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A mai apărut 
un traseu (Potecă?) 
pe harta banului public

Editorial
de Ștefan Ciocan

Secuii din nou 
pe post de praf 
în ochi

Au trecut 20 de ani de la confruntările in- 
teretnice din Târgu Mureș. în tot acest timp am 
auzit foarte puțin vorbindu-se despre incidentele 
de atunci. Anul acesta, mintea politicienilor, 
înfierbântată după atâtea campanii electorale în in
teriorul și în afara partidelor, a început din nou să 

abereze pe tema autonomiei sau independenței 
Ținutului Secuiesc. Acum 20 de ani un diversion
ist pervers, pe numele său adevărat Ilici cunoscut 
publicului după numele de revoluționar, Ion Ili
escu, a pus la cale prima mare lovitură demnă a-i 
consolida puterea clădită pe sufletele tinerilor 
uciși în Revoluție. Imediat după ce la Timișoara 
adevărații revoluționari citeau Proclamația, care 
în celebrul „punct 8” stătută sfârșitul comunismu
lui și retragerea din viața publică a fostei nomen
claturi, Iliescu a pus la cale diversiunea numită 
Târgu Mureș. Lumea trebuia speriată și românii 
trebuiau să trăiască cu permanenta teamă de a 
pierde Transilvania. Doar astfel, el omul sovieti
cilor, Ion Iliescu putea să apară ca un „despot lu
minat” care se sacrifică pentru menținerea 
integrității și suveranității României.

Asta a fost atunci! Au trecut 20 de ani, timp 
în care România a intrat în NATO a fost acceptată 
în Uniunea Europeană. Nimeni nu ne mai 
amenință integritatea granițelor, cel puțin din

partea de vest. Și cu toate astea, puiul cel mic al 
lui Ion Iliescu, pe numele său Victor Ponta, începe 
să se zburlească către secui încercând să rescrie 
istoria de acum 20 de ani. Adevărul despre eveni
mentele de la Târgu Mureș nu le vom afla probabil 
niciodată, așa cum nu vom afla nici adevărul de
spre Revoluție sau despre mineriade. Secuii vor 
continua să-și ceară niște drepturi mai mult sau 
mai puțin legitime. De fapt însăși rațiunea de a ex
ista a UDMR se bazează p€ revendicările drep
turilor legate de o eventuală autonomie. Asta nu 
înseamnă că într-un stat membru al UE cineva se 
poate juca de-a autonomia pe criterii etnice. Și 
UDMR și restul partidelor știu asta, dar jocul 
politic înseammnă în multe cazuri teatru ieftin. 
Același teatru pe care-1 joacă Ponta luând poziție 
față de revendicările UDMR, acum, nu atunci 
când ungurii mergeau braț la braț cu liderii PSD, 
în susținerea la președinție a lui Geoană.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Haita Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Spini - Simeria Veche - 
Simeria
► DN 7 Deva - Mintia

► DN 7 Mintia - Săcămaș
► DN 68A Săcămaș - Dobra
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Aninoasa DN 66 și DN 66\
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ț greco-catolic
Sf. pr. m. Vasile.

ț romano-catolic
Sf. Octavian, m.

de legume
cu macaroane

Ingrediente:
6 cepe verzi, 500 g macaroane 

scurte, 4 roșii, 1 morcov mijlociu, o 
jumătate conservă de fasole verde, o 
conservă mică de boabe de porumb, 50 
g alune prăjite.

Pentru sos: 6 linguri untdelemn 
fin (măsline sau floarea-soarelui), 5 
linguri oțet alb sau oțet de mere, 1 
linguriță de zahăr, sare, piper măcinat, 
1 linguriță de ardei iute tocat mărunt, 
verdeață tocată (pătrunjel sau mărar).

Mod de preparare:
Se pun la fiert macaroanele, se 

strecoară și se amestecă eu puțin unt
delemn. Se curăță și se spală ceapa 
verde, se taie pe diagonală în 3-4 
bucăți.

Roșiile se opăresc, se curăță de 
pieliță și de codiță și se taie în feliuțe 
subțiri. Morcovul se curăță, se spală, 
se taie în patru pe lung, apoi în feliuțe 
cât mai subțiri. Se scoate fasolea din 
conservă, se scurge bine, la fel și boa
bele de porumb. Alunele se prăjesc în 
tigaie fără untdelemn, apoi se sfarmă 
(nu prea mărunt) în piuliță. Se pun 
toate legumele și alunele într-o 
salatieră, se toarnă deasupra sosul bine 
bătut eu furculița.

k Poftă bunăjf

Telefoane utile

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

t SfânțulZilei------------------
Sfântul Mucenic Vasile, preotul bisericii 
din Ancira (+ 326)

Acesta a trăit în vremea 
împăratului Iulian Apostatul, cel 
lepădat de credință, iar Satomin 
era dregător al cetății Ancira 
(Ankara de astăzi). Sfântul Vasile 
era preot în Ancira, 
propovăduind acolo, fără odihnă, 
cuvântul lui Hristos și stând 
străjer neadormit al dreptei 
credințe, în calea tuturor 
rătăcirilor, căci, două mari prime
jdii pândeau pe creștinii din vre
mea aceea: pe de o parte, 
rătăcirea urmașilor lui Arie, care 
aveau, alături de ei, pe însuși 
împăratul Constantin, fiul mare
lui Constantin (337-361), iar, pe 
de altă parte, păgânii, care, cu 
sprijinul împăratului Iulian (361- 
363), urmăreau întoarcerea 
creștinilor la păgânatate și idola
trie. Drept aceea, avea obicei 
acest sfânt -preot Vasile că, în 
fiecare zi, dădea ocol cetății, 
învățând, fără frică, pe toți, calea

cea dreaptă a mântuirii.
Deci, sub cuvânt că tulbură 

cetatea, potrivnicii Sfântului l-au 
prins și l-au adus înaintea 
dregătorului Satomin, om rău la 
suflet, care prigonea fără milă și 
osândea la moarte pe cei 
neînduplecați. Și-l îndemna 
dregătorul să se lepede de Hris
tos, îngrozindu-1 cu chinurile ce 
îi stau înainte. Iar Vasile 
mărturisea că dorește, mai 
degrabă, să moară stăpân pe 
credința liberă a cugetului său, 
decât să viețuiască rob, încătușat 
în rătăcirea închinării la idolii cei 
mulți și neputincioși. La acest 
răspuns, îndată a poruncit 
Satonin de l-au spânzurat pe 
Vasile de un lemn, l-au bătut de 
moarte, i-au strujit tot trupul, 
apoi, plin de răni și sângerând, 1- 
au aruncat într-o temniță umedă 
și întunecoasă.

Peste câteva zile, trecând pe

acolo împăratul Iulian, cel 
lepădat de credință, înaintea lui a 
fost adus și preotul Vasile, dar 
nimic nu l-a putut clinti din 
credința sa. Deci, împăratul l-a 
dat pe el în seama lui Flavențiu 
cornițele, căpetenia gărzii sale, ca 
să-i scoată curele de piele de pe 
trup, ceea ce s-a făcut îndată. Și 
scoțându-i multe curele de piele 
și aruncând pe cele dinapoi, 
înainte, și, pe cele dinainte, 
înapoi, încât îi spânzurau pe 
umeri, Sfântul s-a întărit în inima 
sa și, rupând o curea din pielea 
trupului său, a aruncat-o în 
obrazul lui Iulian. Deci, a 
poruncit împăratul să-1 ardă cu 
țepușe de fier, înroșite în foc, și i- 
au găurit pântecele și spatele și 
toate încheieturile și așa, în acele 
chinuri grozave, Sfântul Vasile 
preotul și-a dat sufletul în mâinile 
lui Dumnezeu, neîncetat lăudând 
și preamărind pe Hristos.

HOROSCOP

Nativii urmează o nouă orientare 
dacă sunt nemulțumiți de situația ac
tuală. Este un moment bun pentru cei
care încearcă să obțină un anumit capital c
să-și dezvolte afacerile.

în dragoste te confrunți cu o zi 
dificilă și confuză. Ceea ce părea 
sigur ieri, acum este pus sub semnul
întrebării. Devii capricios în relațiile cu c<
din jur.

Dacă decizi să te ocupi mai serios 
de starea ta fizică, atunci bazează-te 
pe sport, alimentație și somn. Evită 
tranchilizantele și încearcă să-ți cu
noști mai bine ritmul interior.

îți accelerezi ritmul de viață, iar 
acest lucru îi determină pe cei din fa
milie să se adapteze noii situații. Pe 
plan financiar, rezolvi o problemă 
importantă care privește un bun familial sa 
o situație delicată de succesiune.

Nativii care își fac planuri să se 
mute reușesc destul de repede să le 
pună în aplicare. în relațiile cu prie
tenii devii mai puțin categoric și te 
arați mai conciliant.

în dragoste petreci câteva ore 
numai în compania persoanei iubite, 
intr-un loc intim, departe de lume. în
familie se poate să apară ceva nemulțumii
însă nimic grav.

r
? martie
?-a lungul timpului

1312: La cererea regelui franței, Eilip al IV-lea cel 
Frumos, Papa Element al V-lea a desființat Ordinul 
Templierilor

1884: Premiera, la Teatrul Național, a piesei lui 
Vasile Alecsandri, „Fântâna Blanduziei

1895: Auguste și Louis Lumiere au făcut, la Paris, 
prima demonstrație a cinematografului, utilizând un 
film din celuloid

1926: începe greva generală a muncitorilor de la 
Reșița

1943: Premiera filmului „O noapte furtunoasă”, 
K ecranizare a celebrei comedii a lui I. L. Caragiale

1963: The Beatles lansează primul lor album

jSjflease, Please Me în Marea Britanie
1965: Plenara C.C. al P.C.R. alege în funcția de

■Kfan-secretar al C.C. al P.C.R. pe Nicolae Ceaușescu, 
j|p propunerea lui Ion Gh. Maurer

Ig Bancurile zilei
© © ©
lamă grea... Cică era 

un pescar fanatic. Și de fa
natic ce era se duce el într- 
o zi la pescuit, deși era 
mult sub zero grade. 
Scoate târnăcopul să dea o 
copcă, după care-și aruncă 
sculele în apă. Stă el ce stă 
și- deodată aude o voce

groasă din spate:
-Aici nu este pește!
Când aude, pescarul își 

extrage undițele și se mută 
mai încolo... tot nu mișcă. 
După o vreme, aude iarăși 
vocea:

- Aici nu se află pește!
Tipul, supărat, se mută 

din nou, sparge gheața și

Hunedoarei
coildian de iTiiorrtdii' n|.o<: dlverllsmerfl. p-thcitate

S-au născut:
încerci să te afirmi în fața parte

nerului, care vrea și el să-și impună 
punctul de vedere. Riscul conflictelor 
crește. Nativilor le face bine să

1599: Antony Van Dick, pictor flamand (d. 1641)
1903: Virgil Gheorghiu, poet, eseist, muzicolog, 

pianist român (d. 1977)
1904: Ovid Densusianu, prozator român (d. 1985)
1937: Emerich lenei, fotbalist și antrenor român
1951: Tora Vasilescu, actriță româncă de teatru și 

film
1967: Jan van Helsing, autor german
1981: Mirel Rădoi, fotbalist român

Comemorări:
/

1832: Johann Wolfgang von Goethe, poet, dra
maturg, prozator german (n. 1749)

1896: Thomas Hughes, nuvelist englez (n. 1822)
1999: Valeriu Cristea, critic literar (n. 1937)
2001: William Hanna, copreședinte și cofondator 

al studiourilor „Hanna Barbera”

șade. Din nou, în spatele 
lui, vocea:

- Aici nu vei găsi pește!
Enervat, pescarul se- 

ntoarce și grăiește:
- Da' cine ești tu, bă, 

de-mi tot sperii norocul?
- Eu sunt directorul pa

tinoarului!

© © ©

Un curios se oprește în 
spatele unui pescar:

- Ei, cum merge? 
Mușcă sau nu? Ați prins 
vreunul?

- Da, adineauri l-am 
prins pe unul care mă 
bătea la cap și l-am arun
cat în apă...

© © ©

meargă la înot, să se plimbe și să stea cât m
mult în aer liber.

Spiritul tău critic acționează 
intr-un mod mai intens ca de obicei, 
astfel încât cei din jur nu mai îndrăz
nesc să spună nimic.

