
Cu acest Mărțișor trimit un buchet de flori 
doamnelor și domnișoarelor 

din județul Hunedoara. 
Minunea acestei primăveri 

să vă lumineze inimile
• și să aducă renașterea speranței, 

a bucuriei și a iubirii în suflet.

. Dorin Gligor,
JBr Subprefectul
Kjudețului Hunedoara
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Curs Valutar

Școlile din Brad 
politizate de PSD

Pentru a us-gi pierde direetejrfi puși pe cri terii ex- 
clusiv politice in școlile din Brad, primând munici- 
pislui a ergantal, vineri. an miting anti-somasai».

Polițiștii au organizat razii 
prin cluburile din județ

O razie de mare amploare a avut loc în noap
tea de sâmbătă în barurile și restaurantele din mu
nicipiul Deva. în aproximativ trei ore, polițiștii șr 
jandarmii au legitimat 300 de persoane.
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Consiliul Local Deva a ținut o ședință 
ca la ușa cortului
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Povestea 
Mărțișorului

Mărțișorul - numit de etnologul Ion Ghinoiu 
"funia zilelor, săptămânilor și lunilor anului, adunate 
într-un șnur bicolor" - este oferit ca simbol al sosirii 

„ primăverii și a căpătat, în ultima vreme, forme tot mai 
diverse față de tradiționalul mic obiect de podoabă 
legat de un fir roșu și unul alb. Mărțișorul face parte 
din larga categorie a talismanelor dăruite celor dragi 
de 1 martie, simbolizând iama și vara, dar și speranța.

Răspândit în toate provinciile țării, mărțișorul 
este pomenit pentru prima dată de Iordache Golescu, 
iar folcloristul Simion Florea Marian relatează în 
cartea "Sărbătorile la români" că în Moldova, Munte
nia, Dobrogea și unele părți ale Bucovinei exista obi
ceiul ca părinții să lege, la 1 martie, copiilor lor o 
monedă de argint sau de aur la gât sau la mână.

în unele zone, copiii purtau mărțișorul 12 zile la

gât, iar apoi îl legau de ramura unui pom tânăr. Dacă 
în acel an pomului îi mergea bine însemna că și 
copilului îi va merge bine în viață. în alte cazuri, 
mărțișorul era pus pe ramurile de porumbar sau pădu- 
cel în momentul înfloririi lor, copilul urmând să fie 
alb și curat ca florile acestor arbuști.

Arheologii au decoperit obiecte vechi de mii de 
ani care pot fi considerate mărțișoare. Ele au forma 
unor mici pietre de râu vopsite în alb și roșu, înșirate 
pe ață, pentru a fi purtate la gât. Se poate spune că 
roșul, dat de foc, sânge și soare, este atribuit vitalității 
femeii, iar albul, conferit de limpezimea apelor, este 
specific înțelepciunii bărbatului. Astfel, șnurul 
mărțișorului exprimă împletirea inseparabilă a celor 
două principii.

Tradiția spune că, în vechime, mărțișorul se con
fecționa din două fire răsucite de lână colorată, albă 
și neagră sau albă și albastră și era dăruit în prima zi 
din luna lui martie, perioadă a echinocțiului de primă
vară, când apărea pe cer Luna Nouă. Obiceiul 
mărțișorului este, de fapt, o secvență dintr-un scenariu 
ritual de înnoire a timpului și anului, primăvara, la 
moartea și renașterea simbolică a Dochiei.

JMYK



2 Agenda
Luni, 1 martie 2010

► DN 7 Deva - Sântuhalm
te ► DN 7 - DJ 687 Cristur -

Hunedoara
Q ► DN 7 Simeria - Spini

► DJ 705 Căstău - Orăștioara
05 ► 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

DevaO '
O
SJ | Petroșani

‘ Brad

Ziua Noaptea
5/10, 3/ 4

3/7, 2/ 3

4/11. 3/ 4

Calendar
. I-*-1*

t greco-catolic
Cuv. m. Eudochia

f romano-catolic
Sf. Albin, ep.

Supă 
cremă
de legume

Ingrediente:
1 eeapă mare
15 ml ulei
1/2 de țelină
1 morcov mare
I rădăcină pătrunjel
1 lingură de pătrunjel verde 
tăiat mărunt (opțional) 
sare, piper

Mod de preparare:
Se taie ceapa julienne. Se În

cinge uleiul într-o tigaie și se 
călește ceapa. Se spală și se 
curăță legumele. Se taie juli
enne sau în cunulețe de aceeași 
mărime. într-o oală de 31 se pun 
legumele și ceapa călită la fiert, 
la foc mediu-mare.

Se potrivește de sare și 
piper. Se lasă să clocotească Ia 
foc mediu aproximativ 20 de 
minute, până se fierb toate 
legumele. Consistența trebuie 
să fie cea a unei ciorbe nor
male. Se lasă să se răcească 
puțin apoi se pune în blender și 
se face cremă. Dacă este prea 
groasă sg. mai adaugă zeamă. Se 
servește caldă, eventual ornată 

. eu pătrunjel.

Telefoane utile
B

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

N-

-f-Sfăntul Zilei--------
Sfintele mucenițe Evdochia, 
Domnina și Antonina

Sfânta Evdochia samarineanca era 
de fel din cetatea Iliopolei, care se găsea 
în provinci.a Libanului, în Frigia. A trăit 
pe vremea împărăției lui Traian. Mai întâi 
a dus o viață de desfrâu, atrăgând la sine 
pe mulți care o îndrăgeau din pricina 
chipului ei frumos. Cu aceasta ea a 
adunat multă avere. După aceea însă a 
venit la Hristos, iar prilejul i l-a dat un 
oarecare monah Ghermano, pe care ea 1- 
a auzit odată vorbind despre credința cea 
adevărată și despre pocăință. Deci, fiind 
îmboldită de nevoia de a-și schimba felul 
de viață, datorită și unor descoperiri 
dumnezeiești ce i s-au făcut, a fost 
botezată de către episcopul Teodot. într
una din descoperirile ce i s-au făcut, s-a 
simțit răpită cu mintea și s-a văzut pe sine 
luată de mână de un înger și ridicată la 
cer, unde îngerii se bucurau cu toții de în
toarcerea ei, în timp ce ceva negru și 
înfiorător la vedere scrâșnea din dinți și 
striga, ca și cum i s-ar fi făcut vreo ne
dreptate, dacă i s-ar fi smuls de sub put
erea lui Evdochia. După ce și-a împărțit 
toată averea și a dat-o săracilor, s-a dus 
într-o mănăstire și în timp ce-și petrecea 
viața în nevoințe duhovnicești, fiind 
găsită de cei ce o îndrăgiseră mai înainte 
a fost luată de acolo și dusă înaintea 
împăratului, care urmase la împărăție

după Traian. Dar înviind în chip minunat 
pe copilul acestuia a fost lăsată în pace. 
La mulți ani după aceasta a fost supusă 
la cercetări de către Diogen, stăpânitorul 
Iliopolei, dar făcând iarăși minuni a fost 
lăsată în pace. Numai sub Vincențiu, care 
a urmat lui Diogen, i s-a tăiat capul cu 
sabia pentru credința în Hristos. Și așa a 
luat de la Domnul cununa cea 
nestricăcioasă a muceniciei.

Sfânta Domnina din Cir se trăgea 
din părinți binecredincioși și bogați. încă 
din pruncie afierosindu-se lui Dumnezeu, 
s-a dedat nevoințelor pustnicești și 
înfrânării tuturor pornirilor trupului. Căci 
făcându-și o colibă lângă grădina maicii 
sale, a petrecut zi și noapte în ea, udându- 
și cu lacrimi neîncetat nu numai obrajii, 
ci și veșmintele ei cele din păr, căci de o 
astfel de îmbrăcăminte se slujea. Către 
cântările cocoșilor, intrând în biserică, 
laolaltă cu toată mulțimea credincioșilor, 
aducea lui Dumnezeu cântare de laudă. 
Hrana ei era lintea înmuiată în apă. Și a 
suferit toată osteneala aceasta a postului, 
cu toate că avea trup firav și era încă de 
vie aproape moartă. își acoperea fața cu 
multă grijă cu o pânză, încât nici ea nu 
putea vedea fața cuiva și nici cineva pe a 
ei. îmbrăcămintea ei de păr o acoperea 
până la genunchi și grăia ușor și gingaș

cu toți cei ce veneau la ea. Deci, pe
trecând în felul acesta ziua și noaptea, în 
cele din urmă s-a ridicat împreună cu 
faptele ei cele plăcute lui Dumnezeu, la 
Mirele ei cel iubit, Hristos.

Sfânta muceniță Antonina a suferit 
în Niceea, în timpul unei persecuții sub 
împăratul Maximian (284-305). După ce 
a fost groaznic torturată, sfânta a fost 
aruncată în închisoare dar Maximian nu 
a putut-o convinge să se lepede de Hris
tos și să se închine la idoli.

în timpul torturilor îngerii Domnu
lui au apărat-o pe martiră și i-au 
înfricoșat pe călăi. Chiar și când au 
întins-o pe un pat înroșit de foc, aceasta 
a rămas nevătămată prin puterea Domnu
lui. în cele din urmă, după o mulțime de 
torturi au cusut-o într-un sac și au înecat- 
o pe Sfânta Antonina într-un lac.

HOROSCOP
începi să reevaluezi ce-ai realizat ,

până acum și măsura în care cele rea- vRt 
lizate exprimă într-adevar valorile în 
care crezi. Acest proces este extrem de impor
tant, marcând trecerea ta într-o nouă etapă a 
existentei.

îți pui o mulțime de întrebări le
gate de viitorul tău profesional, ai 
multe incertitudini referitoare la juste
țea alegerii tale. Treci printr-o perioadă contem
plativă, din acest punct de vedere, nu te poți 
hotărî prea ușor.

Ești decis să ameliorezi situația ta 
financiară. Chiar dacă dificultățile per
sistă, continui să te îndrepți către țelul 
propus. Este o zi bună pentru a discuta
cu cei din familie chestiunile stringente.

Există unele schimbări la locul de 
muncă, unele programate de ceva
vreme, altele neprevăzute. Adaptează-
te noii situații și întoarce lucrurile în favoarea
ta.

Echilibrul tău financiar nu ar tre
bui să sufere nicio schimbare. Astrele 
te ajută totuși să faci alegeri bune în 
materie de cumpărături sau de plasa
mente. Ai putea chiar să discuți cu bancherul.
tău înainte de a lua vreo hotărâre.

Te simți atras de poveștile de iu
bire nebunești ale altora. în schimb, 
când vine vorba despre relația ta, devii
pragmatic și prudent. Cei singuri au 
șanse să facă o cucerire extrem de dificilă.

1 martie
de-a lungul timpului

1562: Peste 1.000 de hughenoți sunt masacrați de 
catolici în Wassy, Franța; începutul războaielor reli
gioase franceze

1815: Napoleon evadează de pe insula Elba
1867: A apărut primul număr al „Convorbirilor lit

erare", organ de presă al „Junimii"- grupare politică și 
literară condusă de Titu Maiorescu
|. 1872: A fost înființat primul parc național- din
lume, Yellowstone" (SUA^

1896: Savantul francez Henri Becquerel descoperă 
F' radioactivitatea naturală

1950: Savantul Klaus Fuchs este condamnat la 14 
ani închisoare pentru spionaj în favoarea URSS

j 1997: Se constituie Forța de Reacție Rapidă a Ar- 
matei Române, care se înscrie în procesul de modern
izare a forțelor armate ale României

2002: Invazia Afganistanului: începe „Operațiunea 
nda" în estul Afghanistanului

Bancurile zilei
© © ©

După sosirea lui Einstein în 
America, acesta a fost rugat să 
se aranjeze înaintea apariției în 
public, la care acesta răspunde:

- De ce, oricum nu mă cu
noaște nimeni!

