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Un magistrat 
din Petroșani 
a fost arestat 
pentru luare 
de mită
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Aleșii Hunedoarei 
au trecut fântâna 
lui Leu prin puțul 
gândiri
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De frica DNA își sacrifică pionul

Din cuprins

La Sărbătoarea Sfintelor Paști să coboare 
liniștea și pacea, minunea învierii lui lisus 

să dăinuie în inimile tuturor.
Sărbători fericite!

Viorel Arion, 
Deputat de Hunedoara

alături de cei dragi și numai realizări!

Subprefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor l

Moloț obligat să-1 schimbe 
pe Costel Avram

Știința debutează
pe teren propriu

La biserică 
prin delegați

Cinci hoți au fost 
© prinși în timp

ce furau fier vechi
OCT©

® Administrație
Se dau bani pentru repararea 
unor drumuri județene !

Mai multe drumuri județene aflate într-o 
stare deplorabilă vor intra intr-un proces de 
modernizare. Pentru repararea drumurilor 
județene. Consiliul Județean a alocat bani din 
fondul de rezervă bugetară. >

Cu prilejul sfintei sărbători de Paște, conducerea S.C.Silva Lemntex S.R.L 
urează angajaților și colaboratorilor sănătate, fericire șl zile pline de bucurie 
și belșug, alături de cei dragi.
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Sarbatoarea 
învierii Domnului 

sa vă aduca numai 
gânduri senine, căldură 

insultei 
șl multe bucurii!

Un Paște fericit 
alături de cei dragi!

Director general, 
Sabin Faur

Hristos a înviat!

Sucursala 
Hidrocentrale Hațeg 

Director 
ing. Ion DRAGHICI
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ț greco-catolic 
Sfânta și Marea Joi. 
Cuv. Maria Egipteanca

f romano-catolic
JOIA SFÂNTĂ

y (Cina Domnului)

Plăcintă
cu măsline

Ingrediente pentru foaie: 3 căni 
cu făină (căni de 250ml.); 2 cești de 
apă călduță (cești de 150ml.); 1 ceașcă 
de ulei (150ml.); sare.

Toate ingredientele se amestecă 
și se frământă o cocă pentru câteva 
minute. Trebuie să fie un aluat destul 
de ușor de întins.

Ingrediente pentru umplutură: 
200 - 250 grame măsline negre fără 
sâmburi; 50-80 ml. ulei; 2 cepe mari; 
1 legătură de mărar; sare, piper după 
gust.

Mod de preparare:

Ceapa și măslinele sunt tăiate 
mărunt și sunt puse la călit într-o 
tigaie. Când s-au înmuiat, se adaugă 
sare, piper și puțină apă. Se lasă să 
fiarbă încet, până ce apa se evaporă. Se 
adaugă mărarul tocat și se dă la răcit.

Aluatul obținut se împarte în 
două. Din fiecare parte se întinde câte 
o foaie. Pe fiecare foaie se pune 
jumătate din umplutura de măsline, se 
rulează foaia și se pune într-o tavă 
întinsă, unsă cu ulei. La fel procedăm 
și cu al doilea rulou. Se ung cu puțin 
ulei și se dau ia cuptor (încălzit di
nainte). Sunt lăsate la un foc iute 15 
minute, apoi se reduce focul și mai 
sunt lăsate încă 20 de minute până se 
rumenesc rulourile.

Pofti bunii
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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
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► DN 7 Izv, Rece -11. Geoagiu
► DN 7 II. Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Spini - Simeria
► DN 7 Mintia - Săcămaș
► DN 7 Veței - Leșnic

-ț-Sfântul Zilei
Sfânta Maria Egipteanca

Aceasta a fost din Egipt. încă de 
la vârsta de 12 ani s-a despărțit de casa 
părintească și a mers în Alexandria; 
Era tânără și frumoasă și a căzut într-o 
desfrânare fără sațiu, încât s-a făcut 
ademenitoare multor suflete de bărbați 
tineri și bătrâni, cu desfătările 
pierzaniei desfrânării. Deci, petrecând 
ea șaptesprezece ani în cea mai adâncă 
viață păcătoasă, părându-i-se că numai 
aceasta este viața, Dumnezeu i-a întins 
o mână de ajutor, făcând ea un îndrep
tar de întoarcere la pocăință, de 
nevoință peste fire și de neasemuită

sfințenie.
Că, dorind să se închine lemnului 

Sfintei Cruci, a mers Ia Ierusalim, 
vânzându-și trupul corăbierilor, drept 
plată de călătorie. Dar, încercând să se 
apropie de lemnul Sfintei Cruci, s-a în
tâlnit cu o Putere nevăzu.ă, care o resp
ingea afară din biserică, și n-o lăsa să 
intre. Și, făcând încercare de mai multe 
ori și neizbutind și-a dat seama de viața 
ei păcătoasă. Și așa a început plânsul și 
pocăința Măriei.

Și a pus chezaș pe preacurata 
Fecioară Maica lui Dumnezeu că de va

1 aprilie
de-a lungul timpului

1778: A fost creat simbolul dolarului american ($), 
de către designerul Oliver Pollock (New Orleans)

1859: Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca 
domn al Munteniei și Moldovei a fost recunoscută de 
Franța, Marea Britanie, Rusia, Prusia și Regatul Sar
diniei

1910: Se constituie, la București, Comisia istorică 
a României

1924: întemeierea Societății de Radiodifuziune 
Sud-Vest la Frankfurt și a Societății de Radiodifuziune 
de la Miinchen

1996: Prima Competiție Mondială de Speologie. 
| România a fost invitată să participe.

2000: Militarii ruși lansează o operațiune de recu- 
: Tferare a cadavrelor zecilor de soldați ai Moscovei care 
■■căzut în timpul unui conflict provocat de ceceni

I 2003:0rașul Constanța a devenit port liber

Bancurile zilei
© © ©

La un restaurant 
pescăresc:

- Serviți și caracatițe?
Servim pe toți 

clienții...

© © ©
între doi pescari:

- Mușcă?

- Da, ai dracului, mușcă!
- Crapii?
- Nu, țînțarii...

© © ©

Un pescar dădea la un
diță într-un loc unde pescui
tul era interzis.

Un paznic se apropie de 
el și-i zice:

- Trebuie să plătiți

Hunedoarei
cotidian de informații, spoit, divertisment, publicitate

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bej an
► DN 68A Săcămaș - Dobra
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fi lăsată să intre înăuntru, va trăi cu 
înțelepciune, și nu va mai sluji vieții 
celei rele, și nici poftelor și 
dezmierdărilor trupești. Deci, luând 
chezașă pe Preacurata, că de o va lăsa 
să intre își va schimba viața, și-a 
dobândit dorirea și și-a ținut 
făgăduința. Având trei pâini uscate 
drept merinde, a trecut Iordanul și s-a 
afundat în pustie. Nevoințele ei au fost 
multe și grele, lacrimile neostoite, pos
tul, rugăciunea, goliciunea trupului în 
frig și în arșița soarelui. Și, așa, a trăit 
47 de ani în aspră pocăință, in încercări 
și ispite, aflând mântuirea. Și atât s-a 
înălțat deasupra patimilor, cât trecea și 
apa Iordanului pe deasupra și, când sta 
la rugăciune, se înălța în sus, ca de un 
cot de la pământ, neavând alt martor 
decât pe Dumnezeu, iar la sfârșitul 
vieții, pe dumnezeiescul ei duhovnic, 
Sfanțul Zosima.

Și așa, biruind firea omenească 
prin nevoință ei și cu harul lui Hristos, 
și dobândind îngereasca petrecere, cea 
mai presus de om, încă din lumea 
aceasta, Sfânta Maria Egipteanca s-a 
mutat la Domnul, în vârstă de 76 de 
ani, în anul 431, pe vremea împărăției 
lui Teodosie cel Tânăr.

S-au născut:
1815: Otto von Bismarck, cancelar al Reichului 

german, în timpul împăratului Wilhelm I (d. 1898)
1875: Edgar Wallace, scriitor, jurnalist britanic (d. 

1932)
1881: Octavian Goga, poet, publicist, om politic 

român (d. 1938)
1899: Gheorghe Cardaș, istoric literar român (d. 

1984)
1915: Tibor Cseres,scriitor,ziarist,critic și istoric lit

erar maghiar (d. 1993)
1919: Joseph E. Murray, medic chirurg american, 

laureat al Premiului Nobel
1959: Helmuth Duckadam, fotbalist român

Comemorări:
1962: Camil Ressu, pictor român (n. 1880)
1968: Lev Landau, fizician rus, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1908)
2003: Mihai Mereuță, actor român de teatru și film 

(n. 1924)
2004: Valentin Păunescu, ziarist român (n. 1933)

amendă, aici pescuitul e in
terzis!

- Eu nu pescuiesc, îi fac 
doar baie rîmei ăsteia!... 
zice pescarul ridicînd bățul 
din apă.

- Amendă tot trebuie să 
plătești. Rîma nu are slip pe 
ea și asta nu e plajă de nu
diști...

© © ©

- Locul ăsta este exce
lent pentru prins crapi, nu-i 
așa?

- Da, dar cred că sînt 
plecați în week-end, că de 
vineri după-masă stau aici și 
pînă acum n-am prins nici 
unul!

© © ©

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

HOROSCOP

Acasă acorzi timpul cuvenit fa
miliei. Dacă te cerți cu un prieten 
vechi, acest lucru te va afecta. Fă tot
posibilul să discuți cu acesta și să rezolvi pro 
blema.

Prezența lui Marte în sectorul fa
milial indică posibile tensiuni între 
tine și unii membri ai familiei. însă
Marte înseamnă însă și energie, astfel 
încât cei apropiați dau dovadă de dinamism.

E posibil să te preocupe persona
litatea unui membru de familie dece
dat, să îți pui probleme legate de ce 
se petrece cu sufletul după ce trupul
trece în neființă. Nu e cazul să te sperii.

Vei avea o zi plină din toate- 
punctele de vedere,ceea ce te poate 
obosi foarte tare. Cineva apropiat îți
va da o veste care te bucură foarte mult,și di
acest motiv vei da o petrecere spre seara.

acest sens. Ești drăguț și amabil cu 
cei apropiați.

în general în relația de cuplu lu
crurile stau bine, cu excepția unor în
doieli care încă zac în tine. Fă-ți un 
examen de conștiință și vezi dacă nu

Te interesează cum stai cu banii 
mai mult decât de obicei. Vrei să faci 
niște investiții și cauți informații în

cumva există niște lucruri pe care ți le poți n
proșa.

Ai o viață socială bogată în întâi- _ ș
niri. întâlnești lume cu care ai anu- Uo/ 
mite afinități. Poți face afaceri J 
profitabile pe termen lung. Dacă însă 
te grăbești să faci avere peste noapte, vei 
dezamăgit. Relațiile cu membrii familîț 
plăcute și armonioase.

Rezistența organismului este 
scăzută, trebuie să ții cont de acest 
lucru dacă vrei să rămâi în formă. 
Stai departe de persoanele bolnave. A ă 
o sensibilitate explozivă și ești pus pe .e 
sivă.