Reține-ți orice acțiune impul
sivă. Te ajută dacă te înconjori de 
persoane competente, capabile să te 
sfătuiască intr-un mod folositor.

Redu consumul de cafea și de ți
gări. Ai o zi în care nervozitatea 
crește. Astăzi judeci lucrurile în apa
rență, în loc să le privești sub cât mai

W

multe aspecte. Această gândire superficială 1 
ar putea aduce unele incidente, mai ales în d
meniul afacerilor.

$în dragoste, ca să reușești, trebuie 
să-ți alungi timiditatea și să acționezi, 
altfel se poate să ratezi ocazii fru
moase. în activitatea personală iei o deciz
importantă. Ai spirit întreprinzător și ești 
general dinamic. Ai unele mici probleme < 
niște vecini sau cu rude îndepărtate.

în cazul în care alegi să faci niște 
cursuri profesionale, gândește-te bine 
la aplicarea lor concretă și la avanta
jele pe care ți le pot oferi. Ceva în plus pe C
fără posibilitatea de a dovedi practic cunc
tințele poate duce la timp pierdut.
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3Colegiul Director al PDL a decis, duminică seară, convocarea 
Convenției Naționale pe 15 iulie, alegerile interne urmând a 
avea loc de jos în sus, începând din filiale până la conducerea 
centrală. Luni, 22 martie 2010

Hunedoara, orașul cailor comunitari
Municipiul Hunedoara și-a 

îmbogățit zestrea zoologică. Pe 
lângă câinii și pisicile comuni
tare, mai nou zonele verzi sunt 

asaltate de caii fără stăpân. 
Chiar dacă legislația sanitar- 
veterinară este foarte clară în 

ceea ce privește animalele fără 
stăpân edilii Hunedoarei sunt 
nepăsători când vine vorba de 

lege.

Pe timp de noapte zonele verzi din 
Hunedoara sunt asaltate de cai. Unele 
dintre cabalinele care se hrănesc 
noaptea cu vegetația de pe rondourile 
de flori - dau o „copită” de ajutor ziua 
căruțașilor care-și fac „veacul” la per
iferia Hunedoarei, transportând cu ate
lajele în special fier vechi.

Caii nu latră...
dar lovesc

Părerile locuitorilor Hunedorei, 
obișnuiți deja cu tot felul de grozăvii, 
sunt împărțite. Dacă unii nu par să fie 

prea deranjați de prezența cailor, argu
mentul acestora fiind că nu latră, alții 
susțin că animalele pot fi periculoase. 
„Apoi caii aștea nu fac gălăgie. Scutesc 
angajații primăriei de un lucru în plus 
- nu mai trebuie să taie iarba pe unde 
pasc caii”, a afirmat Roza Zamfirescu, 
o localnic din cartierul micro cinci. 
Sunt însă și oameni care văd în 
prezența cabalinelor un lucru nefiresc. 
„Caii sunt animale masive și pot fi 
foarte periculoși în preajma copiilor. 
Pot să lovească în orice moment. De 
multe ori am văzut câte un cal păscând 
în apropierea spațiilor dejoacă amena
jate”, a spus Ioan Pop.

De asemenea caii sunt frecvent 
întâlniți în curțile școlilor sau 
grădinițelor, unde nu doar că pasc, dar 
lasă în urma lor foarte multă mizerie. 
Personalul unităților de învățământ 
fiind nevoit să „rănească” după caii fără 
stăpân.

Stăpânii există dar 
nimeni nu-i caută

Conform legii stăpânii animalelor 
au obligația să le supravegheze și

răspund pentru eventualele stricăciuni 
cauzate de acestea. Caii comunitari din 
Hunedoara circulă însă fără nici o 
reținere pe străzi, prin parcări și parcuri 
fără să fie însoțiți de stăpânii care doar 
dimineața îi prind și îi înhamă la căruță. 
„Stăpânii cailor pot fi ușor identificați 
și obligați să-și țină animalele în grajd. 
Dar cine să facă acest lucru. Șefii de la 

primărie nu sunt interesați de problema 
asta. în plus au ajuns acolo tocmai cu 
voturile celor care dețin astfel de ani
male”, este de părere Anton Ionescu, 
locuitor al cartierului Micro 5 din 
Hunedoara.

Georgiana Giurgiu

Razie în Piața Agroalimentară din Deva
Fenomenul comercializării mărfurilor fără acte 
de proveniență a intrat în atenția polițiștilor din 
Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul 
Poliției Municipale Deva. Pe lângă mărfurile 

confiscate și amenzile date comercianților care 
nu au putut dovedi proveniența mărfurilor puse 
în vânzare, polițiștii deveni au amprentat și au 

luat în evidență 21 de persoane.

La sfârșitul acestei săptămâni, comercianții care vindeau 
produse în Piața Agroalimentară din municipiul Deva au fost 
supuși unui control de proporții.

Polițiștii au sancționat șapte comercianți care vindeau 
mărfuri fără a avea acte de provenineță. Valoarea amenzilor se 
ridică la suma de 12.000 de lei. Totodată polițiștii au confiscat 
cafea, țigări, alcool în valoare de 18.000 de lei. în cadrul acestei 
acțiuni au fost legitimate 27 de persoane, din care 21 au fosat 
duse la sediul poliției, unde au fost fotografiate, amprentate și 
verificate în bazele de date ale poliției. In această razie polițiștii 
din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au fost sprijiniți 
de polițiști ai Biroului de Ordine Publică și de jandarmi. 
Acțiunea a fost organizată pe linia prevenirii și descoperirii 
cazurilor de comercializare a produselor supuse accizării.

Maria Bulz
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Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

& Liniște: Breaking gossip (sau, în traducere dezlânată, Bârfe de ne-am spart)

A mai apărut un traseu turistic (Potecă?)
pe harta banului public

Multă vreme, colegii mei de pe 
investigații și-au sfărmat mintiuca să 
afle motivele pentru care și-a tras 
Consiliul Județean o companie de tur
ism și pricina pentru care nu au 
binevoit grofii județului să pro
moveze minunile județului printr-un 
serviciu specializat subordonat 
aleșilor județeni. Fiindcă nu au vrut 
să dea ei berea ca să le vând pontul, 
vă spun astăzi dumneavoastră ca să îi 
fac pe dragii mei colegi de mândră 
minune. Adevărul e că dacă nu ar fi

înființat o societate pe acțiuni, gro
filor le era mult mai greu să risipească 
bani pe poteca (deci Potecă?) privată 
de la Brad.

Surse bătătorite cu epoleți spun 
că firma de voiajori a bugetarilor ar fi 
interesată de a cumpăra tehnică 
tipografică digitală pentru a produce 
printuri (adică tipărituri - pentru cei 
care nu stăpânesc limba română și se 
fudulesc cu vorbe de împrumut) cu 
frumusețile județului din Ponor. 
Așadar, băieții deștepți din turism

pregătesc o cale (iar Potecă?) pentru 
cumpărarea unei tiparnițe. în varianta 
micului șmen nu există locuri co
mune cu zicala: „Nu e prost cel ce 
cere, ci acela care dă! ”. în cazul nos
tru firma de stat e doar o curea de 
transmisie (tot Potecă?) între buzu
narul cu piștari publici spre geaman
tanul de lovele galben-privat.

Compania de Turism a Consili
ului Județean poate ghida paralele pe 
un traseu (iar Potecă?) pe care nu-1 
pot străbate firmele care se bazează 

pe „principii economice” și nici ser
viciile bugetare. O firmă cu principii 
libertine poate cumpăra de la un pri
eten o sculă de 20.000 - 30.000 de 
euro, dacă este respectată destinația 
turistică a para-ndărătului e aceea 
știută. (Aici orice Potecă e sfântă, nu 
există scurtături!)

Bârfa aceasta ar trebui decontată 
din indemnizația consilierilor 
județeni pentru că astfel de zvonuri 
apar și din cauza faptului că pe aleșii 
județului - un fel de patroni ai SA-ul 
înființat de CJ - îi cam doare la 
„margaretă” de felul în care e 
„lucrată” Compania.

Al dvs Gogu
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cu mandat pentru 29 de zile
O traficantă 
de persoane, 
căutată 
in Belgia, 
a fost arestată

O femeie urmărită 
internațional a fost prinsă în 
urmă cu trei zile, de polițiștii 
Serviciului de Investigații 
Criminale, pe raza localității 
Sîntandrei. Pe numele Sorinei 
M. de 27 de ani, autoritățile 
belgiene au emis mandat eu
ropean pentru infracțiunea de 
trafic de persoane. Infrac
toarea a fost dusă în arestul

Acoperișul gl mansarda meipensiunî agvo-turistîca din Bănifa au ars ieri dimineață iii 
im ul m ei 1(1. Din fericire in pensiune nu erau eur.afi turiști. astfel cit nu mi existat »•/< time 
omenești. Flăcările au distrus 80 de metri pătrați de acoperiș. Pentru stingerea incendiu
lui pompierii au avut nevoie de trei autospeciale cu apă și spumă.

Pușcașul din Ormindea 
stă la beci

Bărbatul din satul Ormindea, 
care a încercat să se răzbune 

pe fostul său patron pentru că 
l-a concediat, va fi cercetat în 
stare de arest ca urmare a de- 

• ciziei luate de magistrații Tri
bunalului Hunedoara.

Instanța hunedoreană a emis vineri 
mandat de arestare preventivă pe o 
perioadă de 29 de zile pentru săvârșirea

infracțiunilor de tentativă de omor, furt, 
violare de domiciliu și nerespectare a 
regimului armelor și munițiilor.

Reamintim faptul că Daniel Sâna 
a intrat joi după masă în gospodăria fos
tului său șef de unde a furat o armă de 
vânătoare cu care a amenințat cinci per
soane care de teamă s-au refugiat într- 
o cameră a imobilului.Butucul de la ușa 
camerei a fost spulberat de focurile de 
armă trase de Daniel Sâna.

Printre cei aflați sub tirul armei de 
foc a „pușcașului” revoltat se afla și un 
copil.

Pentru ca bărbatul să fie imobilizat pușcărie pentru fapte săvârșite cu 
a fost nevoie de intervenția a peste 20 violență, 
de polițiști. Daniel Sâna este cunoscut 
ca fiind un tip agresiv, care a făcut Maria Bulz

IPJ Hunedoara în baza unei 
ordonanțe emisă de Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel 
Alba-Iulia, după care a fost 
adusă în fața instanței care a 
dispus arestarea și predarea ei 
autorităților belgiene.

O femeie a intrat 
cu mașina în 
calea unui TIR

Un grav accident rutier s- 
a produs pe DN7, joi în jurul 
orei 15:50. Ana M. de 49 te 
ani din Orăștie conducea un 
autoturism din direcția Romos 
spre Orăștie. La intersecția cu 
DN7, Șoferița nu a respectat 
semnificația indicatorului de 
cedare a trecerii. Autoturismul 
a fost lovit lateral de un auto
tractor care circula pe DN7 
lin direcția Orăștie - Sebeș. 
Autotractorul era condus de 
Constantin D. de 59 de ani din 
comuna Vedea, județul Argeș, 
în urma impactului 
conducătoarea auto a fost 
rănită grav.

Două persoane 
au fost rănite 
din cauza unei 
gropi în șosea

Joi, la ora 20:10, Cristian 
M. de 27 de ani, din Hune
doara, nu a adaptat viteza și, 
în încercarea de a evita o 
groapă, a pierdut controlul 
volanului. Din această cauză a 
intrat în șanțul de pe marginea 
șoselei situat pe partea stângă 
a direcției sale de mers, după 
care a fost proiectat înapoi pe 
șosea. în urma producerii ac
cidentului șoferul și un 
pasager, Gheorghe O. de 42 
de ani din municipiul Deva, 
au fost răniți. Polițiștii i-au în
tocmit șoferului imprudent 
dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunilor de 
vătămare corporală din culpă.

Maria Bulz

Mama a doi copii a fost ucisă cu un cuțit de bucătărie
Un bărbat din Uricani și-a ucis 
soția cu un cuțit de bucătărie, 

vineri seară în jurul orei 
19:15.

La crimă a asistat unul dintre 
cei doi copii ai tatălui asasin. 

De altfel, micuțul este 
și cel care a cerut ajutorul 

autorităților.

Crima a avut loc într-un aparta
ment situat în zona Valea de Brazi

Două accidente grave au avut loc 
sâmbătă pe drumurile județului

Două adolescente din Petroșani 
au dispărut de acasă

Două accidente soldate cu vic
time au avut loc sâmbătă, 

în primul accident a fost ră
nită grav o femeie care a trecut 
strada prin loc nepermis, iar în 
cel de al doilea accident a fost 

rănit grav șoferul unui 
autoturism.

