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Femei este mamă, sape.
iurtă, eticei ifci 
este cea care 
păstrează

Mtyi

aaK>wyflMB7
Primarul comunal lila, 
Marias Imtâ

Pentru că sunteți cele care, 
numai când priviți către copiii 

voștri, dați lumii mai multă 
frumusețe, pentru că sufletul 

vostru știe ce e iubirea, cum se 
I dăruiește și cum se primește 

ea. și pentru tot ce ea te 
reprezentația pentru voi timpul 

se oprește puțin în loc la necare 
început de Primăvară, să vă 

aducă un omagiu.

TaWti ani!
Viorel Arion. 
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Cu prilejul frumoasei zile de 8 Martie, 
conducerea Electrocentrale Deva urează 

tuturor doamnelor și domnișoarelor 
zile însorite cu bucurii, noroc și fericire.

v Director General Electrocentrale Deva 
Cristian Marius Vladu
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Cakuwiar
f greco-catolic
Sf. ep. Teofilact al Nico- 
midiei

f romano-catoiic
Sf. loan al lui Dumnezeu

Mâncare
de urzici 
cu ciperci

Ingrediente:

2 farfurii cu vârf de urzici 
curățate, 1 ceapă mare roșie, 3 
fire de praz, 2 morcovi, 100 g 
ciuperci albe.

Mod de preparare:

Se curăță cu atenție urzicile 
și se spală în mai multe ape, se 
scot pe rând din apă cu atenție 
să nu rămână nisip în ele.

Se pun la fiert în apa cloco
tită timp de 10 - 15 minute, se 
scot într-o strecurătoare și se 
lasă să se răcească.

Separat se curăță restul in
gredientelor, se taie totul în 
bucăți nu foarte mici și se că
lesc în puțin ulei de măsline în
cins.

Când sunt aproape gata se 
adaugă urzicile fierte și tocate, 
se amestecă, se adaugă și un 
polonic două din zeama în care 
au fiert urzicile.

Telefoane utile

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

►DN 7 Deva - Sântuhalm 
fcjj ►DN 7 Izv. Rece - H. Geoagiu 
“■ ► DN 7 H. Geoagiu - Orăștie
Q ► DN 7 Orăștie - Spini 
** ► DN 7 Deva - Mintia

, —
► DN 7 Mintia - Săcămaș

A

► DN 68 A Săcămaș - Dobra 
►DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petrila

Teofilact Mărturisitorul, 
episcopul Nicomidiei

Fericitul Teofilact se trăgea de fel 
din părțile Răsăritului. Și petrecându- 
și viața cu bine încă de copil, mai 
târziu, prin purtarea de grijă a lui Dum
nezeu, a plecat de acolo și a venit la 
Constantinopol. Și aici a fost Teofilact 
tuns în monahism chiar de cuviosul 
Tarasie. Iar nu după multă vreme cin
stitul Teofilact a fost făcut episcop în 
Nicomidia.

Cât de multe au fost faptele bune 
pe care le-a săvârșit cuviosul Teofilact 
o arată lucrurile însele: sfintele biserici 
clădite de dânsul, spitalele, ajutorarea 
văduvelor și a orfanilor și nemăsurata 
lui milostenie. Căci atât de dedat slu
jirii semenilor lui era acest mare 
următor al lui Dumnezeu încât 
umplând câte un vas cu apă călduță 
spăla și ștergea cu însăși mâinile sale 
pe betegi, pe șchiopi și pe cei cu 
mădularele rănite.

Când marele Tarasie a părăsit 
viața aceasta, după ce a strălucit 
nouăsprezece ani în arhierie a urmat pe 
scaunul patriarhal Nichifor cel 
preaînțelept. Atunci s-a întâmplat ceva 
deosebit de urât: Leon cel urător de 
Hristos, punând mâna pe sceptrul

împărăției, a pornit de îndată, ticălosul, 
la nimicirea sfintelor icoane. Și lucrul 
acesta dându-se pe față, marele Nichi
for, trimițând după cei mai de seamă 
dintre arhierei și luând cu sine pe Emil- 
ian al Cizicului, pe Eftimie al Sardelor, 
pe Iosif al Tesalonicului, pe Eudoxie al 
Amoreii, pe Mihail al Sinadelor și 
împreună cu alții și pe fericitul Teofi
lact a venit împreună cu el la 
nelegiuitul și apostatul împărat, 
punându-i înainte multe leacuri de vin
decare din dumnezeieștile Scripturi. 
Dar acela, întocmai ca o aspidă ce-și 
astupă urechile, nu a voit să înțeleagă 
cele grăite de ei, ci, nesocotind toate 
acesta, susținea cu dârzenie credințele 
lui deșarte de mai înainte. Ceilalți 
arhierei văzând aceasta au tăcut. 
Numai fericitul Teofilact, îndreptându- 
și cuvântul către împărat, i-a zis: știu 
că disprețuiești bunătatea și îndelunga 
răbdare a lui Dumnezeu. Dar va veni 
asupra ta, fără de veste, cumplită 
nenorocire și distrugere întocmai ca 
furtuna și nu vei avea pe nimeni care 
să te scape. Auzind acestea împăratul 
s-a umplut de mânie și a poruncit ca 
toți să fie alungați în surghiun: dum

nezeiescul Nichifor în insula Tasos, 
fericitul Mihail al Sinadelor în Eu- 
dochia și ceilalți în alte părți. Iar pentru 
de trei ori fericitul Teofilact a poruncit 
să fie trimis în surghiun în Strovilon 
(care este o cetate de apărare în garni
zoana chiverioților și se găsește lângă 
mare). în aceasta petrecând acest fericit 
mărturisitor timp de treizeci de ani și 
răbdând cu stăruință toate suferințele 
în acest pământ străin s-a mutat către 
Domnul. Iar după câtva vreme 
încetând erezia și Ortodoxia strălucind 
din nou, în timpul binecredincioasei 
împărătese Teodora și al preasfințitului 
patriarh Metodie, cinstitele moaște ale 
preacuviosului părintelui nostru Teofi
lact au fost aduse din surghiun și au 
fost așezate în Nicomidia, în biserica 
cea zidită de dânsul.

lg HOROSCOP
Acasă fiecare își vede de treburile 

proprii, ceea ce îți dă senzația că ai 
fost abandonat oarecum de cei dragi.
Unii nativi își fac planuri pentru niște schimbări 
în viața personală. Este bine să eviți o alimen
tație prea bogată sau prea sărăcăcioasă.

în dragoste nu ai prea multă stabi
litate, din cauza unei relații destul de 
capricioase. Dacă ai idei bune, pune-
le în practică fără să aștepți ajutorul 
celor din jur. Uneori trebuie să rezolvăm sin
guri anumite lucruri.

Privești lumea din jur cu scepti
cism și te aștepți la tot ce este mai rău 
din partea tuturor. încearcă să găsești 
argumente pentru așa ceva, căci s-ar
putea să fie doar rodul imaginației. Acasă dai 
dovadă de originalitate.

îți gestionezi cu greu bugetul, 
cheltuiești mult și chiar investești asu- 
mându-ți riscuri. Este indicat să faci
tot posibilul pentru a evita orice afa
ceri în această perioadă. Banii vor întârzia s<« 
intre în cont sau nu vor mai intra deloc.

Reclamațiile și contestațiile de 
orice fel se pot solda cu pierderi. în
cearcă să rezolvi totul pe cale amia
bilă. Primești vești de la o rudă cu care 
nu ai mai vorbit de mult timp.

Te simți bine în pielea ta, ai un 
tonus bun și debordezi de energie. îți 
asumi fără probleme responsabilitățile 
familiale și profesionale. Nativii care

1
8 martie
de-a lungul timpului

studiază au în această perioadă rezultate exce

1618: Johannes Kepler descoperă a treia lege a 
mișcării planetelor

1911: Ziua internațională a femeii este celebrată 
pentru prima dată

1918: Primul caz de gripă spaniolă; începutul 
unei pandemii devastatoare

1957: Egiptul re-deschide Canalul Suez
1983: Președintele american Ronald Reagan 
ște URSS un Imperiu al Răului
1999: Compania Gerovital Cosmetics a lansat 

K nou produs, o premieră mondială, parfumul anti- 
.stress Pyramid Blue

2000: Papa Ioan Paul al II-lea a fixat această zi 
mea culpa publica (zi de pocăință)

2004: Irakul adoptă noua constituție

lg Bancul zilei
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Un evreu merge la mă
celărie:

- Dați-mi un kilogram 
din peștele acela.

- Dar acela nu e pește, e 
came de porc.

- Eu nu te-am întrebat 
cum se numește peștele 
acela!

© © ©

Tatăl lui Ștrul e evreu și 
mamă-sa țigancă. Intr-o zi, 
vine Ștrul la mamă-sa și 
zice:

- Mamă, eu sunt mai 
mult evreu sau mai mult 
țigan?

- Nu știu, Ștrul, zise

Hunedoarei
COtidMn dr intotmiVl Wl tlvetbsrr*<il.

S-au născut:

1629: loan Căianu, primul autor atestat de 
muzică cultă din Transilvania (d. 1687)

1891: Gaal Gabor, critic literar (d. 1954)
1895: Agatha Grigorescu Baco via, poetă, proza

toare româncă (d. 1981)
1935: Radu Ciobanu, scriitor român
1936: Gina Patrichi, actriță româncă (d. 1994)

Comemorări:

1702: Regele William al III-lea al Angliei (n. 1650)
1869: Hector Berlioz, compozitor, critic muzical 

francez (n. 1803)
1871: Alexandru Hurmuzaki, publicist, om politic (n. 

