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Editorial
de Ștefan Ciocan

botezători
i numele politicii

Registrul de botezuri de la catedrala ortodoxă 
Hunedoara, seamănă a listă electorală. Și firesc 

naște întrebarea: Ce să caute o fistă electorală în 
erică? Nu am reușit să aflăm răspunsul la această 
ebare. Am aflat însă poveste tristă a câtorva copii 
uși de nași cu nume sonore și abandonați imediat 
iă ce părinții lor spirituali s-au refugiat din fața 
irului, fugind probabil de mirosul fatidic al fu- 
lui de tămâie. Doar doi dintre zecile de politi- 
ni și persoane publice care s-au înghesuit să-și 

arate în public calitățile de buni creștini s-au mai in
teresat ulterior de copiii lor întru Domnul. Este 
vorba despre deputatul Viorel Arion și consilierul 
local din Hunedoara, Tatiana Vasilescu. în rest, nașii 
electorali au uitat să ia de la biserică până și certifi
catele de botez. La ce să le mai folosească? Presa a 
fotografiat, a doua zi tot poporul a luat la cunoștință 
mărinimia lor și apropierea de cele sfinte. Ajunge 
atât! Dar acei copii, majoritatea luați de la orfelinat, 
pentru care poate hainele cu care au fost duși la altar 
sunt cele mai bune veșminte pe care au avut 
vreodată în viață șansa să le poarte, nu reprezintă 
mai mult pentru nașii lor, decât afișele electorale 
rupte de pe stâlpi a doua zi după publicarea rezul
tatelor. Pentru ei, pentru cei care pun mai presus de 
morală campania electorală vreau să citez din unele 
texte sfinte.

Sfântul Botez este taina prin care omul, prin 
întreita afundare în apă sfințită de către preot, în 
numele Prea Sfintei Treimi, dobândește iertare de 
păcatul strămoșesc și de toate păcatele făcute pînă 
atunci, se naște din nou duhovnicește și se face 

membru al Bisericii lui Hristos. Botezul este numit 
și "ușa tainelor," pentru că numai prin botez de
venim fii ai lui Dumnezeu după dar, și putem primi 
și celelalte Sfinte Taine. Botezul este întemeiat de 
Mântuitorul prin cuvintele: "Mergând, învățați 
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh ..." (Matei 28, 19). 
Nașul este părintele sufletesc al celui nou botezat. 
Prin botez el devine rudă duhovnicească și 
povățuitor spre Hristos al finului său, având o mare 
datorie față de acesta. Adică să-l supravegheze cum 
crește în credință, dacă este adus regulat la 
biserică, dacă.știe rugăciuni, dacă se spovedește și 
se împărtășește cât mai des și dacă părinții lui 
trupești îi dau educație creștinească. Apoi însuși 
nașul trebue să-l sfătuiască mereu pe calea 
credinței, să-i dea cărți sfinte, să-l ducă pe la bis
erici și mănăstiri și să poarte grijă de el toată viața. 
Orice naș de botez, ca și de nuntă, trebuie să fie un 
bun creștin ortodox, să fie om de biserică, cu viată 
duhovnicească exemplară și să fie cununat.

Cine a avut ochi să citească...
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RețHB-zilei

Ciulama 
de ciuperci

Ingrediente:
2 linguri cu vârf de făină
6 linguri de ulei
2 conserve de ciuperci tăiate
200 ml zeamă de la ciuperci
100 ml lapte
sare, piper

Mod de preparare:
Se amestecă făina cu uleiul 

până obțineți o pastă. Se 
amestecă continuu la foc mediu 
până începe să se coloreze ușor. 
Se stinge cu zeama de la ciu
perci și cu laptele. Se adaugă 
sare și piper după gust.

Se amestecă ca să nu se 
prindă de fund. Se mai adaugă 
zeama, daca este nevoie, până 
ajungeți la consistența dorită. 
De regulă trebuie să fie ca o 
smântână foarte groasă. Se 
adaugă ciupercile și se mai 
amestecă 2 minute. Se servește 
fierbinte cu mămăliguță.

Poftă bună!
k_____________ 7

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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Pomenirea Sfinților Apostoli Anstarh, 
Pud și Trofim i------- ;------ ,
Sfântul Apostol Aristarh era 
din Tesalonic (Fapte 20, 4). 

El a mers cu Apostolul Pavel 
în Asia, la Efes, la Colose și 
la Roma (Coi 4,10, Filimon 
v. 24) unde a stat cu Pavel și 
în temniță. Ajuns episcop în 

Apameea Siriei, până la 
adânci bătrâneți, a adus pe 

mulți la cunoștința Evanghe
liei

Sfântul Pudens este pomenit 
de Sfântul Apostol Pavel în Epis
tola lui, a doua către Timotei, 
unde zice: "închină-se vouă și Pu
dens" (II Tim. 4, 21). Acest Sfânt 
Pudens era dregător în sfatul 
Romei, bărbat dreptcredincios, 
care a primit în casa lui pe Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel, precum și 
adunarea credincioșilor. Casa lui 
s-a prefăcut, după aceea, în 
biserică și se numea

"Păstorească", sau "Pudentiana" 
după numele lui. Acolo, Sfântul 
Petru lucra cele sfinte.

De Sfanțul Trofim, pome
nesc și Faptele Apostolilor 
(Fapte, 20,4) dar și Sfântul Pavel, 
în Epistola sa a doua, către Timo
tei, zicând: "Pe Trofim l-am lăsat 
bolnav în Milet" (II Tim. 4, 20). 
Acesta era din Efes și, împreună

cu Pudens și cu Aristarh, a însoțit 
pe Apostolul Pavel, în toate 
călătoriile sale în Asia, Grecia și 
în Iudeea (Fapte, 21, 29). Iar la 
sfârșit, adică la tăierea lui Pavel 
de către Nero în Roma, au fost 
tăiați și acești trei Apostoli ai 
Domnului, Aristarh, Pud și 
Trofim, împreună cu Sfântul 
Pavel.