Doi pasageri ai autoturismului 
implicat în accident au fost și 

ei răniți.

Șoferul unui autoturism, con
ducând pe strada Mihai Viteazu din 
Hunedoara, nu s-a asigurat la efectu
area manevrei de mers înapoi și a acci- 
dentat-o grav o bătrână în vârstă de 78 
de ani.

Viorica O. era angajată în traver
sarea străzii prin loc nepermis și fără să 
se asigure. Șoferului i s-a întocmit 

din Uricani, după ce asasinul a băut 
câteva pahare de alcool. în urma 
disputei pe care a avut-o cu soția sa, 
Iulian P., de 37 de ani, nu a stat prea 
mult pe gânduri și a înjunghiat-o pe 
soția sa cu un cuțit de bucătărie.

Procurorii
cercetează cazul

Bărbatul a încercat să își ia 
zilele folosind același cuțit, însă nu

dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Cel de al doilea accident s-a pro
dus sâmbătă în jurul orei 20 pe DN 76, 
în localitatea Săliștioara. Petru B. de 30 
de ani nu a adaptat viteza la condițiile 
de drum într-o curbă și a pierdut con
trolul volanului.

Autoturismul s-a răsturnat 
izbindu-se de copacii de pe marginea 
șoselei.

în urma accidentului a fost rănit 
grav șoferul autoturismului, precum și 
unul dintre pasagerii autoturismului, 
Constantin G. de 41 de ani din Deva.

Un alt pasager, Iopa P. de 35 de ani 
a fost rănit ușor. Șoferul are dosar de 
cercetare penală pentru vătămare 
corporală din culpă.

Maria Bulz 

a reușit decât să își provoace o plagă 
înjunghiată în abdomen.

La scena macabră a asistat și 
unul dintre copiii lui Iulian.

Micuțul a cerut, telefonic, aju
torul polițiștilor. Imediat, la locul 
crimei s-a deplasat o echipă 
operativă complexă, coordonată de 
un procuror criminalist, care a de
marat cercetările pentru a afla 
circumstanțele în care s-a produs 
tragicul incident.

Bărbatul a fost transportat sub

Două liceene din Petroșani, 
ambele în vârstă de 16 ani, 

au dispărut acum patru zile. 
Dispariția lor a fost anunțată 

de părinții fetelor. Polițiștii 
au început căutările, însă 

fără nici un rezultat.

Claudia-Dorina Juglea a 
dispărut joi dimineață, în jurul orei 
07:30. Elevă la un liceu din municip
iul Petroșani, Claudia a plecat de 
acasă spre școală, însă nu a mai ajuns 
la cursuri. Echipa operativă formată 
din polițiști din cadrul Birourilor de

Semnalmente:

Claudia-Dorina Juglea
are o 

înălțime de 
1,60 metri, 
păr casta
niu, tuns la 
nivelul 
umerilor, 
față 
rotundă, 
ochi căprui, 
constituție

astenică și este îmbrăcată cu un 
hanorac de culoare verde, o vestă din 
fâș de culoare roșie, pantaloni tip 
trening de culoare neagră și poartă 
pantofi tip sport de culoare gri, fără 
alte semne particulare vizibile. Poartă 
asupra sa un rucsac din material textil 
de culoare gri prevăzut cu o dungă de 
culoare mov în care se află manuale 
și rechizite școlare. 

pază, de o ambulanță la Spitalul 
Municipal Petroșani, unde a fost di
agnosticat cu „plagă înjunghiată 
penetrant - epigastric” urmând ca 
medicii să îl opereze.

Cadavrul soției ucigașului a 
fost dus la morga Spitalului din 
Petroșani.

Maria Bulz

Investigații Criminale și Ordine 
Publică și criminaliști au început 
cercetările. Astfel ei au aflat că ado
lescenta a plecat împreună cu 
colegă de liceu care se numește Ana 
Maria Popa. Polițiștii au verificat și 
au făcut investigații la barurile din 
oraș, în rândul prietenilor și a rudelor 
celor două adolescente. Toate efor
turile lor au fost însă în zadar. 
Cercetările sunt continuate de către 
polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale Petroșani pentru ca adoles
centele să fie găsite.

Maria Bulz

Ana Maria Popa 

are ur- 
mătoarele 
semnalmente: 
înălțime 1,60- 
1,65 metri, 
păr șaten tuns 
la nivelul 
umerilor, față 
lunguiață,
ochi verzi, constituție astenică și este 
îmbrăcată cu un hanorac îmblănit, 
model cu carouri de culoare gri și 
negru, pantaloni tip jeans de culoare 
neagră, încălțată cu pantofi tip sport 
din material textil de culoare albastră, 
fără alte semne particulare vizibile. 
Persoanele care pot furniza informații 
utile anchetei sunt rugate să apeleze 
poliția la numărul unic de urgență 
112.
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Victor Stoica e un primar
care nu lasă nimic
la voia întâmplării

Comuna Pui, în ultima pe
rioadă de timp, a beneficiat de 
lucrări la rețelele de canalizare 
și de alimentare cu apă pota
bilă, la reabilitarea școlilor, a 
bisericilor și a căminelor cul
turale. De asemenea, primarul 
comunei Pui, Victor Stoica s-a 
implicat în organizarea unor 

activități cultural sportive.

Administrația locală a comunei 
ui are o strategie de dezvoltare eco- 

nomico-socială foarte bine pusă la 
punct. Primarul a realizat o investiție 
substanțială pentru repararea și as
faltarea drumurilor comunale. Au fost 
<' tuat lucrări de asfaltare la drumul 
comunal ce leagă satele Ponor și Fed- 
eri, la tronsonul Ohaba - Ponor - Federi 
și o porțiune de 300 de metrii din DN 
66, către satul Ponor. Au continuat 
lucrările de asfaltare la drumul Râu 
Bărbat - Hobița spre cabana Baleia, 
precum și la drumul comunal Galați - 
Fizești. De asemenea, drumul dintre 
Rușor - Șerel a fost asfaltat pe un tron
son de șapte kilometrii. Mai multe dru
muri din comună au fost pietruite și o 
parte din ulițele satului Pui, strada 
'"incipală din Băiești și anumite 
porțiuni de drum din satul Ponor au fost 
pavate cu pietriș. Au mai fost săpate și 
pietruite rigole la porțiuni de drum pe 
rutele Hobița - Uric și Rusor - Șerel.

Primăria comunei Pui a mai de- 
f H o serie de lucrări pentru reabil
itarea podurilor și podețelor. Astfel, în 
satul Federi au fost construite trei 
podețe, unul în satul Ohaba Ponor, două 
în satul Șerel, două în satul Râu Bărbat 
și unul în satul Fizești. De asemenea, a 
fost construit podul peste râul Strei în 
localitatea Rușor, iar podul din locali
tatea Ohaba Ponor a fost lărgit.

Elevii silitori 
sunt premiați

Toate școlile din comuna Pui au 
fost renovate și dotate cu încălzire 
centrală proprie. Primăria comunei Pui

Pasajul subtraversal construit pentru trecerea animalelor 
va diminua riscul de accidente

a mai contribuit și la înnoirea mo
bilierului școlar. Școala generală din 
Băiești a fost dotată cu laborator de 
informatică, iar la Școala generală din 
Pui a fost amenajat un centru de infor
mare și documentare. Pentru trans
portul elevilor din comună au fost 
achiziționate două microbuze. Primarul 
comunei Pui acordă im interes deosebit 
educației. în fiecare an, înainte de 
vacanța de iarnă, administrația locală a 
acordat elevilor pachete cu dulciuri tu
turor copiilor școlari și preșcolari din 
comună. Elevii premianți, care au 
obținut locul întâi la sfârșitul anului 
școlar, au primit drept recompensă pen
tru meritele lor câte o bicicletă din 
partea primăriei. Echipa de fotbal a 
școlii generale Pui a obținut rezultate 
deosebite la campionatul școlar de fot
bal, clasându-se pe locul întâi la faza 
județeană a competiției, echipa cali- 
ficându-se pentru faza zonală. Primăria 
comunei Pui susține financiar de
plasarea echipei de fotbal, la Ineu, locul 
unde se va desfășura faza zonală a cam
pionatului. La Școala Generală din Pui 
a fost construită o sală de sport.

Școlile și căminele culturale din comună au fost renovate
aE3aHeH&BH

Activități cultural- 
sportive în comună

Căminele culturale din toate satele 
aparținătoare comunei pui au fost ren
ovate. în satul Pui, căminul are veselă 
personalizată și mobilier pentru 500 de 
persoane. In curând vor începe lucrările 
la ridicarea unui grup sanitar, a unei 
magazii și a unei bucătării pentru uti
larea și dotarea completă a căminului 
cultural. în satul Fizești va fi dat în 
folosință noul cămin cultural pentru că 
un incendiu declanșat din cauza coșului 
de fum a mistuit vechiul cămin cultural. 
Lucrările la noul cămin vor fi finalizate 
într-o scurtă perioadă de timp. Lucrări 
de restaurare și reparare au suferit și 
toate bisericile din comună. Primarul 
Victor Stoica a organizat mai multe 
activități cultural - sportive cum ar fi: 
Zilele Comunei Pui, sărbătorită la 1 
mai, Nedeia Satului Pui, în 14 oc
tombrie, Ziua Femeii, Nunta de Aur, o 
manifestare dedicată celor de vârsta a 
treia la împlinirea a 50 de ani de

g
„ îndeplinirea obiectivelor pe care le-a dus la bun sfârșit 
a fost posibilă și cu ajutorul cetățenilor care au dat dovadă 
de responsabilitate și au contribuit la realizarea bugetului 

local. Mai sunt multe probleme ce trebuie rezolvate în comuna 
noastră, dar am încrederea că printr-o bună colaborare se pot rezolva 
problemele comunei. ”

I

căsnicie, Cupa „Măgura”- campionat 
de fotbal în comuna Pui. Cum primăria 
susțin echipa de fotbal a comunei, pri
marul Victor Stoica a inițiat un proiect 
de amenajare a unei baze sportive. Ast
fel, terenul de fotbal din Pui va fi mod
ernizat și dotat cu tribune și vestiare.

Proiecte de viitor

în perioada următoare, princi
palele obiective ale primarului Victor

Victor Stoica,
Primarul Comunei Pui

Stoica sunt legate de alimentarea cu apă 
a satului Ponor și de extinderea rețelei 
de alimentăre cu apă în satul Galați, 
precum și a satelor Șerel, Lușor și 
Băiești. în prezent a fost finalizată lu
crarea la rețeaua de alimentare cu apă 
prin programul SAPARD în satele 
Hobița. Râu Bărbat, Pui și Galați. 
Localitățile Hobița, Râu Bărbat și 
Galați vor fi racordate la rețea de 
canalizare.

De asemenea primarul și-a propus 
să continue lucrări de asfaltare și 
reparare la drumurile comunale și la 
străzile din satele aparținătoare co
munei. Iluminatul public va fi extins, 
iar în satul Ponor va începe construcția 
unui cămin cultural nou. Printr-un pro
gram integrat, pe Măsura 322, Primăria 
Pui va primii fonduri de 2,5 milioane 
de euro pentru asfaltarea drumurilor co
munale, pentru lucrările de canalizare 
în comună și pentru inițierea unui pro
gram after - school. Un program de re
abilitare al DN 66 implică executarea 
construcției unui pasaj pentru trecerea 
animalelor. Primarul Victor Stoica și-a 
propus realizarea acestei construcții 
încă din anul 2000, însă din lipsă de 
fonduri el nu a putut fi realizat până în 
prezent. Pasajul prin care vor trece an
imalele va duce la fluidizarea traficului 
în zonă.

Irina Năstase
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Devenii „inimoși” ajută micii cerșetori 
să devină tâlhari

îi întâlnești oriunde. în stațiile de 
autobuz, pe stradă și în special la 
terase. De cele mai multe ori sunt 
murdari, îmbrăcați sărăcăcios și 
te întâmpină cu mesajul: „Dă-mi 
și mie ceva!”. Aceștia sunt copiii 
străzii, acei copii trimiși la cerșit 

de către părinți.
Fiecare bănuț oferit micilor cer
șetori este un motiv în plus ca ei 

să își continue meseria. Peste ani, 
când puradeii își vor fi pierdut in

ocența cu care stârnesc acum 
compasiune și milă, ei vor devenii 

infractorii care vă tâlhăresc de 
parale. O bună parte din deveni
rea lor o datorează acelor oameni 
„inimoși” care încurajează cerșe

toria infantilă.