După câțiva ani, fiind rugat 
același lucru, Einstein răs
punde:

- Nu mai e nevoie, oricum 
mă cunoaște toată lumea!

© © ©
- Chelner, vreau să-mi co

manzi un mușchi de vițel în 
sânge. Să fie foarte proaspăt, 
partea de la mijloc și să nu aibă 
nici un fel de grăsime.

- N-ați precizat ce grupă 
sangvină preferați.

© © ©
- De ce e atât de agitat tipul 

de la masa aceea?
- I-a dispărut portofelul.

glasul
Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divertisment, puoiiotate

S-au născut:
1445: Sandro Botticelli, pictor italian (d. 1510) 
1810: Frederic Chopin, compozitor și pianist 

polonez (d. 1849)
1812: Nicolae Kretzulescu, medic și politician 

român, prim-ministru al Principatelor Unite (d. 1900) 
1898: Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog 

român, membru al Academiei Române (d. 1973)
1924: Elena Cemei, mezzosoprană româncă (d. 

2000)
1965: Emil Săndoi, fotbalist și antrenor român

Comemorări:
1865: Marea Ducesă Anna Pavlovna a Rusiei, 

soția regelui William al II-lea al Olandei (n. 1795)
1908: Vasile Păun, poet, teoretician și critic lit

erar român (n. 1850)
1960: Elorica Cristoforeanu, interpretă româncă 

de operă (n. 1886)
1973: Lev Arțimovici, fizician rus (n. 1909)

Unele proiecte prind contur astăzi. 
Realizarea lor va fi cu atât mai lentă cu 
cât acestea au mai multă importanță. 
Poți începe să pui bazele unei între
prinderi sau unei activități care se va desfășura
mulți ani de acum înainte.

Știi să renunți la drumurile um
blate și să găsești soluții inedite la 
problemele actuale. Acest aspect se 
manifestă cel mai mult la nativii cu o
carieră independentă sau cu o tehnică particu
lară.

Gestionează-ți timpul mai riguros 
decât până acum. Păstrează-ți obiec
tivitatea. Ai putea fi înconjurat de
persoane care să te ajute realmente.
în dragoste nici unul dintre parteneri nu vrea să
cedeze.

Cu sănătatea stai bine, însă mora
lul nu este foarte ridicat. Ai putea lua 
niște vitamine. îți face bine dacă te în- 
conjori cu persoane pozitive și care au
simțul umorului. La serviciu acționează calm 
și strategic. Roadele vor veni la timpul cuvenit.

- De unde știi?
- E la mine.
© © ©
- Mămico, dă-mi și mie 

voie să înot în bazinul acela 
mare.

- Nu se poate, apa e foarte 
adîncă, e periculos.

- Dar tata de ce are voie?
- Tata e asigurat
© © ©

Clientul îi face semn chel

nerului care de apropie prompt 
și amabil:

- Să știi șefule, șnițelul care 
mi l-ai dat nu se poate mânca.

- Nu-i nimic, vi-1 luăm și 
vă aducem în loc un cotlet ex
cepțional.

- Păi, am mâncat o bucățică 
din el.

- Și din cotlet s-a mâncat 
foarte puțin.

© © ©

în familie ai parte de unele neînțe
legeri din cauza unor tranzacții finan
ciare nereușite. Cu toate acestea,
reușiți să treceți peste momentele ne
plăcute. încetează să mai apelezi la medica
mente pentru cea mai mică problemă > 
sănătate.

Principala ta grijă este să faci ceva 
pentru confortul și bunăstarea fami
lială. începe prin a te ocupa de proble
mele cu care se confruntă familia.
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ca la ușa
Disputa dintre consilierii locali 

ai Devei și primarul Mircia 
Muntean a atins cote, altădată, 
greu de imaginat. Vineri, timp 

de trei ore, aleșii locali s-au 
contrat reciproc cu acuzații 

grave, jigniri și schimburi tă
ioase de replici. Pe ordinea de 
zi a Consiliului au intrat, ca 
prin ușa cortului, acuzații de 

furt din banul public precum și 
insulte de genul: „bețivani” și 
„mitoman”. Până la finalul 
„spectacolului” toate proiec
tele controversate inițiate de 
primar au picat la vot ori au 

fost retrase de pe ordinea de zi.

Ședințe la fel de furtunoase ca cea de 
.i nu au mai fost la Consiliul Local 

Deva de pe vremea primului mandat al pri
marului Mircia Muntean, atunci când 
acesta avea un consiliu ostil condus de 
pedeseriștii Nițescu și Stănilă. De această 
dată primarului Devei îi fac opoziție pro
prii colegi de partid.

Repetenți la dialog 
și organizare

Ordinea de zi a fost dată peste cap de 
prezența unui grup numeros de dascăli de 
la Colegiul „Horea”. Dascălii voiau ca 

. 'j$ii locali să intervină pe lângă șefii In
spectoratului Școlar pentru a bloca proiec-

“Vicepri- 
marului Florin 
Oancea i-am 
retras toate

zile. Dânsul nu mai are 
decât calitatea ae con
silier local pe care i-o 
respect, dar nu permit 
nimănui să amenințe și 
să insulte angajații ex
ecutivului. Eu nu cred
că am condus cu

atribuțiunile în urmă cu 
mai bine de trei luni de

teroare acest aparat. Și funcționarii publici sunt oameni și trebuie respectați. 
Nu cred că am intrat într-un birou să dau cu piciorul, să dau cu pumnul, poate, 
să înjur. în schimb alți o fac. Când vă voi delega unele atribuțiuni fiți sigur că 
veți beneficia de tot respectul funcționarilor. Până atunci vă rog să vă abțineți,
domnule viceprimar!”

cortului
tul de comasare al școlii lor. Nepregătită 
dar vocală, fără o petiție prin care să își ex
pună păsul, dăscălimea s-a prezentat în fața 
aleșilor ca un cor de gâște ce părea că nu a 
nimerit la gârla preferată. După mai multe 
minute de parlamentări, cei prezenți au 
căzut de acord ca problema comasării să 
intre, așezat, pe ordinea de zi a viitoarei 
ședințe de Consiliu.

Cu o floare 
nu se face primăvară

Cea dintâi disput a aleșilor a apărut la 
proiectul de hotărâre privind alocarea a 
46.000 lei pentru manifestările dedicate 
zilei de 8 Martie. Potrivit inițiatorului, 
jumătate din această suma de bani este des
tinată premierii tuturor femeilor angajate 
în Primărie, iar cealaltă jumătate urma să 
fie cheltuită cu organizarea manifestărilor. 
Consilierul PD-L Corina Oprișiu a fost de 
părere că se risipesc prea mulți bani pe 
spectacole și sindrofii, însă până la urmă 
proiectul a trecut în forma lui inițială.

Război pe parcări, 
publicitate și piață

Dezbaterile au continuat într-o stare 
de aparentă acalmie până în momentul în 
care s-a dat citire proiectului de hotărâre 
privind asocierea cu o firmă nou înființată 
pentru administrarea parcărilor din mu
nicipiu. (Trebuie amintit faptul că primarul 
Mircia Muntean a mai avut o tentativă 
nereușită în acest scop.) Viceprimarul 
Florin Oancea a anunțai auditoriul că lib
eralii deveni au hotărât să nu susțină acest 
proiect. Primarul a înțeles mesajul și a scos 

Mircia Muntean

proiectul de pe ordinea de zi. „Propun să 
amânăm acest proiect pentru o altă ședință 
în care să.nu mai discutăm sub euforia pa
harului băut la Suprem (local înființat de 
Florin Oancea, n.red.) sau la inițiativa unui 
consilier județean care mai nou conduce și 
Consiliul Local ca să nu gândim prost. Vă 
propun ca la viitoarea ședință să reziliem 
și contractul privind publicitatea stradală 
care e coordonat de Marcel Moraru în 
detrimentul bugetului local al municipiului 
Deva. Astfel, am câștiga încă 6-7 miliarde 
de lei la buget. Dar mai mult decât atât, să 
redăm piața de zarzavat devenilor. De aici 
am câștiga peste 20 de miliarde de lei și să 
nu am mai facem o luptă politică mizer
abilă pentru cele 180 de milioane, cât 
plătea Mutulescu Consiliului Local' Deci 
și publicitatea lui Morar și piața coordo
nată de Acomin sau de nu știu care dintre 
viceprimari să fie redate devenilor”, a de
clarat primarul Mircia Muntean. Con
silierul Vasile Țonea a fost de părere că 
rezilierea acestor contracte trebuia să se 
facă de mult pentru că ele au trezit suspi
ciuni încă de la început pe motiv că nu ar 
fi „cușere”.

Parcările revin
la Primărie

Discuțiile contradictorii au continuat 
pe un proiect de hotărâre legat tot de tema 
parcărilor, proiect inițiat de consilierii lo
cali și susținut în plen de liberalul Florin 
Oancea. „Noi dorim ca parcărilg să treacă 
în administrarea serviciului de specialitate 
al Primăriei și încasările să ajungă la buge
tul local. S-a dovedit că de fiecare dată 
când am extemalizat un domeniu, el a fost 
administrat prost și în detrimentul cetățe

g Ședințe la fel de furtunoase ca cea de vineri nu au mai fost la Deva
din perioada 1996-2000

nilor, motiv pentru care noi vom vota acest 
proiect”, a declarat viceprimarul Devei. 
Dorin Drăgoiesc, șeful Serviciului de 
Gospodărire al primăriei i-a anunțat pe 
consilieri că nu poate administra parcările 
cu personalul pe care îl are la dispoziție. La 
acest moment al dezbaterilor, aleșii locali 
i-au recomandat „finului” primarului să 
demisioneze și să cedeze locul altuia com
petent care se poate achita de sarcinile de 
serviciu, „fiindcă și așa zonele verzi ale 
orașului sunt, cantitativ și calitativ, prost 
întreținute”. Proiectul a fost votat de con
silierii locali.

Invective pe ruta
Suprem - Bahamas

Punctele suplimentare înscrise pe or
dinea de zi a ședinței de Consiliu au arun
cat sala într-un tămbălău de zile mari. Pe

g
 „Voiam să îi dau

un drept la replică 
domnului primar, însă 
mă abțin. Vă- rog să 

verificați un termen totuși: mit
omanie. Nu mitocănie, ci mi-to- 
ma-ni-e! Mitomania înseamnă,' 
pentru cei care nu cunosc ter
menul, o persoană care minte și 
crede ceea ce spune, deci crede 
în minciunile lui. Mie mi-a re
tras dreptul de semnătură în 28 
ianuarie. Dacă pentru domnul 
primar, care e mai mult plecat, 
timpul s-a condensat și trei luni 
înseamnă o singură lună - e 
problema dânsului”.