1823)
1942: Jose Râul Capablanca, jucător cubanez de șah 

(n. 1888)
1961: Gala Galaction, scriitor și teolog român (n. 

1879)

mama. Du-te și întreabă-1 
pe taică-tău!

- Unde-i tata?
- în sufragerie, își caută 

moneda de 100 de lei pe 
care a pierdut-o ieri!

Se duce Ștrul la tată-său 
și îl întreabă:

- Tată, poate poți tu să- 
mi dai un răspuns la întreba
rea asta, eu sunt mai mult

evreu sau mai mult țigan?
- Nu știu, dar de ce în

trebi?
- Un băiat care locuiește 

cu noi pe stradă își vinde bi
cicleta, iar eu nu știu ce să 
fac, să încerc să mă tocmesc 
sau să aștept până la noapte 
și să i-o fur...

© © ©

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

lente.

Devii mult mai sigur pe tine, mai 
încrezător și prin urmare abordezi pro
blemele cu hotărâre. Faci tot posibilul 
ca cei dragi să fie fericiți. Ești însă atât
de implicat în a ajuta la bunăstarea lor, încât uiți 
să ții cont de dorința acestora de a acționa 1» 
mod liber.

Devii mai sensibil și mai emotiv y 
decât de obicei, mai ales în ceea ce 
privește ambianța. Problemele de de- 
taliu îți fac rău. Dacă există dificultăți 
în relațiile cu familia, acestea vor avea o mare 
influență asupra ta.

Persoane apropiate îți condamnă 
atitudinea prea exigentă. S-ar putea să 
te aștepți la lucruri care le sunt impo
sibile și să-i judeci atunci când 
eșuează.

Acasă ai sentimentul că nimeni nu 
te iubește și nu te înțelege. Dramati
zezi totul și acest lucru te face să ți se 
pară incomod mediul familial. Acest 
moment va trece însă rapid.

Pe plan familial, iei unele decizii 
împreună cu persoana iubită în ceea ce 
privește stilul vostru de viață. Indife
rent despre ce este vorba exact, schimbarea eș1 
benefică pentru amândoi.

Cei care lucrează în cercetare și în 
domenii artistice sunt favorizați de 
astre. Au acum șansa de a-și face loc
în branșă și de a ocupa chiar o poziție impor
tanță sau de a-și mari notorietatea.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

« 0354 882100,
\ 0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn
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Familia Hada a pus mâna pe banii Hunedoarei
Un raport al Curții de Conturi, 
dat publicității recent, arată că 
bugetul local al municipiului 
Hunedoara a fost păgubit în 
perioada august 2008 — mai 
2009, cu peste 500 de mii de 
lei. Aparent vinovat pentru 

“gaura” din visteria Hunedoa
rei este un angajat al biroului 
de Achiziții Publice. în reali

tate persoana acuzată este doar 
un “țap ispășitor” scos în față 
de primarul Ovidiu Hada și de 

viceprimarul Dan Robert.

Fostul angajat al Primăriei Hune
doara, loan Țiplea acuzat că ar fi sus
tras prin diverse inginerii financiare 
suma de 518.395,76 lei din conturile 
municipalității, recunoaște o parte din 
faptele de care este acuzat, dar susține 

că a fost instigat de cei doi edili: Ovidiu 
Hada și Dan Robert.

Licitații doar pentru 
prietenii edililor

loan Țiplea a fost angajat în 
Primăria Hunedoara de către primarul 
Ovidiu Hada în luna august a anului 
2008. încă de la început a fost pus de 
către cei doi edili să comită diverse 
nereguli. “Licitațile care erau organi
zate la Primăria Hunedoara erau 
câștigate doar de firmele agreate de cei 
doi. (Ovidiu Hada și Dan Robert - 
n.red) Caietele de sarcini erau făcute în 
așa fel încât la licitație puteau să par
ticipe doar firmele care trebuiau să 
câștige. De multe ori am primit pe e- 
mail caiete de sarcini gata făcute de 
diveși participant la licitații pe care tre
buia doar să le postez pe SEAP”, 
povestește Țiplea. De fapt și prob
lemele fostului angajat al Primăriei cu 

cei doi șefi au început tot de la o 
licitație. “Am intrat fără să vreau într-o 
divergență a primarului și viceprimaru- 
lui referitoare la licitația pentru reabil
itarea tronsonului de drum Peștiș - 
Hunedoara. Cei doi nu s-au înțeles cu 
privire la firma căruia să-i fie atribuită 
lucrarea. Nu am vrut să fac anumite 
jocuri și de aici mi se trage dușmănia 
lor” susține fostul angajat al Primăriei 
Hunedoara.

Maranatha, canalul 
prin care curg 
banii publici în 
buzunarul lui Hada

Printre alte nereguli semnalate de 
Curtea de Conturi se numără și închiri
erea unui buldo-excavator de către 
Primăria Hunedoara de la T&R LO
GISTICS PLASTICO SRL, uha din 
firmele controlate de Țiplea. In reali
tate firma menționată nu a fost decât un 
intermediar prin care sume între 15.200 
și 30.000 de lei pe lună se scurgeau din 
bugetul local în conturile Asociației 
Maranatha, patronată de Gligor Hada, 
tatăl primarului municipiului Hune
doara. în anul 2008 a fost încheiat un 
contract de închiriere pentru un buldo- 
escavator între Asociația Maranatha, 
controlată de Gligor Hada și firma 
T&R LOGISTICS PLASTICO SRL. 
Contractul, foarte sumar redactat, 
prevedea o chirie de 90 de' lei pe oră, 

fără să fie stipulate dacă termenul de “ 
oră” se referă la posesia efectivă a uti
lajului sau perioada de funcționare a 
acestuia. Utilajul, despre care nimeni 
nu știe dacă a fost utilizat măcar un 
minut în folosul comunității i-ar fi putut 
aduce tatălui primarului Ovidiu Hada 
788.400 de lei pe an. “Nici nu am văzut 
cum arată buldo-escavatorul respectiv. 
Am încheiat un contract cu Asociația 
Maranatha, pentru utilajul respectiv. 
Apoi între firma T&R LOGISTICS 
PLASTICO SRL și Primăria Hune
doara a fost încheiat un alt contract. 
Banii pe care-i primeam de la Primărie 
îi plăteam Asociației. Am toate ordinele 
de plată prin care am făcut aceste plăți, 
cea mai mică sumă fiind de 15.210 lei”, 
susține loan Țiplea.

Comisioane egale, 
20 la sută, pentru 
Hada și Dan Robert

Fostul angajat al Primăriei Hune
doara recunoaște că, instigat de cei doi 
edili a mai comis anumite neregului. 
Una dintre acestea a fost achiziționarea 
de diverse materiale prin firme interme
diare și umflarea prețului acestora. 
Folosirea de intermediari în vederea 
achiziționării de materiale era necesară 
pentru ca primarul și viceprimarul să-și 
încaseze comisioane de câte 20 la sută 
din fiecare achiziție. “Am cumpărat 
prin firma controlată de mine diverse

materiale. Am pentru fiecare dintre 
acestea acte de însoțire a mărfii și de 
recepție semnate de persoanele care au 
preluat materialele. De asemenea 
menționez că prețurile materialelor au 
fost acceptate de conducerea Primăriei. 
Eram nevoit să pun un adaos de cel 
puțin 40 la sută pentru a putea să ofer 
comisionul pe care-1 pretindeau atât 
primarul cât și viceprimarul” 
povestește loan Țiplea. Multe dintre 
materialele cumpărate de Primărie nu 
au ajuns să fie folosite la lucrările co
munitare, ci au fost destinate unor 
investiții personale ale celor doi edili.

Alexandru Avram

In ediția de mâine vom reveni cu 
amănunte despre relația dintre firmele 
soției viceprimarului Dan Robert, 
Alexandrina Coșereanu, și banii din 
visteria Hunedoarei și cu alte inginerii 
financiare ale celor doi edili din mu
nicipiul de pe Cema.

La al PNL Congres, Antonescu reales
tid și a anunțat că se va ală
tura democrat — liberalilor.

Trei hunedoreni au prins un 
loc în structurile de conducere 
ale Partidului Național Libe

ral. Dan Radu Rușanu, Mircia 
Muntean și Mircea Ioan Moloț 
au fost votați pe lista lui Crin 
Antonescu. Ioan Timiș, depu
tat PNL a demisionat din par

în cadrul Congresului PNL care s- 
a desfășurat vineri și sâmbătă la 
București, Crin Antonescu a fost reales 
președinte al partidului. Antonescu a 
obținut 986 din voturile delegaților, în 
vreme ce contracandidatul său, Lu
dovic Orban a avut doar 357 de 
sufragii.

Diplomații 
și diplomațiile lor

După Congres, președintele PNL 
Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, a re
fuzat să comenteze lucrările congresu
lui, în ciuda faptului că Antonescu a 
cerut colegilor săi liberali din teritoriu

să pună osul la muncă și să se implice 
în promovarea PNL-ului. Moloț și-a 
motivat refuzul spunând că se află în zi 
de odihnă. Mai deschis la dialog s-a 
arătat fostul președinte PNL Hune
doara, Mircia Muntean, omul care a 
făcut ca Hunedoara să fie acum un 
județ condus de liberali. ..A fost un 
Congres viu cu dezbateri acide pe 
alocuri. Alegerile au dus la o întărire a 
partidului în jurul lui Crin Antonescu, 
un om credibil care va avea un cuvânt 
greu de spus la viitoarele alegeri. Liste 
și listuțe au existat întotdeauna, astfel 
încât motivele invocate de adversarii 
săi nu sunt întemeiate și nu au sorți de 
izbândă. în urmă cu șase ani am intrat 
singur în structurile centrale ale par
tidului, fiind în afara unei liste făcute 
atunci de Călin Popescu -Tăriceanu și 
Ludovic Orban. Concluziile le trag de-

venii și simpatizanții liberali care sunt 
cei mai numeroși din țară aici, la Hune
doara”, a declarat primarul Mircia 
Muntean.

loan Timiș:
„Eu când vreau 
să fluier, fluier”

Fericire, bucurie, sanatate 
și iubire urez doamnelor 

și domnișoarelor cu ocazia 
minunatei zi de 8 Martie, ziua în 

care gingășia primăverii învinge 
asprimea iernii, 

la multi ani!»