Numărul copiilor care ajung în stradă 
la cerșit sau care apelează la mila publică 

sub pretextul că ar avea ceva de vânzare a 
crescut semnificativ în ultimii ani. Tot mai 
mulți părinți, majoritatea țigani, își scot pu
radeii pe stradă să adune bani, chiar și 
atunci când țiganii lenevesc bfiierește lângă 
pirandele lor sugușate cu aur în palatele lor 
de prost gust. Si mulând .neputința, infirmi
tatea sau apelând la- un tupeu irezistibil, 
adeseori cerșetorii te obligă să bagi mâna 
în buzunar și să le dai un ban.

Taxa „Costică”

Cunoscut de toți locuitorii Devei, 
Costică este un tânăr căruia cerșitul i-a de
venit profesie. Face acest lucru de peste 
zece ani pentru a-și întreține familia și 
reușește să strângă, zilnic, câteva sute de 
lei. Se plimbă pe străzi și prin localurile 

Devei cu o cutiuță de metal în mână unde 
oamenii cu dare de...bani pun „taxa 
Costică”. Oamenii îi dau bani din 
obișnuință, nu din milă. Mai mult, Costică 
are și un atu față de ceilalți „colegi de 
breaslă: este dotat cu simțul umorului. 
Dacă o femeie îi dă bani, Costică îi 
răspunde „succes la bărbați”. Același 
răspuns îl primesc și bărbații strânși la 
pungă care nu vor să plătească „taxa 
Costică”.

De două ori mai 
mulți copii la cerșit

Fenomenul cerșetoriei a luat am
ploare în județul Hunedoara. Potrivit 
datelor statistice, furnizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, numărul minorilor care trăiesc 
pe stradă s-a dublat în anul 2009 față de 
anul anterior. Mai exact, peste 80 de micuți 
au fost depistați la cerșit de către asistenți 
sociali anul trecut, cu circa jumătate mai 
mulți decât în 2008. De la începutul anului 
și până în prezent, reprezentanții DGASPC 
Hunedoara au găsit pe străzi 20 de minori, 
dintre care cinci au fost depistați în timp ce 
cerșeau. „îi sfătuim pe oameni să nu le dea 
bani acestor copii, tocmai pentru a nu în
curaja cerșetoria. Noi nu putem să ridicăm 
de pe stradă minorii care cerșesc și sunt 
însoțiți de părinți. Aceștia ar trebui să fie 
ridicați și amendați de forțele de ordine. 
Noi putem să-i internăm în centrele noastre 
numai pe cei care îi prindem la cerșit sin
guri”, a declarat purtătorul de cuvânt al 
DGASPC Hunedoara, Svetlana Mihuleț.

„Strada, adăpost 
sau capcană”

Sub acest slogan, începând de astăzi, 
DGASPC Hunedoara va demara o cam
panie de informare în rândul locuitorilor 
devei cu privire la fenomenul cerșetorie. în 
acest sens, vor fi distribuite mai multe pli
ante în care hunedorenii vor fi sfătuiți cum 
să se poarte cu acești cerșetori și ce trebuie 
să facă pentru a nu contribui la creșterea 
numărului de cerșetori. „Să lăsăm copiii să 
aibă copilăria lor”, a conchis Svetlana 
Mihuleț.

Alexandru Avram

Primăvara bate postul
Soarele și temperaturile ridicate de 
afară i-au convins pe hunedoreni să 
profite din plin de prima zi de primă
vară din acest an. “înarmați” cu gră
tare, mici și bere, zeci de hunedoreni 
au luat cu asalt malurile râurilor și 
zonele verzi din județ pentru a-și pe
trece o zi departe de agitația orașelor.

Așa au făcut mai mulți orășeni care au 
decis ca ziua de sâmbătă să o petreacă pe malul 
Streiului. La grătar sau doar pentru a-și spăla 
mașinile, hunedoreni au ieșit câteva ore din 
case. „Am ieșit la un grătar că ește foarte plăcut 
afară. Abia am așteptat să se mai încălzească 
afară ca să mai ieșim din case”, spune Alina. Și

toată distracția i-a costat doar 50 de lei. De la 
supermarket au cumpărat un sac de cărbune cu 
8 lei, carnea de mici a costat 15 lei, pulpele de 
pui - 12 lei, muștarul, berea și răcoritoarele încă 
15 lei. „Nu am considerat că este încă vreme de 
grătar dar pentru spălat mașina este perfect”, a 
declarat un simerian venit la pe malul Streiului.

A venit primăvara!

în județul Hunedoara, temperaturile au 
urcat, la sfârșitul săptămânii trecute, până la 20 
de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vre
mea se va menține caldă și în următoarele zile 
astfel încât putem afirma că într-adevăr a venit 
primăvara.

Andreea Lazăr
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Tezaure descoperite în Transilvania
expuse la Viena

O brățară dacică din argint 
aurit asemănătoare celor des
coperite în Munții Orăștiei și 

traficate de braconierii de arte- 
facte, este expusă la Viena. O 
vizită la unul dintre cele mai 
importante muzee europene, 
Kunsthistorische Museum 

(Muzeul de Artă), poate stârni 
o veritabilă surpriză pentru tu
ristul român, care descoperă, 

printre obiecte valoroase 
strânse din toată lumea și 

unele dintre cele mai impor
tante tezaure găsite vreodată 

pe teritoriul României.

Muzeul vienez cuprinde bogate 
corecții de obiecte egiptene, 
mesopotamiene, grecești, etrusce sau 
romane. Prin noianul de arme, 
podoabe, obiecte de cult și opere de 
artă, realizate din ceramică, bronz, 
argint, argint aurit, aur sau pietre 
prețioase, vizitatorul distinge și câteva 
piese cu o imagine familiară.

Brățara de la 
Orăștie, printre 
podoabe egiptene 
și grecești

Astfel, într-una dintre vitrine sunt 
expuse obiecte de origine dacică, pre
cum colane, fibule, brățări, cercei, 
i ;, confecționate din argint și argint 
aurit. Podoabele au fost găsite în sec
olele XVIII - XIX, pe teritoriul Banat
ului și Transilvaniei, mai ales în zona 
munților Șureanu. Printre ele se află 
piese găsite la Moroda (județul Arad), 
Someșul Cald (județul Cluj), Marca și 
Moigrad (județul Sălaj) sau Feldioara 
(județul Brașov). Cea mai mare parte a 
exponatelor reprezintă un tezaur com
pus din 12 piese de argint descoperite 
în localitatea Cioara (astăzi Săliște, 
judeșul Alba), nu departe de Orăștie.

Paula Seling 
în clubul Mojo 

înainte de finala Eurovision, 
Paula Seling a trecut și prin Hune
doara. Sâmbătă noaptea, la clubul 
Mojo, ritmurile mixate, au fost în
locuite timp de o oră, de vocea 
Paulei Seling. Chiar dacă în club 
nu a fost foarte multă lume, cei 
prezenți au fost încântați de 
prestația Paulei. Tinerii au dansat 
și fredonat alături de ea toate 
melodiile interpretate, iar melodia 
câștigătoare Ia concursul Eurovi
sion Romania ,Playing with fire” 
a încins la maximum ringul de 
dans.

Georgiana Giurgiu

Printre acestea se află și o plăcuță uni
cat, confecționată din argint aurit, 
ornamentată cu figuri umane angrenate 
într-un dans și motive vegetale. Alături 
de acest tezaur, demnă de remarcat este 
și o brățară descoperită la Orăștie, 
făurită din argint aurit, multispiralată, 
cu capetele decorate asemănător celor 
descoperite în preajma cetăților dacice.

De la Șimleu 
Silvaniei la Viena

Unul dintre cele mai impresion
ante tezaure de aur descoperite în Tran
silvania este cel de la Șimleu Silvaniei 
(județul Sălaj), găsit întâmplător de doi 
copii la 3 august 1797. El este format 
din 17 medalioane (dintre care trei sunt 
astăzi dispărute), confecționate din 
monede romane târzii, un colier cu 52 
de pandantive atârnate, 24 de inele din 
tablă de aur, două pandantive mari din- 
tre care unul sub iormă de disc, uri inel 
și un fragment de brățară. Pisele sunt 
incrustate cu pietre prețioase. O altă 
parte a tezaurului a fost descoperită 
după aproape un secol, la 20 aprilie 
1889 și se găsește în prezent la Muzeul 
Național din Budapesta. în componența 
sa intră o fibulă decorată cu onix, alte 
zece perechi de fibule din argint aurit, 
două brățări, un inel și trei boluri din 
aur, fragmente de bijuterii. Cele două 
părți ale tezaurului cântăresc în total opt

kilograme. Piesele ar fi putut aparține 
unei căpetenii gepide și dovedesc 
legăturile stabilite între populațiile mi
gratoare de origine germanică și romani 
în perioada târzie a imperiului.

Un tezaur plasat 
la loc de cinste

Cel mai important tezaur de
scoperit în Banat, la Sânnicolau Mare 
se află tot la muzeul vienez. Tezaurul 
datează din evul mediu timpuriu și 
cuprinde 23 de obiecte din aur, în greu
tate totală de peste 10 kilograme. Val
oroasa descoperire a fost făcută la 3 
iulie 1799, de țăranul Nera Vuin care 
săpa o groapă în curtea casei. După re
cuperarea sa comoara a intrat în 
colecția Casei Imperiale. Obiectele care

compun tezaurul sunt eterogene ca 
formă și mod de realizare, fiind 
confecționate din aur de o mare puri
tate. Piesele sunt ulcioare, pocale, 
boluri, farfurii, decorate cu scene de 
luptă sau motive zoomorfe. Potrivit 
analizelor stilistice obiectele sunt de 
factură bizantină, iar istoricii consideră 
că piesele au fost acumulate în timp, 
între secolele VI și VIII. Specialiștii 
susțin că ele au fost dăruite căpeteniilor 

unor populații migratoare precum 
proto-bulgarii, pecenegii sau, cel mai 
probabil, avarii. Tezaurul nu a fost 
expus niciodată în România, iar con
ducerea Muzeului Banatului din 
Timișoara a făcut numeroase demer
suri, până acum fără succes, pentru a 
obține măcar copii ale pieselor.

Cătălin Riscuta
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Absentele elevilor se Iasă cu amendă pentru părinți
Chiulul de la școală se lasă cu amendă pentru părinți sau eu muncă 
în folosul comunității. Amenda va fl între 500 și 5000 de lei, iar dacă 
părintele nu are bani va munci pentru primărie în contul absențelor 
făcute de elev

Guvernul propune aplicarea unitara 
a Legii salarizării, cu păstrarea 
masei salariate

Guvernul va propune sindicatelor un proiect de ordonanță de urgență 
prin care sistemul de salarizare in sectorul bugetar să fie aplicai unitar pentru 
toate categoriile de personal, in interiorul unei mase salariate a cărei valoare 
să He menținută la nivelul celei din 2009. a declarat premierul Boc.

HI a precizat că o primă formă a actului normativ va fi prezentat marii 
confederațiilor sindicale. Șefii! Guvernului a arătat că discrepanțele salariale

Rușii cer demisia Guvernului Putin

sunt determinate atât de sentințele 
judecătorești care acordă angajați lor 
din învățământ majorarea salarială de 
50%, deși Guvernul a acceptat pentru 
profesori, in 2008, o creștere de 17% 
și a abrogat deja prin acte normative 
diferența de 33%. cât și de includerea 
în contractele colective de muncă a 
unor sporuri nereeunoscute de 
legislația în vigoare.

Boc a explicat astfel că este 
necesară intervenția Guvernului pen- 
tru ca Legea de salarizare unitară să fie 
aplicată unitar in cazul tuturor cate
goriilor de bugetari

S România e pe locul 31 într-un 
top al deținătorilor de aur

România se află pe locul 31 într- 
un top al celor mai mari 50 de deținători 
de aur la nivel mondial, cu rezerve ofi
ciate de 103,7 tone, reprezentând 
0,34% dintr-un total de 30.190,1 tone, 
potrivit unui raport al Consiliului Mon
dial al Aurului.