Neptun îți aduce noroc la bani. 
Mulți dintre voi pot să se bucure de 
un succes financiar excepțional. Pen
tru alții se poate să apară o mărire de salai 
în familie lucrurile sunt mai calme decât pe
acum.

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

Saturn influențează negativ sec- 
torul sănătății. Găsești proteine în Ta 
iaurt și brânză proaspătă. Trebuie să- ‘ J 
ți recuperezi energia, altfel există ris
curi de probleme cu circulația sap«”" 
tensiunea și musculatură.

Acasă atmosfera este tensionată 
și există riscul unor accidente care 
vor stârni și mai multă animozitate. 
Unii nativi vor întâlni o persoană im
portantă pentru viitorul lor.

în dragoste dă frâu liber imagina- LZ 
ției. Nu lăsa rutina să intervină în 
cuplu. Relațiile cu părinții sunt bune. ™ 
Dacă ai copii, s-ar putea ca unul din
tre ei să te anunțe că se căsătorește.

Ai prieteni care te cunosc bine și 
care încearcă să-ți ridice moralul. 
Este bine să fii răbdător, cu atât mai

15 aprilie
de-a lungul timpului

1755: Poetul, jurnalistul și lexicograful britanic 
Samuel Johnson a publicat "Dicționarul limbii en
gleze"

1912: Scufundarea transatlanticului "Titanic" in 
O. Atlantic (1.517 decese din 2.223 pasageri)

1941: începe greva minerilor din Valea Jiului, 
Scare îngreunează aprovizionarea armatei antonesclene 
S’ a trupelor germane aflate în țară

1944: Al Doilea Război Mondial: Primul bom- 
. 'bardament de noapte al aviației britanice asupra 

României: 83 de bombardiere Wellington atacă 
’^gTumu-Severin

1947: înființarea Filarmonicii "Banatul" din 
■pimișc
Eu 1971: La Porțile de Fier, este conectat la sistemul 
«Energetic național primul hidroagregat, de producție 
HBânească

S-au născut:
1452: Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și 

arhitect italian renascentist (d. 1519)
1707: Leonhard Euler, matematician și fizician 

elvețian (d. 1783)
1873: Henry James, scriitor american (d. 1916)
1879: Theodor Capidan, lingvist român (d. 1953)
1935: Gheorghe Firea, muzicolog român
1938: Claudia Cardinale, actriță italiană
1946: Șerban Popa, artist în sticlă și pe textile, sta

bilit în Canada

mult cu cât nu suporți deloc critica. 
Unele fricțiuni cu o prietenă foarte apropi 
te enervează.

Nu încerca să rămâi pe poziții și jr 
să refuzi să cedezi chiar și atunci când “ “ 
e vorba despre niște detalii insigni- •* 
fiante. 1>. ?

Comemorări:

în relațiile de dragoste nu te juca 
cu focul. Chiar dacă ai reușit mereu 
să redresezi situația, nu înseamnă că 
așa va fi mereu. O asociație îți va so
licita serviciile, în special din punct d

Bancurile zilei
© © ©
- Ioane, tu știi ce-i ăsta?
- Ce-i, Gheorghe?
- Benoclu, bă! Vezi cu el 

departe. Aseară te-am văzut 
cum ai făcut dragoste cu 
nevastă-ta.

- Du-1, bă, înapoi, e de
fect, eu aseară am fost la 
Baia Mare.

Badea Gheorghe pleacă 
la cosit. Spre seară, este găsit 
leșinat de niște vecini, este 
stropit cu apă și, după un 
timp, omul își revine:

- Ce-i, bade Gheorghe? 
Ești bolnav? De ce-ai leșinat?

- De foame.
- De foame? Da1 lelea 

Mărie nu ți-o pus de mân
care?

© © © ■ Ba mi-o pus pită și

1865: Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al SUA 
(n. 1809)

1893: Petru M. Câmpeanu, filolog (n. 1809)
1938: Cesar Vallejo, poet peruan (n. 1892)
1969: Victoria Eugenie de Battenberg, nepoata 

reginei Victoria a Marii Britanii, regină a Spaniei (n. 
1887)

1990: Greta Garbo, actriță suedeză (n. 1905)
1994: Sabba S. Ștefânescu, geofizician român (n.

al reprezentării acesteia, ca purtător dc .uc

E nevoie să schimbați ceva în 
modul în care lucrați, pentru că nu 
mai dați randamentul de altădată. 
Amintiți-vă care au fost condițiile de
muncă în care v-ați simțit cel mai în lai
dumneavoastră și încercați să le recreați!

1902)

slană, da' mi-am fost uitat 
brișcă acasă.

© © ©
Gheorghe își înmor

mântează soacra. Vine omul 
acasă și, când să deschidă 
poarta, îi pică o țiglă în cap, 
la care Gheorghe, contra
riat, zice:

- Deja ai ajuns?

Ion și Gheorghe se în
tâlnesc la un colț de stradă, 
întreabă Ion pe Gheorghe:

- Unde meri, mă?
- Nu știu! Da' tu unde 

meri, mă?
- Nu știu!
- No, atunci hai p-aci că- 

i mai aproape...

© © ©
© © ©

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

începi să reevaluezi ce-ai realizat j. 
până acum și măsura în care cele rea- I 
lizate exprimă într-adevar valorile în - 
care crezi.

Astrele te ajută să faci alegeri 
bune în materie de cumpărături sau 
de plasamente. Ai putea chiar să dis
cuți cu bancherul tău înainte de a lua vreo
târâre.
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g Senatorul Iulian Urban (PDL) a inițiat o propunere legislativă pentru 
modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților fi senatorilor 
potrivit căreia parlamentarii care absentează la 50% din ședințele de 
plen să fie sancționați prin pierderea mandatului în Legislativ,
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Botez de mântuire cu nași de mântuială
Zeci de bebeluși din centrul de plasament 
din Hunedoara, au fost implicați fără voia 
lor într-o campanie populistă prin care po
liticienii și-au fabricat o imagine electorală 

de oamenii cu frică de Dumnezeu, 
generoși și grijulii față de orfani.

