz

împreuna 
dam viata 

, x orașului
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Analiștii cred că cercetarea extinsă în domeniul armelor nucleare 
a Teheranului înseamnă că acesta dorește să fie pregătit dacă dorește 
pe viitor să adopte o direcție mai agresivă spre bomba nucleară.

Guvernul a dat examen
>

în fata delegatilor FMI
9 o 9 —

• • IhDelegația de la FMI a venit ieri la 
București și a discutat cu un gu
vern din care fac parte șase dintre 
miniștrii ce au fost de față și la ne
gocierile privind acordul stand-by. 
S-au schimbat câteva dintre perso
najele principale ale negocierilor, 
ministrul de Finanțe, cel al Mun
cii și Protecției Sociale, miniștrii 

Educației și Sănătății, sectoare cu 
probleme de salarizare.

Noul guvern va trebui să prezinte 
experților fondului și o altă situație a 
economiei, diferită de cea prevăzută în 
acordul în vigoare.

Inflația a urcat în luna decembrie la 
4,47%, ținta propusă de Banca Națională 
fiind de 4,5%. în luna martie anul trecut, 
când s-au început negocierile pentru împru
mutul de la FMI, rata anuală a inflației a

urcat de la 6,71% în ianuarie, la 6,89% în 
februarie. Pe 17 februarie 2009 se înregis
trase și lin curs valutar de peste 4,3 lei pen
tru un euro, iar pe 2 martie era de 4,29 lei. 
Acum, cursul de schimb este 4,1097 lei. 
Numărul șomerilor este însă mai mare și va 
crește în continuare. în decembrie, ANOFM 
a comunicat un șomaj de 7,8%, peste 
700.000 de persoane, față de 4,4% cât era 
la încheierea anului 2008. Aceste cifre nu 
"includ și persoanele cărora le-a expirat pe
rioada de ajutor de șomaj și românii care se 
întrețin din agricultura de subzistență.

Guvernul nu a obținut nici deficitul 
scontat. Conform datelor Ministerului 
Finanțelor, în perioada 1 ianuarie - 30 
noiembrie s-a înregistrat un deficit estimat 
de 29,7 miliarde lei, reprezentând 6% din 
PIB, față de un deficit de 36,5 miliarde lei, 
prevăzut ca obiectiv anual în acordul cu 
FMI.

In plus, există și marea problemă a ari
eratelor, datoriile pe care le are sthtul către 
companii.

Potrivit decla
rațiilor oficiali

lor, volumul 
arieratelor scă

zuse de la 1,5 miliarde 
lei, în iunie, la circa 1,3 
miliarde lei, în septem

brie.
In 2009 a crescut sala- 
riul mediu net: In no

iembrie era de 1.366 lei, 
mai mic față de luna 
octombrie, dar mai

mare cu 0,4% 
față de noiem

brie 2008.

fi

România sub nămeți
9

Zăpada a acoperit România. 
Mai multe drumuri naționale 

sunt închise, iar autoritățile nu 
mai fac față situației Ninge de 
peste trei zile, iar meteorologii 

au anunțat că prelungesc 
Codul Galben de ninsori

Acesta este valabil pentru 10 
județe și rămâne în vigoare 

până la ora 14.

Din cauza troieneldr, autoritățile 
constănțene au decis să oprească 
circulația pe Drumul Național 38 
Agigea-Negru Vodă. Asta după ce azi- 
noapte aceeași măsură a fost impusă pe 
drumul dintre stațiuni.

Potrivit Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență "Dobrogea" al 
județului Constanța, au mai fost închise 
drumurile județene și comunale DJ 222, 
DJ 307, DJ 381, DJ 308, DJ 391, DJ 
392, DJ 393, DJ 228, DJ 223, respectiv 
DC 27, DC 29, DC 31, DC 4, DC 67, 
DC 69, DC 87, DC 14, DC 61 și DC 89.

Drum închis de zăpadă este și în 
județul Buzău. E 85 a fost blocat încă 
de ieri. Tot din cauza zăpezii s-a 
înmulțit și numărul de accidente rutiere. 
O persoană a murit și mai multe au fost

rănite, după ce un autocar a derapat 
într-o curbă și s-a răsturnat în șanț. Ac
cident și pe Drumul European 85, la 
câțiva kilometri de Buzău. Trei mașini 
s-au tamponat, după ce unul dintre au
toturisme a derapat. Șoferul mașinii a 
fost rănit ușor.