Statele Unite ocupă primul loc, cu 
8.133,5 tone, respectiv 26,9% din to
talul rezervelor oficiate la nivel mon
dial, urmate de Germania (3.406,8 
tone) și Fondul Monetar Internațional 
(3.005,3 tone).

în primele zece poziții se mai află, 
în ordine, Italia, Franța, China, Elveția, 
Japonia, Rusia și Olanda.

India se află pe locul 11, urmată de 
Banca Centrală Europeană (501,4 
tone).

Marea Britanie se plasează pe 
poziția a 16-a, cu 310,3 tone de euro.

S China a oferit o croazieră 
pentru homosexuali

Premieră în industria turistică 
din China. Pentru prima dată, 
portul Shanghai a fost punctul 
de plecare al unei croaziere re
zervate în exclusivitate homo

sexualilor. E drept că pasagerii 
nu erau chinezi, ci americani. 
Dar evenimentul dovedește că 

autoritățile chineze încep 
să-și schimbe atitudinea 
față de homosexuali.

La Shanghai, în așteptarea 
Expoziției Universale din acest an, 
navete de croazieră occidentale au de
venit o prezență obișnuită. Un pachebot 
de lux cu 400 de locuri, cum este "Aza- 
mara", nu atrage în mod deosebit 
atenția. Și totuși, nava a luat la bord 
pasageri mai deosebiți. Fie că s-au în
scris singuri sau în perechi, cu toții sunt 
bărbați și homosexuali.

Asemenea croaziere au loc de 
câțiva ani, dar aceasta a fost prima care 
a luat startul din China. Iar turiștii n-au

Imediat înaintea României se află 
Grecia, cu rezerve de aur de 112,4 tone, 
în timp ce pe locul 32 este Polonia, cu 
102,9 tone.

România, Polonia și Slovacia (pe 
locul 48 cu 31,8 tone) sunt singurele 
state din Europa Centrală și de Est 
prezente în clasament.

avut deloc impresia că ar fi disprețuiți 
sau priviți ca niște ciudățenii.

Până în 2001, homosexualitatea 
era considerată, oficial, o "boală 
mintală" în China.‘Chiar și acum se 
întâmplă ca activiștii minorităților sex
uale să fie hărțuiți de poliție, iar festi
valurile lor - interzise. Dar primirea 
făcută turiștilor "deosebiți" de pe navă 
arată că se schimbă concepțiile. Orga
nizatorii speră că, în curând, își vor găsi 
clienți chiar în China, care, cu populația 
sa uriașă, trebuie să aibă și foarte mulți 
homosexuali.

Mii de manifestanți s-au reunit 
sâmbătă în mai multe orașe 
din Rusia pentru a protesta 

față de politica economică și 
socială a Guvernului condus 

de Vladimir Putin.

Mai multe manifestații de protest • 
erau programate sâmbătă în circa 50 
de orașe din Rusia, de la Moscova la 
Irkuțk, în Siberia, la apelul partidelor 
și asociațiilor de opoziție, cu ocazia 
acestei zile denumite "Ziua furiei".

Scopul mișcării este să denunțe 
politica Rusiei Unite și să ceară 
demisia Guvernului lui Vladimir 
Putin, potrivit organizatorilor.

Manifestațiile au fost interzise în 
mai multe orașe, iar organizatorii s- 
au plâns de manevre ale autorităților 
pentru a minimiza protestele.

Peste 1.000 de persoane s-au re
unit în piața centrală din Vladivostok, 
în Extremul Orient, purtând pancarte 
pe care se putea citi: "Nu im
pozitelor" sau "Destul cu protecția 
acordată oligarhilor pe spezele 
poporului".

Organizată de Partidul Comu
nist, partidul liberal Iabloko și 
mișcarea de opoziție Solidamost, 
manifestația din Vladivostok nu a 
primit autorizație ’decât vineri seara, 
potrivit unuia dintre participanți.

O banderolă pe care se putea citi

Românii nu vor ca maghiara să devină limbă
oficială în Ținutul Secuiesc
Aproape 1.000 de reprezentanți 
ai românilor din Harghita, Co- 

vasna și Mureș s-au adunat, 
sâmbătă, la Toplița, în Har

ghita. Ei au cerut autorităților 
statului să ia măsuri ca să nu 
mai fie discriminați în județele 
cu populație predominant ma

ghiară. La adunare au luat 
parte mai mulți lideri politici 

de la PSD, PNL și PRM.

% "Ținutul Secuiesc nu este în 
România, pentru că nu există Ținutul 
Secuiesc. Niciodată PSD nu va ac
cepta modificarea Constituției, pentru 
ca în România să existe altă limbă 
oficială decât limba română.

"Putin, trage-ți un glonț în cap!" a fost 
retrasă la cererea unui reprezentant al 
autorităților.

Opozanții au cerut ca partidul de 
guvernământ Rusia Unită al pre
mierului Vladimir Putin să fie de
clarat vinovat pentru scăderea 
nivelului de trai în Rusia și pentru 
înlăturarea poporului din deciziile 
privind viitorul țării.

Ei au cerut, de asemenea, 
scăderea nivelului taxelor pentru 
mașinile străine la mâna a doua, ma
jorate la sfârșitul lui 2008 de Guvern 
pentru a favoriza constructorii ruși. 
Această decizie a determinat deja mai 
multe manifestații, deoarece aproxi
mativ 200.000 de persoane lucrează

Niciodată nu vom accepta ca în 
România să existe autonomie pe cri
terii etnice", a declarat Victor Ponta.

Pe de altă parte, președintele 
UDMR, Marko Bela, a spus că politi
cienii, în loc să ațâțe spiritele, ar tre
buie să le explice românilor că nu-și 
vor pierde niciun drept dacă 
maghiarii vor dobândi mai multe. 
"Manifestarea de la Toplița a fost 
organizătă de unii lideri politici, de 
cei de la PSD, un partid din opoziție 
care acum vrea să lovească și în 
UDMR", a precizat Marko Bela.

Adunarea de la Toplița a avut loc 
în replică la manifestațiile de pe 15 
martie, cu ocazia Zilei Maghiarilor. 
Românii strânși la Toplița au adoptat 
un memorandum în care cer 
autorităților statului ia măsuri să nu 
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în importul, vânzarea și întreținerea 
mașinilor străine în regiunea Vladi
vostok.

La Sankt Petersburg, circa 1.000 
de manifestanți cereau demisia lui 
Putin sau micșorarea tarifelor la ser
viciile municipale, precum și 
păstrarea centrului cultural 
orașului.

La Irkuțk, în Siberia, aproxima
tiv 500 de persoane manifestau îm
potriva redeschiderii, aprobate de 
Putin, a unei fabrici de hârtie care de
versa deșeuri în lacul Baikal, cea mai 
mare rezervă de apă dulce din lume.

La nivel general, manifestanții 
critică, în toată țara, scăderea nivelu
lui de trai.

mai fie discriminați în județele 
Harghita, Covasna și Mureș. Ei mai 
cer Parlamentului să nu adopte legea 
Statului Minorităților Naționale și să 
promoveze un cadru legislativ care 
asigure respectarea limbii române că 
singura limbă oficială în administrația 
publică locală.
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...de un autor și producător muzical, care îi cere despăgubiri de peste 30 de 
milioane de dolari. Rob Fusari susține că el este cel care a inventat până și 
numele Lady Gaga. în plus, Husari ar fi ajutat-o pe tânăra cântăreață să 
obțină contractul pentru primul album, fiind și coautor al unora din piese.
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Jennifer Aniston
își așteaptă prințul Prințul Harry vrea să ajungă la Polul Nord
Este una dintre cele mai dorite 
femei din lume, dar Jennifer 
Aniston pare ocolită de noroc 
în dragoste, de când s-a des
părțit de Brad Pitt. Cu toate 
acestea, vedeta din filme pre

cum „Bounty Hunter” sau 
„Love Happens”, dar și din se
rialul „Prietenii tăi” nu a înce

tat să spere că într-o zi va 
apărea „bărbatulgrozav”, ală
turi de care să își întemeieze o 

familie.

„Am avut experiențe minunate. 
Sper că ,am ajuns la un punct în care 
sunt pregătită să mă bucur în a fi cu un 
tip excepțional și a ne întemeia o fami- 

.■ A fost mereu visul meu”, a declarat 
starul.

Vedeta, care a trăit povești de 
dragoste și cu John Mayer, Vince 
Vaughn și Paul Sculfor, crede că 
< 1 tiile nu rezistă și pentru că oamenii 
sun, prea „solicitanți” și au „așteptări 
ridicate”. „Suntem cu toții mult mai 
complicați. De asemenea, am devenit 
mult mai prudenți și, poate, mult mai 
pretențioși. Bărbați și femei își 
alimentează multe speranțe și uneori 
asta creează prea multă presiune, pentru 
că partenerul tău nu va fi mereu ceea ce 
îți dorești. Trebuie să învățăm să apre
ciem diferențele noastre și să ne 
bucurăm de faptul că ne dezvoltăm cu 
toți diferit de-a lungul timpului. Dacă 
ești deschis la asta, poate fi interesant

și poți face o parte din călătoria voastră 
împreună. Relațiile nu simt lucruri sta
tice. Trebuie să comunici și să încerci 
să îți înțelegi partenerul”, a completat 
diva.

Pe de altă parte, Jennifer crede că, 
pentru ca o relație să funcționeze, 
partenerii trebuie să lucreze amândoi la 
asta. „Dragostea este începutul proce
sului care vă aduce împreună, dar inten
sitatea și natura iubirii reprezintă ceva 
care se degajă la fel de bine. Știm cu 
toții că lucrurile se schimbă în timp și 
te confrunți cu diferite ieșiri și con
flicte. Trebuie să îți dorești să faci lu
crurile să meargă și să o faci cât mai 
armonios posibil. Este o parte grea. Toți 
ne lovim de obstacole și felul cum 
rezolvăm conflictele este probabil cea 
mai critică parte din a sta împreună și a 
vă concentra pe lucrurile pe care le 
iubiți la celălalt. Cel mai mare lucru 
este să fii capabil să faci față tuturor 
schimbărilor și provocărilor. Este difi
cil”, a completat actrița.

Prințul Harry, fiul cel mic al 
prințului Charles al Marii Bri
tanii, speră să participe la o 
expediție către Polul Nord, 
compusă din foști militari bri
tanici răniți în luptă.

Cu ocazia prezentării 
expediției, prințul Harry, care 
patronează acțiunea, a declarat: 
"Veți fi încântați să aflați că dacă 
angajamentele mele militare mi- 
o vor permite, mă voi alătura 
echipei". Participarea prințului la 
această expediție ar putea dura 
cinci zile.

Expediția, organizată de 
asociația de caritate "Walking 
with the Wounded", va pomi la 
drum în aprilie 2011 din Siberia, 
având obiectivul de a parcurge 
aproape 500 de kilometri. 
Expediția va traversa Oceanul 
Arctic si va ajunge la Polul Nord 
patru săptămâni mai târziu.

La această acțiune vor par

ticipa mai mulți foști soldați bri
tanici, care și-au pierdut cel puțin 
o mână sau un picior în timpul 
operațiunilor. militare, și care 
speră să intre în Cartea Recor
durilor în calitate de primele per
soane din lume cu membre 
amputate care vor fi ajuns la 
Polul Nord.

Expediția își propune să 
obțină peste un milion de lire 
sterline (1,11 milioane de euro) 
de la diverse organizații de cari
tate pentru a ajuta la reconversia 
profesională a soldaților răniți pe 
câmpul de luptă.

Fiecare dintre participant 
trebuie să tragă câte o sanie cu 
greutatea de peste 110 kilograme, 
la temperaturi ce oscilează între - 
15°Cși -50°C.

Prințul Harry urmează, în 
prezent, un stagiu de formare ca 
pilot de elicopter în cadrul corpu
lui de aviație al armatei britanice.

Andreea Raicu iubește din nou
Perioada de ghinion a luat sfârșit 

p tru Andreea Raicu. Frumoasa 
v ..‘..etă iubește din nou și este fericită să 
arate acest lucru.

După despărțirea de Tudor Chirilă,

Adrian Enache și Iuliana 
și oficializează relația
După un deceniu și jumătate 
de iubire ascunsă, lacrimi și 

suspine, Adrian Enache și Iu
liana Marciuc se pregătesc să 
își oficializeze în sfârșit rela

ția.

Acum, că nimeni și nimic nu le 
mai stă în cale, cei doi se grăbesc și au 
făcut deja primul pas. Cel mai impor

tant, de altfel. Au comandat 
verighetele.