O grămadă de politicieni au nășit copii 
abandonați într-un spectacol mediatic ce a 
avut loc în anul 2003. Au trecut șapte ani 

de atunci și în „cei șapte ani de acasă” 
mulți dintre părinții spirituali nu și-au mai 

văzut niciodată finii

Orfanii, cărora soarta părea să le mai acorde o 
ă de a avea copilăria fericită, au avut parte de un 
abandon. Nașii dș botez au uitat de legământul

făcut în fața lui Dumnezeu de îndată ce au ieșit din 
biserică. Majoritatea politicienilor care s-au afișat pub
lic în fața altarului, și mai cu seamă în fluxul mediatic, 
cu pruncii în brațe nu pot să ofere detalii despre finii 
lor. Preoții care au oficiat taina botezului la orfanii 
aleșilor sunt dezamăgiți de atitudinea deloc creștinească 
a nașilor. Mai mult, preoții susțin că „politicienii nici 
măcar nu au binevoit să ridice certificatele de botez care 
atestă faptul că sunt nașii micuților orfani.”

Conservator 
cu indiferența

Liderul conservatorilor hunedoreni a bifat medi
atic mai mulți fii spirituali însă habar nu are de soarta 
lor. Petre Mărgineanu nu își mai amintește nici măcar 
numele vreunui fin dobândit în scop electoral. „Nu îmi 
aduc aminte cum îi cheamă pe copii. M-am mai intere
sat de ei în următorii doi ani de la botez, dar apoi am 
pierdut legătura. Știu că doi dintre ei au fost înfiați...” 
ne-a declarat Mărgineanu. (într-adevăr, unul din copiii 
botezați în ziua în care s-a apropiat președintele PC per
iculos de mult de cristelnița a fost adoptat, dar acela este 
fh.uî Tatianei Vasilescu).

Orice naș
își are nașa

Nașii electorali „unși cu toate alifiile” au știut să 
iasă finuț din încurcătură și au deturnat discuția despre 
fini spre soțiile lor. Primarul Mircia Muntean a trecut 
repede peste deruta provocată de o întrebare la care nu 
se aștepta. „Da...îmi aduc aminte de botez! Era un 
copilaș tare drăguț! Era un băiat, nu? Era de la centrul 
de plasament pentru copii cu dizabilități din Hunedoara. 
Știu ca avea un nume ciudat.... Soția mea îl știe. Acum 
doi ani l-am căutat la cămin...” a spus Mircia Munteanu. 
(într-adevăr numele copilului este unul mai neobișnuit, 
dar „finuțul” primarului este în realitate o finuță și se 
numește Sedruța Brăstaș. Din păcate nici primarul nici 
„primărița” nu și-au făcut timp să ia de la biserică cer
tificatul de botez al copilei.)

Senatorul Cosmin Nicula a ieșit onorabil din 
încurcătură și - spre deosebire de Mircia Muntean - își 
mai aduce aminte de numele finei sale. „Normal că îmi 
amintesc de Alina! Am mers de sărbători împreună cu 
familia la centrul de plasament ca să o vedem, dar mai 
multe detalii despre fată știe soția”, a spus Cosmin Nic
ula.

Fără număr, 
fără număr...

Nicolae Schiau, fostul primar al municipiului 
Hunedoara, își amintește de botez, dar nu își mai 
amintește de numele finuțului, Iosif. „în 2005 am fost 
naș de botez la un copil, din cei trei aduși la biserică, 
de la centrul de plasament din Hunedoara. Nu am ținut 
legătura, deoarece fiind cu nevoi speciale și cu un pro
gram aparte, posibilitatea de a comunica cu copilul este 
destul de greoaie. în 2007 sau 2008 am fost din nou naș 
de botez pentru patru copilașii ai unei familii cu 
posibilități materiale reduse. Ionuț, avea doi ani când 1- 
am botezat. Am fost aproape de el timp de vreo doi ani, 
vizitându-1 dar treptat s-au răcit legăturile. Eu sunt bu
curos că i-am creștinat pe acești copii și consider că mi- 
am făcut datoria de naș de botez”, a afirmat Nicolae 
Schiau.

Nași care
nu și-au uitat finuții

Dintre politicienii contactați, Tatiana Vasilescu, 
consilier local al municipiului Hunedoara, s-a dovedit 
a fi la curent cu ceea ce se întâmplă cu finul ei. 
„Băiețelul pe care l-am botezat în anul 2003 se numește 
Daniel Ionașcu. După botez am continuat să mă in
formez despre situația lui și am contactat mereu asis
tenta matemală la care este în grijă. L-am și văzut pe
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micuțul Danielcât timp a locuit în Vețel și mai apoi în 
Valea Jiului. De vreun an și jumătate, copilul stă mai 
mult în Constanța la părinții asistentei matemale și de 
atunci nu am mai vorbit cu el...”, a afirmat Tatiana 
Vasilescu.

Și deputatul Viorel Arion s-a interesat de finul său. 
,Am botezat un băiețel, Marco. De Crăciun și de Paști 
mereu am dus daruri pentru finul meu dar și pentru 
ceilalți micuți de la orfelinat. Acum trei ani, când soția 
și fiica mea l-au căutat pe micuț la centrul de plasament 
am aflat că fusese adoptat și de atunci nu mai știm nimic 
de el. îmi pare rău că cei din conducerea căminului ne- 
au refuzat să ne spună cine l-a luat în plasament. Zic ei 
că așa sunt regulile.”, ne-a mărturisit Viorel Arion.