Ești decis să ameliorezi situația 
ta financiară. Chiar dacă dificultățile
persistă, continui să te îndrepți către 
țelul propus. Este o zi bună pentru a disci 
cu cei din familie chestiunile stringente, 
stăpânești bine emoțiile.

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

La locul de muncă apare o situa- ” 
ție mai neplăcută și total neprevăzută. J. 
Ai ocazia să intervii și în același timp 
te bucuri de sprijinul unei persoane imp 
tante.

Dacă trebuie să iei o decizie im
portantă legată de carieră, mai aș
teaptă câteva zile. Vei dispune atunci de t 
multe informații și vei privi lucrurile r 
obiectiv.

Deva, str. Mărășt
Bl. D4, Sc. 1, Ap.

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria BULZ, Georgiana GIURGIU, 
Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE, Andreea LAZÂR 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN 
Distribuție: Cristian RUS
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\ 0354 882101
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Mircia Muntean îl acuză pe Dan Radu rușauu că a scos de pe ordinea 
de zi a Riroultti Politie National al PNI. cererea de dizolvare u Organi
zației Deva. Muntean susține că a depus probe conform cărora consilie
rii locali din organizafia condusă de Florin Oancea au încălcat statutul 
partidului jr ca atare aceasta poale Ji dizolvată.

Se dau bani pentru repararea 
unor drumuri județene
Mai multe drumuri județene aflate într-o stare 

deplorabilă vor intra într-un proces de moderni
zare. Pentru repararea drumurilor județene, 

Consiliul Județean a alocat bani din fondul de 
rezervă bugetară.

Consiliul Județean a alocat 118.000 de lei pentru 
investiții în modernizarea drumurilor județene. Pentru lucrări 
la tronsonul de drum din DJ 687 Hunedoara - Boș - Groș - 
Cerbăl - Feregi au fost alocați 8.000 lei. Drumul Județean 
705D Bozeș - Băcâia, până la limita județului Alba, a primit 

20.100 lei, DJ 760 (Ribița - Crișan - Schitu Mănăstirii 
Crișan) va primii pentru modernizare 14.300 lei. Consiliul 
Județean va scoate din visterie 18.400 lei pentru modern
izarea DJ 707G (pe tronsonul DN7 - Gurasada - Dănulești) 
, iar pentru DJ 706B (Luncoiu de Jos - Stejărel - Luncșoara 
- Dumești - Sârbi) a fost alocată suma de 21.200 lei.

Pentru ca Cetățile Dacice din Munții Orăștiei să poată 
fi incluse în circuitul turistic european, Consiliul Județean a 
alocat 13.000 lei, bani ce vor fi cheltuiți pentru modernizarea 
DJ 705A (Costești - Sarmizegetusa Regia. De asemenea, 
pentru refacerea studiul de fezabilitate privind modernizarea 
DJ 664 Pas Vulcan - Vulcan au fost alocați 5.000 lei.

„Pe drumurile 
județene din 
comună se circulă 
foarte rău. După se
zonul de iarnă drumurile sunt 
foarte proaste. Nu mai 
vorbesc de tronsonul dintre 
Crișan și Schitul Mănăstirii 
Crișan care nu este asfaltat 
deloc. Noi suntem cuprinși 
într-un program multianual

de refacere a drumurilor (câte 9 kilometri pe an). Este bine 
că se alocă fonduri pentru asta.”

loan Faur, 
primarul comunei Ribița

„Drumul e 
prost și nici terasa- 
mentul nu este 
bun. Este un drum

foarte circulat, mai ales în 
perioada când sunt inundații 
la Baia de Criș. Zilnic trece 
pe acolo și microbuzul care 
transportă elevi. Din fon
durile care le-am avut la 
Primărie am mai reparat ce
am putut. Oamenii văd că drumurile sunt proaste și de multe 
ori aruncă vina pe primarii din comună deși aceste drumuri 
nu sunt în administrarea primăriilor”,

Octavian Tămaș,
primarul comunei Tomești

Hunedorenii își renegă istoria
roiectul privind inscripționa

rea pe panourile de delimitare 
a perimetrului administrativ- 
teritorial al municipiului Hu

nedoara a unor denumiri 
torice în limbile maghiară și 

germană nu a trecut de votul 
consilierilor locali hunedoreni. 
Inițiat de Ovidiu Hada, proiec

tul includea inscripționările 
„ Vajdahunyad” și „Eisen- 

markt” pe plăcuțele de la in
trările în oraș, alături de cea 

de „Hunedoara ”.

„în ceea ce privește denumirea 
maghiară a urbei în care locuim se pare 
că aceasta apare sub forma actuală pen
tru prima dată în secolul XVI și ar fi 
legată de diferențierea de cealaltă local
itate transilvană care purta același to
ponim în evul mediu, și anume Huedin. 
Această localitate cu timpul va fi 
amintită sub forma de Banfi-Hunyad, 
indicând către una din familiile impor
tante care o conduceau și „vajda” care 
în limba maghiară înseamnă „voievod”, 
adică Vajda-Hunyad, Hunedoara 
voievodului.

După ce Transilvania ajunge sub 
ocupația Austriacă, în documentele ed
itate în limba germană este folosit to
ponimul Eisenmarkt, care nu înseamnă 
altceva decât Târgul Fierului”, este 
menționat în nota de fundamentare, 
întocmită de secretarul primăriei Hune
doara, persoană licențiată în istorie. 
„Trăim în România”, asta au spus con
silierii locali când a fost supus la vot 
proiectul de hotărâre.

„Este irelevantă această solicitare. 
Aș înțelege dacă vă refereați la numărul 
turiștilor străini care vizitează Castelul

Corvinilor.
Dar în proiectul de hotărâre se 

vorbește doar de municipiul Hune
doara. în aceste condiții, singura opor
tunitate legală ar fi procentul de 20 la 
sută al populației maghiare și germane 
că trăiește aici. Ori acest procent nu este 
îndeplinit”, a declarat Dan Bobouțan, 
consilier PSD.

Nici democrat liberalii nu s-au 
arătat încântați de această inițiativă. 
„Propunerea ar fi trebuit să vină de la 
colegii noștri maghiari, nu de la domnul 
primar. Probabil domnul Hada are 
probleme în partid și se orientează spre 
o altă formațiune”, a declarat, zâmbind, 
Ladislau Farcaș.

Dezaprobată 
înainte de a fi 
discutată

Cu puțin timp înainte de începerea 
ședinței Consiliului Locale, câțiva 
hunedoreni au amplasat pe gardul 
clădirii din fața Primăriei un banner 
prin care criticau inițiativa primarului.

„Plăcuțe bilingve la ușile voastre

nu la poarta cetății noastre”, era 
inscripționat pe pânza agățată de gard.

Pentru a fi adoptată, hotărârea 
avea nevoie de votul pro a două treimi 
dintre consilieri. Deoarece trei s-au 
opus, iar zece consilieri s-au abținut de 
la vot, inițiativa primarului Ovidiu 
Hada nu a fost aprobată.

„Nu înțeleg de ce au făcut acest 
lucru. Nu consider că era vreo discrim
inare, ci din contră, cred că aceste 
informații îi ajutau pe turiștii maghiari 
și germani să se descurce mai ușor la 
noi în oraș”, a decralarat Ovidiu Hada.

De aceeași părere este și directorul 
Castelului Corvinilor, Nicolae Cerișer, 
care a afirmat că, din totalul turiștilor 
străini care vizitează monumentului, 
jumătate sunt maghiari.

„Nu mă așteptam ca acest proiect 
să nu primească aprobarea consilierilor. 
Consider că inscripționarea în trei limbi 
era eficientă și civilizată. O astfel de in
formare se practică în toate zonele is
torice, acolo unde există monumente de 
importanță națională”, a declarat Nico
lae Cerișer.

Andreea Lazăr

g Repere cronologice ale utilizării
1 toponimului în documente:
Secolul XIII Hugnod, 1265; Hunod, 1276; 

Huniad, 1278.
Secolul XIVHonad, 1331; Hunada, 1334, 

Hunyad, 1336; Huniod, 1341.
Secolul XV Hunyadvar, 1409. 

Secolul XVI Vajda-Hunyad, 1597.
Secolul XIX Hinydara, 1808; Hunydara, 1839.
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 „Drumul este extraordinar de prost. Se circulă din groapă în 

groapă. Noi solicităm de ani buni fonduri pentru refacerea lui. Este 
o veste bună că se vor apuca de lucrări.”

Miron Ticula, 
primarul comunei Cerbăl

Un magistrat din Petroșani
a fost arestat pentru luare de mită

încă un magistrat este implicat într- 
un scandal de corupție. Vicepreședintele 
Judecătoriei Petroșani a primit, miercuri, 
mandat de arestare preventivă pentru 29 
de zile, sub acuzația de luare de mită în 
formă continuată. Judecătorul Valentin 
Popescu a fost reținut, marți, de 
procurorii DNA Alba.

Miercuri, Curtea de Apel din Alba- 
lulia a decis emiterea unui mandat de 
arestare preventivă pentru 29 de zile pe 
numele magistratului Valentin Popescu. 
Judecătorul este acuzat de efectuare de 
tranzacții incompatibile cu funcția 
deținută, cumpărare de influență, luare 
de mită în formă continuată și trafic de 
influență în formă continuată.

Din Ordonanța de punere în 
mișcare a acțiunii penale întocmită de 
procurori a rezultat că, în perioada 16 
februarie 2007 - 14 iulie 2007, inculpatul 
a făcut demersuri pentru achiziționarea, 
prin interpus, a unui apartament aflat în 
proprietatea denunțătorului, deși în mo
mentul licitației de vânzare ca urmare a 
executării silite, exista un litigiu pe rolul 
Judecătoriei Petroșani, repartizat spre 
soluționare chiar inculpatului, acesta 
având interdicție de a cumpăra imobilul, 
potrivit unui comunicat remis, miercuri, 
de DNA.

Potrivit aceluiași comunicat, în pe
rioada 6-10 februarie 2010, Valentin 
Popescu a intervenit telefonic la Servi
ciul Județean de Medicină Legală Deva 
pentru ca rezultatul analizei toxicologice 
pentru stabilirea alcoolemiei unei per
soane surprinse în trafic în timp ce con

ducea autoturismul sub influența 
băuturilor alcoolice, să releve în mod ne
real că acesta nu a consumat băuturi al
coolice. Persoana pentru care s-a făcut 
intervenția este fiul interpusului prin care 
magistratul a adjudecat apartamentul, în 
urma licitației.

Mai mult, în perioada februarie - 
martie 2010, Popescu a primit de la două - 
persoane foloase patrimoniale și nepat
rimoniale, pentru a-și îndeplini îndatorir
ile de serviciu legate de soluționarea 
unor cauze civile, respectiv pronunțarea 
unor soluții în favoarea mituitorilor. Re
cursul pe care Valentin Popescu îl va 
depune joi va fi judecat de înalta Curte 
de Casație și Justiție.