Deși au dorit să țină totul secret, 
Adrian și Iuliana au fost dați de gol de 
Daniela Bozdog, cunoscută în lumea 
mondenă drept „bijutierul VIP-urilor”, 
dar și bună și veche prietenă cu vi
itoarea mireasă. „Au stabilit nunta 
pentru la vară!”, mărturisește femeia , 
anunțând totodată și prețul celor două 
verighete: 800 de lei bucata.

despre prezentatoare s-a speculat că ar 
fi avut ceva relații pasagere, însă ni
meni nu i ?-a lipit de suflet. Până de 
curând.

Joi seara, la un eveniment monden 
din Capitală, Andreea s-a afișat la 
brațul unui bărbat. Cei doi nu s-au ferit 
deloc să se comporte tandru unul cu 
altul și să lase loc de interpretări.

Misteriosul bărbat este Ciprian 
Bercea, manager general al unei 
societăți din București care 
comercializează mașini. în plus, noul 
iubit este din Sibiu, are 36 de ani și este 
de câteva luni împreună cu Andreea.

Să fi apărut în sfârșit prințul pe cal 
alb pentru vedetă, cel care o va duce în 
fața altarului?

Anca Badiu a fost la un pas de moarte
Anca Badiu are un nor negru de

asupra capului, fiind urmărită, 
practic, la orice pas de necazuri 

După ce s-a îmbolnăvit și îngrășat 
dramatic din cauza cortizonului, 
fosta solistă a trupei Class a avut 

grave deficiențe respiratorii, 
fiind la un pas 

să îșipiardă viața recent, 
pe holul spitalului

Problemele au început undeva în 
primele zile ale lui martie. După două 
săptămâni în care a simțit nenumărate

neplăceri, Anca a decis să se interneze 
în Spitalul de Urgență. Lucrurile aveau 
să se complice însă pe hol, cântăreața 
făcând o criză de astm - boală de care 
suferă din copilărie: „Erau și oameni 
mulți acolo și parcă mi-era și rușine. 
Mi s-a făcut foarte rău și nu mai știu 
decât că au intervenit niște asistente, 
care m-au pus pe ventolin, dar și pe 
perfuzii. Am stat 11 ore așa, până mi- 
am revenit. Este groaznic, dar măcar 
știu la ce să mă aștept, întrucât sufăr 
de multă vreme de această boală”, a 
declarat Anca.

Vedeta a fost externată și se află 
acum în afara oricărui pericol, fiind 
nevoită să urmeze un tratament 
medicamentos extrem de puternic.

r-------------------------------------------------------------------------------------

GLASUL HUNEDOAREI
/

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni -108 lei

O
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

& o

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
, Calea ZaranjinliM I5O
1^^. (ieșirea spre Staneria., Val to)

*

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm serv!ci cwăferele
* persoane fizice
* personejwitice
\:_____ ___________

C! tenii i fideli primesc, 
pe bază dc bon,
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

Facem contracte 
pcotru firme cu
REDUCER F. 

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL 
- program de lucru 8 ore
* salariu 600 RON net
-carte de munca

Program de fimdfcmatei 
Sink 07J0-MJ9
Duminica: 09.0IM5.00
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Două echipaje navighează de-a lungul unuia dintre cele mai pitorești 
râuri din Louisiana. Planurile tuturor sunt deturnate de un rechin 
care le transformă călătoria intr-un periplu de coșmar pe râul morții. 
(Pro TI7; 20:30; Râul morții)

în parc

> V

DjcJonarAja^n. ReconstituireConstatare ...

>
Oscar Wilde

V >

>
Auria

Viore! Naghi«Vladimiresci

Olani

“Experiența este singurul 

lucru pe care îl poți

(Completați textul folosind soluția 
marcate cu raster)

Ucenta 

Produs 
lactat

>

raumO 
bile la ușă 

Platane

Cule!

Ir’•ta-

>

Chin

>

Tignf

>

TV<?1

Gâlceava

Dane* 
crezut

Zgârciți
Hate 

prin sită!

V

Prelector
Dațlln 

.-£12221 
V >

caprei

Pus In 
alertă

Amicală

Aproxi
mativ

Sud-Vest

V

Debu- 
solată

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
SUS La prima oră
08:00 Trezirea la apel!

Telejurnal
09:13 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 219.)
11:15 Europa ne privește (magazin 

cultural, rel.)
12:15 SuperFotbal - Magazin UEFA 

Champions League (rel.)
h» Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. -31.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios 
15:30 Kronika (magazin cultural) 
17:00 Știi sport?
17:55 Echipa verde (2009, rel.)
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 32.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 

19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 între bine și rău 78'
22:10 Mad Men - Nebunii de pe Ma

dison Avenue (SUA serial, 2007 
- 4.) cu Jon Hamm, Elisabeth 
Moss, Vincent Kartheiser, Ja
nuary Jones

23:00 Vă doare capul?Documentar
■ Episodul 2

Găici!

indicat

Verigi
Afirma-

v

Prietenă

Văzduh

Membru 
într-o

Biserică

TV<?2
07:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001 - 37.)
08:10 Lumea văzută de Booky (cana

dian dramă, 2006, rel.)
8SM5 Poate nu știai
IB:@@ Telejurnal; Sport
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 64.)
10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
12:00 Telejurnal.
1SM Ferma (rel.)
14:30 e Forum (reportaj)
15<B0 împreună în Europa
IM@ Centrul de frumusețe’(italian 

serial..2001, rel. - 37.)
17:00 Elisa (italian serial, 2003 - 39.) 
i8:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 64.)
1Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 212.) 25' cu Ro
dolfo Baldini, Delia Boccardo, 
Giorgia Bongianni, Emanuele 
Bosi

19:10 Comisarul Montalbano (italian 
serial polițist, 1999) Simțul pi
păitului cu Luca Zingaretti, 
Katharina Bohm

2100 Bugetul meu (reportaj)
21:30 Lumea de aproape
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

Medica
mente

Vine 
după 
doi 

Calciu

V

Albastrul 
cerului

Cărei

Măsuri 
de teren

Irina 
Popescu

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea
11:00 Benny Hill (englez serial, 10:00 Serviți, vă rog! (rel.) •

1969) 13:00 Știrile PRO TV (2009)
12:00 Barbă Neagră (SUA film serial 14:00 Un prieten deosebit (SUA-ja-

de aventură, 2006) 163' cu ponez comedie, 1994, rel.)
Angus MacFadyen, Richard 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
Chamberlain, Rachel Ward, 1973 - 3702.) cu Heather Tom,

■ Mark Umbers Christel Khalil
Observator 17:00 Știrile PRO TV (2009)

14:00 Contesa din Hong Kong (en- 17:45 I lappy Hour (emisiune de di
glez-SUA comedie romantică, vertisment, 2007)
1967) 103' cu Marlon Brando, 19:00 Știrile PRO TV (2009)
Sophia Loren, Sydney Chaplin, «P Râul morții (SUA film de ac
Tippi Hedren țiune, 2003) 120' cu Lou Dia

16:00 Observator ‘ mond Phillips, Kristy Swanson,
Acces Direct Coolio, Jaimz Woolvett

19:00 Observator State de România (român serial
■i® i Comanda la mine de comedie, 2009 - 78.) cu
HiSB i Singuri cu vedeta Gheorghe Visu, Carmen Tănase,
1W: Observator Doinita Oancea, Octavian Stru-
MMI Un Show Păcătos (emisiune de nilă

ttgg/ S divertisment) 23:30 Știrile PRO TV (2009)

14:20 Moulin Rouge!' (SUA-australian film romantic, 2001) 
16:25 Schimbare de roluri (francez comedie, 2008)
18:00 Echipa de lotbal (SUA comedie, 2007)

19:30 Pe platourile de filmare 26'
20:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010-2.)
20:55 Băiatul în pijama vărgată (englez-SUA dramă, 2008)
22:30 Califomication (SUA serial, 2007 - 12.)
23:00 Anturaj (SUA serial, 2004 - 12.) înapoi la Queens Blvd
23:30 Beowulf (SUA aventură, 2007) cu Ray Winstone, Anthony Hopkins

12 3 4 5 6 |7 |8 9 10

2 R ■
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8 ■
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Introduceți In grila de mal sus următoarele cuvinte: 
ABURI. ACI, AMA. ÂNALCID, ANINA, ANULAR 

ARACAN, ARAMIT, ARIE, ATAȘARE, BA, 
DAME, DAT, ENOT, ETERNITATE, IMITATA, 

INALIENARE, INC, ION, ITANI, LA, LITĂ, NAI 
NATALITATE, NĂBĂDĂIOȘI, OSATURI, PA, 
PAPIR, RIOLIT, SĂN, SAT SUNT, TA, TIR .

TOBĂ, ȚARĂ.

Petru Ardelean * ARAI

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

5 8 4 1
4 8 9 6 5

8 4 2 6 5
3 7 8 4 2 6

2 6 S 1 9 8

07:30 în numele iubirii ( rel.) 07:00 Camera de râs
08:45 Cameleonii (rel.) W Numerele (2005 - 16.)
10:00 Iubiri (2006) 08:20 Sport cu Florentina
11:15 Pagini de viață (2006) Medium (rel. - 15.)
12:30 Pagini de viață (2006) 10:00 Galileo
14:00 RBD, familia (mexican serial, 10:30 Swingtown (2008 - 2.)

2007) 11:10 Cei 4400 (S.F., 2004 - 4.) '
15:15 Rețeta de ACASĂ 13:00 Camera de râs
15:30 Destine furate (SUA serial, 14:00 Medium (2005 - 16.)

2007) 15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)
16:25 Vremea de ACASĂ 16:30 Trăsniții
16:30 Sărmana Maria (1996) M Galileo
17:30 Poveștiri adevărate 18:00 Focus 18 90'
18:30 în numele iubirii (2008) 19:00 Focus Sport
19.30 Cameleonii (2009) 19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Aniela (român serial, 2009) 10:10 Fermier. Caut nevastă! (reality
21:30 India (brazilian-indian film se- show, 2009) 90'

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Mârcio Garcia

22:15 Trăsniții (serial de comedie, 
2007- 17.) 45'

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune Cu moartea pe urme (canadian
de divertisment, 2007) dramă, 2001) cu Wendy Crew-

23:30 Terra Nostra (brazilian serial, son, Victor Garber, Robin
1999) Dunne, Patrick McKenna

14:15 Lumea PRO CINEMA (rel.)
14:45 Bărbații, un rău necesar (SUA serial, 2006, rel. - 2.)
15:45 Glorie și onoare (Cucerirea Angliei) (1982, rel.)
17:30 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/5.)
18:30 Ora veselă (serial de comedie, 2006 - 6.)
19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 6.)
20:00 Cei nouă (SUA serial polițist, 2006 - 1.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 1.)
22:00 Cineva care să mă apere (SUA thriller de acțiune, 1987)



Glasul publicitate
«=î> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
1

femeie de servici 1

barman I confecționer asamblor art textile
5

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1

inginer producție . 2

muncitor necal. la amb. prod, sub 
formă de praf și granule 2

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță 1

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

munc.necal.la asamblarea, mon- 
•’rea pieselor 76

pizzar 1

șofer autoturisme și camioane
2

vânzător 7

_ ^ar ros ar-stivui tor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

jurisconsult 1

coafor 2

confecționer art. din piele și înlo-
cuitor 7

consilier fi nane iar-banc ar
10

constructor-montator de structuri
metalice 1

cosmeticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încâlță-
minte 2

cusător piese din piele și înlocui-
tori 12

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalurgice

îngrijitor clădiri 2

lăcătuș montator 1

lucrător comercial 2

lucrător controlor final 1

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4

munc.necal.la demol.cfădiri, zi
dărie, mozaic, faianță, gresie

3

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar
1

ospătar (chelner) 2

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

recepționer hotel 1

vanzator 2

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

coafor 2

cosmeticean 1

dulgher(exclusiv restaurator)
3

trice 6

fie rar-beton ist 3

forjor mecanic 1

macaragiu 1

manichiurist 1

mânuitor, montator decor I

muncitor necal. Ia asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5

săpător manual 6

sudor 1

Lupeni

piele 1

electricean exploatare rețele elec

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

confecționer-asamblor articole
textile 8

muncitor necal.în ind. Confecții-
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator 1

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.919
confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3
confecționer îmbrăcare volane înagent securitate 1

IS:
Câștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliu.procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) la adresa:Lukaci Nicolae, O.P.l, C.P.122, Deva, 
Hunedoara.