Georgiana Giurgiu

g Spre aducere aminte
Nași Fin
Nicula Cosmin și Simona Alina - Dorina
Doda Anemona Iosif - Dorin
Dan Nicolae-Robert și Alexandra David - Emanuel
Bobora Mircea și Mihaela Ana-Maria-Diana
Simion Ion și Viorica Antonel
Rudeanu Ioan-Andrei și Aurora Ana-Maria
Stoian Ioan-Nicolae și Mirela Alexandra
Muntean Mircia și Livia Sedruța
Ebner Nicoleta și Flavia Luis - Nicolae
Schiau Nicolae și Niculina losif
Arion Viorel și Romanița Marco

“Apaprod” i-a lăsat din nou 
pe sec pe hunedoreni

„ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ” 
anunță:

Organizarea unei campanii de combatere a dăunătorilor (rozătoare) pe 
digurile și barajele din administrația sa, pe teritoriul localităților: Aurel Vlaicu, 

Gelmar, Pricaz, Turdaș, Foit, Bobâlna, Deva, Sântandrei, Brănișca, Ilia, 
Bacea, Brâznic, Săcămaș, Lăpușnic, Stretea din județul Hunedoara, 

în perioada 15.04.2010 - 30.04.2010,
folosind substanțe toxice cu caracter persistent.

In acest sens, atențiuonăm deținătorii de animale că este interzis cu 
desăvârșire pășunatul pe aceste terenuri.

Administrația Bazinală de Apă Mureș nu-și asumă nici o răspundere privind 
pagubele ce ar putea surveni ca urmare a nerespectării acestei avertizări.

Organizarea se efectuează împreună cu S.C. FITOCOM S.R.L., 
Târgu - Mureș.

Oamenii s-au trezit și ieri dimineață 
fără apă la robinete deși conducerea 

“Apaprod” a promis că miercuri di
mineață alimentarea cu apă a orașu

lui va fi reluată. Reprezentanții 
“Apaprod” se scuză spunând că nu 

au finalizat lucrările la conducta ma
gistrală care deservește mai multe lo

calități din județul Hunedoara.

“Datorită (noi am spune “din cauza” că e 
de rău, n.red.) deplasărilor de teren de pe traseul 
conductei de aducțiune, care a creeat probleme 
complexe în asmablarea tubului din oțel, nu s- 
au putut finaliza lucrările la această lucrare în 
timpul previzionat de noi”, precizează Victor 
Arion, directorul general al “Apaprod”. Sistarea 
furnizării apei reci , peste termenul anunțat a 
creat probleme deosebite nu doar cetățenilor, ci 
și Spitalului Județean Deva și Centrului de 
Dializă. Salvarea a venit din partea pompierilor

hunedoreni care au venit în sprijinul unităților 
sanitare. Pompierii au făcut opt transporturi de 
apă cu o cisternă a cărei capacitate este de 6.000 
de litri pentru ca pacienții să nu simptă criza
apei.

Ultimul comunicat de presă transmis de 
„Apaprod” anunța că vom avea apă de miercuri 
de la ora 21, însă nici de această dată nu s-au 
ținut de vorbă.

Maria Bulz



Tăiere ilegală de frasin în 
comuna Ribița

Ziua Porților Deschise” la Biblioteca Județeană
Biblioteca Județeană organizează în perioada 19-22 aprilie, „Zilele Bibliote
cii”, prilej cu care vor fi deschise două expoziții: ’’Biblioteca pe înțelesul tu
turor” și „Biblioteconomie și știința informării”. în cadrul manifestărilor 
vor fi prezentate ziare și reviste de odinioară. el

Pirații șoselelor vor rămâne, vremelnic,
Un bărbat de 61 de ani 

din comuna Ribița a fost sur
prins marți de polițiștii Servi
ciului de Ordine Publică după 
ce a tăiat ilegal doi arbori din 
specia frasin. Polițiștii i-au în
tocmit dosar de cercetare 
penală bătrânului. Lemnul, 
aproximativ șase metri cubi 
de lemn în valoare de 2.300 de 
lei, a fost confiscat.

Amendă pentru braconaj 
pe Mureș

Marian G. de 50 de ani 
din municipiul Deva și Puiu 
G. de 42 de ani din Timișoara 
au fost prinși în cursul zilei de 
marți de polițiști în timp ce 
pescuiau în râul Mureș, în pe
rioada în care pescuitul este 
interzis. Cei doi au fost 
sancționați cu amenzi în val
oare de 600 de lei.

Autoutilitară răsturnată 
pe DN66

Un bărbat din Petroșani, 
beat și fără permis auto, a con
dus o autoutilitară pe care a 
reușit să o răstoarne în afara 
șoselei. Accidentul rutier a 
avut loc marți seara, la ieșirea 
din localitatea Baru pe DN66. 
Autoutilitara care rula din 
direcția Baru spre Petroșani s-

fără mașini
Pirații șoselelor riscă să ră
mână fără mașini dacă sunt 

prinși făcând transport ilegal 
de persoane, potrivit noile re
glementări ale ordonanței de 

urgență privind combaterea pi
rateriei în transportul rutier de 

călători

Multe dintre firmele care 
furnizează servicii de transport în 
comun lucrează în prezent doar la 
60 la sută din capacitate, pe de o 
parte - din cauza crizei economice 
și, pe de altă parte - din cauza 
taximetriștilor “pirați” care le 
“suflă” clienții din stațiile de auto
buz. Deși “pirații” practică aceleași 
prețuri ca și transportatorii legali, 
metodele lor de a racola clienți se 
pare că sunt mult mai eficiente.