Nici traficul feroviar nu se 
desfășoară în condiții normale.

Trenurile ajung să aibă întârzieri chiar 
și de 50 de minute, iar unele rute au fost 
anulate. Este vorba despre trenul Accel
erat 1982. pe relația Tulcea - Medgidia 
- București Nord, trenul Personal 8151, 
pe relația Urziceni - Slobozia Veche și 
trenurile Personal 8381 și 8384, pe 
relația Constanța - Mangalia și retur.

Românii sunt pesimiști 
când e vorba de locuri de muncă

Românii sunt pesimiști când vine 
vorba de piața muncii în acest an. 
Aceasta este concluzia unui sondaj re

alizat online de către site-ul de recrutare 
Myjob.

Potrivit sondajului, peste 33 % 
dintre cei chestionați au spus că se 
așteaptă să fie afectați de reduceri de 
personal în compania în care lucrează. 
Peste 12 procente declară că vor avea 
parte, cel mai probabil, de un salariu 
redus în acest an, iar 11 la sută dintre 
intervievați afirmă că, în mod cert, 
compania lor nu va mai face recrutări 
de personal. în același timp, peste 17

procente dintre cei care au participat la 
sondajul Myjob consideră că, în 2010, 
doar angajații performanți vor beneficia 
de creșteri salariale. în plus, un sfert 
dintre participanții la sondaj cred că se 
va menține tendința de a efectua 
angajări, dar cu salarii mult mai mici. 
Sondajul a fost realizat online la nivel 
național, în intervalul 5-18 ianuarie 
2010, pe un eșantion de 3708 
respondenți.

Agențiile american de spionaj 
au informații că Teheran
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produce arme nucleare
Agențiile american de spionaj care strâng date despre Iran primesc dovezi 

din ce în ce mai multe că Teheran continuă dezvoltarea de arme nucleare, dar 
mai durează până își va relansa pe deplin programul bombei atomice, arătau 
oficiali americani.

Analiști ai serviciilor de informații au efectuat o analiză informativă 
națională - NIE, ce ar urma să aducă SUA în concordanță cu aliații europeni 
în privința stadiului programului nuclear iranian.

Principala estimare a NIE 2007- Iran și-a oprit creare armei nucleare și 
procesul de înarmare, ca și conversia uraniului și a activităților de îmbogățire 
a uraniului în 2003. Oficialii americani subliniau că cel puțin unele din anal-"1 
izele din 2007 trebuie revizuite. Dar ei se așteaptă la schimbări de nuanță ș. 
nu complete în noul NIE, care este așteptat în câteva săptămâni.

"Practic, vorbim de reluarea cercetării - nu despre faptul că iranienii merg 
cu viteză maximă înainte cu programul bombei", arăta un oficial american.

Dosarul revizuit ar putea ajuta Washington să își susțină cauza în fața 
Consiliului de Securitate al ONU pentru noi sancțiuni contra Teheranului.

NIE cuprinde opinia consensuală a agențiilor americane de informații.
în versiunea declasificată pe 2007 a NIE pentru Iran, comunitatea de 

informații era "pe deplin încrezătoare" că Teheran oprise programul nuclear 
în toamna anului 2003.

Românii au renunțat în ianuarie
9 *

la 77,66 tone de deșeuri
Românii au renunțat în ianuarie 

la 77,66 tone de deșeuri de echipa
mente electrice și electronice (DEEE), 
în cadrul primei campanii Marea De
barasare din acest an, potrivit datelor 
publicate de Ministerul Mediului și 
Pădurilor.

Cele mai multe deșeuri de acest
fel au fost colectate din regiunea 2 Galați (25,2 tone), regiunea 6 Cluj-Napoca 
(17 tone) și regiunea 3 Pitești (9,6 tone).