Florin Oancea 

de o parte, primarul a inițiat două proiecte 
de prelungire a unor contracte de închiriere 
pentru spații în care sunt amenajate 
birourile șefilor executivului și pentru 
spațul în care funcționează serviciul de ev
idență a populației. Potrivit declarațiilor fă
cute de Florin Oancea, primăria a închiriat 
spații cu sume fabuloase, de 5-6 ori mai 
mari comparativ cu oferta pieții. De aseme
nea, viceprimarul crede că Mircia Muntean 
are un interes direct în prelungirea con
tractelor. De aici discuțiile au scăpat total 
de sub control iar acuzațiile au curs în de
vălmășie între cei doi aleși locali. Primarul 
a susținut că proiectul de la punctul cinci 
nu îi aparține, că nu a fost inițiat și semnat 
de el și că este vorba despre un fals. Dis
cuțiile pe tema falsului au durat zeci de 
minute, timp în care aleșii și-au servit unii 
altora cu generozitate „politețuri” de la ușa 
cortului. într-un final Mircia Muntean a 
cerut confirmarea de la directorul Adrian 
Mane, care ar fi trebuit să spună că actul 
nu poartă semnătura primarului. „Actul a 
fost semnat de dumneavoastră în această 
dimineață, domnule primar”, a spus 
funcționarul. „înseamnă că mi l-ați băgat 
sub nas”, a replicat primarul. Și în acest caz 
au avut câștig de cauză consilierii și vi
ceprimarul Florin Oancea. Mircia Muntean 
le-a reproșat consilierilor că s-au lăsat 
cumpărați u șprițurile de la Suprem, în 
timp ce Oancea i-a recomandat primarului 
să mai lase destinațiile exotice - cum ar fi 
excursiile în Bahamas și Austria — și să stea 
și pe la muncă. Primarul vrea să fadă o an
chetă la contractele date „clientelar” de vi
ceprimar, în timp ce Florin Oancea a 
promis că va demonta azi toate „minciunile 
primarului” și va cere Biroului politic PNL 
Deva sancționarea fostului lider liberal.

Marcel Bot

Petre Mărginean nu s-a ales președintele PC

Unlade IMortie^ * 
să fie prilej de bucurie petilru toate 

JeineitPen m u nei. 
începutul primăverii să însemne un 
pas înainte spre împliniri șBffricire!

Primarul comunei
Mărtinesti,

Nicolae Bârcean

Cei 1.373 de membrii ai Partidului Conser
vator s-au adunat, ieri, la București pentru 
a-și alege președintele. Liderul hunedorean 
al conservatorilor, Petru Mărginean, a în

cercat “marea cu degetul” și și-a depus 
candidatura la funcția supremă în partid.

Un număr de 398 de membri PC ar fi 
dorit să fie conduși de Mărginean, care ar fi 
putut să și câștige alegerile dacă Daniel Con
stantin, contracandidatul său, nu ar fi obținut 
975 de voturi. Tot duminică a fost ales și Sec
retarul General al PC în persoana lui Codruț 
Sereș. De asemenea, membrii PC i-au ales și 

pe membrii Consiliului Național al partidului.
Noul șef al PC, Daniel Constantin, a 

mulțumit pentru că "a fost primit în familia 
conservatoare" și a declarat că a început cam
pania electorale a partidului pentru alegerile 
din 2012. El a mulțumit președintelui fonda
tor, lui Dan Felix - Voiculescu, pentru încred
erea pe care i-a acordat-o lui și tinerilor „de-a 
lungul existenței partidului". Constantin le-a 
spus delegaților la Congres că va fi "un 
președinte pentru ei" și nu va sta doar la Bu
curești. . i i.

Alexandru Avram



Accident în lanț pe 7
Dorit R., de 51 de ani din Onești, județul Bacău, se deplasa pe raza localității Sinieria. 
El nu a păstrat o distanță rezonabilă față de autoutiliara din fața sa și s-a izbit cu ma
șina puternic de ea, în momentul în care autospeciala a oprit. In urma impactului au
toutilitara a fost proiectată în partea din spate a unei remorci tractate de un autoturism.

Polițiștii au organizat razii prin cluburile din județ
Un tânăr a condus 
fără permis și băut

Nicolae F. de 20 de ani din 
Geoagiu a fost prins, ieri, în jurul 
orei 01:50 de polițiști, în timp ce 
conducea un autoturism fără a 
avea permis de conducere. Mai 
mult decât atât, tânărul a con
sumat alcool înainte de a se urca 
la volan. Nicolae F. a fost găsit de 
polițiști pe strada Unirii din mu
nicipiul Orăștie. în urma testării 
s-a dovedit că șoferul autoturis
mului avea o alcoolemie de 0,87 
mg/1 alcool pur în aerul expirat. 
Nicolae F. are dosar de cercetare 
penală pentru comiterea infracți
unilor de conducere pe drumurile 
publice fără a avea permis auto și 
pentru că a condus cu o îmbibație 
alcoolică peste limita admisă de 
lege.

„Turcul plătește” 
pentru că a condus beat

Sercan T., un cetățean turc 
în vârstă de 29 de ani, care are 
reședința în municipiul Deva, a 
fost depistat în trafic de polițiști, 
cu o alcoolemie de 0,62 mg/ litru 
alcool pur în aerul expirat. Băr
batul a fost prins sâmbătă 
noaptea, în jurul orei 03:36, în 
Deva. Pentru această infracțiune 
șoferul autoturismului are dosar 
de cercetare penală.

Doi șoferi din Brad 
s-au urcat la volan 
după ce au băut

Ioan D. în vârstă de 36 de 
ani din Brad a condus un autotur
ism cu o alcoolemie de 0,5 mg/1 
alcool pur în aer expirat. El a fost 
verificat de polițiști duminică, în 
jurul orei 03:00 în timp ce se de
plasa pe strada Avram lancu din 
municipiul Brad. Tot în municip
iul Brad, în aceeași noapte a fost 
depistat și Mihai L., un șofer în 
vârstă de 65 de ani din comuna 
Bucureșci. Acesta s-a urcat la 
volanul autovehiculului deși a 
băut bine. în urma verificărilor, 
polițiștii au constatat că șoferul 
avea o alcoolemie de 0,71mg/l : 
alcool pur în aer expirat.

Depășire mortală
Un grav accident rutier, sol

dat cu moartea unui bărbat, a 
avut loc sâmbătă, în jurul orei 
14:35 pe DN 66. în localitatea 
Băiești, comuna Pui. Niță B. de 
61 de ani din București nu a re
spectat marcajul longitudinal 
continuu și s-a angajat în de
pășirea unui autocamion. Nu a 
reușit însă această manevră și a 
intrat în coliziune frontală cu au
toturismul condus regulamentar 
din sens opus de Anda P. de 32 
ani, din Arad. în urma impactului 
Niță B. a murit și o pasageră a 
autoturismului care s-a angajat în 
depășirea autocamionului a fost 
rănită grav. Alte două femei 

‘pasagere ale aceluiași autoturism 
au suferit leziuni ușoare.

Maria Bulz

O razie de mare amploare a avut 
loc în noaptea de sâmbătă în barurile și 
restaurantele din municipiul Deva. în 
aproximativ trei ore, polițiștii și jan
darmii au legitimat 300 de persoane. La 
sediul poliției au fost duși 50 de tineri 
care nu au avut asupra lor documentele 
de identitate. O parte dintre ei sunt sus- 
pecți de comiterea unor infracțiuni, 
moțiv pentru care le-au fost prelevate 
amprentele digitale. De asemenea, 
datele lor au fost introduse în baza de 
date a poliției.

Tot în cadrul acestei acțiuni, 
polițiștii au prins trei prostituate care 
tocmai își făceau „meseria” pe șoseaua 
de centură a municipiului Deva. Cele

Femei tâlhărite la drumul 
mare în Petroșani
O femeie din Petroșani a fost 
jefuită de doi adolescenți în 
vârstă de 16 ani. Hoții i-au 
smuls femeii poșeta de pe 

umăr, după care au fugit Ti
nerii infractori au fost prinși 
de polițiști la scurt timp de la 

producerea jafului. Ei au recu
noscut că în aceeași zi au mai 

încercat să jefuiască o per
soană, folosind același mod de 

operare. .

Incidentul a avut loc pe strada $ 
Mai din municipiul Petroșani, joi în 
jurul orei 18:50. Femeia în vârstă de 34 
de ani mergea spre casă singură. Cei 
doi adolescenți, G.M. și D.M. ambii în 
vârstă de 16 ani, au atacat-o pe femeie. 
Unul dintre ei a împins-o, iar celălalt i- 
a furat poșeta, în care se aflau 30 de lei, 
mai multe cârduri bancare, acte și 
obiecte personale. După producerea in
cidentului, victima a anunțat poliția. 

„Zilele Poliției Române” celebrate 
prin competiții sportive

Timp de o lună, o serie de întreceri sportive se vor desfășura sub egidan 
„Zilele Poliției Române”, sărbătoare care va avea loc în 25 martie. Festivitatea de 
deschidere a avut loc sâmbătă la ora 10:00 la Sala de Sport a Școlii Generale 
„Sigismund Toduță” din Simeria.

Spre deosebire de anul trecut, cea de a doua ediție a Cupei „Zilele Poliției 
Române” include întreceri la tenis de masă, tenis de câmp și șah. Evenimentul se 
va desfășura 24 de zile începând cu data de 27 februarie. La ediția din acest an 
vor participa la competiția de futsal -18 echipe. în turneul de șah s-au înscris 36 de 
concurenți, iar la tenis de masă 12 concurenți, în timp ce șase polițiști au ales să 
se întreacă la tenis de câmp.

Maria Bulz

trei femei au fost duse la sediul poliției, 
unde au primit amenzi cuprinse între 
500 și 1.500 de lei.

Razii în toate 
barurile din județ

în urma controalelor la nivelul 
județului Hunedoara au fost amendați 
158 de oameni. Valoarea amenzilor se 
ridică la suma de 38.000 lei. „Scopul 
acțiunii l-a constituit asigurarea unui 
climat de ordine și siguranță publică și 
depistarea persoanelor care încalcă 
legea sau sunt căutate de poliție pentru 
comiterea unor infracțiuni.”, a precizat 
subinspectorul Bogdan Nițu, purtător 
de cuvânt al IPJ Hunedoara. în noaptea 
de vineri forțele de ordine au efectuat 
tot în'Deva, o acțiune cu efective mărite 
asemănătoare celei din cursul nopții de 
sâmbătă. De această dată polițiștii au 
aplicat 137 de amenzi în valoare totală 
de peste 51.000 de lei. De altfel, razii 
de acest gen au avut loc în toate orașele 
și municipiile din județ. La aceste con
troale au participat peste 500 de polițiști 
și jandarmi din cadrul structurilor de in
vestigații criminale, investigarea 
fraudelor, de ordine publică, poliția ru
tieră și detașamentele de intervenție 
rapidă.

Maria Bulz

Adolescenții
5

și-au recunoscut fapta

Cei doi autori ai jafului au fost 
prinși. Asupra lor, polițiștii au găsit o 
parte din bunurile furate din geanta fe
meii. Bunurile au fost recuperate în 
proporție de 80 la sută. Polițiștii au mai 
stabilit că cei doi sunt și autorii unei 
alte infracțiuni de tentativă de furt pe 
care au comis-o printr-un mod de oper
are similar. Tentativa a avut loc în 
aceeași zi, asupra alte femei din 
Petroșani. în final infractorii au re
cunoscut cele două infracțiuni comise 
și au fost puși sub învinuire pentru 
comiterea infracțiunilor de tâlhărie și 
tentativă de furt calificat Ei sunt cerc
etați în stare de libertate. Polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale 
Petroșani încearcă acum să descopere 
și alte infracțiuni pe care le-au comis 
cei doi adolescenți.