Ordonanța prevede ca trans
portatorul care furnizează servicii 
fără a avea autorizații să piardă timp 
de șase luni dreptul de a utiliza au
tovehiculul, să îi fie reținute de 
polițiști plăcuțele și certificatul de 
înmatriculare. Acestea vor fi 
înapoiate proprietarului după ce va 
achita amenda.’’Firmele de trans
port de persoane sunt aproape de 
moarte. Dacă nu se vor da exemple 
clare în care cei care încalcă legea 
să fie sancționați noi vom ajunge în

colaps. Lucrăm la jumătate din ca
pacitate iar costurile sunt aceleași. 
Mulți dintre călători sunt acum în 
șomaj și nu mai folosesc transportul 
în comun pentru că nu mai merg la 
serviciu. Am făcut o propunere la 
Consiliul Județean Hunedoara de a 
reduce frecvența unor curse, pentru 
că nu avem suficienți călători. în 
plus fenomenul piraților are o am
ploare foarte mare. Călătorii îi 
preferă pe pirați deoarece nu se mai 
opresc în stații deci se scurtează 
timpul în care ajung la destinație, 
ignorând siguranța lor. Pirații nu se 
vor speria atât timp cât organele 
abilitate nu vor lua măsuri. Dispar 
pe timpul controalelor și reapar în

stațiile de călători imediat după”, a 
precizat Aurelian Berevolski, pa
tronul unei firme de transport.

„Aplicabilitatea 
ordonanței o vom 
vedea în timp”

Actul normativ îi privește și pe 
cei care fac transport în comun în 
regim de închiriere, fără a deține 
autorizație de transport. Și în acest 
caz polițiștii rutieri vor reține 
plăcuțele de înmatriculare și certifi
catul autovehiculului.

“Ordonanța este benefică, 
deoarece persoanele care transportă

ilegal călători nu conferă siguranță 
călătorilor, nerespectând normele 
legale. în plus nu este corect ca 
transportatorii legali să aibă 
suferit deși ei sunt cei care plătesc 
impozite. De la începutul anului am 
declanșat o acțiune de combatere a 
pirateriei și pe care o continuăm dar 
nu acționăm la vedere, pentru că nu 
vrem rezultate spectaculoase, ci să 
punem legea în aplicare. 
Monitorizăm permanent Deva, 
Valea Jiului și Hunedoara. Dar 
aplicabilitatea ordonanței o vom 
vedea în timp”, a declarat comisarul 
șef Dan Micu.

Maria Bulz
a răsturnat pe partea dreaptă a 
direcției de mers. Daniel K..,
în vârstă de 29 de ani, s-a ales 
cu răni superficiale. El a fost 
transportat la Spitalul 
Orășenesc Hațeg unde a fost 
testat cu aparatul alcooltest. 
Aparatul a indicat o 
concentrație alcoolică de 
0,53mg/1 alcool pur în aerul 
expirat. Polițiștii i-au întocmit 
lui Daniel K. dosar de cerc
etare penală pentru conducere 
fără permis și cu o alcoolemie 
peste limita legală admisă.

Maria Bulz

Violatorii șantaj iști au ajuns în instanță
Trei persoane dintre care una 
minoră au fost aduse în fața 

instanței, la Tribunalul Hune
doara, pentru viol și pornogra

fie infantilă. Ședința s-a 
desfășurat cu ușile închise de
oarece victima a fost audiată 

de instanță.

Ciprian Brusturean de 30 de 
ani, Mihai Feier de 20 de ani și

Darius Mursa de 17 ani nu re
cunosc învinuirile iar apărătorii 
lor încearcă să le schimbe în
cadrarea juridică din viol în act 
sexual cu un minor.

Ei sunt acuzați că au violat o 
adolescentă de 14 ani și au înreg
istrat imaginile pe telefoanele mo
bile. Cu filmul respectiv ei au 
șantajat-o pe fată pentru a nu 
spune celor apropiați sau 
polițiștilor ce i s-a întâmplat.

Violul a avut loc în luna ian

uarie a acestui an, în apropierea suspecții riscă să facă 20 de ani de 
unei păduri situată în comuna Vața închisoare.
de Jos.

Dacă vor fi găsiți vinovați Maria Bulz

ANUNȚ PUBLIC ANUNȚ PUBLIC
♦

ANUNȚ PUBLIC
♦

SC CORVIN FOTOVOLTAIC SRL, cu sediul în lo
calitatea Hunedoara, str.Theodor Aman, bl.13, ap.5, sc.l, 
anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului 
PUZ - “Instalație fotovoltaică de producere a energiei elec
trice” în localitatea comuna Ghelari, 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.l, în termen de 
18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
SC CORVIN FOTOVOLTAIC SRL, titular al proiectu
lui, anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Constru
ire instalație fotovoltaică de producere a energiei elec
trice, cu puterea de 6,4 KW și branșament la rețeaua 
electrică” situat în comuna Ghelari, sat Ghelari, f.n., 
jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hune
doara, din Deva, str.Aurel Vlaicu nr.25, de luni până joi 
(8 - 16,30) și vineri (orele 8-14).

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

SC DGT RIELA TURISM SRL, anunță publicul interesat că în cadrul 
etapei de încadrare privind proiectul “Construire restaurant cu specific local 
Șoimuș, județul Hunedoara” situat în localitatea Bejan, comuna Șoimuș, 
jud.Hunedoara, s-a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare 
și emiterea Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site-ul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara (www.apmhd.ro).

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hune
doara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 
8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara, din 
Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, timp de 5 zile lucrătoare de la 
apariției anunțului.

http://www.apmhd.ro
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Ministrul Muncii, Mihail Șeitan, a declarat miercuri că 
majorarea punctului de pensie la 45 % din valoarea sala
riul mediu brut pe economie nu este sustenabilă, precizând 
că nu va susține amendamentul în plen.
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Nesimțirea autorităților pute

Drumul ca un cimitir de animale
Cadavrele animalelor de pe 

'rumurile publice putrezesc pe 
■arosabil. Priveliștea este dez- 
ustătoare pentru participanții 
a trafic iar hoiturile devin un 
șal pericol pentru motocicliști.

Pe șosele din județ, zeci de ca- 
ivre de animale zac pe carosabil pen- 
u că cei responsabili de ecarisarea 
iselelor nu își fac datoria. Neavând 
ieori posibilitatea de a evita leșurile, 
>f< sunt nevoiți să treacă cu roțile 
itomobilului peste animalele moarte

până când acestea sunt făcute una cu 
asfaltul, grăbindu-le astfel procesul de 
descompunere. Pentru motocicliștii 
care nu le pot evita în timp util, ca
davrele sunt generatoare de accidente.