Cele mai mari cantități de DEEE au fost colectate în județele Constanța 
(24,1 tone), Bihor (8,7 tone), Argeș (7,7 tone), iar cele mai mari cantități au 
fost colectate în orașele Constanța (12,36 tone), Oradea (8,7 tone) și Baia Mare 
(4,5 tone). în București, pe.primul loc s-a situat sectorul 1, unde au fost colec
tate 2.327 kg deșeuri de echipamente electrice și electronice, urmat de sectorul 
4 (400 kg) și de sectorul 3 (270 kg).

Anul trecut, prin campania Marea Debarasare, românii au renunțat la 
1.440 tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), în
cadrul a zece etape de Marea Debarasare, în condițiile în care, în 2009, cam
pania a început în luna martie. România trebuie să colecteze anual 4 kg de 
DEEE pe locuitor, obligație pe care o au și celelalte state membre ale Uniunii
Europene.



Mâncarea devenise pentru mine ca un drog. Am pornit de la 
88 de kilograme, am slăbit șapte, dar am nevoie de voință.

Silvia Dumitrescu

Vonda Shepard revine în România
Cântăreața Vonda Shepard, celebra ve
detă a serialului "Ally McBeal", revine 
în România, unde va susține un turneu 
în patru orașe - Cluj, Sibiu, Brașov și 

București -, între 10 și 14 februarie, in
formează organizatorii evenimentului, 

Artmania.

Vonda va concerta pe 11 februarie în Cluj, 
la Casa de Cultură a Studenților, pe 12 februarie 
la Sibiu, Casa de Cultură a Sindicatelor, pe 13 
februarie Ia Brașov, la Teatrul "Sică Alexan- 
drescu", iar în București, pe 14 februarie, în 
clubul The Silver Church. Biletele, în valoare 
de 95 de lei bucata, sunt disponibile în rețeaua 
magazinelor Germanos,•Vodafone și a librăriilor 
Cărturești, precum și online, pe 
www.eventim.ro.

Vonda Shepard a mai concertat în România

în februarie anul trecut. Cu această ocazie, ea a 
lansat la București albumul "From The Sun".

Artista s-a născut pe 7 iulie 1963, în New 
York. împreună cu surorile sale, Rosetta, Luana 
și Brianna, s-a mutat în California de Sud, când 
încă era un copil. La vârsta de 6 ani, Vonda a 
început să ia lecții de pian și a dovedit că este 
extrem de devotată noii ei pasiuni. Shepard a 
început să concerteze în cluburile din Los An
geles în timp ce încă studia la liceu. La 
16 ani, ea a renunțat la școală pentru a se 
dedica carierei muzicale.

La vârsta de 20 de ani, Vonda și-a 
luat câțiva ani liberi pentru a studia ac
toria. Până la urmă, dragostea ei pentru 
muzică a fost mai mare, revenind la 
aceasta.

în 1984, Vonda a început un turneu 
cu interpretul Ricky Lee Jones, pentru 
care cânta la clape și făcea backing vo
cals.
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Artista s-a născut pe 7 iulie 1963, în New York. împreună cu surorile

în 1987, ea a semnat un contract 
cu Reprise Records. Albumul ei de 
debut, "Vonda Shepard", a fost lansat 
în 1989. Acest album a fost urmat, la 
trei ani distanță, de un al doilea mate
rial, "The Radical Light". Două dintre 
piesele celui de-al doilea album - 
"Searchin' My Soul" și "Wake Up t
House"- s-au bucurat de popularitate.

ga
sale, Rosetta, Luana și Brianna, s-a mutat în California d&Sud, când încă 

era un copil. La vârsta de 6 ani, Vonda a început să ia lecții de pian și a dovedit că 
este extrem de devotată noii ei pasiuni.Shepard a început să concerteze în 
cluburile din Los Angeles în timp ce încă studia la liceu. La 16 ani, ea a 
renunțat la școală pentru a se dedica carierei muzicale.