Primarul comunei Mărtinești. 
Nicolae Bârceân

UffW
actualitatea hunedoreanâ, la tine acasă

Pentru hunedoreni, pata de culoare 
a Congresului PNL a comis-o deputatul 
loan Timiș, cel care a decis înainte cu 
o zi de congres să fluiere la altă masă. 
Fostul deputat PNL de Hunedoara a 
demisionat din partid și a anunțat că se 
va alătura democrat - liberalilor. Cu 
toate acestea, demnitarul crede că 
poziția de forță adoptată de Crin An
tonescu ar pute să îi servească la vi
itoarele alegeri prezidențiale. „Eu sunt 
puțin rupt de aceste evoluții acum. în 
primul rând modalitatea de alegere a 
echipei are în conținutul ei o tentă 
nedemocratică, dar validarea de către 
Congres transformă orice lucru nede
mocratic într-unul democratic. Asta 
înseamnă pentru PNL și Crin An
tonescu o demonstrație de forță care îl 
plasează în acest moment pe o poziție 
favorabilă pentru viitoarele alegeri

prezidențiale. Crin Antonescu se află în 
poziția de start cu un partid în .spate. 
PD-L și PSD nu pot să scoată la „inter
val” candidați la fel de puternici, astfel 
încât Antonescu devine cel mai bine 
plasat prin această poziție de forță. Cu 
toate acestea există în PNL unii 
nemulțumiți de rezultatul alegerilor și 
nu știu dacă Antonescu va avea supor
tul necesar să facă ceea ce și-a propus, 
în ceea ce mă privește mă înscriu în 
PDL”, a declarat deputatul loan Timiș.

Marcel Bot

TALK-SHOW 
DIVERTISMENT

I
g

Cu excepția mandatului 1996 -2000, loan Timiș și-a petrecut 
viața de după sfârșitul sistemului ceaușist în Parlamentul României.

Lăsând pe dinafară mandatul 1990 - 1992, mandat pe care l-a neso
cotit și Ion Iliescu, politicianul loan Timiș nu a reușit niciodată să își 

încheie mandatul în același partid în care l-a început. Chestionat în legătură 
cu această „ciudățenie", loan Timiș a oferit un răspuns care ne-a băgat cu 
totul în ceață: „Mandatul de parlamentar este unul reprezentativ și colectiv, 
nu unul individual. Dacă respecți legea și Constituția ești liber să faci ce vrei. 
Partidul este doar vehiculul care te duce la ușa Parlamentului. De aceea nu 
am nici un fel de complex în acest sens ”.
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Iulian Petru Lupu, în vârstă de 13 ani, a dispărut de la domiciliu în data 3 martie 
2010, în jurul orei 17. Nu este prima dată când minorul a dispărut de acasă, acesta 
fiind depistat în nenumărate rânduri de polițiști în zona centrală a municipiului 
Deva. Cei ce pot da informații sunt rugați să sune la 112.

Traficul de persoane e o „meserie”
O femeie a fost 
lovită de mașină 
pe „zebră"

Diana. D. de 32 de ani din 
Câlan a fost lovită, vineri, ne in 
autoturism în timp ce traversa 
regulamentar strada pe trecerea 
de pietoni. Femeia s-a angajat 
în traversarea străzii Traian 
când, conducătoarea autoturis
mului, Cornelia P. de 58 de ani, 
a efectuat o manevră de mers 
înapoi fără să se asigure, in 
urma accidentului a rezultat 
rănirea ușoară e pietonului. 
Conducătoarei auto i s-a în
tocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Doi șoferi au fost 
prinși la volan 
cu permise expirate

La sfârșitul săptămânii tre
cute, două persoane s-au ales cu 
dosar penal pentru că au circu
lat cu autoturismul având 
autorizația de circulație 
expirată.

Paraschiva K. de 56 de ani 
care conducea un autoturism pe 
bulevardul Decebal din mu
nicipiul Deva a fost oprită de 
agenții de circulație la un con
trol de rutină. în urma controlu
lui aceștia au constatat că 
femeia avea autorizația de 
circulație expirată din data de 
12.02.2010.

Tot la sfârșitul săptămânii 
a fost prins și Victor G. de 25 de 
ani, pe bulevardul 22 Decem
brie din Deva, cu permisul auto 
expirat din data 13.01.2010. în 

ambele cazuri au fost încheiate 
dosare penale pentru încălcarea 
normelor legale privind 
circulația autovehiculelor pe 
drumurile publice

Captură de petarde 
la Băița

Un bărbat în vârstă de 82 
de ani din comuna Băița s-a 
ales cu dosar penal pentru 
deținere de mini-petarde. în 

urma efectuării unei percheziții 
la domiciliul bărbatului, 
polițiștii au identificat un 
număr de 115 mini-petarde din 
clasa I, obiecte pirotehnice in
terzise la deținere. Bărbatul a 
declarat că a achiziționat pro
dusele pirotehnice în anul 2007, 
de la o persoană necunoscută 
din Deva. Cele 115 mini- 
petarde au fost confiscate de 
polițiști. Bărbatul este cercetat 
pentru comiterea infracțiunii de 
nerespectare a regimului pro
duselor pe bază de amestecuri 
pirotehnice.

Irina Năstase a

care dă bătaie de cap polițiștilor
Poveștile despre bărbați și 

femei torturați fizic, psihic sau 
economic continuă și în seco
lul XXI să șocheze o lume în
treagă. Sclavia, deși abolită 

acum mai bine de două sute de 
ani, nu a dispărut, și-a schim
bat doar denumirea în trafic de 
persoane. Pentru unii a deve
nit o “meserie” de lux, o “me
serie” profitabilă, însă pentru 
alții... un chin a cărui urme îi 
marchează pe viață, îi schimbă 

din toate punctele de vedere.

A dat curs unui anunț de angajare 
pentru a muncii într-o țară europeană, a 
plecat cu gândul că va câștiga un ban 
cinstit și s-a profitat de lipsa ei de in
formare și de situația economică în care 
se afla. A ajuns într-o țară străină unde 
nu cunoștea limba, i-au fost luate 
actele, a fost bătută cu pumnii și pi
cioarele și amenințată că dacă nu 
“cooperează” și-ar putea pierde familia. 
Este cazul unei tinere din județul Hune
doara, care visa la un trai mai bun dar 
care a ajuns pe mâna traficanților de 
persoane și, obligată să se prostitueze. 
Astfel de cazuri precum și cele de 
violență în familie au fost discutate, la 
sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul 
unui simpozion organizat la Poliția 
Deva, la care au participat tineri din țări 
precum Armenia, Austria, Belarus, 
Bosnia - Herțegovina, Italia, Macedo
nia, Moldova, Polonia, Rusia, Spania, 
Turcia și Ucraina. Seminarul a fost or
ganizat în baza unui parteneriat între 
poliția hunedoreană și societatea civilă, 
reprezentată de Asociația pentru Con
solidarea Societății Civile Valea Jiului 
- Petroșani, în cadrul Proiectului 
internațional „STOP THE VIO
LENCE”, finanțat de Comisia 
Europeană prin programul „Tineret în 
Acțiune”.

„în scopul optimizării activităților 
de prevenție a infracționalității în 
mediul familial și a fenomenului de 
trafic de persoane, seminarul își prop
une consolidarea relației poliție cu 
partenerii din societatea civilă, ce pot 
substanțial sprijini acțiunile poliției în 
acest sens.” - apreciază șeful IPJ Hune
doara, comisar șef de poliție Liviu Du
mitru.

Traficul de persoane, 
o amenințare reală

“Meseria” aceasta aduce în 
buzunarele traficanților de persoane

Hougjrinși 
la furat Be garduri

_ -I.a fosta Stațiune de Cercetări Pomi
cole din Geoagiu nici gardurile nu mai 
sunt în siguranță. Două persoane care 
transportau cu o căruță mai mulți stâlpi de 
beton au fost depistați sâmbătă, 6 martie, 
de către jandarmii din cadrul Postului 
Geoagiu. Căruțașii, doiniciliați Geoagiu, 
au fost opriți de jandarmii în zona Galea 
Romanilor. Din primele verificări făcute 

profit de milioane de euro. Conform 
statisticilor Comisiei Europene, traficul 
de persoane care sunt forțate la muncă 
a înregistrat, în ultimii ani, o creștere de 
peste 30 la sută. în România peste 250 
de persoane au fost traficate, în cursul 
anului trecut, spre țări precum Spania, 
Italia, Cehia sau Grecia unde au fost 
forțate să lucreze în condiții inumane, 
în domenii precum agricultura sau 
construcțiile. Chiar și așa, în 2009, 
peste 200 de persoane au fost cercetate 
și aproximativ 95 de persoane ce făceau 
parte din 33 de rețele de traficanți, au 
fost arestate. Majoritatea victimelor au 
reușit să fugă și s-au întors în țară. Aici 
au primit consiliere psihologică și au 
încercat să colaboreze cu autoritățile 
pentru a ajuta la anihilarea rețelelor de 
traficanți de persoane. Autoritățile 
române le asigură anonimatul și 
protecție fizică însă chiar și așa senti
mentul de teamă nu dispare.