Cine este 
responsabil?

Cadavrele animalelor „înmormân
tate” pe asfaltul șoselelor aflate în 
administrația primăriilor ar trebui să fie 
colectate de firma care se ocupă de 
salubritate.

„In Deva și pe tot teritoriul admin
istrativ al primăriei noastre responsabil 
de colectarea cadavrelor este serviciul 
de gospodărire. Dacă se fac sesizări cei 
de S.P.l.G.M se deplasează cu o mașină 
specială și preiau cadavrul în vederea 
incinerări”, a declarat Cosmin Costa, 
viceprimarul municipiului Deva.

Animalele moarte pe drumurile 
naționale și pe cele județene putrezesc 
pe carosabil. Administrația Drumurilor 
Naționale nu se consideră responsabilă 
de colectarea animalelor moarte. „Noi 
nu avem voie să ridicăm leșurile 
deoarece nu dispunem de echipamentul 
adecvat și nici nu putem pretinde de la 
muncitori să se expună la riscuri. Une
ori când adunăm gunoaiele de pe mar
ginea drumurilor luăm și animalele

moarte și le aruncăm lângă șosea. Nu le 
putem lua la district și să le ținem acolo 
până vine mașina de la salubritate”, a 
declarat Ovidiu Bule, reprezentant al 
Drumuri Naționale SDN Deva. Pe dru
murile județene lucrurile stau la fel de 
prost.

„Nu avem prevăzut în contractul 
de administrare a drumurilor județene 
să colectăm cadavre de animale. Acest 
lucru de face se către organe special
izate și nici contract cu astfel de firmă 
nu avem încheiat. Nu deținem echipa
ment adecvat pentru acest lucru. Cine 
este responsabil de colectarea ani
malelor moarte...este o întrebare la care 
în momentul de față este greu de 
răspuns”, a spus Pompiliu Crai, director 
al societății Drumuri și Poduri Sa.

Unde-i lege 
e și tocmeală

Conform legislației privind 
reglementările de neutralizare a 
deșeurilor de origine animală, Autori
tatea Națională Sanitară Veterinară prin 
Direcția Sanitar Veterinară și pentru 
Protecția Alimentelor (DSVPA) Hune
doara este instituția abilitată să verifice 
modul de respectare a legii.

Veter'', arii pot aplica sancțiuni 
contravenționale cuprinse între 300

RON și 2.000 RON, dar până în prezent 
nu a fost aplicată nici o amendă.

„Drumurile naționale și cele 
județene se află în administrarea Com
paniei Naționale de Drumuri. Ei sunt 
cei responsabili și pentru igienizarea 
șoselelor și a porțiunii de un metru de- 
o parte și de alta a carosabilului. Acest 
lucru nu se poate face parțial. Compa
nia de drumuri trebuie să aibă încheiat 
contract cu o firmă de ecarisare care să 
se ocupe de colectarea deșeurilor. Dru-

marii au în grijă un sector de drum și 
fiecare trebuie să administreze zona 
arondată. Animalele moarte prin acci
dentare nu necesită investigații din 
partea Direcției Sanitar Veterinară. 
Până acum nu am aplicat sancțiuni dar 
pe viitor vom lua măsuri”, a declarat 
Mihail Rudeanu, director DSVPA 
Hunedoara.

Irina Năstase

•ppte mii de fermieri au primit 
ați banii pe 2009 de la APIA

Deși vaccinul este obligatoriu
Bebelușii nu pot fi vaccinați împotriva TBC-ului

De la 1 martie Agenția de Plăți și 
ervenție pentru Agricultură (APIA) a în- 
out campania de primire a cererilor de plată 
V schemele/ măsurile de sprijin pe 
>> ,ă pe anul 2010. Până în prezent au 
ius cereri de subvenționare un număr de 
;te 10.500 fermieri, dintre cei 12.665 
gramați în această etapă.

Până la data de 17 mai, termenul limită 
depunere a cererilor, sunt așteptați să so
te subvenții un număr de aproximativ 
500 fermieri. „Zilnic se prezintă în jur de 
) de fermieri care sunt ajutați de angajații 
;tri să-și delimiteze terenurile pe suport dig- 
. Până în prezent au fost digitizate 
031,65 hectare. Este foarte important ca 
icitanții să se prezinte la data stabilită, dar 
:ă nu vin la acea dată sunt reprogramați”, 
Iară Veronica Borungel, director coordona

tor al APIA Hunedoara.
Tot în această perioadă APIA efectuează 

plățile restante pentru anul 2009 reprezentând 
30 la sută din subvențiile prin SAPS, dar și 
pentru crescătorii de animale prin programul 
de Plată Națională Directă Complementară 
(PNDC). “Pentru anul 2009 avem 21.909 fer
mieri eligibili la plată pentru o suprafață de 
140.000 hectare. Până acum s-au efectuat 22 
de tranșe de plată, în jur de 7.000 de fermieri 
fiind plătiți integral. Au avut prioritate 
deținătorii de teren arabil, care sunt și cultiva
tori. Urmează plățile pe agro-mediu”, a spus 
directorul APIA Hunedoara. De luni începe și 
campania de primire a cererilor pentru 
subvenția prin PNDC pe anul 2010, acordată 
crescătorilor de bovine și ovine-caprine.

Cătălin Rișcuța

Societate comercială din Deva 
angajează inginer

cu experiență pentru întocmirea devizelor și documentațiilor pentru licitații 
în domeniul construcțiilor.

Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 
itr. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon: 0254/234.448.

Societate comercială din Deva 
angajează inspector personal 

pentru întocmirea documentațiilor pentru autorizații firmă 
și puncte de lucru.

Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 
tr. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon: 0254/234.448.