Alexandru Avram

O nouă societate „de apă” 
în Valea Jiului

Consilierii au aprobat divizarea societății APA SERV în SC APA SERV VALEA 
JIULUI SA Petroșani și SC NOVA SERV VALEA JIULUI SRL Petroșani. Noua soci
etate are un capital social de 480.470 lei, transferat prin divizare. Toate drepturile, și 
obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la această societate comercială îi 
revin Consiliului Județean Hunedoara, pe toată durata asocierii firmei cu județul Hune
doara. „In urma acestui proiect vor fi extinse rețelele de apă și canalizare în principalele 
zone care nu beneficiază de această infrastructură. De această primă etapă a dezvoltării 
sistemelor de apă și canalizare vor beneficia un număr de aproximativ 2.000 persoane 
branșate la rețeaua publică de apă potabilă și estimativ 24.000 persoane racordate la 
rețeaua de canalizare menajeră. în urma implementării acestei acțiuni, gradul de 
acoperire al serviciilor de alimentare cu apă va crește de la 84% la 90% iar cel al ser
viciilor de canalizare de la 68% la 90%”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. 
Administratorul societății nou înființate este Marius State, desemnat de consilierii 
județeni prin vot secret.

Andreea Lazăr
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Unitățile bancare vor fi închise în perioada 3-5 aprilie, cu ocazia 
Sărbătorilor de Paște, unele având program scurt chiar de vineri, 
dar există și bănci care au decis ca unele agenții să funcționeze 
sâmbătă și luni.

Accident rutier 
în Hunedoara

O femeie a fost accidentată 
ușor, marți în jurul orei 09:45, în 
municipiul Hunedoara.

Șoferul unei autoutilitare, 
Gheorghe D. în vârstă de 26 de 
ani, a efectuat o manevră de mers 
înapoi pe aleea laterală a unui 
magazin.

Șoferul nu a observat-o pe 
Victoria O., o femeie de 69 de 
ani, din Hunedoara, și a acciden
tat-o ușor. Șoferului autoutilitarei 
i s-a întocmit dosar de cercetare 
penală.

Un șofer penal a provocat 
rănirea a trei fentei

Chiar dacă nu avea dreptul 
de a conduce pentru că permisul 
i-a fost suspendat pentru o 
perioadă de 90 de zile, un bărbat 
s-a urcat la volanul unui autotur
ism și a „reușit” să accidenteze 
trei pietoni.

Accidentul a avut loc marți, 
în jurul orei 14:10. Pichi Z., în 
vârstă de 44 de ani, se deplasa cu 
autoturismul pe strada Hune
doarei din Hațeg, pe direcția de 
mers Hațeg - Hunedoara. Șoferul 
cu permisul suspendat a intrat în 
depășirea unui autoturism, în 
timp ce din direcția opusă se 
apropia un alt autovehicul.

Pentru a evita coliziunea 
frontală dintre cele două autotur
isme, Pichi Z. a frânat și a virat 
dreapta, moment în care a pierdut 
controlul volanului și a lovit trei 
pietoni care se aflau în afara 
șoselei. Victimele sunt trei femei 
cu vârste cuprinse între 62 și 68 
de ani, toate din Hațeg. Toate trei 
au fost grav rănite, iar șoferul are 
acum dosar de cercetare penală.

Bătrân rănit grav 
într-un accident pe DN7

Un om a fost rănit grav și un 
altul rănit ușor, într-un accident 
rutier care s-a produs ieri 
dimineață în jurul orei 8:20, în 
apropierea localității Săcămaș.

Pe durata cercetărilor efec
tuate de polițiști, traficul pe DN 
7 a fost blocat, mașinile fiind 
redirecționate pe DJ 706.

Adriana C. de 36 de ani din 
Timișoara conducea un autotur
ism și, într-o curbă periculoasă, 
nu a adaptat viteza la condițiile 
de carosabilul umed și a pierdut 
controlul volanului.

Autoturismul a intrat pe 
contrasens și s-a tamponat frontal 
cu un alt autoturism condus reg
ulamentar de Silviu P. de 41 de 
ani din Deva.

în urma accidentului Viorel 
S. de 84 de ani din comuna llia, 
pasager al mașinii care circula 
regulamentar a fost rănit grav. 
Șoferița și pasagera din autotur
ismul condus de aceasta au fost 
rănite ușor.

Maria Bulz

l. 3

Cinci hoți au
Cinci persoane riscă ani grei 

de închisoare după ce au furat 
fier vechi din incinta unei so

cietăți comerciale situate pe 
strada Depozitelor din 

municipiul Deva.
Paznicul unității a fost cel care 
i-a surprins pe hoți, după care 

a anunțat poliția.

Furtul a avut loc în urmă cu trei 
zile. Hoții au tăiat gardul metalic al 
societății comerciale, au pătruns în in
cinta firmei și au furat mai multe piese 
și subansamble metalice aflate în con
servare. Fierul vechi a fost transportat 
de hoți cu un cărucior până la gard, 
unde îi aștepta o autoutilitară, care era 
condusă de Crișan 1. de 39 de ani din 
Deva. Paznicul a văzut furtul și a 
anunțat poliția. în scurt timp la locul 
furtului au ajuns mai multe echipaje de 
poliție din cadrul structurilor de ordine 
publică și investigații criminale. Patru 
dintre hoți au reușit să fugă, însă șoferul 
autoutilitarei a fost prins în flagrant.

fost prinși în timp ce furau fier vechi
Hoții sunt implicați 
în mai multe furturi

Fugarii au fost identificați Ia o zi 
după producerea incidentului. Ei au 
vârste între 18 și 39 de ani și au domi
ciliul pe raza localităților Deva, Șoimuș 
și Hărău. Ei au fost duși la sediul 
Poliției Municipiului Deva cu ajutorul 
jandarmilor, unde au fost audiați. Au
torii furtului sunt cercetați în stare de 
libertate.

Din cercetările polițiștilor rezultă 
că hoții sunt părtași împreună cu alte 
persoane și la alte hoții care au fost 
comise începând cu luna octombrie a 
anului trecut și până în prezent.

Prejudiciul în valoare de 18.000 
de lei a fost recuperat în totalitate și 
restituit societății comerciale prejudici
ate.

în cazul în care vor fi găsiți 
vinovați de furt calificat, cei cinci riscă 
pedepse cu închisoare între trei și 15 
ani.

Maria Bulz

„Mediul-arta unei generații”, 
un proiect gândit de tineri 
hunedoreni și francezi

g Cercetați și pentru că ar fi „ciordit” 
căldura devenilor

Polițiștii au motive temeinice să creadă „magneții” prinși pe strada de
pozitelor au fost implicați într-un furt care a avut loc la sfârșitul anului trecut, 
atunci când hoții au furat tabla care izolează conductele care alimentează cu 
agent termic municipiul Deva. în acea perioadă Termocentrala Mintia a pierdut 
zece la sută din energia termică transportată către punctele termice din Deva. 
După cum afirma la aceea vreme purtătorul de cuvânt al societății, colile de 
tablă zincată au fost furate periodic, astfel că Termocentrala Mintia a fost 
nevoită să le înlocuiască cu fâșii înguste din tablă, pentru ca hoții să nu mai 
fie tentați să fure.

Paramedicii ISU Hunedoara 
au acordat consultații la Lunca Cernii

Peste 100 de localnici din Lunca 
Cernii au fost consultați gratuit de para- 
medici și medicul SMURD din cadrul 
ISU Hunedoara. Echipajul SMURD a 
ajuns la oamenii din Lunca Cernii, una 
dintre localitățile greu accesibile din 
județ, la inițiativa Asociației Salvital. 
Bolnavii suferinzi de hipertensiune și 
de boli reumatice au primit medica
mente de la vizitatorii. „Este a treia

acțiune organizată în colaborare cu 
asociația Salvital prin care verificăm 
starea sănătății la oamenii care nu au 
acces la serviciile medicale pentru că 
locuiesc în zone izolate. Ne-am propus 
ca acest gen de acțiuni să se desfășoare 
și în alte localități din județul Hune
doara”, a declarat maiorul Viorel De
mean, șeful ISU Hunedoara.

Maria Bulz

Jandarmeria împlinește 160 de ani
Exerciții demonstrative de autoapărare, prezentări de tehnică auto, 

comunicații și echipament din dotarea structurilor montane de jandarmi sunt 
câteva dintre acțiunile organizate de Ziua Jandarmeriei, eveniment ce se va 
desfășură la sediul Inspectoratului Județean Hunedoara, mâine, deși Jandarme
ria împlinește în 3 aprilie 160 de ani de la înființare. Cu acest prilej va fi 
organizată și o expoziție în care jandarmii hunedoreni își vor prezenta hob- 
byurile.

Maria Buh.

Zona „Căprioara” din Deva 
va fi ecologizată de 32 de ti
neri români și francezi. Ini

țiativa lor face parte din 
proiectul „Mediul-arta unei 
generații”. Cu acest prilej se 
vor înființa ateliere de dezba
tere unde se vor folosi mate

riale reciclabile.

Această fază a proiectului se va 
desfășura pe o perioadă de șapte zile 
începând cu 4 aprilie. Proiectul este 
finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul „Tineret în acțiune” coor
donat de Fundația Conexiuni Deva, 
în parteneriat cu Association „Ani
mation Jeunesse”- Franța și cu spri

jinul Direcției pentru Tineret l 

Județului Hunedoara. La proiect vor 
participa 16 tineri din județul Hune
doara cu vârstele cuprinse între 15 și 
19 ani și 16 tineri francezi. Ei vor fi 
coordonați de șase însoțitori. 
Acțiunea de la Deva este continuarea 
parteneriatului dintre cele două 
organizații, urmarea firească a celei 
desfășurate în iulie 2009 în localitatea 
Noroy le Bourg din Franța.

„Ne așteptăm la o mare impli
care din partea tinerilor. în mare parte 
este creația lor, iar protejarea mediu-'’ 
lui înconjurător ar trebui să ne pre
ocupe pe noi toți. Educarea pro 
ecologică a tinerilor va conduce la o 
dezvoltare durabilă a societății", a de
clarat Doru Pavel Cara.

Maria Bulz

Accident mortal la Cărăstău
Un grav accident rutier a avut loc ieri pe DN76, pe raza localității 

Cărăstău. în urma evenimentului rutier o femeie a murit și pasagera autotur
ismului a fost rănită ușor. Accidentul s-a produs în jurul orei 12:35. Floarea 
L. de 58 de ani din Arad se afla la volanul unui Ford Tranzit și venea din 
direcția Oradea - Brad. Din cauza oboselii femeia a adormit la volan pentru o 
fracțiune de secundă, suficient pentru a ieși cu autoturismul de pe șosea. For- 
dul s-a izbit frontal de un copac situat pe marginea șoselei pe partea dreaptă 
a sensului său de mers. Maria S. de 58 de ani, pasageră a autoturismului a fost 
transportată la spital.