Paul McCartey se căsătorește a treia oară
Paul McCartney a cerut-o în 

că 'rie pe iubita sa, Nancy Shevell, care 
este -cu 19 ani mai tânără decât fostul 
membru al trupei The Beatles, potrivit mai 
multor informații publicate, luni, în presa 
britanică. Paul McCartney a cerut-o pe iu
bita sa, Nancy Shevell, în căsătorie, 
anunță „DailyMail”. Fostul membru al 
trupei The Beatles și bruneta cu 19 ani mai 
tânără decât el au o relație care durează de 
aproape doi ani. Cei doi se vor căsători 
imediat ce divorțul lui Nancy va fi 

, pronunțat.
Potrivit presei britanice, Paul și 

Nancy se cunosc de mai bine de 20 de ani, 
dar au început să iasă împreună abia în 
2f^' după ce artistul a divorțat de cea de- 
a doua sa soție, Heather Mills. De altfel 
divorțul de Mills a fost unul dintre cele

mai mediatizate și costisi
toare din Marea Britanie.

în ceea ce o privește 
pe Nancy Shevell, se pare 
că averea lui Paul Mc
Cartney este la adăpost, 
tatăl acesteia având el 
însuși o avere estimată la 
400 de milioane de 
dolari. De altfel, toată 
lumea din anturajul lui 
Mccartney pare că a ac
ceptat-o deja pe Nancy 
Shevell, pe care mulți o 
asemuiesc cu Linda Mc

muzicianului, este de acord cu noua 
parteneră de viață a acestuia, după ce la 
căsătoria cu Heather Mills se opusese ve
hement.

Jessica Simpson nu are 
noroc în dragoste

Cartney, prima soție a
artistului, despre care acesta spunea că 
este "lumina vieții sale". Și Stella Mc- 
Carteney, fiica în vârstă de 38 de ani a

LUi Cătălin Crișan îi plac 
doctorițele
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început de an plin de iubire pentru Cătălin Crișan. La aproape patru 
luni de la divorț, dragostea i-a zâmbit din nou cântărețului

în urmă cu două săptămâni, la o petrecere privată, interpretul a cunos
cut-o pe Alina, medic dermatolog. Și, ca un a adevărat cavaler, Cătălin și-a 
dus weekendul trecut noua iubită la două piese, la Teatrul de Comedie din 
București. „Alina este prietena mea. Ne-am cunoscut la o petrecere, la în
ceputul lui ianuarie. A fost dragoste la prima vedere și eu am fost cel care a 
făcut primul pas. De două săptămâni suntem împreună”, a declarat solistul.

Noua achiziție a lui 
C ■ jlin este cu nouă ani mai 
tânără și pare extrem de 
îndrăgostită de cântăreț. 
„Am hotărât să nu ne ascun
dem, pentru că eu sunt un 
bărbat divorțat, nu mort”, a 
conchis interpretul.

Să se fi șters atât de re
pede sentimentele pentru 
fosta soție, sau Cătălin vrea 
să demonstreze că încă este 
un bărbat atrăgător? Cert 
este că din vechea relație nu 
va mai rămâne decât am
intirea. Peste care se va 
așterne încet-încet praful 
timpului.

g „Alina este pri
etena mea. Ne-am 

____ ~ cunoscut la o petre
cere, la începutul lui 

ianuarie. A fost dragoste la prima 
vedere și eu am fost cel care a 
făcut primul pas. De două 
săptămâni suntem împreună. Am 
hotărât să nu ne ascun- --------
dem, pentru că eu sunt1 
un bărbat divorțat, nu 1 
mort. ” ___

Cătălin Crișan

Nu are noroc în dragoste și 
pace. Deși părea că Jessica 
Simpson și-a găsit în sfârșit 
jumătatea în persoana rockerului 
de la „Smashing Pumpkins”, 
Billy Corgan, iată că nici această 
relație nu a avut continuitate.

Se pare că muzicianul s-a 
săturat de atenția media pe care 
a câștigat-o cuplându-se cu 
apetisanta blondă. „Jessica adoră 
să petreacă mult timp în sau în 
afara studioului cu Billy. Este 
copleșită de îndemânarea lui 
muzicală și la asta se adaugă la 
sentimentele ei pentru el, dar nu 
se întâlnesc. Publicitatea legată 
de faptul că te vezi cu Jessica 
poate fi intensă. Billy a menținut 
un stil de viață liniștit, privat, 
canalizat pe muzică, iar publici
tatea pe care a avut-o de când era 
cu Jessica era uimitoare. Billy o 
place pe Jessica, dar va lucra ca

să mențină relația lor așa cum 
este și să își concentreze atenția 
asupra muzicii. Nu sunt serioși, 
dar Jessica s-a distrat foarte mult 
alături de el”, a declarat un 
apropiat al cântăreței.