".C

Societate comercială din Deva 
angajează 

paznici bază piscicolă

Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 
tr. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon: 0254/234.448.

Vaccinul împotriva tubercu
lozei, care se administrează 

bebelușilor în primele zile de 
viață, lipsește cu desăvârșire 

din spitalele din județ. Și asta 
după ce la începutul anului 
vaccinul a fost oprit în depo
zite deoarece avea termenul 

de valabilitate expirat

Deși este inclus pe lista vac
cinurilor obligatorii pentru 
bebeluși, vaccinul împotriva tuber
culozei nu se poate efectua, cel 
puțin pentru moment. în spitalele 
hunedorene, vaccinul se mai 
găsește în cantități foarte mici, 
doar în unele unități care au și 
secție de maternitate.

„Nu am primit încă dozele de 
vaccine împotriva tuberculozei și 
nici nu știm când se va întâmpla 
acest lucru. La nivelul județului, 
avem nevoie de aproximativ 20 de 
mii de doze pe care, de altfel, le- 
am și solicitat Ministerului 
Sănătății”, a declarat directorul 
Autorității de Sănătate Publică 
Hunedoara, Dumitra Ștefan.

Fără riscuri majore

Vaccinul împotriva tubercu
lozei trebuie administrat copiilor 
în primele cinci zile de la naștere. 
Totuși, potrivit directorului ASP

Hunedoara, nu există riscuri ma
jore în cazul în care acesta nu este 
administrat la timp.

„Copiilor cărora, din diverse 
motive, vaccinul nu le este admin
istrat sunt mai predispuși la 
îmbolnăvirea cu acest virus. în 
cazul lor, părinții trebuie să fie 
foarte precauți și să nu-i lase să 
interacționeze cu oameni care 
suferă deja de această boală. Nu 
există alte riscuri la care este expus 
un copil neimunizat împotriva tu
berculozei”, a declarat Dumitra 
Ștefan.

Vaccinarea BCG (sigla bacilului 
lui Calmette și Guerin, inventatorii

vaccinului) este inclus printre 
vaccinările obligatorii, potrivit pro
gramului național se imunizare.

Vaccinul BCG se administrează 
în doză unică, nou-născuților cu greu
tatea la naștere mai mare de 2,5 kilo
grame, între vârsta de 2-7 zile și 2 
luni, dacă se poate chiar în materni
tate. La vârsta de 13-14 ani se poate 
administra o noua doză de vaccin 
BCG, dacă rezultatul testării la 
tuberculină este negativ. Potrivit 
specialiștilor, vaccinul nu provoacă 
decât ușoare reacții locale.

Bolile de piele și stările de imun- 
odepresie constituie contraindicații 
ale acestei vaccinări.

Andreea Lazăr



Ne puteți citi pe internet la
http://glasulhunedoarei.blogspot.com/

Legenda lacului blestemat
îtt urmă cu 45 de ani autoritățile hunedo- 

rene strămutau întreg satul Cinciș pentru a 
amenaja un lac de acumulare. Peste 150 

de familii au fost obligate să-și părăsească 
casele și să-și construiască altele. Iar 

atunci când apele au început să acopere 
satul, două biserici au căzut „pradă ” nou

lui lac, cu cimitire cu tot.

La foarte scurt timp sătenii au început să observe 
fenomene ciudate. „Oile nu se apropiau de lac iar în 
miez de noapte se vedeau, uneori, spiritele celor morți 
care bântuiau pe suprafața lacului. Nu mai vorbesc de
spre furtuni iscate din senin în mijlocul lacului. Era 
clar pentru toată lumea că lacul Cinciș era blestemat”, 
povestește povestește Ionel Crâznic localnic.

Dispariții 
misterioase

Anii au început să se aștearnă încet-încet peste 
lac. în perioade de secetă nivelul apei începea să scadă 
iar turla uneia dintre bisericile aflate la 25 de metri sub

apă, ieșea majestuasă la suprafață. Oricine trecea 
atunci prin zonă își făcea cruce și se îndepărta grăbit. 
„Nu puteai să vezi așa ceva fără să te cutremuri. 
Sătenii veneau pe malul lacului și își plângeau morții 
îngropați în cimitirele acoperite de ape. Și blestemau 
fără încetare” își amintește Costin Mărcuș.

Au urmat apoi alte întâmplări care au generat 
legende. „Aproape în fiecare an cineva se îneca iar ca
davrul nu mai ieșea niciodată la suprafață. îmi am
intesc că prin anii 70 s-a înecat un fotbalist iar 
autoritățile de atunci au făcut eforturi disprate să-i re
cupereze cadavrul. Scafandrii care coborau pe fundul 
lacului ieșeau la suprafață îngroziți. Povesteau despre 
șerpi și despre faptul că era întuneric beznă. Unul din
tre ei care a ajuns în zona unde se aflau cimitirele a 
ieșit la suprafață și nu a mai scos un cuvânt. A stat in
ternat la Spitalul de nebuni aproape un an”, își 
amintește Ionel Crâznic.

Ultimul caz

Anul trecut lacul Cinciș și-a mai trecut pe „răboj” 
o victimă. Paul Bama. Un vicecampion național la 
caiac -canoe în vârstă de 13 ani. Băiatul s-a înecat în 
timpul unui antrenament când o furtună iscată din 
senin i-a răsturnat canoea.

"Cerul era senin, apa deosebit de liniștită. în mai 
puțin de cinci minute nu vedeam la 100 de metri. Am 
apucat să-l observ pe Paul. Era foarte aproape de mal. 
Valuri de un metru înălțime îl aruncau dintr-o parte in 
alta", povestea atunci antrenorul Gavrilă Drăgoi.