Munca
în străinătate, 
principalul mod 
de recrutare 
a victimelor

Faptul că ju se informează 
temeinic îi face pe români să devină 
“victime” sigure pentru traficanții de 
persoane. Autoritățile îi sfătuiesc pe oa
meni ca, înainte de a pleca spre uiț loc 
de muncă în străinătate, să se informeze 
despre firma care intermediază anga
jarea prin apelarea numărului 
0800800678, serviciu ce aparține 
Agenției Naționale împotriva Traficu
lui de Persoane. De asemenea, e de 
preferat ca, înainte de a pleca peste 
hotare, angajatul să facă copii ale 
actelor de călătorie, să anunțe una din 
rude despre plecare sa, rudă care să știe 
și detalii despre noul loc de muncă. 
Este recomandată și consultarea unui 
jurist înainte de semnarea contractului 
de muncă și chiar contactarea am
basadei țării de destinație pentru a ver
ifica elemente legate de legalitatea 
firmei angajatoare.

Violența în familie, 
în atenția polițiștilor

Oamenii legii afirmă că problem
atica violenței în familie rămâne în con
tinuare în atenția poliției hunedorene, 
în special pe domeniul prevenției, 
deoarece în contextul social și eco
nomic actual, cazurile de violență 
domestică ar putea crește considerabil. 
Printre cauzele care îi determină pe unii 
oameni să recurgă la astfel de gesturi 

de jandarmi reiese că cei doi bărbați au 
scos din pământ 13 stâlpi de beton din 
gardul ce împrejmuiește Stațiunea de 
Cercetare și Producție Pomicolă Geoagiu 
cu intenția de a-i vinde unei persoane din 
localitatea Gelmar. Cei doi sunt cercetați 
pentru infracțiunea de furt calificat.

Irina Năstase 

sunt: lipsurile financiare și traiul la 
limita subzistenței. Anul trecut, 
polițiștii hunedoreni au fost solicitați 
prin Serviciul Apeluri de Urgență 112, 
să intervină în 546 de conflicte famil
iale. „Prognozarea creșterii 
infracțiunilor cu violență în următoarea 
perioadă o confirmă și statistica 
operativă, ce arată că față de anul 2008, 
în anul trecut infracțiunile de natură 
judiciară au crescut cu 10 la sută, iar

Un exemplu în sensul traficului de persoane este cazul unei 
hunedorence care a ajuns peste hotare unde i s-a promis un loc de 
muncă, cazare și masă. Ajunsă acolo, traficanții i-au luat actele, au 
forțat-o să muncească în agricultură de la ora opt dimineața și une

ori chiar și până la zece seara fără pauze, nu i-au întocmit contract de muncă 
și nu i-au dat nici un ban. Când a refuzat să mai lucreze au bătut-o cu pumnii 
și picioarele, au torturat-o cu un ciocan și i-au înfipt o șurubelniță în spate.

Incendiu la biserica
cimitirului ortodox din Deva

Acoperișul bisericii din cimi
tirul de pe strada Mihail Emi- 

nescu din Deva a luat foc 
duminică. După primele eva
luări, cauza incendiului este 
un scurtcircuit. Flăcările au 
afectat în principal acoperi

șul lăcașului de cult construit 
din lemn de brad, carton gu

dronat și tablă zincată.

Pompierii au intervenit cu trei 
autospeciale și un echipaj SMRD. In
cendiul a fost stins după aproximativ 
o oră și jumătate, acțiunea pompier
ilor fiind îngreunată de locul destul de 
strâmt, biserica fiind construită între 
mormintele din cimitirul ortodox. 
“Candelabrul din biserică a fost de
sprins de pompieri pentru a nu fi 
avariat.

Din primele evaluări nici mo
bilierul nici pictura interioară nu sunt 
grav afectate”, a declarat putrătorul de 
cuvânt al ISU Hunedoara, Anemona 
Doda. Preotul paroh Lucian Popa, nu 
a putut decât să privească 
descumpănit cum echipajele de pom
pieri decopertau acoperișul bisericii 
pentru a ajunge cu jeturile de apă la 

V____________ _____ _________________ 

cele de vătămări corporale grave, 
tâlhării și violuri cu 34,67 la sută. Poz
itiv este faptul că, totuși, a scăzut 
numărul infracțiunilor de omor și lovi
turi cauzatoare de moarte”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Inspectoratului 
Județean de Poliție Hunedoara, Bogdan 
Nițu.

Andreea Lazăr

lemnul incendiat. “Este munca mea 
de peste 10 ani care se duce acum de 
râpă în câteva clipe. Mă rog lui Dum
nezeu să nu fie foarte afectat interi
orul bisericii. Probabil că incendiul a 
fost provocat de un scurtcircuit”, a re
latat părintele Lucian Popa.

Irina Năstase
____________ >



Autoritățile locale din orașul arădean Pecica au instalat 
mai multe indicatoare rutiere de avertizare pe care scrie 
"Cetățeni turmentați", primarul afirmând că scopul 
acestora este de a reduce numărul accidentelor.
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Preasfințitul Gurie 
a binecuvântat la Nandru
Duminica de ieri a fost o zi de
osebită pentru micuța comuni
tate din satul Nandru, comuna 
Pștiș. Preasfințitul Gurie, epis
cop al Devei și Hunedoarei, a 

oficiat o slujbă de sfințire la bi
serica ortodoxă cu hramul 

„Schimbarea la Față". Eveni
mentul a venit ca o împlinire a 
eforturilor depuse de autori

tăți, sponsori și enoriași pentru 
renovarea lăcașului de cult.

Tineri îmbrăcați în strai popular 1- 
au întâmpinat pe Preasfințitul Gurie cu 
pâine și sare în fața bisericii din Nan- 

Ăi, biserică ce devenise, ieri, 
neîncăpătoare pentru numărul mare de 
credincioși care au dorit să ia parte la 
slujba religioasă.

Cei ce nu înțeleg 
sensul Crucii o 
poartă cum își duc 
ocnașii lanțurile

Pictura din biserică, icoanele lu
crate în foiță de aur și exteriorul bis
ericii au fost vreme de un an refăcute 
prin grija creștinească a autorităților lo
cale, a enoriașilor și a sponsorului 
Tiberiu Stan. Renovarea bisericii a co
stat 40.000 de lei. Biserica „Schim
barea la Față” a fost construită în 1925, 
iar tâmosirea s-a făcut în anul 1985. 
„Am venit cu mare bucurie să 
binecuvântăm lucrările făcute în 
această parohie pentru că părintele 
Eugen și enoriașii au trudit o vreme 
îndelungată pentru a renova lăcașul bis
ericii din Nandru. Este a treia duminică 

din Postul Mare. Duminica de astăzi 
este cea a Sfintei Cruci, este închinată 
Sfintei Cruci. Astăzi avem posibilitatea 
să medităm ce reprezintă crucea pentru 
creștini. Dacă până la răstignirea lui 
Iisus crucea era cel mai josnic semn, 
acum este altar de jertfă, sabie îm
potriva diavolului. Important este să 
înțelegem sensul și valoarea crucii. 
Creștinii care înțeleg sensul crucii o 
poartă cu dragoste. Cei care nu înțeleg 
o poartă cu silă așa cum își poartă 
ocnașul lanțurile la picioare”, a 
mărturisit Preasfințitul Părinte Gurie, 
Episcopul Devei și Hunedoarei.

Părintele Eugen este 
de acum sachelar

în semn de prețuire a devotamen
tului față de parohie și enoriași, ieri, 
preotul Eugen Neacșu, parohul bisericii

Episopul Devei și Hunedoarei a onorat invitația edililor din Pestișu Mic

„Schimbarea la Față” din Nandru, a fost 
ridicat la rang de sachelar. După 
oficierea slujbei religioase, toți cei 
prezenți au fost omeniți cu un pahar de 
vin, colaci și plăcinte gătite de post. 
„Părintele s-a implicat foarte mult pen
tru realizarea acestor lucrări. Astăzi, 
noi adus colacii și vinul. Prăjiturile de 

post au fost făcute de săteni. Mai avem 
de sfințit trei biserici în comună. Ele 
vor fi renovate în, cel mult, două luni”, 
spune Leorean Casian Voina, primarul 
comunei Peștișu Mic.

Maria Bulz

Ziua mamei, 
la cei tara tamilie

Orfanii și bătrânii abandonați la azil împart, 
ca într-o mare familie, bucuria acestor zile de 
sărbătoare. De ziua mamei, copiii însingurați în 
centrele de plasament au pregătit mărțișoare pen- 
^ț, a le dărui „bunicuțelor” aflate în centrele 

ătru adulți.
Direcția pentru Protecția Copilului a 

pregătit o serie de manifestări, pe parcursul mai 
multor zile, cu programe artistice, mese festive 
și vizite între copiii din orfelinate și bătrânii din 
aziluri. Ziua de 8 Martie este sărbătorită de copiii 
Centrului de Plasament Brad la „bunicii” din 
Centrul de îngrijire și Asistență Brad, copiii 
Caselor Familiale Orăștie vor dărui mărțișoare 
și felicitări educatoarelor și „bunicilor” din 
cadrul Locuințelor Protejate Orăștie, iar elevii 
Școlii Speciale Păclișa au pregătit un spectacol 
artistic pentru mame și pentru beneficiarele și 
angajatele Centrului de îngrijire și Asistență 
Păclișa.