Maria Bulz

Vinoe din stoc agregate de balastiera 
in cantități foarte mari
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0793 154 904
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Vicepreședintele Senatului Dan Voiculescu (PC) s-a plâns, în 
ședința de săptămâna aceasta a Birourilor permanente reu
nite, că pe holurile Parlamentului "miroase a mâncare", 
după unele evenimente, apreciind că acest lucru "nu face 
cinste "forului legislativ. 
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Aleșii Hunedoarei au trecut fântâna lui Leu prin puțul gândiri
Ieri, s-a mai consumat o șe
dință cu scântei în Consiliul 

Local Hunedoara. întrunirea 
consilierilor a început cu o 

ceartă, a continuat cu o 
„dublă" de pauză și s-a înche

iat cu o pace improvizată.

Certurile și discuțiile în contradic
toriu sunt la ordinea zile în ședințele 
consilierilor locali din Hunedoara. Nici 
cea de ieri nu făcut excepție de la 
regulă. încă din primele minute ale 
ședinței, consilierii locali „s-au aprins” 
din cauza unei note de fundamentare, 
făcută de consilierul Mihai Leu, notă 
care, aparent, nu avea nicio legătură cu 
ședința.

Totul a pornit de la un certificat de 
urbanism, eliberat de Primărie, pentru 
construirea unui imobil într-o zonă cu 
spații verzi din oraș.

Paradoxal, terenul pe care urma să 
se construiască acel imobil era situat 
exact lângă clădirea consilierului 
nemulțumit, Mihai Leu. „De ce s-a 
eliberat acest certificat de urbanism? 
Acolo este o zonă verde! Doriți să 
distrugeți tot spațiul verde din oraș și să 
construiți blocuri? Eu propun ca acolo 
să se amenajeze un parc cu o fântână 
arteziană”, a afirmat Mihai Leu.

Ședința
a continuat... 
cu o pauză

Deși secretarul Primăriei a încer
cat în nenumărate rânduri să-i explice 
consilierului că acel certificat are rol 
pur informativ, Mihai Leu a insistat și 
mai mult pe subiect.

Și pentru că toți consilierii erau 
nelămuriți în legătură cu dorințele aces
tuia, fie doar de a se discuta sau de a se 

întocmi un proiect de hotărâre, au luat 
o pauză pentru a se lămuri.

A fost un fel de „time out” ca-n 
sport, pe o perioadă de 30 de minute, 
numai că - în mod nesportiv, dar tipic 
pentru politicieni - pauza a durat exact 
o oră.

Mulțumit și nu prea

„Pohta ce a pohtit” Mihai Leu (și 
anume introducerea pe ordinea de zi a 
unui proiect de hotărâre privind con
struirea unei fântâni arteziene în acea 
zonă) a fost satisfăcută de consilierii lo
cali care au votat hotărârea, însă 
povestea a rămas „ca în tren”. Pentru că 
proiectul a fost lucrat la repezeală, nu 
se știe cine va face construcția, de unde 
vor fi asigurați banii și cine va admin
istra acea zonă.

Andreea Lazăr

? viitorul Radu Igna a fost premiat Elevii colegiului Decebal
ie Consiliul Județean
Profesorul Rudi Igna, cunos

cut sub numele de autor 
,Radu Igna”, a primit ieri din 
partea Consiliului Județean 
„Diploma de Excelență”pen

tru activitatea sa literară, 
precum și un premiu 

de 1.000 de lei.

partea dumneavoastră. Cu atât mai mult 
mă bucură faptul că diploma mi-a fost 
înmânată de un dascăl, eu la rândul meu 
fiind un cadru didactic. Acest moment 
de prețuire dovedește că în aceste tim
puri scriitorii încă mai sunt apreciați. 

Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care 
mi l-ați acordat în publicarea ultimei 
mele cărți și vă urez un Paște fericit!”, 
a spus Radu Igna.

Irina Năstase

vorbesc „Europenește”

Echipa Colegiului Național Dece
bal Deva s-a calificat în finala 
competiției Adunării Regiunilor Eu
ropei (A.R.E) „Do You Speak Euro
pean?” („Vorbești Europenește?”). 
Echipa coordonată de Prof. Mariana 
Ruzișca va reprezenta România la faza 
finală a competiției care va avea loc la 
Bruxelles în data de 19 mai.

Competiția „Vorbești
Europenește?”, aflată la cea de-a doua 
ediție, este un concurs de discurs public 
și expresie personală în care echipele 
formate din tineri cu vârsta cuprinsă 
între 14 și 18 ani au posibilitatea de a 
prezenta modul în care văd ei răspunsul 
la întrebarea „Ce înseamnă Europa 
pentru tine?”. După ce au trecut de fața 

județeană și de cea națională, elevii 
Colegiului Decebal vor reprezenta 
România la faza finală de la Bruxelles. 
Consilierii județeni au apreciat efortul 
tinerilor decebaliști prin acordarea unor 
diplome de excelență. „Sunt foarte 
fericită că am fost aleși să reprezentăm 
România. Proiectul nostru este o mică 
scenetă prin care fiecare membru al 
echipei reprezintă câte o țară printre 
care și România. Vom continua să ne 
pregătim pentru faza europeană. Mai 
sunt câteva retușări de făcut șr sperăm 
să obținem un rezultat bun și la Brux
elles”, a declarat prof. Mariana 
Ruzișca.

Irina Năstase
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Hunedorenii vor să găzduiască 
Gala Romanian Music Awards

Cotidianul GLASUL HUNEDOAREI 
angajează persoană pentru distribuția ziarului.

Condiții:
- mașină personală;

- domiciliu stabil în Deva

Informații la tel. 0771.677.031.

( I

Manifestări culturale de am
ploare, în această vară, în municipiul 
Hunedoara. Consilierii locali hune- 
doreni au aprobat, în cadrul ședinței de 
ieri, alocarea sumei de 350.000 de lei 
pentru organizarea manifestărilor 
„Zilele Hunedoarei” și „SOS Castelul”, 
în perioada 23-25 iulie. Tot în cadrul 
acestor manifestări, primăria orașului 
de pe Cerna dorește și găzduirea Galei 
Romanian Music Awards 2010. „Ne 
dorim foarte mult ca acest eveniment 
să aibă loc în Hunedoara și sperăm să 
reușim să convingem organizatorii. 
Acest lucru ar însemna o deosebită 
onoare pentru municipiul Hunedoara să 
aducem toate numele mari ale muzicii 
românești pe o scenă din oraș”, a de

clarat edilul municipiului, Ovidiu 
Hada.

Deși au existat și voci ale con
silierilor locali, care au susținut faptul 
că prea mulți bani se aruncă pe 
distracții de weekend, opozanții acestui 
proiect de hotărâre nu au avut sorți de 
izbândă. Proiectul a fost aprobat iar în 
această vară, municipiul Hunedoara are 
șanse reale să găzduiască cei mai im
portant eveniment muzical al anului. 
Mai mult, pentru a le asigura 
participanților un spațiu mai mare de 
desfășurare, din acest an noua locație a 
organizării zilelor orașului va fi în zona 
stadionului din Hunedoara.

Andreea Lazăr

Scriitorul Radu Igna s-a născut în 
omuna Zam, și-a făcut debutul literar 
1 * 1 °86 în revista Orizont. în anul 2003
l primit în Uniunea Scriitorilor din 
omânia Filiala Sibiu, iar în 2004 a 
rimit Premiul Uniunii Scriitorilor din 
omânia, Filiala Sibiu. în 2009 a primit 
remiul Omnia al Uniunii Scriitorilor 
in România, Filiala Alba - Hunedoara, 
cărui membru este în prezent. De-a 

ingul timpului Radu Igna a publicat 
tai multe cărți, cele mai recente dintre 
:estea fiind: „Armonia snack-bar” 
’.000), „Vâltoarea” (2001), „Cultură și 
vilizație suedeză” (2002), „Nimic de- 
sebit pe timpul serviciului meu” 
’.003), „Condamnat” (2007), „Vocația 
ilturală a Hațegului” (2009). „Sunt 
îorat de acest gest de gratitudine din



De 1 aprilie nimeni nu trebuie să scape nepăcălit
Prima zi a lunii aprilie este cunoscută 
internațional ca fiind „Ziua Păcăleli

lor”. Cu toate că originea Zilei Păcăle
lilor nu se cunoaște cu exactitate, una 
din variante susține că Noe și-a trimis 
prima oară porumbelul să caute uscat 
în ziua de 1 aprilie, când apele nu se 

retăseseră încă.

O altă variantă arată că istoria păcălelilor a 
început în Franța, în timpul domniei lui Carol al 
IX-lea, când a avut loc trecerea de la calendarul 
Iulian la cel Gregorian. în vechiul calendar, Anul 
Nou era sărbătorit pe data de 1 aprilie. Carol al 
IX-lea a ordonat ca prima zi a anului să fie 
sărbătorită la 1 ianuarie. înlocuirea calendarului 
a creat confuzii în rândul oamenilor care la început 
nu s-au putut adapta schimbării iar în anii următori 
au continuat să trimită felicitări și cadouri rudelor 
și prietenilor. în Franța, precum și în regiunile 
ffancofone din Canada, Belgia și Elveția există un 
ritual în ceea ce privește Ziua Păcălelilor. în 
această zi, care mai este cunoscută și sub numele 
de „poisson d’avril”-„pește de aprilie”, copii se 
străduiesc să prindă pe spatele adulților sau al altor 
copii pești din hârtie sau carton, pe care victimele 
îi poartă pe stradă. Englezii au denumit ziua de 1 
aprilie „ziua cucului”, iar victima unei glume 
făcută în această zi poartă numele de „cuc” sau 
„prost”. în Japonia această zi este considerată 
„Ziua Păpușilor” sau ziua bucuriei celor mici, 
cărora li se oferă în dar jucării, totuși nici japonezii 
nu se dau în lături să recurgă și la.farse. Tradiția 
de la noi spune că păcălelile trebuie făcute până 
la ora prânzului. Farsele făcute după ora 12 se 
spune că aduc ghinion celui care păcălește. De 
asemenea nu este recomandată căsătoria in zila de 
1 aprilie. Se spune că mariajul nu o să dureze iar 
bărbatul care se însoară va fi sub papucul nevestei.