OFERTE DE SERVICII IMOBILIARE

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

dulgher (exclusiv restaurator)
2

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor ■ ■

22

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini
mare tonaj 1

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

ospătarțchelner) 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575,0354.881.180 

. conta.serv@yahoo.com

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

Vând apartament 4 camere în Deva, zona Dorobanți, foarte spațios, 2 băi,
2 balcoane, frumos amenajat. Preț: 58.000 euro negociabil. Accept și în 
două rate. Tel: 0354.410.622

Cumpăr urgent spațiu în Deva 80-150 mp. Ofer prețul pieței imediat. Tel: 
0734.957.389

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

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

Contabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la „Z”,in
clusiv resurse umane-salarizare, declarații buget.. Tel. 0723 409 007 E-mail: ni- 
cutrufas@yahoo.com. Ofer decont.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme, climatizate. Tel. 
0721285100

Caut să cumpăr spațiu comercial în Deva, exclus apartament transformat 
în spațiu. Tel: 0734.957.389

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.

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

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

DIVERSE

Vând stație emisie recepție camion și autoturisme Albrecht Stabo de la 4 wați 
la 30 de wați, antene numai la comandă de 5000 wați, 1200 wați. Import Ger
mania. Tel: 0723.911.241

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, eL 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 acordeon Velmaister 11+4 registre 96 bași și Velmaister de 5+3 registre 
de 96 de bași, hocner de 120 de bași, negru, hocner de 48 de bași verde. Import 
Germania. Tel: 0723.911.241

AUTO
k

Compăr vauchere 3 (trei), prin programul „Rabla”, plus actele aferente. Ofer 
1.400/bucată, negociabil. Tel: 0720.880.751; 0254.260.909

Vând ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (herminat deschis). Tel. 0726 
388 161

Vând rochie de mireasă,voal,coroniță și mănuși, model nou, stare impecabilă. 
Preț 200 lei. Tel. 0722252603

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 euro și 
OPEL ASTRA CARAVAN COMBI, 2000cmc, an fâbricație 1994, preț 
2500 euro. Tel. 0254/221254, 0720528350

Vând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
12/2010, RCA valabil, taxă drum 02/2011, 5 viteze, culoare albastră. Se 
poate vedea în Deva.

Preț 2000 ron, negociabil. Tel. 0354/105127, 0747 054 922

Vând 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații la tel.0757595380

Vând fustă de piele neagră, mărimea 36, preț 140 lei,negociabil. Tel. 
0254/228748

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro 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.

g Tarife mică publicitate persoane juridice:

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 14

manager 1

manipulant mărfuri 1

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

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

munc. necal. la demol. clă
diri, faianțe, gresie,mozaic

1

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

operator mase plastice 11
Hațeg

Aninoasa
ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

Telefon: 0755.999.925

Ilia
o

Telefon: 0755.999.926

agent securitate I

bucătar 2

lucrător social
I

muncitor necal.la demolare

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, gresie, 
faianță,mozaic 1

ANUNȚ PUBLIC
POPA THEODORA MARIA, cu sediul în localitatea Deva, str.Panseluțelor, 

bl.30, ap.3, jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/progra- 
mului PUD - “Locuința P+M și împrejmuire” în localitatea Deva, str.Brîndușei, 
f.n., jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul 
APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, 
str. Amurgului, nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

TALON DE MICA PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume..............................
Strada.............................
Sc.....Ap.... Localitatea
C.I. seria.................nr. ..
Eliberat de....................
DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Prenume...............
............Nr.......Bl. 
....................Județul.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, 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 chioșcul de lângă Deva Mali și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast
fel: 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 taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu

mailto:conta.serv@yahoo.com
mailto:ni-cutrufas@yahoo.com


Postul pilot brazilian Ayrton Senna ar fi împlinit astăzi 50 de ani, 
dar el continuă să trăiască în inimile a milioane de oameni, chiar 
dacă au trecut 16 ani de la moartea fulgerătoare, pe circuitul de la 
Imola, la Marele Premiu de Formula 1 al statului Sun Marino.
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Cetate Deva rămâne pe locul opt
Handbalistele de la Cetate Deva 

au terminat la egalitate 29 - 29 meciul 
disputat pe teren propriu în compania 
echipei Universitatea Jolidon Cluj. 
Semieșecul din jocul de' sâmbătă 
diminuează șansele echipei devene să 
obțină la sfârșitul campionatului un loc 
de cupă europeană.

Rezultatul a nemulțumit atât pub
licul cât și conducerea clubului Cetate 
Deva cu atât mai mult cu cât fetele con
duse de noul antrenor Liviu Andrieș au 
condus la pauză cu 17 - 12 dar nu au 
mai putut să țină ritmul în partea a doua 
a jocului.

Luncoiu! a câștigat derbiul marilor ambiții
Sprint Luncoi - Voința Vălișoara

3 - 1 (2 - 0)
Un meci între Sprint Luncoiu și 

Voința Vălișoara merită văzut chiar 
și de cineva care nu este un împăti
mit al fotbalului încă de la început 
am fost avertizați că, deși cele două 
echipe activează în campionatul ju
dețean, din punct de vedere al ambi
țiilor și rivalității jocul de la Luncoiu 
poate fi considerat echivalentul local 
al meciurilor Dinamo — Steaua, Poli 
Timișoara - UTA sau CFR - U Cluj.

Rezultate consemnate în etapa a XX-a
CSM Cetate Devatrans - Universitatea Jolidon Cluj

29-29 (17-12)
HC Dunarea Braila - HC Zalau

26-18(14-6) 
Rulmentul Urban Brasov - Rapid CFR București

28-35 (15-17)
HCM Buzău - HCM Stiinta Baia Mare

23-24(12-11)
HCM Roman - Universitatea Resita

33-22 (14-8)
Tomis Constanta - HC Otelul Galati

29-26(18-16)
Stiinta Bacau - Oltchim Rm. Valcea

22-45 (12-20)

Etapa XXI- a (sâmbătă 10.04.2010)
Tomis Constanta - CSM Cetate Devatrans, HC Otelul 
Galati - HCM Roman, Univ. Resita - HCM Buzau, 
HCM Stiinta Baia Mare - Rulmentul Urban Brasov, 
Rapid CFR București - HC Dunarea Braila, HC Zalau - 
Stiinta Bacau, Oltchim Rm. Valcea - Univ. Jolidon Cluj

Clasamentul
1. Oltchim Rm. Valcea 20 20 0 0 762- 461 40

1 2' U Jolidon Cluj 20 14 2 4 584-490 30

î 3. HCM Roman 20 13 1 6 536-447 27

4. Stiinta Baia Mare 20 13 1 6 591 -514 27

5. HC Zalau 20 12 2 6 542-496 26

6. Dunarea Braila 20 11 1 8 564-525 23

7. Tomis Constanta 20 10 2 8 547-530 22

8. Cetate Devatrans 20 10 1 9 526-524 21

9. Otelul Galati 20 8 0 12 529-559 16

10. Universitatea Resita 20 5 2 13 515 -575 12

11. HCM Buzau 20 5 2 13 512-608 11

12. Rapid CFR București 20 5 1 14 522-738 11

' 13- Rulmentul Urban Brasov 20 5 0 15 522-625 9

: 14. Stiinta Bacau 20 1 1 18 481 -641 3

Meciul, programat să înceapă la ora 
11,00, s-a desfășurat într-un spirit de fair- 
play desăvârșit. Câțiva zeci de spectatori din 
Luncoiu au așteptat răbdători primul fluier 
al arbitrului chiar dacă acesta nu s-a produs 
la ora fixată, ci cu aproximativ un sfert de 
oră mai târziu. Echipa locală pornea 
favorită, și nu atât din cauza terenului pro
priu, pentru că și adversara își desfășoară 
meciurile pe același teren, - Vălișoara ne 
având un spațiu amenajat regulamentar pen
tru fotbal, - ci și din prisma locurilor pe care 
cele două echipe se află în clasament. în 
timp ce gazdele sunt undeva la mijlocul 
“plutonului” oaspeții dețin “lanterna roșie”.

Joc de fotbal 
sau baie de nămol

Echipa din Vălișoara a început bine 
jocul avertizând încă din primele minute că 
vrea să-și joace șansa cu îndârjire. în 
primele 15 minute oaspeții au avut mai 
multe șanse să deschidă scorul, dar atacanții 
din Vălișoara au ratat câteva mari ocazii. 
Spre milocul reprizei gazdele au echilibrat 
meciul, iar terenul ud, care a început să 
cedeze sub crampoanele jucătorilor a de-

SILVjflk 

LEMNTEX

ie lin lemn triplu stratificat
nși si fBrcsira le cm nul benă calitate, 

parchet din lemn de las. 
paltin sau frasin

S.C.SUVA LEMNTEX S.H.f.
sul Chimindiu, nr.l2iD, cumunu lîârâu, 
ici/fiixi 03S4/AO1021 22. e-mail: silvua.smurLrt>

venit un adversar serios pentru ambele 
echipe. Contrar cursului jocului la un atac 
al Luncoiului, arbitrul a acordat lovitură 
liberă indirectă din careul oaspeților în urma 
căreia Cosmin Nicoară a reușit să deschidă 
scorul. Până la pauză jocul.s-a echilibrat 
ocaziile de gol alternând la ambele porți. 
Cei care au reușit să marcheze au fost tot 
Luncoienii prin același Cosmin Nicoară 
care a fructificat o lovitură de la 11 metri.

A doha repriză a fost o adevărată baie 
de nămol. Viteza de joc și tehnica 
fotbaliștilor fiind anulate de starea terenului. 
La puțină vreme de la reluarea jocului 
Voința Vălișoara a reușit să înscrie, prin 
Alexandru Medrea, după o plasare 
defectuasă a fundașilor echipei gazdă. Până 
aproape de finalul jocului Luncoiul a trecut 
prin mari emoții, dar jucătorii din Vălișoara 
nu au reușit să egaleze cu toate că au afut 
de câteva ori această șansă. Cu puțin înainte 
de finalul meciultii gazdele au scăpat pe 
contraatac, fundașii Vălișoarei nu au făcut 
la timp pasul la ofsaid și Gabriel Marc ' 
reușit să înscrie al treilea gol pentru Sprint 
Luncoi parafând astfel scorul final.

Alexandru Avram

iuAtirA-ie și tu 
ECHffi NOASTRE DE HUNI*» 

IN CftMMNI* DE CIRAțENIE 
ft HUIDUI RfiflLdl STREI, 

10CBL ÎN UBE NE PETRECEM SFÂRȘITUL 
RE SlPlMltari, ÎN FIECARE VAR»

SÂMBĂTĂ 27 MABTIE2Uin,HA1LBn . 
Vi AȘTEPTĂM LA PUD LA PETBENI Șl LA C8HBBCTĂ

SACII MENAJERI ȘI MĂNUȘILE DE PROTECȚIE SUNT OFERITE GRATUIT DE ADMINISTRAȚIA
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

ambalator manual 2

barman 3

dulgher (exclusiv restaurator)
I

femeie de servici I

confecționer asamblor art. textile 
5

gaterist la tăiat bușteni 2

inginer producție . 2

muncitor necal. la amb. prod, sub 
formă de praf și granule 2

munc.necal.la demol.clădiri, zi
dărie, mozaic, faianță 1

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

inginer construcții civile, ind., și 
agricole 1

barman 1 lăcătuș montator 1

coafor 2 lucrator comercial

confecționer art. din piele și înlo- lucrător controlor final 1
cuitor 7

mașinist la mașini pt. terasamente
consilier financiar-bancar (ifonist) 4

10
munc.necal.la demol.clădiri, zi-

constructor-montator de structuri darie, mozaic, faianță, gresie
metalice 1 3

cosmeticean 2 munc.necal în ind. confecțiior
3

croitor 3

cosmeticean 1

dulgher(exclusiv restaurator)
3

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-betonist 3

forjor mecanic 1

macaragiu 1

manichiurist 1munc.necal.la asamblarea, mon- 
■^ea pieselor 76

pizzar 1
mânuitor, montator decor 1

șofer autoturisme și camioane
2

vânzător 7

----------------------------------------------- manager financiar 
croitor ștanțator piese încălță-------------------------------------------- 1
minte 2
----------------------------------------------- ospătar (chelner) 2 
cusător piese din piele și înlocui- 
tori 12 pregătitor pt. încălțăminte și arti

cole tehnice de cauciuc 6
dulgher (exclusiv restaurator)

2 recepționer hotel 1

inginer constructor instalații vanzator 2
1 -----------------------------------------------

------- ;--------------- Petroșani
inginer prelucrări metalurgice

----------------------- ------ Telefon: 0755.999.918
îngrijitor clădiri 2 -----------------------------------------------
------------------------------------ --------- coafor
jurisconsult I

muncitor necal. la asmblarea pro
duselor solide și semisolide

5

-ar ros ar-s ti vuitor 2

săpător manual 6

sudor 1

Hunedoara Lupeni

piele 1

spălător vehicule 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

con fee ți o ner- as am b 1 o r articole
textile 8

muncitor necal.în ind. Confecții
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator I

mecanic agricol
4

zidarpietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual 1

barman 1

brutar 1

confecționer-asambleor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

Telefon: 0755.999.917

agent securitate I

Telefon: 0755.999.919
confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3
confectioner îmbrăcare volane în

Mică publicitate

dulgher (exclusiv restaurator)
2

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor Ck

22

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie 1

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj 1

Petrila

fierar betonist 2

inginer constructor instalații
1

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

lăcătuș mecanic 1

muncitor necalificat la amba
larea prod, solide și semiso
lide 14

munc. necal. la demol. clă
diri, faianțe, gresie,mozaic

1

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) 1

patiser 1

șofer autocamion,mașină de
mare tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2

OFERTE DE SERVICII
k

IMOBILIARE

ospătar(chelner) 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

âștigați 2000-5000 ron lunar,muncă la domiciliu,procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara! Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat,au- 
toadresat (plic în plic) la adresa:Lukaci Nicolae, O.P.l, C.P.122, Deva, 
Hunedoara.