8 martie „portocaliu”, la Brad
Brădenii și-au sărbătorit fe
meile cu două zile mai de

vreme. Peste 250 de 
reprezentante ale sexului fru
mos din municipiul Brad, au 

fost invitate sâmbătă seara, la 
un bal dedicat zilei de 8 mar

tie. Organizatorii evenimentu
lui au fost democrat-liberalii 
brădeni care au vrut astfel să 
aducă un omagiu tuturor fe

meilor din zonă.

Saloanele unuia dintre cele mai 
mari restaurante din municipiul Brad s-

au dovedit neîncăpătoare pentru cele 
peste 250 de doamne și domnișoare par
ticipante la balul dedicat zilei de 8 mar
tie. Evenimentul a fost oferit femeilor 
de către organizația locală a Partidului 
Democrat Liberal.

Cântec joc 
și voie bună

Amfitrioni ai balului au fost liderii 
PDL, Mihai Gorcea și Florin Oprișa, iar 
în calitate de invitați au fost prezenți 
printre reprezentantele sexului frumos 
din Brad, subprefectul Dorin Gligor, 
senatorul Dorin Păran, primari din co
munele învecinate, Marus Omotă din 
Ilia, Ioan Faur din Ribița și'Octavian

Roman din Rapolt.
„Femeile trebuie respectate și iu

bite cu fiecare ocazie, nu neapărat doar 
în anii electorali. Noi le respectăm și le 
oferim o floare un gând bun și măcar o 
seară de voie bună în fiecare an”, a de
clarat consilierul local Florin Oprișa, 
definind și scopul pentru care a fost or
ganizat evenimentul, sărbătorirea fe
meilor din Brad.

La rândul său subprefectul Dorin 
Gligor le-a oferit câte o floare invi
tatelor la petrecere. „Am fost invitat de 
foștii mei colegi din PDL Brad și nu 
puteam să vin cu mâna goală. Era nor
mal să ofer o floare celor pe care le 
sărbătorim aici. Cred că fiecare femeie 
merită respectul nostru, pentru că fe
meile sunt cele care ne dau viață, ne 
cresc și ne educă”, a declarat Dorin 

Gligor. Petrecerea care a început în jurul 
orelor 18 s-a terminat târziu în noapte 
într-o atmosferă de voie bună generală.

„A fost foarte frumos. Nu sunt 
membră al niciunui partid, dar cred că 
inițiativa organizatorilor petrecerii de 
astăzi este una excelentă. Meritrăm și 
noi femeile să ne simțim bine măcar 
odată pe an”, este de părere Ioana An- 
dreica una dintre participantele la eveni
ment.

„Sper ca toată lumea s-a simțit 
bine. După cum s-au încins horele și s- 
a petrecut astăzi pot să spun doar că 
acțiunea a avut succes și am reușit să 
oferim câteva clipe de voie bune fe
meilor din Brad care au luat parte la 
balul nostru” a concluzionat Mihai 
Gorcea președintele PDL Brad,

0723 154 204 
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Pentru că fiecare fir de floare 
ce înmugurește 
sub razele soarelui 
omagiază femeia, 
ziua de 8 Martie e prilejul 
de a sărbători 
toate femeile din lume. 
Lamulțiani
tuturor doamnelor si domișoarelor 
și o primăvară însorită!

Primarul municipiului Orăștie, 
Alexandru Munteanu

Fie ca toate împlinirile frumoase, 
sănătatea și spiritul zilei de 8 Martie, 

ziua cea mai plină de feminitate, 
Zâmbete, și căldură sufletească, 

să vă însoțească pretutindeni... 
și fie ca primăvara iubirii 

să vă inunde sufletul cu bucurie 
și cu parfumul tuturor florilor sale.

ta multi arii!

Lider Moli Nlureșan 
Sindicatul Energetlcienilor

din Rețelele Electrice- iudețul Hunedoara

Chiar dacă au în comun 
sensibilitatea, frumusețea și 

gingășia... femeile sunt unice_.
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balastieră

lor și domnișoarelor! 
Primatul comunei 

;Sânîămărîa Orlea, 
loan Filin
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Azi uită cine ești 
șitrezește-telaviață 
o dată cu natura.
Fii un fluture zglobiu și așează-te 
pe prima floare a purității. 
Primăvara să vă inunde sufletul 
de bucurie și să aveți parte 
de un 8 Martie însorit!

Primarul comunei Bucureșci 
Mircea Chilean

Fie ca toate împlinirile 
frumoase, sănătatea 
și spiritul zilei dejfllh 
să vă însoțească 
pretutindeni, \ /
și fie ca primăvara Iubirii 
să vă inunde sufletul 
cu bucurie și cu parfumul 
tuturor florilor salt. 
Vă doresc un 8 Martie 
cât mai frumos, 
doamnelor și domnișoarelor!

Primarul comunei Crișcior 
Ovidiu Furdui

Vi

ivară ziua de 8 Martie sosește
ți femeia cu căldura primelor "
I aveți parte numai de zile ;M « 4r
I împliniri sufletești! “f ■»

I
W/t Traian Achim,

Amarul comunei Buceș

"Lamulțiani, 
doamnelor 

și domnișoarelor, 
să aveți 

o zi de 8 Martie 
plină de iubire!

Primarul comunei 
Râu de Mori, 

Niculită Mang

Ziua de 8 Martie ne oferă 
prilejul de a celebra femeia: 
mamă, soție, iubită, 
cea care 
luminează 
fiecare clipă 
cu sufletul său 
iubitor.

Fie ca morile 8 Martie să vă aducă zâmbetul pe
Duze și toată fericirea (îe ne pământ, 
ta multi ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!

Primarul comunei Răchltova, 
- Eugen Băiconi

Vinde din stoc agregate de 
în cantități foarte mari

5'

Piatră »

Balast natural preț: 18,SO lei/mc
Nisip, concasat, spălat fi sortat O • 4 mm preț: 
Piet/if, concasat, spâiat ți sortat 4 - 8 r

8gla

Preturile nu conțin

Pentru comenzi ți Informații ne

26,00 lei/to s
25,00 Xi/to j

22,00 Kl/to | 
22,00 lel/to

4/234 448
0723 134 «04

sftu •-yțl: contubllltut<»t«l«:<rn»d«va ro
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Dr. Gheorghe Firczak
Deputat Ml J.

Fie ca toate 
împlinirile frumoase, 

sanătateași spiritul 
acestei zile speciale 

ă vă însoțească 
pretutindeni

si lie can 
să vă inunde sufletul cf fel

și cu parfumul tuturor fioritori^ 
Vă doresc ca ziua de 8 Martie să vă ofere 

tot ce are primăvara mai frumos1
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Ziua de 8 Mdrtlffiffle iun prlfel 
de bucurie pentru toate 
femeile, să simtă nai win
anăsarea grijilor și săîși 
umple gândurile și sufletul 
de căldura primăverii!
La Multi Ani!

f

Primarul comunei

Tiberlu Pasconi

Pentru toate doamnele și domnișoarele, 
ziua de 8 Martie să fie un prltei de încântare șl fericire!

01 multi ani!

Primăvara... anotimpul 
renașterii, al trezirii la via|i, 
lace din acesta zi de 8 Martie, 
ziua cea mai plină 
de feminitate, zâmbete 
si căldură sufletească!

?

La multi ani!

Imaginea primăverii...

Primarul comun 
Salașu de Sus. 
Sorin Marica

K
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Paula Seling si Ovi mere la Eurovision
Paula Seling și Ovi au câștigat, sâmbătă seara, finala selecției națio
nale Eurovision, piesa "Plajdng With Fire" urmând să reprezinte 
România la semifinala internațională Eurovision Song Contest, care 
va avea Ioc la Oslo, Norvegia în luna mai.

z

De 8 Martie, Anda Adam 
a rămas fără permis

Aura Urziceanu și Johnny Răducanu vor cânta alături 
de Duke Ellington Orchestra la Sala Palatului

Un ghinion nu vine niciodată 
singur. După ce a luat proporții 
din cauza consumului exagerat de 
plăcinte, Anda Adam și-a pierdut 
permisul de șofer și va fi pieton 
până la vară.

Ronan Keating 
e dependent de sală

Nu doar femeile sunt depen
dente de exerciții la sală, ci și 

bărbații. O confirmă, dacă mai 
era nevoie și Ronan Keating. 
Cântărețul a recunoscut că 

odată cu înaintarea în vârstă 
este important să te menții în 

formă.

„Am realizat că îmbătrânim și nu 
putem lăsă să treacă totul așa. Să 
încercăm puțin mai mult. Am devenit 
un pic dependent de asta”, a recunos
cut starul.

Totodată, Keating a mărturisit că 
și-a făcut un nou tatuaj, în memoria 
colegului său din trupa Boyzone, 
Stephen Gately. „îl am pe spate. «Vi
itorul este nescris». Este un citat al lui 
Joe Strummer. L-am făcut acum două

Totul a început într-un local 
din București,când cântăreața s-a 
certat cu logodnicul ei, Victor 
Slav, și, nervoasă, a decis să plece 
acasă singură. S-a urcat la volanul 
mașinii ei, Smart, dar a uitat un 
mic detaliu. Consumase alcool!

Câteva cocktailuri, îndeajuns 
însă pentru ca Anda să pice testul 
cu fiola, în momentul în care a 
fost oprită de un echipaj al Poliției 
Rutiere. Oamenii legii nu s-au 
lăsat deloc impresionați de noto
rietatea șoferiței și i-au suspendat 
imediat permisul.

____________________ /

săptămâni. De când a plecat Steo, am 
realizat că mai mult ca niciodată tre
buie să iei fiecare zi așa cum vine și să 
o trăiești ca și cum ar fi ultima”, a 
completat interpretul.