Dacă fosta pereche va dori 
să mai facă saltul odată de la pri
etenie la dragoste, rămâne de 
văzut.

S Silvia Dumitrescu luptă
să slăbească

Niciodată nu este preț 
târziu să schimbi ceva la tine 
La acest lucru s-a gândit și Sil
via Dumitrescu. Deși are 50 de 
ani, cântăreața a decis să lupte 
cu kilogramele câștigate dir 
cauza glandei tiroide.

Așa se face că interpreta < 
apelat la un nutritionist și a tre
cut la un regim dur, bazat pe 
dietă, dar și pe exercițiu fizic 
de care se ține cu strictețe 
„Mâncarea devenise pentri 
mine ca un drog. De Revelior

am văzut că nu mă încape nici o rochie și m-am pus pe slăbit. Am por
nit de la 88 de kilograme, am slăbit șapte, dar am nevoie de voință 
Din cauza tiroidei, mă lupt cu depresiile și am tendința să mă refugiem 
în mâncare”, a declarat vedeta.

La un moment dat, solista a fost decisă să se interneze și în spița 
pentru a apela la ajutor specializat, dar în cele din urmă și-a dat seam; 
că mult mai bine se va descurca singură dacă se bazează pe voință.

Va reuși Silvia să învingă boala care i-a răpit sex-appelul de k 
20-30 de ani? Să sperăm, mai ales că ar putea fi un model pentru toate 
femeile care cred că, la 50 de ani, șarmul lor a dispărut.

http://www.eventim.ro
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Reeopstituire...

AVAN, AVAR, ATACATOR, ATAȘAT, 
AȚÂȚĂTOR, CA, CER, CETATE,’DAT, 

DESCOLĂCIT, DESFĂTĂTOR, ENDEMICE, 
ENTERITĂ, ETATE, ETICI, FEL, LINE, LIȚA, 

ORARĂ, RAR, RASATĂ, RATA, 
REGENERĂRI, SD, ST, TA, TE, 

TIPĂRITURI, TU, ȚINE.
Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU
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Mică publicitate

lartamente1

Vând în comuna Hălmăgcl, nr. 70, jud. Arad - în aceeași curte, 2 case 
plus dependințe, grădină și pământ. Preț negociabil. Tel 0731.556.654.

Vând casă în Simeria (sau schimb cu apartament cu 2 camere în Deva), 
4 camere, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
suprafață totală 900 mp, FS 60 m. Preț 100 000 curo. Tel. 0728.388.583.

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Dccebal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 curo, negociabil. Tel. 0754.784.199.

Vând apartament 3 camere, parter (cu pivniță), suprafață de 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape de centrul Devei (posibil și garaj dublu, separat). Preț 35.000 
euro. Tel. 0743.011.772.

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Geoagiu Băi, preț 14.500 
euro, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
beci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugăreni, Deva (per
soană fizică). Tel. 0758.063.622.

V j garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
836.403.

..Vând urgent două case in aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
d nul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 

..217.553.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc dc cărămidă, contorizat în tota
litate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Ncptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Primesc în chirie eleve, fete, femei, zonă liniștită (la casă). Preț 250 ron. 
Tel. 0743.011.772.

închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Decebal, bl. J, parter, suprafața 
dc 52 mp. Tel. 0726.191.954.

lKehiricz urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sau depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Ofer cameră dc închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

Societate comercială deține spațiu (80 mp). Doresc asociere sau cola
borare pentru orice profil. Zona Brad. Tel. 0723.896.368.

Domn 68/175/75, pensionar, studii medii, fără obligații, singur, caut o 
doamnă singură pentru căsătorie cu posibilități de a locui la ea. Telefon 0753. 
971.820-Virgil

Domn singur, pensionar, Iară vicii, doresc să cunosc o doamnă siluetă, cu 
vârsta până la 62 de ani, fără obligații, în vederea căsătoriei. 
Tel. 0745.163.142.

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

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolite, microseoapc, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 dc 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 Ici, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând pantofi dc 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.

Vând urgent autobuz Rocar Montana_în stare de funcționare. Preț nego
ciabil. Relații la tel. 0729 930 644 sau 0733.955530.