Maria Bulz

Furtișaguri, muzică și tutun fără acte
In urma raziilor la un bar din Deva a fost găsit Daniel C. de 32 

de ani, un recidivist pe numele căruia Poliția Municipiului Târ" 
Mureș a emis mandat de aducere pentru că este învinuit de săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat.

La un club din municipiul Hunedoara polițiștii au descoperit că Mircea 
V. de 33 ani din Hunedoara, angajat al societății a copiat fără drept 7.814 
melodii și oferea clienților muzică ambientală fără licență. Bărbatului i s-a 
tocmit dosar de cercetare penală pentru difuzarea fără licență a unei opere în 
mod public. în cadrul aceleiași acțiuni polițiștii au confiscat 3.200 de pachete 
de țigări tocmai în momentul în care traficantul încerca să le vândă ilegal. Pa
chetele respective nu aveau aplicate marcajele fiscale. Alte două persoane din 
municipiul Hunedoara au fost sancționate pe motiv că nu aveau documente 
pentru țigările și băuturile alcoolice pe care le comercializau. Bunurile în val
oare de 540 de lei au fost confiscate.

Trei spărgători de autoturisme 
au fostjbăgați la „răcoare”

Autorii unor furturi calificate 
care au avut loc în Petrila au fost 
reținuți de Polițiști. Tinerii sunt 
acuzați că timp de patru luni, în
cepând cu luna noiembrie a anului 
trecut, au comis trei furturi din auto
turisme.

Vasile S. de 19 ani din Petrila, 
Marius B. de 22 de ani din Lupeni, 
Beniamin A. de 17 ani din Petrila au 
fost prinși vineri de Polițiștii Biroului 
de Investigații Criminale din cadrul 
Poliției Orașului Petrila. Bunurile fe
rate de cei trei sunt în valoare de 
1.200 de lei. Pentru început, cei trei 
hoți au fost reținuți în baza unei or
donanțe de reținere emisă acum cinci 
zile. Pe numele lui Vasile S., Judecă
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toria Petroșani a emis deja mandat 
arestare preventivă pentru 29 de zile, 
iar Marius B. va sta în arest preventiv 
timp de 30 de zile. Ei au fost duși la 
Centrul de Reținere și Arestare Pr? 
ventivă al Poliției Municipiului De 
Un alt infractor care este acuzat că a 
comis patru infracțiuni din autotur
isme este cercetat în stare de libertate. 
Polițiștii îl suspectează pe Gheorghe 
L. de 25 de ani că în doar o lună de 
zile a spart patru mașini din care a 
furat obiecte în valoare de 1.920 de 
lei. Polițiștii au reușit să recupereze o 
parte din prejudiciu, adică 1.580 de 
lei.

Maria Bulz



Is Un copil purta o pancardă pe care era scris: „Fără poli
tică în școli” tocmai când de la microfon vorbeau preșe
dintele PSD Hunedoara, Florin Cazacu și deputatul 
PSD Laurențiu \is tor.
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Școlile din Brad politizate de PSD
Pentru a nu-și pierde directorii 
puși pe criterii exclusiv politice 

în școlile din Brad, primarul 
municipiului a organizat, vi

neri, un miting anti-comasare. 
Doar câteva zeci de persoane 
au răspuns chemării edilului 

de a protesta împotriva trecerii 
școlilor generale în adminis
trarea Colegiului Național 

„Avram Iuncu”. Oficial, mitin
gul a fost organizat de Sindica

tele din învățământul 
Preuniversitar (SIP), în reali
tate toate demersurile pentru 
protest au fost făcute de Pri

mărie.

O serie de politicieni PSD au găsit de cuviin/ă să facă politică 
la ușa școlii

Oficial protestul a fost generat 
de decizia IȘJ de comasare a Școlilor 
Generale „Horia, Cloșca și Crișan” și 
„Mircea Sîntimbreanu” sub tutela ju
ridică a Colegiului Național „Avram 
Jancu”. în încercarea de a dezamorsa 
starea de nemulțumire de la cele două 
școli bradene inspectorul general al 
IȘJ Hunedoara Alexandru Lăutaru s- 
a deplasat, vineri dimineață, la Brad 
unde s-a întâlnit cu dascălii și cu 
comitetele de părinți.

Comasarea 
nu înseamnă 
desființarea școlilor

Inspectorul general a adus o 
serie de clarificări privind modul de 
restructurare al învățământului 

brădean, încercând să combată temer
ile profesorilor și ale părinților 
privind scăderea calității actului de 
educație și integritatea posturilor per
sonalului didactic titular. Reprezen
tanții sindicatelor și cei ai părinților 
au arătat că, prin decizia IȘJ, cele 
două școli își pierd personalitatea ju
ridică și că, prin această măsură, cal
itatea actului educativ va scădea 
drastic. Au fost invocate și argumente 
de ordin juridic prin faptul că punerea 
în aplicare a acestei decizii contravine 
Ordinului Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului 
(MECTS) nr. 3064 din 25 ianuarie 
2010 care se referă la comasarea 
unităților cu efective mai mici de 200 
de elevi, ceea ce nu reprezintă cazul 
școlilor brădene care au fiecare mai 
mult de 500 de elevi. Nu în ultimul 
rând a fost amintit faptul că reprezen
tanții comunității în Consiliul Local 
au votat în unanimitate împotriva 
aplicării acestei decizii. Deși au as
cultat doleanțele celor nemulțumiți și 
au încercat să explice măsura lua^i, 
autoritățile județene și-au manifestat, 
în final, intransigența arătând că de
cizia IȘJ este irevocabilă.

Directorii PSD 
nu trebuie să plece

în spatele mitingului organizat 
de Primărie stă interesul politic.

Edilul brădean, Florin Cazacu vrea să 
păstreze funcțiile pentru directorii nu
miți de PSD, Ovidiu Suciu la Școala 
Generală „Mircea Sântimbreanu” și 
Natalia Intotero la „Horea Cloșca și 
Crișan”. Prin comasarea unităților de 
învățământ din punct de vedere ad
ministrativ școlile ar trece sub con
ducerea directorului Colegiului 
Național „Avram Iancu”, Gavrilă 
Pașcu, care nu se află sub controlul 
lui Cazacu. De fapt și argumentele cu 
care protestatarii și-au susținut reven
dicările au fost extrem de 

neconvingătoare., „Distanța dintre 
Școala Generală „Mircea Sântimbre
anu” și Colegiul Național „Avram 
Iancu” este de doi kilometri. Atât vor 
trebui să parcurgă profesorii sau 
părinții pentru a lua legătura cu man
agerul noii unități de învățământ”, 
este unul dintre argumentele invocate 
de Ionel Coza, liderul SIP de la 
Școala Generală „Mircea Sântimbre
anu”.

Alexandru Avram

Democrația la vreme de criză
9

Asociația Profesorilor de Istorie Hunedoara a 
lansat, sâmbătă, la Deva primul număr al re

vistei „Perspective istorice”, o publicație de în
altă ținută grafică și bogată în conținut La 
eveniment a participat analistul politic Cri

stian Părvulescu cu o expunere despre demo
crația la vreme de criză.

Simion Molnar, președintele Asociație, a făcut o 
scurtă prezentare a’revistei și a activității pe care dascălii 
hunedoreni au depus-o pentru a câștiga interesul elevilor 
și al adulților care ne conduc față de evenimentele din 
trecutul îndepărtat dar și față de acea parte a istoriei care 
s-a desfășurat sub ochii noștri. Invitatul de onoare al 
evenimentului, Cristian Pârvulescu, a ținut o prelegere 
interesantă despre democrația în vreme de criză și de

spre modalitățile prin care statele lumii pot ieși din im
pasul în care au intrat în septembrie 2008. „într-o zi din 
septembrie 2008 o bancă americană a falimentat și în 
aceeași zi, 30 de mii de miliarde de dolari s-au 
volatilizat. Cum se poate ca așa ceva să existe? în anul 
1929, în ziua cunoscută sub numele de Joia neagră”, un 
fenomen asemănător s-a produs și a dus la prăbușirea 
democrațiilor occidentale. Numai victoria absolut în
tâmplătoare a unui președinte american în alegerile de 
atunci a salvat democrația. Fără acest eveniment lumea 
ar fi arătat astăzi în alt fel. (...) Atunci Europa a fost 
marcată de dictaturi. De aceea trebuie să ne întrebăm: 
Poate democrația să reziste la vreme de criză?”

Fost-au mereu lideri
lacomi și răi...

Cristian Pârvulescu este de părere că economia de 
piață nu va putea regla bunul mers al democrației în 
condițiile în care criza va mai dura câțiva ani - și cu sig
uranță că această criză nu va înceta prea curând. Anal
istul politic spune că statul trebuie să intervină pentru a 
salva democrația. „în România aud mereu că statul este 
problema pentru că sectorul privat produce în timp ce 
sectorul public este rău și nu produce. Nu o să auziți 
acest gen de discurs în occident, măcar pentru faptul că 
această criză a fost provocată de sectorul privat, nu de 
cel public”, spune Pârvulescu. Analistul este de părere 
că politicienii ar trebui să transforme statul într-o insti
tuție a cetățenilor, nu într-o sursă de câștig și de înavuțire 
pentru o categorie restrânsă de afaceriști lacomii. Cris
tian Pârvulescu aduce în atenție faptul că doar o clasă 
politică solidară cu cetățeanul este capabilă să salyeze 
democrația. De aceea toți cetățenii cu drept de vot ar tre
bui să-i aleagă pe cei mai buni înainte ca democrația să 
se năruie.

Marcel Bot

Guvernul Boc și-a anunțat 
prioritățile
Premierul Emil Boc a prezentat, ieri, într-o videoconferință prio
ritățile Programului de Guvernare 2009 - 2012. Cu acest prilej, 

premierul a anunțat principalele acte normative care au fost date 
spre publicare în Monitorul Oficiat

Premierul a făcut referire la câteva Ordonanțe de Urgență pe baza cărora gu
vernul va acorda sprijin societăților comerciale care angajează șomeri. De aseme
nea, firmele care au deconturi sub suma de 10.000 de lei vor primi rambursurile 
de TVA-ul în cel mult 45 de zile de la depunerea documentelor fiscale în acest 
sens. Totodată, autoritățile locale vor fi sprijinite în vederea atragerii de fonduri 
europene. Un program care prevede construirea în mediul rural de case pentru 
specialiști (profesori, medici, organe de poliție), va fi implementat până la sfârșitul 
lunii martie. La videoconferință au luat parte directorii instituțiilor deconcentrate 
și reprezentanții Guvernului în teritoriu.

Irina Năstase

Iuliu Winkler: „Este extrem 
de important să avem viziune 
în proiectarea viitorului”

Parlamentarul european Iuliu Win
kler (UDMR, PPE) le-a prezentat, 
vineri, investitorilor maghiari din 
România tendințele economice și de 
dezvoltare care se creionează la nivelul 
Uniunii Europene (UE).

Invitat la conferința economică or
ganizată, în București, de Asociația de 
Afaceri Ungare din România (AAUR), 
deputatul european a declarat că, la ora 
actuală, la nivelul UE, preocupările se 
îndreaptă spre găsirea soluțiilor de 
ieșire din criză, însă, în același timp, se 
caută căile cele mai eficiente pentru 
consolidarea economiei bazate pe

cunoaștere, a economiei verzi și a unei 
creșteri economice durabile. Parlamen
tarul european a mai subliniat că, în 
ciuda optimismului afișat, nu se poate 
vorbi de ieșirea din recesiune.