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

manager 1

manipulant mărfuri 1

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

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

Ilia
0

Telefon: 0755.999.926

agent securitate I

bucătar 2

lucrător social
I

muncitor necal.la demolare

inginer topograf miner
1

munc.necal. la ambalarea 
prod, solide și demisolide

2

paznic 1

sudor 1

vânzător 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, gresie, 
faianță,mozaic 1

Contabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
Pentru clienții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575,0354.881.180 
conta.serv@yahoo.com

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

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

Vând apartament 4 camere în Deva, zona Dorobanți, foarte spațios, 2 băi,
2 balcoane, frumos amenajat. Preț: 58.000 euro negociabil. Accept și în 
două rate. Tel: 0354.410.622

Cumpăr urgent spațiu în Deva 80-150 mp. Ofer prețul pieței imediat. Tel: 
0734.957.389

ANUNȚ PUBLIC
POPA THEODORA MARIA, cu sediul în localitatea Deva, str.Panseluțelor, 

bl.30, ap.3, jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/progra- 
mului PUD - “Locuința P+M și împrejmuire” în localitatea Deva, str.Brîndușei, 
f.n., jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul 
APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și 
vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM Timișoara, 
str. Amurgului, nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

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

Contabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la „Z”,in
clusiv resurse umane-salarizare, declarații buget.. Tel. 0723 409 007 E-mail: ni- 
cutrufas@yahoo.com. Ofer decont.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme, climatizate. Tel. 
0721285100

Caut să cumpăr spațiu comercial în Deva, exclus apartament transformat 
în spațiu. Tel: 0734.957.389

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.

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

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

DIVERSE

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

Vând stație emisie recepție camion și autoturisme Albrecht Stabo de la 4 wați 
la 30 de wați, antene numai la comandă de 5000 wați, 1200 wați. Import Ger
mania. Tel: 0723.911.241

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 acordeon Velmaister 11+4 registre 96 bași și Velmaister de 5+3 registre 
de 96 de bași, hocner de 120 de bași, negru, hocner de 48 de bași verde. Import 
Germania. Tel: 0723.911.241

AUTO

Compăr vauchere 3 (trei), prin programul „Rabla”, plus actele aferente. Ofer 
1.400/bucată, negociabil. Tel: 0720.880.751; 0254.260.909

Vând ouă pentru inculjație, găini de rasă Sussex (herminat deschis). Tel. 0726 
388 161

Vând rochie de mireasă,voal,coroniță și mănuși, model nou, stare impecabilă. 
Preț 200 lei. Tel. 0722252603

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc,an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare, consum mic, revizie tehnică 15.12.2011, preț 600 euro și 
OPEL ASTRA CARAVAN COMBI, 2000cmc, an fabricație 1994, preț 
2500 euro. Tel. 0254/221254, 0720528350

Vând DACIA 1310, an fabricație 1989, stare bună,verificare tehnica 
12/2010, RCA valabil, taxă drum 02/2011, 5 viteze, culoare albastră. Se 
poate vedea în Deva.

I (text maxim 50 de cuvinte) I
!------------------------------------------------------------------------------------ —..
• 1
: Nume.....................................Prenume............................
: Strada...............................................Nr........ Bl................ !I
: Sc.....Ap.... Localitatea.......................... Județul.............. i
• C.I. seria...............nr....................................
i Eliberat de...................................
i DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

! Semnătura
■

Preț 2000 ron, negociabil. Tel. 0354/105127, 0747 054 922

Vând 2 pompe de injecție pentru tractor U650 și ARO. Preț negociabil. Infor
mații Ia tel.0757595380

Vâi<u fustă de piele neagră, mărimea 36, preț 140 lei,negociabil. Tel. 
0254/228748

Vând SEAT MARBELLA 850 cmc, an fabricație 1987, stare bună de 
funcționare,consum mic, R.T. 15.12.2011, preț 650 euro 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.

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. ■ 
! D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din 
| centrul Devei (Ia „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
; la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
I Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast- ! 
! fel: 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 taloanele din edițiile de joi ; 
I și vineri vor fi publicate în ziarul.de luni.

jț* Tarife mică publicitate persoane juridice: tiu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, u cu i
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Fostul pilot brazilian Ayrton Senna ar fi împlinit astăzi 50 de ani, 
dar el continuă să trăiască in inimile a milioane de oameni, chiar 
dacă au trecut 16 ani de la moartea fulgerătoare, pe circuitul de la 
Imola, la Marele Premiu de Formula 1 al statului Sun Marino.

t
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Cetate Deva rămâne pe locul opt
Handbalistele de la Cetate Deva 

au terminat la egalitate 29 - 29 meciul 
disputat pe teren propriu în compania 
echipei Universitatea Jolidon Cluj. 
Semieșecul din jocul de’ sâmbătă 
diminuează șansele echipei devene să 
obțină la sfârșitul campionatului un loc 
de cupă europeană.

Rezultatul a nemulțumit atât pub
licul cât și conducerea clubului Cetate 
Deva cu atât mai mult cu cât fetele con
duse de noul antrenor Liviu Andrieș au 
condus la pauză cu 17 - 12 dar nu au 
mai putut să țină ritmul în partea a doua 
a jocului.

Luncoiul a câștigat derbiul marilor ambiții
Sprint Luncoi - Voința Vălișoara

3 - 1 (2 - 0)
Un meci între Sprint Luncoiu și 

Voința Vălișoara merită văzut chiar 
și de cineva care nu este un împăti
mit al fotbalului. încă de la început 
am fost avertizați că, deși cele două 
echipe activează în campionatul ju
dețean, din punct de vedere al ambi
țiilor și rivalității jocul de la Luncoiu 
poate fi considerat echivalentul local 
al meciurilor Dinamo - Steaua, Poli 
Timișoara — UTA sau CFR - U Cluj.

Rezultate consemnate in etapa a XX-a
CSM Cetate Devatrans - Universitatea Jolidon Cluj

29-29 (17-12)
Clasamentul

HC Dunarea Braila - HC Zalau 1. Oltchim Rm. Valcea 20 20 0 0 762- 461 40
26-18 (14-6) 2 U Jolidon Cluj 20 14 2 4 584-490 30Rulmentul Urban Brasov - Rapid CFR București

28-35 (15-17) 3. HCM Roman 20 13 1 6 536-447 27
HCM Buzău - HCM Stiinta Baia Mare 4. Stiinta Baia Mare 20 13 1 6 591 -514 27

23-24(12-11)
HCM Roman - Universitatea Reșița 5. HC Zalau 20 12 2 6 542-496 26

33-22 (14-8) 6. Dunarea Braila 20 11 1 8 564-525 23
Tomis Constanta - HC Otelul Galati

29-26 (18-16) 7. Tomis Constanta 20 10 2 8 547-530 22

Stiinta Bacau - Oltchim Rm. Valcea 8. Cetate Devatrans 20 10 1 9 526-524 21
22-45 (12-20) 9. Otelul Galati 20 8 0 12 529 - 559 16

10. Universitatea Reșița 20 5 2 13 515-575 12 !
Etapa XXI- a (sâmbătă 10.04.2010) 11. HCM Buzău 20 5 2 13 512-608 11
Tomis Constanta - CSM Cetate Devatrans, HC Otelul 12. Rapid CFR București 20 5 1 14 522-738 11
Galati - HCM Roman, Univ. Reșița - HCM Buzău,
HCM Stiinta Baia Mare - Rulmentul Urban Brasov, 13. Rulmentul Urban Brasov 20 5 0 15 522-625 9
Rapid CFR București - HC Dunarea Braila, HC Zalau - 14. Stiinta Bacau 20 1 1 18 481 -641 3
Stiinta Bacau, Oltchim Rm. Valcea - Univ. Jolidon Cluj ______ - ---------------------------- 1

Meciul, programat să înceapă la ora 
11,00, s-a desfășurat într-un spirit de fair- 
play desăvârșit. Câțiva zeci de spectatori din 
Luncoiu au așteptat răbdători primul fluier 
al arbitrului chiar dacă acesta nu s-a produs 
la ora fixată, ci cu aproximativ un sfert de 
oră mai târziu. Echipa locală pornea 
favorită, și nu atât din cauza terenului pro
priu, pentru că și adversara își desfășoară 
meciurile pe același teren, - Vălișoara ne 
având un spațiu amenajat regulamentar pen
tru fotbal, - ci și din prisma locurilor pe care 
cele două echipe se află în clasament. în 
timp ce gazdele sunt undeva la mijlocul 
“plutonului” oaspeții dețin “lanterna roșie”.

Joc de fotbal 
sau baie de nămol

Echipa din Vălișoara a început bine 
jocul avertizând încă din primele minute că 
vrea să-și joace șansa cu îndârjire. în 
primele 15 minute oaspeții au avut mai 
multe șanse să deschidă scorul, dar atacanții 
din Vălișoara au ratat câteva mari ocazii. 
Spre milocul reprizei gazdele au echilibrat 
meciul, iar terenul ud, care a început să 
cedeze sub crampoanele jucătorilor a de-
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venit un adversar serios pentru ambele 
echipe. Contrar cursului jocului la un atac 
al Luncoiului, arbitrul a acordat lovitură 
liberă indirectă din careul oaspeților în urma 
căreia Cosmin Nicoară a reușit să deschidă 
scorul. Până la pauză jocul , s-a echilibrat 
ocaziile de gol alternând la ambele porți. 
Cei care au reușit să marcheze au fost tot 
Luncoienii prin același Cosmin Nicoară 
care a fructificat o lovitură de la 11 metri.

A doua repriză a fost o adevărată baie 
de nămol. Viteza de joc și tehnica 
fotbaliștilor fiind anulate de starea terenului. 
La puțină vreme de la reluarea jocului 
Voința Vălișoara a reușit să înscrie, prin 
Alexandru Medrea, după o plasare 
defectuasă a fundașilor echipei gazdă. Până 
aproape de finalul jocului Luncoiul a trecut 
prin mari emoții, dar jucătorii din Vălișoara 
nu au reușit să egaleze cu toate că au atul 
de câteva ori această șansă. Cu puțin înainte 
de finalul meciului gazdele au scăpat pe 
contraatac, fundașii Vălișoarei nu au făcut 
la timp pasul la ofsaid și Gabriel Mare ! 
reușit să înscrie al treilea gol pentru Sprint 
Luncoi parafând astfel scorul final.

Alexandru Avram
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HAIDEȚI SĂ ADUNĂM CE AM UITAT ANUL TRECUT PE MALUL RĂULUI

ALATBRA-TE Șl TU 
ECHIPEI NOASTRE Di VOLUNTARI 

iN CAMPANIA DE CURAjENIE 
a maiului râului strei, 
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