Păcăleli celebre
De-a lungul timpului unele farse au rămas 

celebre. De pildă Filip de Burgundia și-a chemat 
bufonul în ziua de 31 martie 1566 și i-a promis că- 
i va umple căciula cu monede de aur dacă îi va 
pregătii pentru a doua zi cea mai bună păcăleală, 
iar de nu îi va tăia capul. Seara a organizat o pe
trecere la care bufonul s-a prefăcut a fi beat turtă. 
De ziua Păcălelilor bufonul a fost trezit din somn 
și un trimis al regelui i-a spus că a dormit toată 
ziua și va plătii neglijența cu moartea. Dus în fața 
călăului și așezat cu capul pe butuc, bufonul a 
primit în loc de lovitura mortală, o pălitură 
zdravănă cu un câmat, în urma căreia s-a prăbuțit 
la pământ fără sa mai dea nici un semn de viață. 
Crezând că bufonul a murit de frică regelui i-a 
părut rău, dar „mortul” s-a ridicat întinzându-i 
căciula. îi reușise păcăleala. în secolul al XVII- 
lea consilierul G. Bautru s-a supărat foarte tare pe 
ducele d’Epermon iar la 1 aprilie a publicai volu
mul „Mărețele fapte ale ducelui d’Epermon”. 
Toate filele cărții erau...goale. în 1844, celebrul 
Edgar Alain Poe a reușit să crească de zece ori 
tirajul ziarului „The New York Sun”, după ce a 
publicat că un balon a traversat Atlanticul în 75 de 
zile și urma să aterizeze la New York. Pentru mai 
multă credibilitate Edgar Alain Poe a atașat și un 
desen. Și americanii au crezut un anunț făcut de 
lanțul de restaurante fast-food Burger-Food, prin 
care se făcea cunoscută lansarea unui burger spe
cial conceput pentru stângaci, conceput în așa fel 
încât ingredientele să curgă numai spre dreapta. 
Belgienii sunt considerați cei mai creduli în 
privința farselor, după ce în 2006 a fost făcut un 
anunț pe posturile de radio din care reieșea că 
datorită tensiunilor crescânde dintre Flamazi și 
valoni, umorul în public va fi interzis. O revistă 
ameriacană a publicat în 1998 un articol de 1 
aprilie prin care anunța că valoarea numărului 
„Pi” se rotunjește în 3,0. anunțul a iscat proteste 
în întreaga lume. Postul BBC a publicat de 1 
aprilie un reportaj despre migrația anuală a pin
guinilor zburători din Antarctica până în jungla

Ziua păcălelilor
Farse

grămadă de telefoane să aflu ce firmă a blocat 
roata și într-un târziu am observat că sistemul de 
blocare era de fapt improvizat din hârtie. De 1 
aprilie mi-am sunat toți prietenii și i-am chemat la 
un apartament din Hunedoara ca să mă ajute să 
transport o mobilă. Când au ajuns la apartament 
au văzut lipit pe ușă o hârtie pe care scris: 
„Păcăleală de 1 aprilie!”,Viorel Arion, deputat 
PD-L.

în general sunt foarte precaut în ziua de 1 
aprilie. Această precauție m-a costat odată în tim
pul facultății. Câțiva prieteni au planificat o ieșire 
la pescuit. M-au sunat să merg și eu cu ei. Era o 
vreme excepțională. Eu crezând că este o farsă de 
1 aprilie, le-am spus că am să merg dar am rămas 
în cămin. Până la urmă am fost păcălit, pentru că 
ei s-au distrat pe malul bălții și au prins și mult 
pește. Pot să spun că m-am păcălit singur de 1 
aprilie”, Dorin Oliviu Gligor, subprefectul 
județului Hunedoara.

„Soțul mi-a făcut ce-a mai amuzantă fai
1 aprilie. în urmă cu mai mulți ani a tran.. 
banii din contul comun într-un cont știut numai de 
el. Am cumpărat atunci un set de mobilier și mi-a 
spus că a plătit prin intermediul băncii și mi-a spus 
că mobila a costat cam de vre-o zece ori ma mult 
decât costa cu adevărat. Drept dovadă mi-a arătat 
și extrasul de cont. După ce m-a lăsat să mă agit 
din aceată cauză, el amuzăndu-se pe seama mea 
mi-a spus adevărul. La rândul meu l-am păcăh' 
soț într-o duminică. El era plecat la plimbare j 

ATV-ul și eu l-am sunat să-i spun că a câltigat la 
loto. A venit atunci repede acasă, foarte bucuros, 
dar i-a trecut când a aflat că era o farsă”, Georgeta 
Barabaș, director Agenția pentru Protecția Medi
ului Hunedoara

g
 Știrea de deschidere a ediției de 

astăzi cu titlul „Moloț obligat să-l 
și schimbe pe Costel Avram ” este o

păcăleală de 1 aprilie... Dar poate fi 
și o sugestie demnă de luat in seamă.

„Cea mai haioasă farsă care am pățit-o a fost 
în vremea când eram student la Sibiu. împreună 
cu doi colegi am citit într-un ziar că s-a deschis o 
fabrică de bere la Sadu și cei care doresc să de
guste berea gratis erau așteptați la ora 8 dimineața 
într-o anumită locație ca să fie suiți în autocare și 
duși la fabrică, toți trei nu aveam decât o jachetă 
și ne-am înghesuit care mai de care să pună mâna 
pe ea și să meagă la degustat de bere. într-un final 
a câștigat unul din cei doi colegi ai mei, a mers la 
locația stabilită dar a constatat cu amuzament că 
nu a fost decât o farsă”, loan Rus, vicepreședintele 
Consiliului Județean Hunedoara

„I-a pregătit o farsă de 1 aprilie unui coleg 
din cadrul partidului. El se pregătea să plece din 
localitate pentru un examen la facultate dar l-am 
sunat să-l rog să meargă în locul meu la București 
la o ședință unde se va întâlni cu cele mai impor
tante fețe din partid și că pentru asta trebuia să își 
pregătească un discurs. A doua zi la prima oră a 
plecat spre București. După ce a ieșit din Deva 1- 
am sunat și i-am zis că nu e decât o farsă. O farsă 
care mi s-a făcut a fost într-un an când eram în 
concediu, la pescuit pe lacul Cinciș. Un coleg de 
partid m-a sunat să vin repede la Deva că în două 
ore trebuie să intru în direct la OTV. Mi-am strâns 
toate lucrurile și uneltele de pescuit și am plecat 
la Deva, am mers acasă, m-am pregătit, mi-am 
luat costumul și când am ajuns în fața primăriei 
mi-a zis colegul că este o farsă de 1 aprilie”, Cos- 
min Costa, viceprimarul Municipiului Deva



Crucea din lemn, aproape 
putrezită, stă mărturie vechimii 
obiceiului din CioclovinaLa biserică prin delegați

în satul hunedorean Cioclo
vina, renumit printr-un specta

culos complex de peșteri, se 
păstrează de sute de ani un 

obicei pe care etnografii îl des
criu ca fiind unic în România, 
în duminica Paștilor, locuitorii 
din cătunele ce formează loca
litatea, și care nu au biserică, 
se adună pe vârful unui deal 

să ia paști și să-și aprindă can- 
-delete de la lumina sfântă.

' --------------------------------------
Pentru ca Cioclovina este un 

sat împrăștiat, iar cea mai apropiata 
biserica este situata la mare distanță 
în satul Târsa, obiceiul din bătrâni 
este ca localnicii să ia paști pe cul
mea unui deal denumit „Dealul 
Crucii”.

i S'
Aducătorii 
de lumină și paști

Cioclovinenii trimit o delegație 
de trei bărbați, numiți „pașteri” care 
participă la slujba de înviere în cea 
mai apropiată biserică, la Târsa. De 
aici „pașterii” vor aduce prescura 
înmuiată în vinul sfințit și o candelă 
aprinsă de la lumânarea preotului.

- duminica Paștilor toți 
edincioșii se adună pe Dealul 

crucii lângă o troiță și așteaptă cu 
smerenie ca „pașterii” să le împartă 
lumina, trupul și sângele mântu
itorului. Tradiția dăinuie pe aceste 

meleaguri de mai bine de 200 de 
ani. Mărturie stă o veche cruce din 
lemn, putrezită de vreme lângă care 
de câțiva ani a fost ridicată o nouă 
troiță. Locuitorii din Ciclovina spun 
ca ritualul denumit „Crucea” le-a 
fost transmis din timpuri străvechi. 
Nimeni nu știe cu exactitate cine a 
născocit acest mod original de a 
sărbătorii Paștele. Obiceiul este 
păstrat cu sfințenie și acum de cele 
câteva zeci de familii care mai 

locuiesc prin casele risipite pe cul
mile munților Șureanu.

Credincioși 
dar fără biserică

„Acest ritual s-a născut din 
nevoia localnicilor de a se apropia 
de Dumnezeu în lipsa unei biserici 
în sat, iar bătrânii si copiii nu pot sa 
străbată kilometrii care îi despart de 
cea mai apropiata biserica” este de 
părere loan Onu, unul dintre 
„pașteri”.

Tot el povestește că cei trei 
"pașteri", care urmează să împartă 
paști le în acel an trebuie să nu aibă 
nici o pată morala, să fie căsătoriți 
legitim, să nu poarte dușmănie 
nimănui, sa se spovedească și să fie 
cuminecați în Săptămâna Mare. Rit
ualul începe încă din Joia Mare, 
când localnicii din Cioclovina dau 
paosul (un litru de vin și o pâine) 
celor trei pașteri, care îl duc la bis
erica din Târsa. Aici se prepara 
pastile, după care ele sunt sfințite de 
preot. în Vinerea Mare fetele si 
flăcăii din sat, atâția cât mai sunt 
acum în Cioclovina, se duc la 
Ponorici pentru a aduna florile care 
vor împodobi Crucea pentru ziua de 
Paște. Ponoriciul este o poiană în 
care nimeni nu-și duce vitele la 
păscut. Poiana este păstrată „curată” 
de localnici, doar pentru florile care 
sunt culese de Paști și cu care este 
împodobită Crucea din deal. Troița 
cea nouă este situata pe una din cul
mile dealurilor care înconjoară satul 
Cioclovina, și este adăpostită de o 
încăpere din lemn care are doua 
intrări orientate una spre răsărit, iar 
cealaltă spre apus. Pe ușa dinspre 
apus intră credincioșii care iau paști 
și își aprind candela, apoi ies spre 
răsărit.

Alexandru Avram
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Teo și-a depus, miercuri, candidatura după ce cu doar o zi înainte s-a 
înscris în partid, ea fiind însoțită la Biroul Electoral de Valcriu 
Stoica, Sulfina Barbu, Mircea RaicU și Romeo Raicu.

Profitul sistemului bancar
a depășit criza

Profitul net al sistemului bancar 
a ajuns la 261 milioane lei în luna 
februarie 2010, iar profitabilitatea a 
depășit nivelurile dificile, a declarat, 
ieri, directorul Direcției de Stabilitate 
Financiară a BNR, Ion Drăgulin.

Potrivit unei prezentări a lui 
Drăgulin, ROE (rentabilitatea capi
talului) a fost în luna ianuarie de 
1,3% și a urcat în februarie la 5,3%. 
Concomitent, ROA (rentabilitatea ac

Sarkozy e batjocorit că site-ul său îl copiază 
pe cel de la Casa Albă

tivelor) a crescut de la 0,1% în prima 
lună a acestui an la 0,5% în februarie.

Drăgulin a arătat că începutul 
anului a fost mai dificil în ceea ce 
privește profitabilitatea, dar că în 
prezent există în mod evident o 
tendință clară "de consolidare a 
mișcării pozitive".

El a precizat că, în ansamblu, 
performanța sistemului bancar este 
bună.

"Solvabilitatea băncilor din 
regiune a fost menținută și în unele 
cazuri s-a îmbunătățit. în ceea ce 
privește România, dar și alte state din 
regiune, au existat și acordurile speci
fice cu FMI și UE, care au evidențiat 
nevoia ca în cazul băncilor mari să se 
creară o solvabilitate mai mare", a 
spus Drăgulin, care a precizat că în 
România nivelul minim pentru acest 
indicator a urcat de la 8% la 10%.