Vând 2 pompe injecție pentru tractor U650 și „ARO”, preț negociabil. 
Informații la tel. 0757 595 380.

I Servicii profesionale de curățenie:
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- curălecie de- inpelinere zinică 
curățenie țfmcTdă periodică ssd •■■cazkmalâ

• - curățenie in domeniul rdusariBl 
-curățenie flLpâconanictt.srT»ena)ân.renovan
- curățenie ir» inslojl» sanitare
curățat mocherjB.tapițBrii.aware

- spălat suprafețe vitrae
-curatat peren, tarstfe.îndepertat oratmi
- curtildl și bucălan mCușInSle

echiparea itisituțitor cu oazatioarv și dispensat
ș. rnarariate consu-nabite

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.cnoti.com

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: spa
țiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică pu
blicitate;

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate (spațiul pu
blicitar este alocat în funcție de solicitările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează

vânzători volanti
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Informații la telefon:
0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

IMAGINE! (text maxim 50 de cuvinte)
■ I

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
I Za ran dulăi 1 §0 ( DN7 )
(ieșirea «pre Simeria,. lăngâ Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO

K.

Vă. oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

CI ie nț ii fideli primesc, 
pc bază dc bon, 
1A7SPÂCĂRI1
UNA GRATIS

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

• CALITATE
Prestăm servicl curățenie
* perscar.ețflxtce
• persone jurttice

Program de funcționari:
Zilnic 07.30-20.30
Duminici: fl9.0IM5.flfl

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ
ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 Iei

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.
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Eliberat de........................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: Ia primul 
stand de ziare din centrul Devei (Ia „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 dc ore de ia 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.
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• 
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I

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

mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.cnoti.com


Maria Cioncan a fost cea mai bună atletă română pe distanțele de 800 
șt 1.500 de metri. în anul 2004, după cueerirea medaliei de bronz la Jocurile 
Olimpice din capitala Geciei, Maria Cioncan a devenit Cetățean de onoare 
al municipiului Hunedoara.

Sport
Joi, 21 ianuarie 2010

Comemorare
Maria Cioncan

Amical cu „minerii”

în data de 21 ianuarie 200'J, pe 
o șosea din nordul Bulgariei, a 
dispărut Maria Cioncan, cea mai 
valoroasă atletă legitimată la un club 
hunedorean din ultimul deceniu. 
Maria Cioncan a adus județului 
Hunedoara singura medalie la 
Jocurile Olimpice, bronz la Atena, în 
proba de 1.500 de metri.

Regretata sportivă a ajuns la 
Siderurgica Hunedoara în 1996, an în 
care a început să lucreze cu 
antrenorul emerit Ștefan Beregsza- 
szy. Această colaborare care i-au 
adus medalii la Campionatele 
Naționale, Campionate Balcanice, 
Cupa Europei și etape din circuitul 
atletic Golden League. Vreme de ani 
buni, Maria Cioncan a fost cea mai 
bună atletă română pe distanțele de 
800 și 1.500 de metri. în anul 2004, 
după cucerirea medaliei de bronz la 
Jocurile Olimpice din capitala 
Geciei, Maria Cioncan a devenit 
Cetățean de onoare al municipiului 
Hunedoara.

în data de 21 ianuarie 2007, 
Maria Cioncan și Ștefan Beregsza- 
szy, împreună cu alte două persoane 
din staff-ul tehnic, se întorceau din 
Grecia, unde a avut loc ultima etapă 
de pregătire din programul sportivei. 
Cei patru au început antrenamentele 
în vederea sezonului 2007 în Maroc, 
după care au plecat în Grecia, pentru 

câteva săptămâni. La întoarcerea în 
România, o explozie a pneului din 
dreapta față a proiectat mașina 
condusă de Maria Cioncan într-un 
copac. Ultimele antrenamente 
cronometrate din Grecia au arătat că 
Maria Cioncan se apropia de forma 
ei maximă, după ce 2005 și 2006 au 
fost ani dezamăgitori pe plan sportiv, 
din cauza deselor accidentări care au 
împiedicat-o să alerge. Regretata 
atletă a fost declarată sportivul anului 
în județul Hunedoara în 2005. având 
dublă legitimare la Siderurgica 
Hunedoara și „U” Cluj. ,