Cântăreții de jazz Aura Urziceanu 
și Johnny Răducanu vor cânta, pe 25 
aprilie, la Sala Palatului din București, 
alături de celebra Duke Ellington Or
chestra, informează organizatorii, 
Sound&Image Events.

Cu ani în urmă, Aura Urziceanu și 
Duke Ellington Orchestra cucereau 
împreună inimile publicului iubitor de 
jazz și aprecierea criticii muzicale din 
lumea întreagă, ei revenind împreună 
pe scenă într-un micro-recital.

Aura Urziceanu a avut un parcurs 
artistic impresionant și a fost prezentă 
pe marile scene ale lumii alături de 
nume precum Quincy Jones, Duke 
Ellington, Ella Fitzgerald, Thad Jones, 
Mel Lewis. Este unul dintre puținii 
artiști români de gen care a reușit să 
obțină confirmarea talentului său în 
afara țării, iar la acest success a con
tribuit și colaborarea sa cu Duke Elling
ton, alături de care a debutat în 1972, la 
Carnegie Hall din New York.

De asemenea, în concertul de pe 
25 aprilie, pe scena Sălii Palatului va 
urca Johnny Răducanu, care va cânta 
alături de Duke Ellington Orchestra.

Johnny Răducanu se definește

Monica Columbeanu alimentează
zvonurile că ar fi însărcinată

Divorțează sau nu, e gravidă 
sau ba, nimeni nu știe. Un 

singur lucru e cert: Monicăi 
Columbeanu îi place să fie în 

centrul atenției

simplu, prin muzica sa. "Mr. Jazz of 
Romania", așa cum îl numea criticul 
american Leonard Feather, este re
cunoscut drept cel mai valoros promo
tor al jazz-ului românesc peste hotare, 
dar și un excelent formator pentru pub
licul românesc.

Duke Ellington Orchestra, unul 
dintre cele mai celebre big band-uri din 
lume, revine la București pe 25 aprilie, 
într-un concert care se va desfășura sub 
bagheta lui Paul Mercer Ellington.

Biletele pentru concert au prețuri 
cuprinse între 80 și 250 lei (categoria

VIP) și pot fi cumpărate de pe 
www.eventim.ro,www.bilete.ro, 
www.vreaubilet.ro, de la casa de bilete 1 
a Sălii Palatului, din rețeaua maga
zinelor Germanos din întreaga țară, din 
librăriile Cărturești (București, G, 
Iași, Timișoara, Suceava, Constanța), 
din magazinul Muzica, Unirea Shop
ping Center și din magazinele Vodafone 
din țară.

Duke Ellington Orchestra a 
certat în România în octombrie 2004, la 
Sala Palatului din București, și în iunie 
2007, la Sibiu.

\

Sâmbătă, i-a lăsat pe 
bucureșteni și a defilat în fața ad
miratorilor din Oradea. Cu sau 
fără Irinel, Monica Columbeanu 
ține de ceva timp prima pagină a 
tabloidelor. De notorietatea ei au 
profitat și organizatorii unui târg

de nunți de la Oradea. însă nu au 
așteptat-o oricum, ci cu un Rolls 
Royce placat cu aur, din care a 
vizitat orașul.

"De fiecare dată sunt primită 
cu brațele deschise. îmi place să 
prezint rochii de mireasă, retrăiesc 
momente din ziua în care m-a 
căsătorit eu", a spus Monică 
Columbeanu. Odată urcată pe 
scenă, în rochia de mireasă, Mon
ica și-a luat gândul de la un posibil 
divorț. Dar a alimentat zvonurile 
cum că ar fi însărcinată: "îmi 
doresc încă un copil... dacă se va 
confirma faptul că sunt 
însărcinată", a declarat ea.

în ceea ce privește 
speculațiile din presă despre mu
tarea familiei

Columbeanu în America... "în 
America am fost, într-adevăr și 
voi mai merge și cu alte ocazii, dar 
nu vreau să rămân acolo, nici n 
se pune problema

".Chiar dacă va cocheta cu 
lumea americană a filmului, cari
era doamnei Columbeanu se va 
clădi, în continuare, în România. 
______________________________ /

http://www.bilete.ro
http://www.vreaubilet.ro


HCM Constanța a pierdut ultimul meci din Grupa A a Ligii Campio
nilor la handbal masculin cu 35 - 25 în deplasare la Pick Szeged, re
zultatul negativ nu poate opri echipa de pe litoralul mării negre să 
treacă mai departe în optimile competiției.
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Mureșul a făcut figurație la Lupeni
finerul Lupeni s-a impus fără 
lici cea mai mică problemă în 
ața Mureșului Deva, la capă
tul unei partide pe care a do- 
minat-o aproape tot timpul.

Din câți fundași are în lot, 
îtrenorul Gheorghe Barbu a avut doar 
ii la dispoziție pentru meciul de la Lu
mi, Câmpeanu și Dosan. Sătmar a 
;cat fundaș central, deși locul său e în 
lijlocul terenului, Kelemen a fost 
rborât în apărare, iar în poartă 
aurențiu Moldovan i-a luat loc gafeur- 
tui Călin Moldovan.

Doar opt minute a rezistat defen- 
va devenilor. Robert Cristian a punc

tat pentru a doua etapă consecutiv, după 
care meciul s-a jucat la o singură 
poartă: cea a oaspeților. După alte 
câteva ocazii ratate de jucătorii din Lu
peni, fundașul Câmpean avea „să o 
bage din nou în ațe”. Corner Mircea 
Gheorghe și Câmpean reia imparabil 
din patru metri.

La acest scor Minerul Lupeni a 
redus turația motoarelor, dar a avut 
jocul sub control mai tot timpul. 
Replica' devenilor a fost palidă, 
anemică chiar, jucătorii fiind „taxați” la 
final pentru prestația lor.

„Echipa mea a arătat destul de rău. 
Am fost lipsit de motivație. Minerul 
Lupeni ne-a dominat total și vreau să-i 
felicit pentru victorie. Au dominat au 
înscris două goluri. Nouă ne-au lipsit 

patru titulari și am jucat cu 
improvizații, dar asta nu scuză jocul 
slab pe care l-am făcut. Minerul Lupeni 
arată ca o echipă de locurile 1-5”, a 
spus Gheorghe Barbu.

De partea cealaltă, Petre Gigiu e 
încântat de materialul uman pe care 
acum îl are la dispoziție.

„Am făcut o primă repriză bună în 
care ne puteam deprinde și mai clar. 
Jucătorii au depus un efort mare pe un 
teren destul de greu. Am obținut un 
rezultat bun pentru că am un lot bun, 
acum. Mai avem însă de lucrat la 
omogenizare și de îndepărtat unele 
greșeli, dar aceasta este o altă discuție, 
știți cum e, din greșeli se învață”, a spus 
și antrenorul Minerului.

MINERUL LUPENI - MUREȘUL DEVA

2-0 (2-0)
Liga II, seria 2

Minerul Lupeni:
Pascal — Em. Popa, N. Câmpean, Kalai, Corcov- 

eanu - Omoduemuke, R. Cristian, M. Gheorghe, Pepe- 
nar Z’9O B. Costea) - Itu (cpt.) (’78 Cr. Diaconescu), 
Fit (’59 Gideon)

Antrenor: Petre Gigiu
Marcatori: ’8 R. Cristian, ’27 N. Câmpean

Mureșul Deva:
L. Moldovan - Ad. Câmpean, Sătmar, Dosan, 

Kelemen (’76 Moca) - Golguț - Grigoruță (’63 Fur- 
dean), Petresc, J. Vajda (cpt.), Tâmăvean - Bajko

Antrenor: Gheorghe Barbu

Stadion: Minerul, Spectatori: 1.000

Arbitru: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) 
Asistenți: Gabriel Dan și Flaviu Damaschin (ambii 
din Timișoara)

Jucătorul meciului: Robert Cristian

Fortuna Covaci - CSM Rm. Vâlcea 2 - I
Silvania - Dacia Mioveni 0-3
FC Argeș - FC Drobeta 3-0
Gaz Metan Craiova - Arieșul Turda 2 - 1
Minerul Lupeni - Mureșul Deva 2-0
FC Bihor - UTA 0-0
CS Otopeni - FCM Târgu Mureș 0-0
FC Baia Mare - U Cluj nu s-a disputat

ii... in.... . . uiiiim

Cetate zboară spre cupele europene
Celor de la Cetate Deva le 

priește cu patronul Marian 
Imite an pe bancă. Handbalis
tele hunedorene au obținut al 
tn " ‘a succes consecutiv și se 
nscriu cu șanse mari la un loc 

între echipele fruntașe ale 
campionatului.

•pă 28 - 26 cu Universitatea 
teșița, joi, în deplasare, echipa 
jatronată de Marian Muntean nu s-a 
mpiedicat duminică, cu o altă echipă 
jtudențească, Știința Bacău, 35 - 21. 
deciul de la Reșița a fost decis în actul 
ecund. După o primă repriză mai 
labă, Cetate s-a trezit în actul secund, 
and Laura Poenaru a dat din poartă 
emnalul revirimentului. Cartaș și Toth 
u început să bombardeze poarta 
eșițeană cu aruncări de la nouă metri 
are nu s-au oprit decât în plasă, 
îazdele au plătit tribut tinereții și lipsei 
le experiență, ratând chiar și două

•z

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandnlni 15(1 (1>N7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo) OFERTĂ 

ABONAMENTE 
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
- 3 luni - 28,5 lei 

6 luni - 56 lei
12 luni - 108 lei

X

-■

d Clic nul fideli primesc, 
pe baza dc bon,

Facem contracte 
pentru Firme cu

Vă oferim; REDUCERE IA75PĂI1RI
• PERSONAL DE 20% UNA GRATIS

Program de funcționare

Zilnic 07.30-20.30
Dnmtnict «9.0IM5.1MI

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

• SOLUȚII
SPECIFICE

• CALITATE
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persons juritlce

\________________________________  

aruncări de la 7 metri în numai 120 de 
secunde, plus alte oportunități singur cu 
portarul. Cetate nu a așteptat invitații 
speciale și a adunat migăloasă, gol după 
gol. Cu 30 de secunde înainte de final, 
Carmen Cartaș punctează la scorul de 
26 - 27, risipind orice urmă de îndoială 
asupra învingătoarei. De altfel Cartaș, 
cu 10 goluri, a fost principala marca
toare, interul arătând neafectată de 
oboseala acumulată în timpul deplasării 
în Franța, cu echipa națională.