Totodată, oficialul BNR a 
menționat că procesul de capitalizare 
s-a realizat fără tensiuni, în condițiile 
în care acționarii au fost conștienți că 
este nevoie să se întărească baza de 
capital, mai ales că evoluția 
performanței portofoliilor a avut și 
necunoscute.

Noul site al președintelui Nicolas Sarkozy, lan
sat marți, într-o încercare de a-i impulsiona im
aginea, a fost deja luat în derâdere în Franța, 
pentru că este un "copy - paste " după cel al 
Casei Albe și pentru că include voice-over în 

engleză demn de inspectorul Clouseau.

transformat în "restez connecte", cu legături spre Facebook, 
Twitter și alte rețele sociale.

A fost creat chiar un site, whiteelysee.fr, în care sunt 
suprapuse similitudinile între cele două portaluri.

Cea mai mare gafă însă este considerată a fi serviciul 
automat al siteului francez de traducere în engleză a CV-ului 
lui Sarkozy, care este considerat un exemplu perfect de 
"frangleză". Elysee a reparat repede greșeala, dar vocea fus
ese deja înregistrată de numeroase siteuri.

- A8 Ancheta din Singapore 
conchide că Ionescu
a fost la volanul mașinii 
implicate în accident

Moartea lui Tong Kok Wai într- 
un accident de circulație, produs în 
decembrie în Singapore, este 
consecința unui act necugetat al fos
tului însărcinat cu afaceri al 
României în această țară, care a fost 
șoferul mașinii implicate în accident, 
a conchis miercuri ancheta 
singaporeză.

Fostul însărcinat cu afaceri al 
României în Singapore, Silviu 
Ionescu, revenit în țară după accident 
, a fost identificat de poliție ca fiind 
șoferul mașinii Audi A6 care a lovit 
trei persoane pe strada Bukit Panjang 
din capitala singaporeză la 15 decem
brie, a conchis ancheta judiciară 
demarată pentru a stabili 
circumstanțele morții uneia dintre 
aceste persoane, Tong Kok Wai,

relatează The Straits Times, în ediția 
electronică.

Tong a murit în spital, la 
aproape o săptămână după accidentul 
din decembrie.

Ionescu a părăsit Singapore 
după trei zile de la accident și a re
fuzat să se întoarcă pentru a participa 
la audierile din cadrul anchetei 
(Coroner's Court hearing), care au 
avut loc în perioada 3-10 martie.

El susține că mașina ambasadei 
României a fost furată în momentul 
accidentului și insistă că nu este vi
novat, afirmând într-o scrisoare 
adresată ministrului de Externe, 
George Yeo, și The Straits Times că 
autoritățile din Singapore au decis 
deja că este vinovat înainte de 
anchetă.

Noul design al elysee.fr este menit a ajuta la rebran- 
duirea liderul francez, la doar o săptămână după ce partidul 

său de dreapta a suferit o gravă lovitură în alegerile re
gionale, iar rata sa de susținere este la un minim istoric.

Cu toate acestea, siteul menit a lansa "Sarkozy 2.0" - 
odată cu începerea celei de-a doua jumătăți a mandatului- a 
primit deja un răspuns sarcastic de la utilizatori, care au sub
liniat

că formatul, fontul, icoanele și stilul fotografiilor sunt 
curios de apropiate de cele de pe whitehouse.gov.

Ambele siteuri au același stil de logo central pe un fun
dal albastru, aceeași grafică cu roșu, alb, albastru,meniu cu 
fotografii și o împărțire a paginii în trei.

Americanul "stay connected" în josul paginii a fost

1

Reducerea dobânzilor de politică monetară a produs
confuzie la bursele din New York și Londra
Reducerea dobânzilor de poli
tică monetară de către băncile 
centrale de la București și Bu
dapesta în aceeași zi a cauzat, 
luni, o confuzie destul de mare 

la bursele de la New York și 
Londra, potrivit cotidianului 

austriac Wirtschaftsblatt.

Americanii și britanicii sunt 
cunoscuți pentru faptul că încurcă nu
mele capitalelor României și'respectiv 
Ungariei, iar luni, confuzia, destul de 
considerabilă, s-a produs în birourile 
brokerilor de la New York și Londra, 
aproape imediat după ce Bucureștiul și 
Budapesta au făcut același lucru: au 
redus dobânda cheie , notează 
publicația. Ambele țări au primit pachete

de finanțare de la Fondul Monekg 
Internațional (FMI) și sunt afectate <■ 
cele mai grave recesiuni economice dl 
ultimii ani. ']

BNR a redus luni dobânda 4 
politică monetară cu 0,5 puncte, la 6,5« 
, nivel minim istoric, după două decizi 
similare în ianuarie și februarie, în urrqî 

cărora rata dobânzii cheie a ajuns de v 
8% la 7%. România are un acord cu
FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde 
euro. Pachetul total de finanțare externă, 
de la Fond, Uniunea Europeană (UE), 
Banca Mondială (BM) și Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și De; 
voltare, este de 19,95 miliarde euro.

Banca Ungariei a anunțat, luni, re
ducerea dobânzii de politică monetară 
cu 0,25 puncte procentuale, la 5,5%, un 
nou minim istoric. Ungaria a primit o 
finanțare similară, de 20 de miliarde de 
euro, din partea FMI, UE și BM la finele 
anului 2008, pentru a evita o prăbușire 
a finanțelor statului.

Jaful secolului a avut loc la Paris
Jurnaliștii cotidianului britanic 

Daily Mail au scris în ediția de mier
curi că hoții, care au găurit peretele 
unei bănci și au furat cutiile de va
lori, ar fi fugit cu 25 de milioane de 
euro. Oficial, însă, autoritățile fran

ceze nu au vorbit încă de 
prejudiciul creat.

Hoții au intrat prin pivnițe în sub
solul agenției Credit Lyonnais din strada 
Operei, în centrul Parisului. Au dat peste 
un paznic pe care l-au imobilizat, înainte 
de a se pune pe treabă."l-au spus că, dacă 
ține la viața lui, să nu se.uite în spate. A 
stat acolo până la șapte dimineața", a de
clarat Shery Kore, unul dintre agenții de 
pază ai instituției. Hoții au golit casetele 
de valori fără să se grăbească. întreaga

operațiune a durat mai bine de 11 ore.
Valoarea pagubelor nu a fost încă 

precizată. Reprezentanții băncii spun că 
nu pot stabili cu precizie ce s-a furat, pen
tru că nu au cum să știe ce păstrau clienții 
în casetele de valori. Cotidianul britanic 
Daily Mail a îndrăznit totuși să estimeze 
valoarea prăzii: înjur de 25 de milioane 
de euro. Motiv suficient pentru ca raidul 
subteran să fie declarat "jaful secolului".
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Minai Mărginean» va fi tată pentru a treia oară
Primul urmaș, Tudor, venea pe lume în 2006, la câteva luni după lansarea ma
terialului de debut al tatălui. Un an mai târziu, a apărut „Și îngerii beau vin ”, 
dar și micuța Bianca. Âcum, soția cântărețului a aflat că este din nou însărci
nată. Și asta la doar câteva zile după concertul de promovare al „Pe sub 
norii de hârtie”, cel de-al treilea album al lui Mărgineanu.

Oglinda care îți arată cum stai cu sănătatea

Oglinzile din sălile de baie vor 
putea în viitor nu doar să re

flecte felul în care arată pose
sorii lor, ci și să analizeze 

funcțiile vitale ale acestora și 
să întocmească veritabile bule
tine medicale pe care să le ex
pedieze prin e-mail medicilor 

de familie.

Tensiunea arterială, greutatea și 
itmul cardiac vor fi toate măsurate și 
rrezentate sub forma unui text scris pe 
iglindă.

Acest model de oglindă va fi 
vat la un evaluator nutrițional, ca- 

d raporteze medicului curent, 
nail, orice schimbare bruscă în 
de sănătate a posesorului.
următorul deceniu, specialiștii 

aptă la apariția băilor conectate 
■netul de mare viteză. Oamenii 

rațiu Mălăele a lucrat la filmul "Poker" 
tini de cei doi fii ai săi

vor putea să intre în contact prin SMS 
cu propriile lor săli de baie, 
transmițându-le comenzi prin care să 
oprească, să pornească sau să adauge 
mai multă apă caldă și spumă în cadă.

Totodată, cercetătorii lucrează 
deja la conceperea unui pat conectat la 
internet capabil să furnizeze posesoru
lui texte scrise, imagini și informații din 
lumea industriei de divertisment sau 
despre vreme.

Aceste idei se regăsesc în proiec
tul "House of the Future", prezentat la 
Ideal Home Show, expoziție anuală 
organizată la Londra, inițiată de cotidi
anul Daily Mail. Proiectul "House of 
the Future" este sponsorizat de Virgin 
Media, primul furnizor de internet de 
mare viteză (ISP) operațional în Marea 
Britanie la 1 aprilie 2000.

In cei zece ani care au trecut de la 
introducerea sa, internetul de mare 
viteză a transformat felul în care bri
tanicii trăiesc, lucrează, fac cumpărături 
sau se relaxează.

Ștefan Bănică Jr știe să prepare 
o omletă minune

Este unul dintre cei îndrăgiți 
artiști de la noi, face muzică, teatru, 
televiziune, iar Ștefan Bănică Jr pare 
neobosit. Și chiar este, pentru că 
atunci când are timp, iese la plimbare 
cu cei mici prin parc.

însă, starul nu se plânge că „este 
atacat de fani sau de paparazzi”, sau 
„că nu poate respira aerul din țară”, 
dimpotrivă, dacă există bun simț „nu 
e nicio problemă , facem o poză. Nu 
ne doare mâna. Dar când nu știm să 
ne purtăm, atunci da, intervine o 
problemă”, a mărturisit vedeta la Eu
ropa Fm.

întrebat însă cum stă la 
bucătărie, Ștefan recunoaște că nu 
este un maestru, însă: „La omletă, te 

sparg. Uite, aici mă laud. Omletă știu 
să fac. Nu pot să dau rețete, e secret, 
nu am cum să spun. Dar sunt bun la 
chestia asta. Acasă gătește de obicei 
Andreea. Nu sunt la dietă, am grijă de 
mine. Nu țin așa să mănânc două 
pastile sau două frunze. N-am chestia 
asta. Am grijă însă. E normal. Din re
spect față de mine și de cei în fața 
cărora mă prezint”, i-a mărturisit 
stand lui Toader Păun.

însă din când în când, cele două 
vedete mai uită de diete și se lasă 
„îndulciți”. Altfel nu s-ar putea ex
plica kilogramele în plus pe care le- 
au afișat în repetate rânduri atât 
Ștefan, cât și Andreea.

Jea mai recentă peliculă a lui 
ergiu Nicolaescu, "Poker", ce va avea 
remiera pe 9 aprilie, beneficiază de 
articiparea actorului Horațiu Mălăele, 
are pentru prima dată este implicat 
itr-un proiect cinematografic alături de 
ei doi fii ai săi, Cristian și Bogdan, 
iformează MediaPro Distribution.

Cristian semnează genericul în 
alitate de asistent de regie, iar Bogdan 
ste inteqnet al lui Titel la vârsta de 20 
e ani, adică al versiunii tinere a per- 
jnajului tatălui său în filmul "Poker".