"în România, optimistul afișat 
poate fi pus pe seama unor considerente 
electorale. Dar nu numai în România a 
fost așa, ci este vorba despre un 
fenomen european. Optimismul s-a 
dovedit a fi timpuriu, iar, acum, ne 
aflăm în etapa a treia a crizei globale, 
cea a locurilor de muncă", a precizat 
Iuliu Winkler.
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Ziua de 1 Martie să aducă 

tuturor doamnelor

Acest mărțișor să aducă multe 
realizări, îndeplinirea tuturor 
viselor, multă fericire și numai 
bucurii partenerelor noastre 

de viață, cele care înseninează 1 
g fiecare zi.

La multi ani doamnelor & 
M. și domnișoarelor! "i

Nicolae Stanca |
Director general

S.C. DEVA GOLD S.A

și domnișoarelor din comună 
multe, multe petale de fericire 

și zâmbete luminoase!
/Primarul comunei Criscior, 

Ovidiu Furdui

JteL.
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O floare și un gând cald 
de l Martie pentru toate femeile, 
care ne aduc zâmbet și lumină 

în fiecare zi .

Mihai Todoni, 
Primarul comunei

Sarmizegetusa (

simbol al renașterii speranței 
în sufletele noastre și a bucuriei de a 

trăi clipele fericite ale zilei de 1 Martie.

Aș vrea ca acest mărțișor sa aevina un

La multi ani tuturor femeilor!

Primarul comunei Totești, 
Tiberiu Pasconi

K v

Sosește primăvara!

I

Dragi orăștience,
Cu prilejul zilei de 1 Martie, 
vă adresez cele mai alese gânduri, 
urări de sănătate și un sincer 
La Multi Ani.

' Cu aleasă considerație,
Primarul Municipiului Orăștie, 

Alexandru Munteanu

Este momentul să ne reamintim ce 
înseamnă femeia: MAMĂ, SOȚIE, 
IUBITĂ și să-i oferim în dar 

. un gând curat,
o floare, un zâmbet.

Mit ( . tm I i I ti. ktOMiOfet t
țtflQăt/ââ»
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Protest ecologist îndreptat împotriva lui Victor Ponta
Activiștii  fundației „ Vier 

Pfoten ”, (în traducere liberă 
4 labe) au protestat ieri în 

fața sediului PSD din Bucu
rești. Conform protestatari
lor noul președinte al social 
democraților, Victor Ponta a 
fost surprins în timp ce în
cerca să eutanasieze, prin 
înecare doi cate Pentru a 
lămuri situația, fără prece
dent, pentru un șef de par

tid, Victor Ponta a avut 
amabilitatea să acorde un 

interviu în exclusivitate 
cotidianului 

Glasul Hunedoarei.

Reporter: Domnule președinte, 
c ~ zic așa, v-au prins cu câinii în 
saa?

Victor Ponta: Da. Și îmi asum 
gestul meu, care nu este câtuși de 
puțin unul negativ. Din contră pot să 
spun că cei doi căței pe care voiam 
să-#eutanasiez sunt doi mutanți ex
trem de periculoși. Cei de Ia „Vier 
Pfoten”trebuie să înțeleagă că nu pot 
lăsa în partid asemenea specii pentru 
că risc să contaminez întreg PSD-ul.

Rep: Din poză păreau doi căței 
Si. palici.

V.P.: Nu vă luați după aparențe, 
cei doi sunt bolnavi de jigodie. Dacă 
v' tați atent observați manifestările

în deplinătatea facultăților mintale 
ale Profesorului Voiculescu, la ordinul 
marelui șef al Grivco, las moștenire 
toate lucrurile mele mișcătoare și ne
mișcătoare, membrilor de partid actuali 
și viitori, după cum urmează:

în cazul în care mă voi alege mare 
șef peste tribul Conservatorilor: 

bolii în special la nivelul capului. De 
asemenea sunt deosebit de periculoși 
pentru persoanele cu care vin în con
tact.

Rep: De ce spuneți că sunt per
iculoși?

V.P: Unul dintre ei, provine 
dintr-o rasă veche cu origini în ste
pele Ruse și a fost adusă aici de 
Cazaci. De aici și înclinația lui de a 
lătra permanent spre est. Poate nu știți 
cât a mușcat cățelul ăsta din econo
mia țării și în special din minerit. A 
fost imul dintre liderii haitei care a at
acat Capitala în mai multe rânduri.

Rep: Și de ce nu l-ați eutanasiat 
mai repede.

V.P.: înainte să deschidă ochii nu 
am știut ce o să iasă din el, și asculta 
orbește de Bunicuță. Acum a deschis 
ochii și se gudură pe lângă președin
tele Consiliului Județean, care-i mai 
aruncă din când în când câte un os. în 
plus a învățat să fure și să hoinărească 
prin lume.

Rep: Și cu celălalt cățel ce ați 
avut?

V.P.: Celălalt e un maidanez aci
uat pe la Palatul Parlamentului care 
odată m-a mușcat și acum vreau 
neapărat să scap de el.

Rep: Păi informația asta, că va 
mușcat un maidanez poate fi o știre.

V.P. Da m-a mușcat și pe mine și 
pe Bănicioiu. E drept că în ograda lui 
la Hunedoara, dar a sărit la noi de era

Aberațiile neuronului singuratic
Testamentul politic al păpușii lui Felix

las moștenire 0,03% din vo- șef peste tribul Conservatorilor:
turile electoratului adunate de la țoale Laș fundația Salvital în mâna
scrutinele din anul 2012 oFgariîzaf^^'j^șemntelui Consiliului Județean 

Mircea Moloț, pentru care după puteriDeva a PC, pentru modul exemplar în 
care m-au susținut ca să ajung șeful 
suprem între marionetele lui Felix.

restul de 0,08% din voturi le 
las organizației centrale pentru a se lipi

cât pe ce să nu mai iasă Bănicioiu 
președinte la tineret . Dacă nu-i 
făceam repede un antirabic pierea 
săracu.

Rep: Și acum v-ați gândit că ar 
fi momentul să scăpați de cei doi 
căței. De ce nu i-ați dat spre adopție?

V.P.: Domnule vă rog să fiți se
rios. Cine să-i adopte pe ăștia? Păi 
nici un om cu mintea întreagă nu ține 
câini bolnavi în bătătură. Vă spun eu. 
Singura soluție este să-i pui într-un 
sac, legi un bolovan de gura sacului 
și dai cu ei în Dâmbovița.

cu ele neapărat lângă UDMR, singurul 
partid pe care nu l-am păcălit încă să ne 
ducă în cârcă la guvernare.

posturile de televiziune antena 
l,2,3...n le las în continuare sub influ
ența partidului sub conducerea tarafului 
compus din Valentin Stan - primaș, 
Domnu’ Gâdea - contraș și Mircea 
Badea - gordunaș,

Antena 1 Deva o las moștenire 
familie mele, pentru a-mi cinsti așa 
cum se cuvine memoria întru nemurirea 
imaginii mele.

gradele obținute cu mare trudă 
de Profesorul Voiculescu înainte de ’89, 
dosarul de la CNSAS, și numele de cod 
„Felix” le las viitorului pțeședinte al PC 
sau cum s-ar numi partidul după 
săvârșirea mea la conducerea lui. Ori 
dacă se va desființa partidul sub con
ducerea mea cer să fie arse și cenușa 
împrăștiată asupra sediului Grivco.

în cazul în care nu voi fi ales mare 

am și lucrat.
Altceva nu mai las, că trebuie să 

trăiesc și eu în ideea în care există viață 
și după Voiculescu.

8Dczmințim știrea conform cărora membrii fundației 
de protecție a animalelor au protestat pentru apărarea 
celor doi căței. într-un comunicat transmis redacției

reprezentanții „Vier Pfoten”, au arătat că protestul din
fața sediului PSD s-a referit la apărarea peștilor din Dâm
bovița grav periclitați în urma eutanasicrii prin înecare a 
celor doi maidanezi.

ARTICOLELE DIN ACEASTĂ PAGINĂ 
AU CARACTER DE PAMFLET 
Șl TREBUIE TRATATE CA ATARE

Orice asemănare cu persoane sau fapte 
din realitate este pur întâmplătoare

III
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Autoritățile japoneze au coborât duminica nivelul alertei de tsunami de la 
"major” la "normal”, a anunțat Agenția meteorologică japoneză. Măsura, 
decisă la ora 10.01 GMT (12.01 ora României), se referă la cele trei prefec
turi Aomori, Iwate și Miyagi, din nordul insulei Honshu.

.“ț

Cutemurul din Chile a produs peste 300 de victime
Cutremurul de sâmbătă din 

Chile s-a soldat cu moartea a 
cel puțin 300 de persoane, a 
anunțat directorul Biroului 
Național pentru Urgențe 

(ONEMI), Carmen Fernandez.
.............

Bilanțul anterior, confirmat de 
președintele Michelle Bachelet, indica 
214 morți și 15 dispăruți, precum și 
două milioane de persoane afectate de 
seism.

Cutremurul cu magnitudinea 8,8 
s-a produs sâmbătă dimineață și a de
terminat declanșarea de alerte de 
tsunami pentru numeroase țări cu ieșire 
la Oceanul Pacific.

"Aproximativ
90 la sută din centrul 
istoric este la pământ”

Majoritatea alertelor au fost ridi
cate, cu excepția celor declarate în 
Japonia și Rusia, unde autoritățile îi 
evacuează pe locuitorii din zonele ex
puse.

Aproximativ 90 la sută din centrul 
orașului Curico, situat în sudul statului 
Chile, a fost distrus în urma cutremuru
lui cu magnitudinea de 8,8, produs în 
largul coastelor acestui stat; susține un 
jurnalist local.

"Sediul cotidianului La Prensa a 
încetat să mai existe", rezumă o 
pancartă așezată peste ruinele acestei 
instituții centenare din Curico, unul 
dintre orașele din sudul Chile cele mai 
afectate de cutremur.

"Aproximativ 90 la sută din cen

trul istoric este la pământ. Adică aprox
imativ 60 la sută din Curico”, susține 
Marcelo Vasquez, un jurnalist al postu
lui de radio Estacion Uno din Curico, 
care a supraviețuit cutremurului ce a 
provocat moartea a cel puțin 300 de 
persoane în această țară, potrivit ultim
ului bilanț oficial.

Postul de radio Marcelo difuzează 
de acum din stradă, studiorile fiind in
stalate într-o piață, în apropiere de un 
generator electric. Sediul radioului a 
suferit pagube importante, iar în oraș 

peste 100.000 de locuitori au rămas fără 
curent electric.

Autoritățile au 
confirmat impactul 
unui tsunami

Curico, oraș fondat în 1743 și sit
uat la 200 de kilometri sud de capitala 
Santiago, și-a pierdut și biserica 
tradițională, precum și numeroase case 
vechi, fără a mai număra pagubele pro
duse pe coastă, măturată de valuri gi
gantice în urma cutremurului. "Unele 
localități din provincia Curico au de
schidere la mare, cum ar fi Yloca. 
Oceanul a ajuns până acolo și a avariat 
casele. Oamenii au fost nevoiți să urce 
pe dealuri", a povestit Sergio Figueroa, 
un funcționar din cadrul Apărării civile, 
care participă la operațiunile de salvare.