Victorie la pas

Duminică, în Sala Sporturilor, a 
fost altă poveste. Nimic din atmosfera 
incendiară de la Reșița, nici urmă de în
crâncenare, nicio emoție pentru gazde 
în privința rezultatului. Cetate a tranșat 
problema învingătoarei încă dinainte de 
pauză, când diferența de scor și evoluția 
jucătoarelor au arătat clar diferența, 16 
- 10 pentru echipa hunedoreană. Știința 
Bacău are o singură handbalistă de 
nivel mai ridicat, Chiper, care a și reușit

A

Telefon: 0761 - 973.940

să înscrie de șapte ori, exact tot atâtea 
goluri câte a marcat și Elena Moise. 
Ajutată și de rezultatele contracandi
datelor, Cetate a redus la numai patru 
puncte distanța care o separă de o cupă 

GLASUL HUNEDOAREI

europeană, însă trupa hunedoreană are 
un culoar favorabil în meciurile rămase 
de disputat până la finalul campionatu
lui.

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

„Mărmurarii” 
jierd două 
puncte

Deși au evoluat în deplasare, 
cu Jiul Rovinari, oficialii lui CFR 
Marmosim Simeria sunt 
nemulțumiți de rezultatul final în
registrat pe tabela de marcaj, 1 - 1. 
„Vinovați” de egalul obținut la Rov
inari sunt jucătorii care au ratat cel 
puțin cinci ocaziii excelente, plus 
arbitrii, care au închis ochii la 
câteva faze dubioase petrecute în 
careul Jiului, în ultimele minute ale 
meciului.

CFR Marmosim a intrat la 
cabine cu un deficit de un gol, Scut 
cadou de portarul Iancău. Acesta nu 
a reușit să rețină balonul, mingea a 
sărit până la Șoșoi, care a împins-o 
în plasă din câțiva metri, în minutul 
44. După pauză, a fost alt meci și o 
altă echipă simeriană. Mirel Biriș a 
operat și câteva modificări, exas
perat probabil de ratările elevilor 
săi. Campion la ocazii irosite a fost 
mijlocașul Asoltanei, înlocuit de 
Goronea. Nici Marius Păcurar nu a 
fost în zi mai fastă și i-a cedat locul 
lui Dăscălescu. Roiu, Făgărășanu și 
Chelariu au mai bifat câteva ratări, 
după care în minutul 77, Găceanu a 
reușit să egaleze. Banca lui CFR 
Marmosim a luat foc în minutele dc 
final, când arbitrul a închis ochii la 
două infracțiuni petrecute asupra 
jucătorilor hunedoreni în careul ad
vers.

Tot în aceeași rundă, Retezatul 
Hațeg a pierdut la limită, 1 - 2, 
meciul din deplasare cu FC 
Timișoara II. Gazdele au marcal 
golul victoriei aproape de minutul 
90. Surpriza etapei a fost 
consemnată la Sânnicolau Mare, 
acolo unde Unirea a reușit să câștige 
nesperat în fața liderului, Minerul 
Mehedinți.
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Adevărata religie este siegura

care-l face pe om să

(Lactantiu)

(Completați textul foknhd soluția 
mărești cu ratter]

>

Trecută in 
rezervă

Nomadă
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Reconstituire
Cale de

Viorii Naghi - Vladimlrescu

Filmul prezintă lupta clasică dintre forțele binelui și cele ale răului 
într-o manieră specială. Doi extratereștri care se prăbușesc 
pe Pământ sunt în conflict din cauza unei arme care se află 
îngropată pe planeta umană.
(Pro TV, 20:30, Alien: Ultima șansă)

Animal 
sălbatic

W- v 
metiv
Ca o 

prismă

Artxare, 
COQ^C

Tont 
Oameni 
de—He 
Margine

Luate In 
lupți

Migv >

Arătă 
direcție 

indi-

DoM

înbiocl

Scaun
Impârâ-

Infim

Primai 
emisii!

> V

Tiu
Ziua ce 
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01:00 Telejurnal *Sport * Meteo 
07:30 La prima oră
08:00 Trezirea la apel! (emisiune de 

7 divertisment, 2008) Prima parte
09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 211.) 45' 

cu Benjamin Vicuna, Silvina Acosta, 
Catalina Artusi. Diego Bugallo

11:15 TeleEnciclopedia (1965, rel.) 
12:15 Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 21.)
14:00 Telejurnal *Sport *Meteo
14:45 Pur și simplu delicios
15:30 Kronika (magazin cultural) 
12:00 Știi sport?
17:20 Leomania *Ediție specială 
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 22.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn 
19:40 Sport

r-t 20:00 Telejurnal *Meteo
“ 21:10 Mad Men - Nebunii de pe Ma

dison Avenue (SUA serial, 2007 
- 1.)

cu Jon Hamm, Elisabeth Moss. Vincent 
Kartheiser, January Jones

~ 23:00 încurcături în familie (SUA se- 
3 rial de comedie, 2006 - 10.)

07:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 28.)

cu Stefania Sandrelli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana De Sio 

08:10 Booky și misteriosul Moș Cră
ciun (canadian film de familie, 
2007, rel.)

09:45 Poate nu știai
10:00 Telejurnal ’Sport
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 59.)
10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di- 

S" vertisment, 2009)
12:00 Telejurnal
12:4'5 Ferma (rel.)
14:30 e Forum (reportaj)
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 28.)
17:00 Elisa (italian serial, 2003 - 30.) 
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 Berlin, Berlin (german serial, 

2002. rel. - 55.)
18:40 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 204.) 25'
19:15 Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999) Lovitură de 
maestru

21:00 Bugetul meu (reportaj) 
21:30 Lumea de aproape (doc.) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

1 •3' 3 4 7 « 10

2

3 U '
4

5 L iir
fi rr in

8
£
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Knxkicețiln grila ds mai ai» mitas m 
ARAȚI, ARGILIT, ARZĂTOR, ÂTOT.ALA,^ 

SĂRUTĂ, CIRC. ETIC, GAL, IMiffi 
lat,'maturat, MUTE, OPĂRIT.

PARACLISER, PATĂ, POLICROMAT, 
KA,RETIPĂRITĂ. ROȘIT, SA, SUBIT;

SUUȚAȘ.SUR TASA. TĂRĂGĂNATĂ, TĂTICI. 
TIR, TON, ȚARĂ, ZAȚ.

Petru Ardelean - ARAD

8 2 4 5 0 3 7
S 7 5 3 1
4 6 1 0 S 5l

6 2 1 5 9 4
I 4 7 2
9 8 6 7 3

7 S 8 1 6
5 6 4 1 8 3

1 6 s 2 4 9

0o:00 Observator
08:00 ’Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei
11:00 Lassie (SUA-canadian serial, 

1997) 30'
cu Corey Sevier, Susan Almgren, Wal

ter Massey, Tim Post
12 00 Sheena (SUA film serial de 

aventură, 2000)
13:00 Observator
14:00 Fata cu cercel de perlă (englez- 

luxemburghez dramă biografică, 
2003) 95'

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator 4
20:30 Dragostea unui președinte 

american (SUA comedie roman
tică, 1995)

23:00 Observator
23*45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

07:00 Știrile PRO TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
13:00 Știrile PRO TV (2009)
14:00 Graba strică treaba (SUA co

medie romantică, 1997, rel.) 
105' cu Matthew Perry

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 -3692.)

cu Heatner Tom, Christel Khalil, Laura- 
lee Bell. Don Diamont

17:00 Știrile PRO TV (2009)
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment 2007)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Alien: Ultima șansă (SUA S.F., 

2007)
cu Jason London, Gigi Edgley. Christa 

Campbell, Coby Bell
22:15 State de România (român serial 

de comedie. 2009 -71.)
23:30 Știrile PRO TV (2009)

07:45 în numele iubirii (2008, rel.)
B9WB Cameleonii (2009, rel.)
10:15 Iubiri (columbian serial, 2006) 
11:30 Pagini de viață (2006)
12:45 Pagini de viață (2006) 

j 14:15 RBD, familia (2007) 44'
15:30 Destine furate (2007) 60'

16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Sărmana Maria (mexican se

rial, 1996) cu Thalia, Fernando 
Colunga, Iran Eory

17:30 Poveștiri adevărate
18:30 în numele iubirii (mexican se

rial, 2008)
19:30 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
: 20:30 Aniela (român serial, 2009)
. 21:30 India (brazilian-indian film se 

12:30 Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

l 23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 
1999)