Horațiu Mălăele declară despre 
aeastă experiență: "A fost o nebănuită 
lirare, pentru că am descoperit în Bog-

- care deși a terminat regia - 

calitățile native ale unui actor abil și 
versatil, iar în Cristian, forța unui regi
zor capabil să manevreze o echipă. Insă 
cel care va veni și va lămuri lucrurile 
va fi viitorul".

Prin Titel Pangică, Horațiu 
Mălăele dă viață, în comedia "Poker", 
unui reprezentant de seamă al lumii in
terlope, mai întâi ca membru al unui 
clan mafiot, iar după un timp, ca șef. 
Este susținut din spate de prietenul său, 
Claudiu, care îl ajută să nu intre în 
pușcărie, măsluindu-i dosarele penale 
pe care le are. Spală bani și nu se dă 
înapoi de la a crea scenarii care să-i 
susțină acțiunea - o creează pe mătușa 
Tamara. Titel este un om parșiv și care 

nu ezită să trădeze pentru a-și atinge 
propriile scopuri. II îndepărtează pe 
Claudiu din funcția de senator, pe care 
și-o cumpără el. îl trădează pe șeful său, 
Agârbiceanu, când acesta este plecat, 
luându-i locul în organizația mafiotă pe 
care o conduce.

în ceea ce privește interpretarea 
personajului Titel, Horațiu Mălăele 
declară: "E un lucru inedit pentru mine, 
pentru că m-am aflat arareori în prea
jma unor asemenea tipologii. E spectac
ulos, e un om de lume nouă, un fel de 
Dinu Păturică modern. E o compoziție 
extrem de ciudată în compoziția extrem 
de ciudată a filmului".

Cea de-a doua comedie din cariera 
regizorului Sergiu Nicolaescu, după 
succesul "Nea Mălin Miliardar", 
"Poker" îi aduce în rolurile principale, 
alături de Horațiu Mălăele, pe Valentin 
Teodosiu, Vladimir Găitan, Ion Rițiu, 
Mircea Diaconu, Jean Constantin, 
Vasile Muram și Cătălina Grama (Jojo).

Din 9 aprilie, filmul "Poker" va 
putea fi urmărit în cinematografele: 
CinemaPRO, Hollywood Multiplex, 
Movieplex, Cinema Timiș (Timișoara) 
și la Cinema City (Cotroceni, Cluj, 
Pitești și Iași), fiind distribuit de Medi
aPro Distribution.

g —
Melanie Griffith și Antonio 
Banderas sunt mai îndrăgostiți 
ca niciodată

Au fost pe marginea prăpastiei 
care să distrugă definitiv căsnicia lor, 
dar iată că necazurile i-au făcut mai 
puternici și i-au unit. Mai ales de 
când s-a aflat că Melanie Griffith a 
fost operată de cancer.

A fost, probabil, momentul în 
care Antonio Banderas a înțeles că 
soția sa chiar avea probleme care nu 
țineau doar de reabilitare. Și, ca un 
adevărat cavaler, actorul care a jucat 
rolul-principal în „Masca lui Zorro” 
a decis să își sprijine soția din toate 
puterile. Mai ales că dragostea dintre 
ei nu dispăruse.

Acum, cei doi arată ca un cuplu 
pe care ți-e mai mare dragul să îi 
privești. Ei și-au petrecut Floriile la 
Malaga, cu fiica lor, Stella, și cu fa
milia starului spaniol. Iar pe când 
priveau de la balcon procesiunea 
religioasă, Melanie Griffith și-a lăsat 
tandru capul pe umărul lui Antonio 
Banderas. Un gest care spune totul 
despre faptul că, prin oricâte încercări 
ți-ar fi ți-ar fi hărăzit să treci, dacă ai 
alături un sprijin o poți scoate la 
capăt.

GLASUL HUNEDOAREI
S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

OFERTĂ 
ABONAMENTE 

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

12 luni - 108 lei

n 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<w o

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

Deva, Calea 'Zarandnlni 150 ( |)N7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvnr)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem corii racle 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pc bază dc bon, 
l.A 7SPĂF ÂRI 
UNA GRATES

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

• CALITATE
Prestăm servlcl curățenie 
A persoane fizice
* persone juritice

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: W.DII-1 5.IM1

Telefon: 0761 - 973.940
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în zorii secolului al-XXI-lea, la Ierusalim, doi oameni ce aparțin 
unor lumi și culturi total diferite se aliază pentru a investiga o desco
perire arheologică ce poate zgudui din temelii fundamentele religiei 
occidentale și totodată fragila pace din Orientul Mijlociu (Prima TV; 
23:15; Misiune în țara sfântă)

? (...) Artistă
“Bunul renume al unei femei se

datorează uneori tăcerii mai

multor

I”

Maurice Chevalier

Arc

Cenușiu

• • •
Dicționar: Str., Oac, Aia.

H

Clama

Aceea

Acut!

Distante Viorel Naghi - Vladimirescu

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Trupe pa
rașutate

Bine 
fixată 
Coco
stârc

A cu
noaște >

Soli din 
cer 

Glas 
pe lac

Haină de 
preoți

Furnicare 
a pielii

înlocuitor 
de cafea

Reali
zatori

Puțini 
stropit 
cu ape 
In file!

Pre
țuire

In brajel
Făzvratit

0’ 30 La prima oră
0â:00> Trezirea la apel! 
09:00 Telejurnal 
09:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 227.) 45' cu 
Benjamin Vicuna, Silvina 

I Acosta, Catalina Artusi
11:15 Fotbal U EFA Champions Lea- 

■ gue(rel.)
12:10 Fabricat în Bucovina
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

H reean serial, 2009, rel. - 39.) 60'

14:45
15:30
16:55
18:00

18:25

Școlar

Veriga

Scaun 
domnesc
Origini

Glas de 
păsări

Pierdut 
pe drum

însu
flețiri

ladă!

Cub 
norocos

Soare 
antic

Raluca 
Neagu

Andreea 
Raicu

Con
structor 
A păzi

Femela 
taurului 

Măria 
Cozma

Fire 
textile 
Tras la 
poartă

IJl;fr]
i w I

19:40 
20:00 
21:10
22:25 
23:00

cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios 
Akzente (magazin cultural) 
Descoperindu-1 pe Haydn 
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 40.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 
Sport
Telejurnal; Sport; Meteo 
Arena publică
Ochiul magic 38'
Dr. House (SUA serial, 2004 - 

5.) 60' cu Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Robert Sean Leonard,

07:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001, rel. - 42.)

I 08: IQ Aripile dragostei (german-aus- 
f , ■ triac film romantic, 2006, rel.)
09:5Q Poate nu știai 
10:00 Telejurnal; Sport 
10:15 Atlas (rel.)

,10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)

i 14:30 Tribuna partidelor parlamen
tare (rel.)

,15:00 împreună în Europa (film edu- 
’ ' cativ)

i 16:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001, rel. - 42.)

1 7:00 Elisa (italian serial, 2003 - 44.) 
18:00 Fotbal - UEFA Champions 

League Rezumatele zilei a 11-a
18:50 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 -217.)
19:20 Cerul din ochii (ăi (german 

dramă, 2006) 89' cu Johanna-
. Christine Gehlen, Michael Von

i Au. Karin Anselm
21:00 Imaginea Succesului
21:30 Dincolo de hartă (documentar) 

45'
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Seraphine (francez-belgian 

dramă biografică, 2008) 125' cu 
Yolande Moreau, Ulrich Tukur, 
Anne Bennent, Geneviive 
Mnich

06:00 Observator
08:00 "Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei
11:00 Benny Hill (englez serial, 

SeS 1969)

'2:00 Plasa de stele (emisiune de di
vertisment, 2010, rel.)

‘13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 
jV comedie, 1987) cu Ed O’Neill, 
• . Katey Sagal, Christina Apple

gate, David Faustino
I 14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs, rel.)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
22:00 Bun de cinste (reality show)

123:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuv:* 
ABIL, ACĂJA, AERAT, AGITAT, APER*

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTĂ! 
PARAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, 
IȚAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚÂ. 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SA 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TA( 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS 
ȚAL, VITĂ.
Petru ARDELEAN-A

4 2 6 5 1
•8 6 5 2 9 3

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

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6

07:00 Știrile PRO TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 La pescuit de miracole (SUA- 

canadian dramă, 2006, rel.) 
12:00 Iisus din Nazareth (italian-en- 

glez dramă, 1977, rel. - 3.) 371' 
13:00 Știrile PRO TV (2009) 
13:45 O vcdetă-detectiv (SUA-cana- 

dian dramă, 2008) cu Tantoo 
: ’ ț Cardinal, Rob Stewart, Colin A.

Campbell, Ryan Cartwright 
<5:45 Iisus din Nazareth (italian-en- 

. glez dramă, 1977 - 4.) 371' cu 
Robert Powell, Anne Bancroft 

17:00 Știrile PRO TV (2009) 
'7:45 Happy Hour (emisiune de di- 

' vertisment, 2007)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Sunt spion (SUA acțiune-co- 

medie, 2002)
22:15 State de România (român serial 

de comedie, 2009 - 85.)
23:30 Știrile PRO TV (2009)

07:30 împreună pentru totdeauna 
(mexican serial, 2008, rel.)

08:45 Cameleonii (mexican film se- 
I :• «, rial de acțiune, 2009, rel.)

10:00 Iubiri (columbian serial, 2006)
11:15 Pagini de viață (2006) 

j 12:30 Pagini de viață (2006)
14:00 Aniela (serial, 2009, rel.)

ii 15:15 Rețeta de ACASĂ
'15:30 Destine furate (SUA, 2007) 
.16:25 Vremea de ACASĂ

16:30 Sărmana Maria (1996)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008)
19:30 Cameleonii (2009)

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

rial de aventură, 2009)
i 22:30 Poveștiri de noapte

23:30 Tena Nostra (brazilian serial, 
1999) cu Antdnio Fagundes. 
Raul Cortez, Ana Paula Arosio

07:00 Camera de râs
07:31 Casă, construcție și design 
08:00 Nimeni nu-i perfect 
08:20 Sport cu Florentina 
09:00 Ying, yang, yo
09:30 Regele Șaman (2003)
10:00 Tarzan (2001 - I.)
10:30 Galileo (rel.) 45' 
11:00 Aida din Arborea 
13:00 Camera de râs
14:00 NCIS: Anchetă militară (SUA

- serial polițist, 2003 - 3.)
15:15 Uite cine gătește! (2010, rel.)
16:15 Trăsniții (srel. - 23.) 45’ 
17:15 Galileo
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport 
19:30 Cireașă de pe tort 
20:30 Mondenii Show
22:00 Focus Monden
22:15 Trăsniții (24.) 45'
23:15 Misiune în țara sfântă (SUA-is 

raelian-german thriller, 2001)

■ 13:05 Jean-Philippe (francez comedie, 2006)
14:40 Horton (SUA film de animație, 2008)
16:05 Indiana Jones și ultima cruciadă (SUA aventură, 1989)

18:10 Agathe Clery (francez comedie, 2008)
20:00 Când mi-am dat scama (SUA film documentar, 2008)
20:40 Doi băieți și multofclc (SUA comedie, 2009)
22:10 Sunshine (englez S.F., 2007) 108’ cu Cillian Murphy, Chris Evans
23:55 Super-răi (SUA comedie, 2007) 114' cu Jonah Hill, Christopher 

Mintz-Plasse, Michael Cera, Seth Rogen

14:15 Veronica Mars (SUA serial, 2004, rel. - 13.)
15:15 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 109.) 
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 9.) 