Sergio Figueroa a precizat că la 
Yloca, o stațiune balneară plină de 
turiști în februarie, în plină vară 
australă, o vale a fost inundată.

Dar în timp ce la Curico majori
tatea populației se pregătește de zile di
ficile, unele magazine profită deja de 
situație. "Mi s-a spus că kilogramul de 
pâine se vinde cu 3.000 de pesos (4,4 

euro)", respectiv de trei ori cât prețul 
normal, a declarat guvernatorul provin
ciei, Gloria Rojas. Potrivit unui raport 
preliminar, cel puțin 50 de persoane au 
decedat în provincia Curico, . a precizat 
pentru AFP guvernatorul, care 
estimează că bilanțul va crește.

Chile are 16,8 milioane de 
locuitori și se întinde, de la nord la sud, 
pe o lungime de peste 4.000 de kilo
metri, fiind situat în mijlocul unei zone 
cu cea mai puternică activitate seismică 
din lume.

Cutremurul care a afectat țara s-a 
produs sâmbătă la ora locală 03.34 
(08.34 ora României), provocând 
moartea a peste 300 de persoane, 
potrivit Biroului Național pentru 
Situații de Urgență (Onemi).

în sud, în portul Talcahuano, 
autoritățile au confirmat impactul unui 
tsunami, care a propulsat vapoarele 
până în centru.

Regiunea cel mai grav afectau .e 
seism, situată la circa 500 de kiloemtri 
sud de Santiago și la 300 de kilometri 
de Curico, este zona de coastă a 
orașului Concepcion, unde Guve—>1 
nu poate realiza o evaluare din ca—a 
întreruperii comunicațiilor.

Peste 70.000 de români dețin legal arme letale
Statistici neoficiale arată însă că numărul armelor din țara noastră este 

de câteva sute de mii. Iar numărul infracțiunilor în care sunt folosite aceste 
arme a crescut în ultimii ani;

Mii de cartușe, arme letale și chiar arme de război. Asta au găsit 
polițiștii în urma unei percheziții dintr-o locuință din Bacău.

Cea mai șocantă descoperire o reprezintă un pistol semi-automat de cal
ibru 7,65. Asta pentru că arma este atât de periculoasă încât nu poate fi 
deținută în mod legal.

Cantitatea impresionantă de armament i-a uimit chiar și pe oamenii 
legii.

Percheziția a fost efectuată de echipe de polițiști din România și Ger
mania. Asta pentru că imobilul aparținea soției de origine română a unui 
cetățean german. Polițiștii aveau indicii că acolo ar fi deținute în mod ilegal 
mai multe arme și muniția aferentă.

Porturile maritime 
constănțene au 
redevenit operaționale

Porturile maritime constănțene, în
chise, cu o zi în urmă, d*n cauza ceții, 
au redevenit operaționale începând de 
ieri.

Potrivit reprezentanților Căpităniei 
Zonale Constanța, activitatea în por
turile Constanța Nord, Constanța Sud - 
maritim și fluvial, Mangalia și Midia, 
oprită, sâmbătă la prânz, din cauza 
vizibilității scăzute, a fost reluată în 
noaptea de sâmbătă spre duminică.

De asemenea, traficul de barje pe 
Canalul Dunăre - Marea Neagră, prin 
ecluza de la Agigea, care fusese sistat 
sâmbătă din cauza ceții, a fost reluat.

Filmul "Concertul”
a câștigat două premii Cesar

Filmul "Concertul", de Radu 
Mihăileanu, a obținut premiile Cesar 
pentru cel mai bun sunet și cea mai 
bună coloană sonoră, sâmbătă, în tim
pul unei gale care a avut loc la Theâtre 
du Châtelet din Paris, potrivit imag
inilor difuzate de TV5 Monde. Coloana 
sonoră a filmului "Le Concert" este 
semnată de Armand Amar, care i-a 
mulțumit lui Radu Mihăileanu "pentru 
fidelitate".

Lungmetrajul "Concertul", de 
Radu Mihăileanu, a avut șase 
nominalizări, inclusiv la categoria "cel 
mai bun film", la prestigioasele Premii 
Cesar, considerate echivalentul francez 
al Oscarurilor.

Radu Mihăileanu a mai fost nom
inalizat la premiile Cesar în 1999, pen- 
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tru scenariul filmului "Trenul vieții/ 
Train de vie", și în 2006, pentru 
"Trăiește/ Va, Vis et Deviens", când a si 
câștigat premiul pentru cel mai bun s<x 
nariu original.

Comedia dramatică "Le concert/ 
Concertul", care a avut premiera 
românească pe 20 noiembrie 2009, îl 
are în centru pe Andrei Filipov, dirijc 
orchestrei Teatrului Balșoi și cel mai 
mare dirijor din Uniunea Sovietică, 
concediat în plină glorie pentru că a re
fuzat să se despartă de muzicienii săi 
evrei.

Treizeci de ani mai târziu, Filipov 
încă mai lucrează la Teatrul Balșoi, dar 
ca om de serviciu, când, într-o noapte, 
în timp ce curăța biroul directorului în 
funcție, sustrage un fax prin care or
chestra rusă era invitată să cânte la 
Paris, la faimoasă sală Pleyel. Astfel, el 
își cheamă foștii colegi pentru ca 
împreună să treacă drept membrii Or
chestrei Balșoi.

Lungmetrajul "Concertul" a fost 
filmat în proporție de aproximativ 60 la 
sută în România, o săptămână la 
Moscova și restul la Paris. Potrivit 'i 
Radu Mihăileanu, filmările din Româ
nia s-au desfășurat la studiourile Castel 
Film, dar și în alte locuri din București, 
printre care Institutul "Ana Aslan" și 
Arenele Romane.



Bgb Dyiaa va sastiae un £wcsrt w România
Artistul Bob Dylan va susține un concert la București pe data 
de 2 iunie, informează site-ul oficial al artistului, nefiind spe
cificate însă și alte detalii despre eveniment
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Kate Moss 
devine balerină

Top modelul Kate Moss va 
dansa alături de Mihail Barîș- 
nikov, considerat a fi unul din
tre cei mai importanți balerini 
ai perioadei moderne, într-un 

scurtmetraj realizat de renumi
tul coregraf și regizor Michael 
Clark, informează site-ul daily- 

mail.co.uk.

Top model, star pop și designer de 
modă, Kate Moss va deveni și balerină. 
Moss, în vârstă de 36 de ani, ia lecții de 
balet în particular de la Clark, care i-a 
propus și un stil de viață diferit pentru 
următoarele trei luni, până la începerea 
filmărilor, care vor debuta în luna iunie, 
la Marseille (Franța).

Potrivit unor surse apropiate pro
ducției, Moss a fost sfătuită să renunțe 
la stilul ei de viață plin de petreceri.

"Kate trebuie să fie în formă, sănă
toasă și să arate bine, așa că numărul de 

’ ți pierdute și de petreceri trebuie să 
fie redus. Știu că este foarte fericită să 
participe la acest proiect și ea însăși 
vorbește despre faptul că dorește să fie

în formă și să fie sănătoasă", a declarat 
una dintre surse.

"Va fi un film făcut pentru ei, așa 
că nu trebuie să fie o primă balerină, 
chiar dacă ia lecții. Barîșnikov este un 
bărbat frumos, dar are peste 60 de ani, 
așa că nu i se cere să sară foarte sus sau 
să facă diferite alte lucruri. Este intere
sant pentru că este ceva făcut pentru 
ei", a spus aceeași sursă.

"în ochii lui Michael, ca regizor, 
camera dansează deja singură. Va fi o 
colaborare foarte interesantă și filmul 
va fi un rezultat al dansului. Filmul va 
fi prezentat la un eveniment caritabil 
sau va fi expus într-o galerie unde să îl 
poată vedea toată lumea. Cred că 
aceasta este viziunea lui Michael", a 
mai precizat sursa.

Moss va merge luna viitoare la 
New York pentru a începe să lucreze 
alături de Barîșnikov. Top modelul a 
avut mai multe colaborări artistice. Ea 
a cântat alături de trupa Primal Scream, 
dar și cu Babyshambles, formația fos
tului ei iubit, Pete Doherty. Totodată, 
Kate Moss și-a lansat propria linie ves
timentară, realizată pentru retailerul 
Top Shop.

Mihail Barîșnikov în vârstă de 62

de ani, care a apărut în ultimul sezon al 
serialului "Totul despre sex", și-a în
ceput cariera la Kirov Ballet ( în

prezent Mariinsky Ballet) în Sankt Pe
tersburg înainte de a pleca în Canada în 
1974.

Antonio 
Banderas 

nu mai are
sex-appeal 
de când poartă 
barbă

Jim Carey este bunic la 47 de ani
Jim Carrey a devenit bunic la vârsta de 47 de ani, după ce fiica lui, Jane Carrey, în 

vârstă de 22 de ani, a dat naștere unui băiețel, vineri, potrivit purtătorului de cuvânt al 
cunoscutului actor de comedie.

Jackson Riley Santana este băiețelul lui Jane, care este cântăreață, și al soțului ei, Alex Santana, de 
asemenea muzician, cunoscut și sub manele de scenă Nitro, care activează în cadrul formației rock Blood 
Money.

"Sunt extrem de emoționat. Jane va fi o mamă grozavă", declara în vara anului trecut Jim Carrey, pentru 
r 'ar Online.

Jane Carrey este fiica lui Jim Carrey din prima lui căsătorie, cu Melissa Carrey. Cei doi au divorțat în 
1995, după o căsătorie care a durat aproape zece ani. Jane Carrey, solista trupei rock Jane Carrey Band, este 
foarte apropiată de tatăl ei. Ea apare adeseori alături de tatăl său și de actuala iubită a acestuia, actrița Jenny 
McCarthy, la diverse gale de caritate.

Canadianul Jim Carrey a devenit cunoscut la începutul anilor '90, datorită rolurilor din filmele "Ace 
Ventura: detectivu' lu' pește" și "Masca". El a devenit primul actor care a primit un salariu de peste 20 de 
milioane de dolari, în 1996, grație peliculei "Tipu' de la cablu".

Brad Pitt se pare că a lansat 
fără voia lui o modă, nu tocmai 
plăcută pentru reprezentantele sex
ului frumos: barba grizonată și in
estetică. Cel care s-a alăturat 
trendului este nimeni altul decât 
Antonio Banderas.

Actorul a fost zărit în Spania, 
unde se realizează noul său film, 
„Knockout”, iar apariția lui le-a 
dezamăgit pe admiratoarele staru
lui care nu au mai găsit nimic din 
vechiul sex-appeal cu care le-a 
obișnuit vedeta.

Atunci când se plimbă singur, 
Antonio are toate șansele să treacă 
neobservat și chiar luat drept un 
om al străzi. Noroc că uneori în 
peregrinări este însoțit de frumoasa 
lui soție, Melanie Griffith.

însă tot ceea ce speră admira
toarele este ca trendul să nu țină 
decât pe perioada filmărilor și ac
torul să nu se molipsească total de 
la Brad Pitt.

bulescu se
insoara

Sir Anthony Hopkins 
consideră manechinele 
anorexice
„mașini fără suflet”

Este unul dintre cei mai apreciați actori, iar mod
estia lui este arhicunoscută. Dar iată că, mai nou, Sir 
Anthony Hopkins se lansează în polemici.

Așa se face .că veteranul actor s-a legat regent de 
Paris Hilton și de modelele anorexice.