CFR Marmosim și Minerul Lu- 
peni au jucat miercuri un amical, pe 
terenul din Simeria Veche. Lupeniul a 
învins cu 1 - 0, unicul gol al partidei 
fiind marcat pe final de meci de atacan
tul de culoare Gideon. Antrenorul 
Minerului, Petre Gigiu, a folosit și noua 
achiziție, portarul Pascal de la Oradea. 
Cei doi portari, Ciucă și Pascal, au jucat 
fiecare câte o repriză. Pus pe lista de 
transferuri de către Minerul Lupeni, 
fundașul de 28 de ani Ionuț Pașca a 
revenit la echipă. Jucătorul s-a întors

Cetate a pierdut și runda a doua

pentru că era dorit de o parte a conduc
erii, în timp ce o altă parte nu-1 mai 
vrea. „Nici eu nu mai înțeleg nimic. M- 
au chemat să vin, dar acum nu mă vrea 
nu știu cine. Eu de la Lupeni voi pleca 
doar dacă mi se vor achita cele două 
salarii de 56 de milioane de lei vechi. 
Dacă nu, voi continua să mă pregătesc. 
Sunt jucător aflat sub contract și am 
dreptul să mă pregătesc”, a declarat 
Pașca.

Lupeniul a rulat un lot de 23 de 
fotbaliști, în timp ce Simeria a trimis în

teren 35 de jucători. Timp de 70 de 
minute au jucat titularii și rezervele lui 
CFR Marmosim, după care antrenorul 
Mirel Biriș a folosit o echipă formată 
numai din jucători aflați în probe. Par
tida a avut o durată de 100 de minute. 
Opt dintre cei care au jucat pentru CFR 
Marmosim au fost juniori de la echipe 
din Hunedoara, iar trei au fost seniori 
veniți în probe, Coca, Obșterescu și 
Raicu. în cursul zilei de vineri, CFR 
Marmosim Simeria va pleca în canton
ament, lângă Brașov.

Simota amenință Primăria
9

cu retragerea echipei
Patronul Jiului, Alin 

Simota (foto), amenință că 
va retrage echipa din cam
pionat, dacă autoritățile lo
cale nu vor acorda un ajutor 
financiar grupării din Valea 
Jiului. „Dacă în șapte zile 
Primăria nu se va implica, 
voi retrage echipa din cam

pionat și Jiul va deveni cu 
adevărat istorie. îmi permit 
în momentul de față să fac 
investiții pentru întreținerea 
bazei sportive și pentru 
Centrul de Copii și Ju
niori”, a declarat Simota la 
un post local de radio din 
Valea Jiului. „încercăm să

Cetate Deva a aflat de la Co
mitetul Director al Federației 
Române de Handbal că me

moriul prin care cerea rejuca- 
rea partidei cu HCM Roman a 

fost respins.

Membrii Comitetului Di
rector au luat o decizie cel puțin 
curioasă: clubul devean va 
pierde jocul cu 10 - 0, însă reg
ulamentul spune că în cazul 
unei astfel de decizii clubul vi
novat trebuie amendat și penal
izat cu depunctarea.

Cetate nu a fost nici 
amendată, nici depunctată, dar 
rejucarea 
meciului 
nici nu intră 
în discuție.

ne axăm pe tineri și pe 
jucători care își doresc să 
continue cu noi, pegfru că 
dragoste cu forța iții se 
poate”, spunea
vicepreședintele George 
Boboc. * ’

O sentință defintivă va fi 
luată la începutul lunii febru
arie, când se întrunește Consil
iul de Administrație al FRH, 
organul suprem de conducere al 
handbalului românesc, care va 
lua în discuție și acest caz fără 
precedent în Liga Națională 
feminină.

în cazul în care FRH nu de
cide rejucarea partidei cu HCM 
Roman, Marian Muntean, ”a- 
tronul lui Cetate, spune că s a 
adresa Tribunalului pentru Arbi
traj Sportiv de la Laussane, la 
fel cum a făcut FC Timișoara în 
litigiul cu FRF.

Padină realizată de 
Bogdan Barbu
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