30' cu Tea Leoni, Darryl Sivad, Tom Verica
ii 17:00 Yu-Gi-Oh! Filmul (japonez-SUA film de animație, 2004) 

19:00 Veronica Mars (SUA serial, 2004 - 14.) 
20:00 în slujba justiției (SUA serial polițist, 2006 -11.) 
21:00 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - III.)

ii 22:00 Urmărire în Tokyo (hong-kong acțiune-comedie, 2000)
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OCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
"'eva

* 0755.999.916

lor manual 2
Vulcan

Telefon: 0755.999.9203

.{exclusiv restaurator)
1

eie de servici 1

■St la tăiat bușteni 2

ner construcții civile, ind., și
:ole 1

inginer producție 2

,5vcvcitor necal. la amb. prod, sub 
praf și granule 2

------------------------------------
necal.la demol.clădiri, zi- 

a, mozaic, faianță I

inc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție

4

necal.la asamblarea, mon- 
pieselor 76

ar I

. autoturisme și camioane
2

zator 7

■ rosar-stivuitor 2

inedoara

•efon: 0755.999.917

barman 1 confecționer asamblor art. textile
5

piele I

spălător vehicule 2

buca tar I

confecționer-asamblor articole
textile 8

coafor 2

confecționer art. din piele și înlo
cuitor 7 

consilier financiar-bancar
10

constructor-montator de structuri
metalice I

cosineticean 2

croitor 3

croitor ștanțator piese încălță
minte 2

cusător piese din piele și înlocui
tori 12 

dulgher (exclusiv restaurator)
2

inginer constructor instalații
1

inginer prelucrări metalurgice
1

îngrijitor clădiri 2

lăcătuș montator I

lucrător comercial 2 

lucrător controlor final 1 

mașinist la mașini pt. terasamente
(ifonist) 4 

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

3

munc.necal în ind. confecțiior
3

manager financiar

ospătar (chelner) 2 

pregătitor pt. încălțăminte și arti
cole tehnice de cauciuc 6

recepționer hotel 1

vanzator 2

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

cosmeticean 1 

dulgherțexclusiv restaurator)
3

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar-betonist 3

forjor mecanic I

macaragiu I

manichiurist I 

mânuitor, montator decor 1 

muncitor necal. la asm bl area pro
duselor solide și semisolide

5

Săpător manual 6

sudor 1

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

muncitor necal.în ind. Confecții
lor 9

vânzător 3

Simeria

Telefon:0755.999.921

brutar 6

dulger restaurator I 

mecanic agricol
4

zidar-pietrar 1

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

ambalator manual I

barman I

brutar 1 

confecționer articole din 
piele și înlocuitor

3

confccționer-asamblcor arti
cole din textile 2

cusător piese din piele și în
locuitor 5 

dulgher (exclusiv restaurator)
2

fierar betonist 2

inginer constructor instalații 
I

instalator încălzire centrală și 
gaze I

lăcătuș mecanic I

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

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

I

operator mase plastice 11 

ospătar (chelner) I

oatiser 1

șofer autocamion,mașină de
marc tonaj 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

îngrijitor clădiri 2 

muncitor necal.la ambalarea 
prod.solide și semisolide

5

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

22

ospătar(chelner) I

Călan

Telefon: 0755.999.924

manager I

manipulant mărfuri 1 

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

munc .necal.în ind. confecții
lor 8

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

o

Ilia

Telefon: 0755.999.926

agent securitate 1

bucătar 2 

lucrător social
1

muncitor necal.la demolare

zidărie,clădiri, mozaic,fa
ianță,gresie I

șofer autocamion/mașini 
mare tonaj I

Petrila

Telefon: 0755.999.928

confecționer plase de sârmă
1

inginer topograf miner
I

munc.nccal. 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

jurisconsult 1
coafor 2

confecționer îmbrăcare volane în>it securitate 1

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 adrcsa:Lukaci Nicolac, O.P. 1, C.P. 122, Deva, 
Hunedoara.

Vând teren intravilan, 2.170 metri pătrați, zona Deva - 700, toate utilită
țile', drum privat. Se poate și reparcela. Preț negociabil. Informații la te
lefon: 0744.539.332.

ntabil, țin evidențe contabile complete. Prețuri negociabile, începând cu 50 
n Pentru clicnții noi, prima lună este gratuit. Tel. 0745.633.575, 0354.881.180 
sa -onta.scrv@yahoo.corn

F îator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, inspec- 
l lecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - PSI-SU 
( gea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751.0254.260.909.

Cumpăr garsonieră în Simeria. Tel: 0735.066.695.

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
MUNICIPIUL PETROȘANI și Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, 

anunță publicul interesat asupra deciziei privind etapa de încadrare a proiectului de 
investiții “EXTINDERE PÂRTII DE SCHI ZONA SLIMA”, propus a fi amplasat pe 
teritoriul localității Petroșani, zona Rusu - Parâng, jud.Hunedoara, titular MUNICIPIUL 
PETROȘANI, de continuare a procedurii cu realizarea evaluării impactului asupra 
mediului.

Documentația care a stat la baza luării deciziei privind etapa de încadrare, poate 
fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara în zilele de luni - joi, între orele 8,00 - 16,30 și vineri 
între orele 8,00 - 14,00 și Ia sediul titularului de proiect: Petroșani, str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, jud.Hunedoara.

Publicul are dreptul să prezinte autorității publice competente pentru protecția 
mediului propuneri justificate pentru a reconsidera decizia luată ca urmare a parcurgerii 
etapei de încadrare în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției prezentului anunț.

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

F "cutăm toată gama de săpături: piscine, fose septice, șanțuri canalizare,fun- 
*0 'i: case și garduri, gropi pomi. Tel. 0741 053 085

p ’-îtabil ofer colaborare part time, fulltime,contabilitate de la „A” la „Z”,in-
- v resurse umane-salarizare, declarații buget.. Tel. 0723 409 007 E-mail: ni- 

jfas@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.

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 Vaidci. Tel 0740.273.734.

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

0721.285.100.

g. DIVERSE

1 Găsit cățelușă lup, sub un an, în zona Zăvoi din Deva. 

Răspunde la numele Gina. Pentru relații suplimentare 
i contactați redacția cotidianului Glasul Hunedoarei.

ând porci între 90 260 kg, vacă gestantă și junincă. Preț negociabil.
iel.0722.775.557.

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- 
nania. Tel: 0723.911.241.

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

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

>eand ouă pentru incubație, găini de rasă Sussex (herminat deschis). Tel. 
26.388.161.

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. 0354.410.537, 0748.395.736.

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.

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

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.

I (text maxim 50 de cuvinte)

I Nume..................................Prenume.........................................
I Strada....................................Nr........Bl................Sc......Ap. ...
î Localitatea........................Județul.............
ț C.I. seria............... nr.................................
| Eliberat de.................. DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

| Semnătura

I
| 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
I centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mail și
I la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
| Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast- 
I fel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, cel de marți - în 
I ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar taloanele din edițiile de joi 
J și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

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

mailto:ni-jfas@yahoo.com


Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhiinedoarei. blogspot. cont/
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Știința debutează pe teren propriu

Echipa de rugby Știința Petroșani va dis
puta, sâmbătă, primul meci oficial, pe teren pro
priu, după revenirea în Divizia Națională, în 
compania omologilor din Timișoara. Spulberată 
de Steaua în prima etapă, 0 - 55, Știința are de 
luat o revanșă în fața spectatorilor, dar mai ales 
a conducerii care a făcut eforturi pentru a le 
asigura jucătorilor condiții cât mai bune. De al
tfel conducerea tehnică a stabilit un program 
mai special pentru acest meci, jucătorii având 
câte două antrenamente pe zi. „Sunt 
nemulțumit de rezultatul din meciul cu Steaua. 
Știam că va fi o partidă grea, dar sincer mă 
așteptam la un meci mai bun. Au fost jucători 
care m-au dezamăgit, dar și jucători care au 
confirmat speranțele puse în ei. Săptămâna 
aceasta echipa va avea câte două antrenamente 
pe zi. Se va face analiza meciului cu Steaua, 
pentru că trebuie să învățăm din greșeli”, a de
clarat președintele Ilie Răscolean. Oficialul 
spune că nu concepe decât victoria în partida 
de sâmbătă. „Nu putem să abordăm meciul 
decât la victorie. Toate echipele din Divizia 
Națională sunt puternice. Vreau ca efortul făcut 
de noi la echipă să fie concretizat și prin rezul
tate. „Normal ar trebui să câștigăm pentru că 
avem avantajul terenului propriu și ar trebui să- 
1 valorificăm. Desigur băieții vor fi motivați și 
cu o primă de joc”, a mai spus președintele 
Științei.

Un sportiv legitimat la Știința are un 
salariu de nouă până la 15 milioane de lei. 
Excepție fac cinci jucători care lucrează și în 
subteran și care au venituri mult mai 
substanțiale. în atare condiții este de înțeles de 
ce rugbistul Ovidiu Henteș a decis, cu numai 
două zile înainte de începerea campionatului, 
să abandoneze sportul de performanță din 
România pentru a pleca la muncă în străinătate.

Cu ocazia sfintei sărbători a învierii Domnului, 
conducerea S.C. Avis 3000 S.R.L și FG Simeria C.F.R 
vă urează sărbători fericite, 
să aveți parte de bucurie și sănătate.

Paște fericit!

produce și comercializează

r mărie tin lemn triplu sin
■șl m fereau» la cea nai huna calitate, 

parchet din lemn de ta a.
paltin sam frasin.

S.C.SILVA LEM VTI’XS.R.L. 
aut (.7ihnfitJfir, nr.illD, cumutiu Ilâniu, 
•*l tun 02 i /22. e-mttih

Cu gălăgie se rezolvă
Litigiul financiar între Minerul Lupe 

UTA se va judeca, astăzi, de comisia naționa 
specialitate.

Cazul a ajuns pe masa membrilor co; 
imediat după declarațiile făcute de preșech. 
Mihai Basarab, care a trimis “săgeți” în direc, 
Adrian Stângaciu.

Imediat după ce a apărut articolul refe 
faptul că Federația nu bagă în seamă cit 
mici, m-a sunat domnul Stângaciu de la Fe»' 
să se scuze.

Eu l-am înțeles că are foarte multă tre; 
acolo ajung mii de memorii, dar când primii, 
trei faxuri pentru un jucător, mă pune pe gâ 
Noi putem fi presați, dar alții nu”, a . 
Basarab.

Minerul Lupeni nu a încasat încă ce 
de euro de la UTA pentru că arădenii au fa 
la Camera Națională de Soluționare a Litign
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