„Te uiți la covorul roșu, Paris Hilton <țe exemplu 
și t^ gândești: «Se întâmplă oare ceva acolo?». Trăim 
vremuri ciudate”, a ipărturisit starul.

Totodată, actorul a declarat că, în timp ce căuta 
un cadou pentru soția sa, a vizionat un show de 
prezentare de modă. „M-am gândit: «Doamne Dum
nezeule! Ce am devenit?». Toate acele fete anorexice, 
mergând ca niște mașini, fără suflet. Este o subjugare 
enormă și este mai mult un fel de fascism. Și este și 
ceva androgin în asta. Androginitatea sufletului uman. 
Nu cred că oamenii mai gândesc. Dar poate că simt 
prea bătrân”, a conchis starul în vârstă de 72 de ani.

Tarkan a fost 
prins cu droguri

Scandal monstru în lumea 
showbizului turcesc. Tarkan; cel 
mai cunoscut cântăreț pop din țară, 
a fost arestat în urma unui raid legat 
de narcotice, alături de alte nouă 
persoane, în cursul dimineții de 
vineri.

Interpretul și ceilalți indivizi 
au fost reținuți pentru legăturile lor 
cu doi dealeri de droguri care au 
fost monitorizați de agenții speciali, 
în plus

, polițiștii au găsit în casa 
vedetei, din Omerli, un district de 
lângă Istanbul, o cantitate mică de 
hașiș.

Tarkan a cucerit topurile inter
naționale acum mai bine de un 
deceniu, cu piesa „Simarik”. 
„Poliția îl interoghează. Nu vreau să 
fac și alte comentarii”, a declarat 
fratele artistului, Hakan Tevetoglu.

Dacă mai exista vreo îndoială că 
rănile din dragoste nu se vindecă, Vali 
Bărbulescu este cel mai bun exemplu.

După ce s-a despărțit de be- 
belușa Dalia și a suferit enorm pentru 
că sexy dansatoarea de la Cronica 
Cârcotașilor l-ar fi înșelat cu Dragoș 
Buliga, actualul ei iubit, iată că DJ-ul 
și-a revenit în brațele unei alte fru
moase.

Modelul Delia Tudose este nu 
doar femeia care i-a adus liniștea, dar 
și cea care l-a făcut pe Vali să zâm
bească din nou. în plus, se pare că 
tinerii se pregătesc de căsătorie. DJ- 
ul a cerut-o de soție chiar în noaptea 
de Revelion, iar de atunci sunt de 
nedespărțit. Când unul lucrează, 
celălalt este alături de el.

„Mă însoțește oriunde muncesc, 
iar eu mai merg cu ea la prezentările 
de modă. Pentru că stă tot timpul 
lângă mine, a deprins și ea câteva 
ceva din tainele muzicii de club. Ce 
mai, este o asistentă frumoasă și is
cusită, sunt tare mândru de ea”, a de
clarat Vali.

Să își fi găsit Vali Bărbulescu în 
sfârșit Delia potrivită? Dacă ar fi să 
ne luăm după aparențe, răspunsul ar 
fi pozitiv.

mail.co.uk
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împrejurimile liniștite ale Lacului Superior nu vor mai fi niciodată la fel, 
pentru că atunci când localnicii realizează ce teroare s-a abătut asupra lor, 
nimeni nu mai are curajul să intre în apă.

(Pro TV, 20:30, Loch Ness: Confruntarea decisivă)
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07:00 Știrile PRO TV (2009)
09:55
10:00

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
Revista presei *

07:00 07:00 Sărmana Maria (1996, rel.) 07:00 Camera de râs
08:15 în numele iubirii (2008, rel.) 07:30 Numerele (SUA 2005 - 19.)
09:15 Cameleonii (2009. rel.) 08:20 Sport cu Florentina
10:30 Iubiri (columbian serial, 2006) 09:00 Pană de curent (SUA 2001, rel)
11:45 Pagini dc viață (2006) 11:00 Galileo
13:00 Pagini dc viață (2006) 11:30 Medium (SUA serial polițist,
14:30 RBD, familia (2007) 2005-1.)
15:30 Destine furate (SUA serial, 13:00 Camera de râs

2007) 60' 14:00 Cei 4400 (SUA serial de aven-
16:25 Vremea de ACASĂ tură S.F.. 2004)
16:30 Sărmana Maria (mexican se- 15:15 Uite cine gătește! (2010. rel.)

rial. 1996) 16:30 Trăsniții (serial de comedie,
17:30 Poveștiri adevărate 2007, rel. - 4.)
18:30 în numele iubirii (mexican se- 17:15 Galileo

nai, 2008) 18:00 Focus 18 90'
19:30 Cameleonii (mexican film se- 19:00 Focus Sport

nai de acțiune, 2009) 19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Anicla (român serial. 2009) 20:30 Curat, murdar?
21:30 India (brazilian-indian film se- 21:30 Cearta-n bucate

rial de aventură. 2009) 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
22:30 Poveștiri de noapte 2007 - 5.) 45'
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 

1999)
23:15 Rapsodia familei Bloom (SUA 

film romantic, 1998)

H...bra prichindeilor (program 
pentru copii, rel.)

Muzică și muzichie (emisiune 
de divertisment, rel.)
Atenție... copii (emisiune de 

divertisment, rel.)
Atlas (rel.)
Telejurnal; Sport
Berlin. Berlin (german serial, 

2002 - 55.)
întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
Telejurnal
Ferma (rel.)
e Forum (reportaj)
împreună în Europa
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 -23.)
Elisa (italian serial, 2003 - 26.) 

50' cu Vittoria Puccini, Jane 
Alexander, Alessandro Prcziosi, 
Linda Batista
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin. Berlin (german serial, 

2002. rel. - 55.)
Miracole (italian serial de 

drama, 2007 - 200.)
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999)
Bugetul meu (reportaj)
Lumea dc aproape
Ora dc știri (show dc întâlniri)
Replay

’Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Lassie (SUA-canadian serial, 

1997) 30' cu Corey Sevier, 
Susan Almgren, Walter Massey, 
Tim Post

Sheena (SUA film serial de 
aventură, 2000) cu Gena Lee 
Nolin, John Allen Nelson, 
Margo Moorer. Kevin Quigley
Observator
Dincolo de ceruri (SUA aven

tură, 2001) 113' cu Christopher 
Gorham, Nathaniel Lees, Anne 
Hathaway, Joe Foiau
Observator
Acces Direct
Observator
Mărțișor... Sub acoperire Cu: 

Mihaela Rădulcscu
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

08:00
10:00
11:00

07:30
98:00 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008)
i Telejurnal
i Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008)
i Eurovision Selecția Națională 

2010
l Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 206.) 
Grija pentru pui Documentar, 

Marca Britanie, 2006-Ep. 3 
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
i Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 17.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

I Telejurnal; Sport; Meteo
i Eurovision Selecția Națională 

2010
I Kronika (magazin cultural)
I Spectacol de circ internațional
i Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010 (rel.) Ceremo
nia de închidere

I Sport
1 Telejurnal; Meteo
1 Eurofan
1 Încurcături în familie (SUA se

rial de comedie, 2006 - 8.) 30' 
cu Fred Goss. Jerry Lambert, 
Randy Wayne, Greg Pitts

. 09:00 
09:15

09:45

10:10

11:15
■■

12:15

14:00
14:45

15:30
17:00
17:25

19 4!)
20:00
21:10

OS<
S 23:00

z

08:00

09:00

09:30
10:00
10:15

10:45

17:00

18:00

18:10

18:40

19:10

21:00
•21:30
22:00
23:10

12:00

16:00
î 151:00

19:00
20:30

23:00
23:45

13:00
14:00

16:00

17:00
17:45

19:00
20:30

22:15

23:30

Omul care aduce cartea 
Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009. rel.)
Știrile PRO TV (2009)
Un alt Karate Kid (SUA aven

tură, 1994. rel.) 109' cu Hilary 
Swank, Pat Morita, Michael 
Ironside, Constance Towers
Tânăr șijjeliniștit (SUA serial, 

1973 - 3687.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

Știrile PRO TV (2009)
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile PRO TV (2009)
Loch Ness: Confruntarea deci

sivă (canadian horror, 2008) 91' 
cu Brian Krause, Niall Matter

State de România (român serial 
de comedie, 2009 - 67.)

Știrile PRO TV (2009)

13:15 Plan de joc (SUA comedie, 2007)
15:05 Copilul de pe Marte (SUA dramă, 2007)
16:50 Asasinarea lui Jesse James de către lașul Robert Ford 

Pe platourile de filmare 26'.
Larry David, inamicul public nr. 1 (SUA serial, 2000 - 9.) n
Mai multe versiuni ale mele (SUA comedie, 2007) 
Califomication (SUA serial, 2007 - 9.) 30' Exemplul negativ 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 9.) Plăcinta
Sex și moarte (SUA comedie romantică, 2007)

Lumea PRO CINEMA (rel.)
Ruleta destinului (SUA serial, 2001, rel: - 4.)
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Un medic în familie,(italian serial de comedie, 199,8 - 21 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 21.)
V.I.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 18.) 
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 6.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 15.)
Piranha: Peștii ucigași 2 (SUA-italian film dc acțiune, 1981)
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Glasul publicitate
«=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandulw ISO
f Ieșirea spre Slmeria, lângă Vnlvn)

Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convector pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723.556.548.

Vând urgent casă în localitatea Mintia sat, 4 camere, 
beci, hol, cămară, curte, gaz, grădină, 1100 mp. 
Preț 120.000 ron, negociabil. Tel. 0746.164 081.

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, et.l, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.'

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, (la casă contorizat totul sepa
rat), cu multe îmbunătățiri, gresie, faianță, parchet laminat, spoturi,cen
trală gaz, pivniță, garaj foarte mare, zonă foarte liniștită, persoană fizică. 
Preț 39 000 euro, negociabil. Tel. 0743.011.772.

Vând casă pentru 2 familii: la parter 3 camere, 80 mp, garaj foarte mare, 
pivniță. La etajul unu, 4 camere, 110 mp, cu terasă foarte mare. Totul 
contorizat separat, cu centrala pe gaz separată. Curte comună fără gră
dină, zonă foarte liniștită. Preț 80.000 euro, negociabil. Tel 0743.011.772, 
Deva.

Vin.o apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.ll, bl. L2, ap. 2, cu garaj, pivniță, beci, grădină, 64 mp, centrală ter
mică. Preț 80.000 euro. Tel. 0748.411.275, 0732.582.780.

I

S.C. RABMER ROMÂNIA S.R.L. angajează șofer profesionist catego
riile B,C și E. Mai multe detalii la tel. 0729.084.764.

Câștigați 2000 - 5000 lei lunar, muncă la domiciliu, procesare corespon
dență. Angajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite. Trimiteți 
plic timbrat autoadresat (plic în plic), la adresa : Lucaci Nicolae, O.P.l - 
C.P. 122, Deva/HD.