07:00 Camera de râs
07:30 Numerele (2005 - 2.)
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Medium (2005, rel. - 5.)
10:00 Galileo (2010, rel.) 45'
10:30 Swingtown (2008, rel. - 5.)
11:30 Cei 4400 (S.F., 2004 - 6. k~
13:00 Camera de râs
14:00 Medium (2005 - 5.)
15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)
16:30 Trăsniții (2007, rel. - 8.) 
17:15 Galileo
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Cine știe...câștigă! (emisiune 

concurs, 2010) 60'
20:30 Curat, murdar? (emisiune de 

divertisment) 60'
21:30 Cearta-n bucate (2009)
22:15 Trăsniții (2007 - 9.) 45'
23:15 Dragoste de mamă (SUA co

medie, 1996) 104'
cu Albert Brooks, Debbie Reynolds

14:35 Gravidul (SUA comedie, 1994)
16:25 Uranya (italian-grec comedie, 2006)
18:05 Mamă de ocazie (SUA comedie de familie, 2009)

19:30 Pe platourile de filmare 26'
20:00 Larry David, inamicul public nr. I (SUA serial, 2000 - 10.) 
20:40 Prințesa ghetoului (spaniol dramă, 2007)
22:20 Califomication (SUA serial, 2007 - 10.)
22:50 Anturaj (SUA serial, 2004 - 10.) Ziua lui Seth Green
23:20 Războiul fanilor (SUA comedie, 2008)

14:15 Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
14:45 Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 25.) 
16:00 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 4.) 
16:30 Concert Holograf Drag o'bete
19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 1.)
20:00 Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 8.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 19.)
22:00 Minciună și trădare (SUA thriller, 2005) 90' 
cu Stephen Baldwin, Natassia Malthe, Kristy Swanson
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva Hunedoara manager financiar 1 femeie de serviciu 2 dulgher (excl. restaurator) 1 zidar-pietrar î

Telefon: 0254.216.151 Telefon: 0254.712.750
maseur de intretinere si rela
xare 1

infirmiera 6

barman 5

casier 1

agent de intervenție, paza si 
ordine 1

patiser 2
inginer producție 1

electricean de intretinere si 
reparații 1

Orăștie

muncitor necal.la intretinerea 
drumurilor, șoselelor,baraje
lor 6

lucrator social 1

femeie de servici 1
barman 1

prelucrător produse ceramice 
prin extrudare

lacatus mecanic de întreți
nere si reparații universale

1

electromecanic mașini si
echipamente electrice 1

Telefon: 0254.247.838

gaterist la taiat bușteni
2

confectioner art. din piele si 
inlocuitor 8 sudor

2

3

muncitor necal. la intretinere 
drumuri, sosele, poduri,ba
raje 13

confectioner articole din 
piele si înlocuitor 18

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

muncitor necal.la demolare 
zidărie,clădiri, mozaic

1

controlor calitate 1

ospatar (chelner) 1

șofer autocamion/masini 
marc tonaj 1

Călan
Petrila

inginer construcții civile, 
ind., si agricole

confectioner-asamblor art. 
din textile 15

vanzator 1

I

inginer producție 2

inspector (referent) resurse 
umane 1

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor

48

operator deservire războaie 
de tesut 4

5zidar-pietrar

10 Petroșani
constructor-montator de
structuri metalice 1 Telefon: 0254.545.471

croitor 1 agent securitate 1

fierar betonist 5 ambalator manual 5

inginer constructor instalații
1

asistent medical generalist
2

brancardier 2

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianțe, gresie 1

lacatus montator 2

lacatus mecanic

lucrator comercial 1 săpător manual 1

manichiurist 1 spălător vehicule 2

muncitor necal. la ambalarea 
produselor solide si semiso
lide 5

zidar rosar-tencuitor 1

zugrav-vopsitor 1

croitor confecții industriale 
si blana 6

cusator piese din piele si in
locuitor 24

Telefon: 0254.731.010
Telefon: 0254.514.040

manager 1
dispecer 1

2

Vulcan

inginer prelucrări metalur
gice 1ope»>aor introducere, validare

si prelucrare date 1

ospatar (chelner) 1

pizzxr 1

plam îicator 1

secretara 1

șofer autoturisme si ca-
mioane 2

jurisconsult

munc.necal. la spargerea si 
taierea materialelor de con
strucție 2

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente (ifonist) 5

munc.necal.la asamblarea, 
montarea pieselor 1

casier 1

f

1
coafor 1

confectioner tricotaje după 
comanda 5

confectioner asamblor art. 
textile 5

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor 1

operator calculator electronic
si rețele î

pedagog social î

săpător manual 10

tehnician radiolocatii 1

vanzator i

Lupeni

Telefon: 0254.571.963

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide si semiso
lide 21

muncitor necal.la asamblarea 
produselor solide si demiso- 
lide 1

lucrator comercial 2

bucatar 1

confectioner-asamblor arti
cole textile 10

muncitor necal.la spargerea 
si taierea mat.de construcție

1

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor

2

muncitor necal. la demolarea 
clădirilor, zidărie, mozaic, fa
ianța,gresie 5

cosmeticean 1 Telefon: 0254.562.640

Hațeg

muncitor necalificat la intre
tinerea drumurilor, șoselelor, 
podurilor 1

vanzator i

electricean exploatare rețele 
electrice 6

confectioner imbracare vo
lane in piele 1

Mică publicitate

mașinist la mașini pt terasa- 
mente (ifonist) 1

operator mase plastice
16

Telefon: 0254.777.526
Aninoașa

asistent comercial 1

Brad
muncitor necal. in ind. con
fecțiilor 10 Telefon: 0254.612.615

operator la mașini unelte cu 
comanda numerica 1

Telefon: 0254.512.276

fierar betonist 2

vanzator 3 ajutor ospatar 1
ospatar(chelner) 1 mecanic utilaj 1

Simeria
muncitor necalifîcat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo
zaic,faianța, gresie

2
2barman

Ilia
ingrijitor clădiri 2

Telefon:0254.261.801
Telefon: 0254.282.717

bucatar

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide si semisolidedulger restaurator 1

pădurar

OFERTE DE SERVICII

IMOBILIARE
DIVERSE i

De vânzare fermă, formată din casă 5 camere, anexe, grădină foarte mare, 
un hectar de teren, agricol și tractor U650, 1000 ore de funcționare, re
morcă 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R , sat Vaidei. Tel 0740.273.734.

Vând piese mobilier lapreț foarte mic: canapea extensibilă, birou, 2 birouri 
simple, măsuță cafea, masă extensibilă, dulap mediu, 2 scaune birou, 6 scaune 
simple, pat fier forjat cu saltea. Tel. 0766 232 816.

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.serv@yahoo.com

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

Proprietar, vând casă de vacanță din lemn, izolată termic, sobă teracotă, 
ap? "cotă, curte și grădină. Casa are beci, 8mp, parter, mansardă, scară 
ext ară, 2 balcoane, la Hărău, 15 km de Deva, sau variante. Tel.0726. 
715.696.

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

Execut lucrări dc vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări interioare. Calitate la 
prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

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

Executăm toată gama de săpături : piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fundații case și garduri, 
gropi pomi. Tel. 0741 053 085

Vând garaj (nou) în zona str. Scărișoara (sc. A. Mureșan). Tel. 
0724.980.691. Preț negociabil.

Vând apartament cu două camere.din cărămidă, confort unu, exclus in
termediari, Tel.0354/ 410 537ș 0748/ 395 736

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. Gimnastica aero
bică specific pentru dans de societate.Tel. 0726.718.380,0721.205.289.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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. 1, 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.

TERENURI

Vând 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.

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 curo și OPEL ASTRA 
CARAVAN,2000 cmc, an fabricație 1994, R.T. 15.12.2011, toate dotările, 
preț 2600 euro.Tel. 0254/221 254, 0720 528 350.

Vând autoturism Dacia 1300 Break, stare defuncționare, bună pentru pro
gramul rabla. Tel. 0745.213.577.

Vând tractor U650 M cu cabină, înmatriculat. 1000 ore de funcționare, 
remorcă un ax 3 T, plug PP2, disc săpătoare 4R, Deva. Tel 0740.273.734.

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

t
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Frumusețea și parfumul florilor de primăvară să vă învăluie și să 
vă însenineze fiecare zi a vieții. f
Doamnelor și domnișoarelor, ziua de 8 Martie să vă întâmpine cu 
iubire, zâmbet șl fericire.

ta multi ani!
I

Director Vasîle Iorgovan-tfefichi 
fi J.O.F.M Deva - jud. Hunedoara

Gingășia și frumusețea 
s-âuunit 

în ziua de 8 Martie 
pentru a aduce 

un omagiu femeii, 
celei care 

aduce viața 
și bucuria în lume.

La multi ani, 
doamnelor 

Și 
domnișoarelor!

Nicolae Stanca, 
Director genei J 

S.C. DEVA GOLD S.A

Fie ca toatei 
frumoase, 
sănătatea 
și iubirea 
să vă însoțească 
pretutindeni!
Vă doresc, 
doamnelor 
și domnișoarelor, 
o zi de 8 Martie 
cât mai frumoasă!

Primarul orașului 
Geoagiu. 

Simion Mariș

Femeia, copac al ții ale cărui ram 
ne icrotesc și ne veghează, este cea 
căreia îi dedicăm ziua de 8 Martie 
și îi dăruim dragostea 
și recunoștința noastră.
La mulți ani tuturor 
doamnelor si domnișoarelor.

I I

Ignat Emil, 
Director coordonator
Direcția Silvică 
a Județul Hunedoara

SILVA^

LEMNTEX
jraducusicofimcialiiează

tâmplăric diR lemn triplu stratificat 
uși șl terestra de cea nai bm calitate, 

parchet Ar lemn de fag,
paltin saite ■

•S.C.SH.V.l î EMjVTEX s.r./ .
sut (.'/umim/iu, nr.lUD» ctimurtu /furda,
iei fax: 0354 501021 22, e-rnail: silru^usniarLrt»
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