Câștigați 1200 - 2000 dolari pe lună muncind la domiciliu. Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi 
cadouri, înșirați mărgele, coaseți scutece, ursuleți, asamblați plăci elec
tronice. Trimiteți plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P. 1, C.P. 122, 
Deva. *

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
ron. Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575, 
0354:881.180 sau conta.scrv@yahoo.com

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, in
spector protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - 
PSI-SU (Legea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

Facem contracte 
pentru firme cu 

SWKB» ' 
lăsa» i

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

LA 7 SPĂLĂRI
Ltjna gratis

Brtigram de funcționare:
Zilnic 0730-200
Duminica; lițf.OIMăJMlExecut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări 

interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
CALITATE

Prestam servicl curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Cotidianul

Vând SEAT MARBELA, 850 cmc, ah fabricație 1987, revizia tehnică în 
15.12.2011, în stare de funcționare, consum mic, preț 500 euro și OPEL 
ASTRA CARAVAN COMBI, 2000 cmc, servo total, revizia tehnică în 
15.12.2011, stare perfectă, preț 2.600 euro. Tel. 0254.221.254, 0720.528.350.

Profesor coregraf predau dansuri de societate pentru începători și avansați: 
Tango argentinian și european, Vals vienez, Rock n Roll, Twist, Charleston, 
Cha-Cha-Cha, Foxtrott, Lambada latino-mexican și altele. Gimnastică aero
bică specific pentru dans de societate.Tel. 0726.718380, 0721.205389.

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Preț 110 ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

Vând RENAUL MEGANE - 1,9 dci, a.f. 2001, full options, break, roșu, taxe 
la zi, preț negociabil. Tel. 0722.733.844, 0254.262.717.

Vând un set de 3 sfeșnice din sticlă, nefolosite. Preț 45 lei, negociabil.Tel. 
0254.228.748.

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40 - 42, model 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187.

Vând cărucior pentru bebe, foarte bine protejat în el, mâner reglabil față/spate, 
geantă termoizolantă, husă ploaie și landoujn garanție. Preț 800 ron, negocia
bil. Adresa: str. Violetelor, nr 27, Deva

Telefon

glasul hunedoarei 
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -
1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei
Abonamentele se pot face:

- prin factorii poștali; 
- la oficiile poștale din județ;

- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști, 
bL D 4, sc. 1, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

Glasul Hunedoarei”

angajeaza
Cu adâncă durere în suflet, familia Costea anunță dispariția 

celei care a fost mamă, bunică și străbunică

Costea Norița

■
Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, 
p* “<țoția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit 
<K amente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de 
muncă. Tel: 0724.441.374.

V în municipiul Brad 18 parcele teren intravilan, cu facilități, 1000 
mp fiecare, ideal pentru programul „Prima Casă” sau construcție case de 
vacanță. Preț 5 euro mp. Tel. 0744.256.160; 0254.610.718.

Trupul neînsuflețit este depus la casa mortuara de pe strada 
Mihai Eminescu iar înmormântarea va avea loc luni, 01.03.2010, 
ora 13:00, la cimitirul ortodox de pe strada Mihai Eminescu.

Vei rămâne veșnic în inimile noastre.

vânzători volanți
Informații la telefon:

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ANUNȚ PUBLIC
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SC VICTORIA GRUP 99 SRL cu sediul în locali
tatea Lupeni, str.B-dul Păcii, nr.41 jud.Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Instalații pentru prelucrarea pri
mară a lemnului”, situat în localitatea Lupeni, B-dul Păcii, 
nr.41, jud.Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ter- 
„cn de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ

Primăria municipiului Deva invită la sediul 
Serviciului Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
20B, pe tinerii care au primit teren în baza Legii nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuințe proprietate personală, și 
nu dispun de un proiect de construcție al locuinței, 
pentru a consulta proiectul de arhitectură al 
locuinței pus la dispoziția tinerilor gratuit de către 
Primăria municipiului Deva.

GLASUL HUNEDOAREI
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1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei
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SC TUDORAN COMIMPEX SRL cu sediul în lo
calitatea Hunedoara, str.Plopilor, nr.4, jud.Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Tăierea și prelucrarea pri
mară a lemnului”, situat în localitatea Hunedoara, Hală 
industrială mecanică III, jud.Hunedoara.

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

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

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, 

str. Mărăști, bL D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/ 882.100 

sau 0354/882.101

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: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri — în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

mailto:conta.scrv@yahoo.com


\i colac Timiș mi s-a abținut să îl „certe"pe Titi Alexoi 
(foto) chiar în timpul jocului. Umilit în fața propriilor 
jucători și a celor prezenți la meci, Titi Alexoi a pus capăt 
colaborării cu Retezatul Hațeg.

Sport
Luni, 1 martie 2010

Arieșul Turda - Minerul Lupeni
1-3

mult în perioada de iarnă. Din feri
cire noi am marcat primii și am reușit 
să obținem victoria. Nu trebuie să 
neglijăm problemele pe care le-am

FCM Târgu Mureș-iVIureșulDeva 1-0

Start perfect pentru Minerul Lu- 
peni în returul de campionat. La o 
primă privire echipa Lupeniului din 
retur arată foarte bine, cel puțin pe
foaia de joc. Fotbaliști cu experiență . avut în prima repriză și care trebuie 
în primele două ligi și bine așezată în 
teren. în tabăra cealaltă, Arieșul 
Turda era neînvinsă de șase etape, 
dar nu degeaba antrenorul turdenilor, 
Marin Tudorache, declara înainte de 
meci că Minerul este favorită. Noul 
atacant al Lupeniului, Hebga, a pen
etrat pentru prima dată poarta lui 
Curilesc, în minutele de prelungire 
ale primei reprize. Arieșul a egalat 
prin Cristea, în minutul 47, pentru ca

■ apoi Ciolca și Itu să mai marcheze de 
• două ori pentru formația din Valea Ji
ului. „A fost un meci echilibrat între 
două echipe care s-au întărit foarte

analizate. După părerea mea, Turda e 
o echipă bună și nu intră în cărțile 
retrogradării. E un joc de început, 
care nu trebuie să ne înveselească 
prea tare, dar nici pe cei din Turda nu 
trebuie să-i supere prea mult. Jocurile 
de început de campionat nu arată 
adevărata valoarea a echipei. Având 
în vedere valoarea loturilor, cred că 
nu vor fi probleme cu retrogradare 
nici la noi și nici la Turda”, a declarat 
antrenorul Lupeniului, Petre Gigiu. 
Jocul și rezultatul bun obținut de 
Minerul vâ trebui confirmat în runda 
următoare, acasă, cu Mureșul Deva.

Liderul seriei vest din Liga a Il-a, 
FCM Târgu Mureș, a trecut cu 1- 0 de 
Mureșul Deva, într-o partidă amicală 
disputată pe Stadionul „Transil”. 
Unicul gol a fost marcat de Șaim, din 
lovitură liberă, când echipele aproape 
că se pregăteau să plece definitiv la ves
tiare. La Mureșul a debutat și Călin 
Tâmăvean, care joacă atacant, care a 
semnat cu Mureșul săptămâna trecută 
și care provine de la Târgu Mureș. Ghe- 
orghe Barbu a început în următoarea al
cătuire: Călin Moldovan, Câmpean, 
Ilea, Pistol, Golguț, J. Vajda, Sătmar, 
Furdean, Kelemen, Tâmăvean, Bajko. 
Au mai jucat Moldovan, Grigoruță, 
Moca, Bogman, Dan Alexandru. La 
gazde au evoluat ca titulari și cei doi 
foști jucători ai Devei, Vârtic și Bițiș. 
Mureșul se pregătește pentru meciul 
foarte important de miercuri, acasă, cu 
CS Otopeni. Devenii au pierdut meciul de la Târgu Mureș la “mustață ”

Minerii așteaptă relaxați vizita fotbaliștilor de la Deva8
Retezatul Hațeg - Muncitorul Reșița

1-2
locală, să își cumpere o agendă în 
care să noteze victoriile. Probabil că 
primarul s-a conformat și a venit 
pregătit la meci, cu pixul în mână, 
gata să noteze cât mai multe din 
golurile hațeganilor pe care îi plătește 
cu bani de la bugetul local. Nemulțu
mit de modul în care echipa juca pe 
teren, Nicolae Timiș nu s-a abținut să 
îl „certe” pe Titi Alexoi chiar în tim
pul jocului. Umilit în fața propriilor 
jucători și a celor prezenți la meci, 
Titi Alexoi a pus capăt colaborării cu 
Retezatul Hațeg, după numai un joc 
oficial pe banca tehnică.

Retezatul Hațeg a pornit prost 
în retur, pierzând acasă meciul cu 
Muncitorul Reșița. Portarul adus de 
la Gloria Bistrița II, Coman, s-a 
umplut de ridicol, după ce a reușit să 
ia gol din corner și să îi pună pe 
oaspeți în avantaj. Popesc a echilibrat 
balanța în actul secund, după care 
Dănăilă a stabilit scorul final cu un 
lob de efect, 2 - 1 pentru Munci- 
torulș. Nu meciul sau scorul final a 
fost însă punctul de atracție, ci cu 
totul și cu totul altceva. Dacă ne 
aducem aminte bine antrenorul Titi 
Alexoi îi transmitea primarului Nico- 
lae Timiș, într-o declarație din presa

Simeria și-a prezentat lotul
în vreme ce colegele de serie au jucat deja prima etapă 

a returului, CFR Marmosim Simeria a profitat de a doua 
ediției a Cupei Poliției la futsal și și-a prezentat lotul cu care 
va aborda partea a doua a campionatului. Noutățile se 
numesc Asoltanei, Neamț, Alexandru Vlad și... Lucian 
Bălan, fostul mijlocaș de bandă al Stelei, unul dintre eroii 
de la Sevilla. Lucian Bălan a fost invitatul de onoare al 
simerienilor, dat fiind faptul că îl leagă o piretenie de peste

două decenii cu actualul vicepreședinte al lui CFR Mar- 
mosim și în același timp șef al Poliției TF, Vasile Hrițac. Cea 
mai importantă noutate în privința lotului a adus-o președ
inta secției de fotbal, Alina State, care a spus că în nici 
caz Dăscălescu nu va fi cedat la FC Hunedoara. CFR Ma. 
moșim și FC Hunedoara au țnai disputat apoi un meci ami
cal, încheiat cu victoria echipei din Simeria, 2-0.

Drobeta s-a retras în mod oficial
FC Drobeta Turnu Severin a 

devenit cea de-a doua formație 
din seria a doua a ligii secunde 
care s-a retras din campionat. 
Severinenii au înștiințat Fede
rația Română de Fotbal că nu9
mai au mijlocele financiare 

necesare continuării competi
ției și se retrag.

în consecință, FC Drobeta va 
pierde toate meciurile eu scorul de 
3 - 0. O altă formație neprogramată 
în prima rundă a returului, Jiul 
Petroșani, a făcut apel la decizie, 
însă șansele de a avea câștig de 
cauză sunt infime.

„Căpitanul părăsește ultimul 
corabia. Nu mă voi retrage. Voi de-

mara un proiect nou cu jucători 
tineri la Petroșani și voi încerca să 
duc echipa înapoi în fotbalul mare", 
a ddblarat Alin Simota, citat de 
ligab.ro. dar cu datoriile către jucă
tori care însumează peste ÎOO.QAO 
de euro, ce se face? FC Baia Ma/e 
are șanse să scape de colaps.

Omul de afaceri Alexandru 
Koller s-a angajat să preia și să 
achite toate datoriile clubulu: i 
condiția ca autoritățile local și 
județene să plătească salariile 
restante ale jucătorilor. Fapt care ar 
trebui să se întâmple până în data de 
4 martie.

Alexandru Koller a fost jucător 
al băimărenilor, dar și președinte 
timp ce șase ani, în intervalul 1950 
- 1996.

Pagină realizată de
hțj Bogdan Barhu
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