Au urmat o serie de căutări diperate ale trupului 
canotorului. Echipa de scafandri condusă de senatorul 
Onaca a încercat, fără rezultat, să găsească trupul lui 
Paul. A urmat apoi o echipă formată din 11 scafandrii, 
membrii ai „Asociației Scafandrilor Profesioniști din 
România, „lacul are aproximativ 30 de metri 
adâncime. E greu pentru că sub apele lacului este un 
sat întreg. Sper totuși să-l găsim pe băiat. Am recuperat 
cadavre din Marea neagră nu cred că vor fi probleme 
aici” spune Marian Dinu unul dintre scafandri. Cu 
toate acestea trupul lui Paul nu a fost găsit. Nici măcar 
previziunea conform căreia vremea caldă va crea un 
fenomen care îl va ridica la suprafață nu sa adeverit. 
Lucru care face ca legenda lacului blestemat să se 
pcpctueze în timp.

Cum a apărut 
satul Cinciș

Satul Cinciș, prin cnejii (mici suverani locali) săi, 
a avut strânse legături de rudenie cu familia Corvinilor. 
Localitatea este menționată în documente de la 1360. 
Satul a fost strămutat în 1962, când apele lacului 
Cinciș au acoperit vechea vatră, pe care se găsea și o 
biserică din secolul al XV-lea. Se spune că numele sat
ului se trage din expresia românescă "Cinci inși" - 
Cinciș. Cei "cinci inși" au întemeiat satul, făcându-și 
cinci case. Se mai spune că cei cinci (bunicul, fiul și 
trei nepoți) erau luptători viteji și l-au salvat pe 
împăratul lor din prinsoarea turcilor, într-o luptă dată 
la locul numit astăzi "Poiana Turcului. Drept urmare, 
ei au primit ca răsplată, plaiul Cinciș. Biserica de pe 
fundul lacului datează din anul 1360. Unul dintre 
preoții care au slujit aici, Popa Stan, a făcut parte din 
armata lui Mihai Viteazul. Următorii preoți, Mihai si

David Popovici, au fost sfințiți în Țara Românească în 
1782 de Filaret, viitorul Mitropolit al Țării Românești.

Din 1943, până acum, biserica satului a fost 
slujită de o singură familie: Rudeanu, în care preoția 
se transmite din tată în fiu, familie ce își are rădăcinile 
în sat. Primul a fost Anton Rudeanu și a slujit peste 40 
de ani. Longevitatea apostolatului familiei Rudeanu în 
Cinciș e dovedită și de faptul că loan Rudeanu, tatăl 
lui Anton, a fost primar timp de 35 de ani. lulia 
Rudeanu, mama sa, este strănepoata lui Petru Ungur, 
primul preot cu studii din Cinciș (1831-1837). Preotul 
Anton Rudeanu este strănepotul unui mare haiduc: 
Horea Rudeanu, care a luptat pentru drepturile iobag
ilor din Munții Poiana Ruscăi.

Urme arheologice

în prima vatră a satului Cinciș, Siliște (cuvânt de 
origine slavonă, care înseamnă "loc unde au fost 
așezări omenești"), au fost descoperite unelte din co
muna primitivă. Tot pe teritoriul Cincișului, în 1935, 
au fost găsite statui de piatră datând din perioada daco
română, reprezentând un bărbat în togă și două femei. 
Pe teritoriul bisericii și în curtea școlii, săpăturile au 
scos la iveală obiecte de ceramică din timpuri 
străvechi. Aceste situri arheologice sunt acum sub ape. 
în școala din satul vechi a fost amenajat un muzeu cu 
statui de piatră din epoca daco-romanâ, capete de sta
tui, o râșniță din aceeași epocă, cioburi de ceramică 
străveche a Mării Panonice, foraminiere și radiolari 
aflați în stratul de argilă din albia Pârâului Valea 
Limpede, o măsea de mamut în greutate de 5,50 kilo
grame, o colecție de cochilii aflate în piatra din dealul 
Cornului, ciocane de piatră (unelte ale omului primi
tiv). în ’62, exponatele au fost duse în Deva și 
București. Biserica din Cinciș a ridicat însă un muzeu 
al satului și speră să aducă acasă toate aceste dovezi 
istorice "strămutate".

Andreea Demian
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Săcărâmbu fără aur dar cu aer curat
Timp de mai bine de două sute 
de ani, destinul satului Săcă
râmbu a fost strâns legat de 

exploatarea minereului de aur 
care, la un moment dat, în

semna, împreună cu Hondolul 
și Certejul, unul dintre cele 
mai rentabile complexe mi

niere din Europa.

Istoria spune că între 1748 și 
1876, de. aici s-au extras mai mult de 40 
de tone de aur. Se spune că, demult, 
loan Ormindean, țăran din satul Nojag, 
umblând prin pădurile de sub muntele 
Cetrașului, a găsit întâmplător un loc în 
care prețiosul metal ieșea la suprafață. 
Și că ar fi simțit nevoia să 
împărtășească și altor consăteni imensa 
bucurie ce-1 va fi inundat, îndemnându- 
i: „Hai să cărăm !” Și că această 
exclamație ar fi dat naștere toponimicu
lui Săcărâmbu. Că va fi fost în adevar 

a, e greu de știut. Fapt este că, o dată 
cu această descoperire, soarta oame
nilor și a locurilor s-a schimbat, nimic 
nu a mai fost ca înainte.

Privite acum cu liniștea pe care 
numai trecerea timpului ți-o dă, acele 
vremuri îți aduc în minte febra 
căutătorilor de aur. în scurt timp, local
itatea a început să se-nfiripe și, pentru 
că rezervele erau mari și de o calitate 
nemaivăzută, oamenii au început să 
construiască. Cu siguranță, munca la 

mină era foarte grea și tot atât de sigur 
era și faptul că a-ți dura o așezare pe o 
pantă „ca pe casă” era tot atât de greu. 
Energia oamenilor venea însă din adân
curi și se descătușa odată cu scoaterea 
aurului și argintului Ia suprafață.

Din tot același motiv, în 
Săcărâmbu au venit și coloniștii ger
mani, care, pe lângă faptul că erau 
mineri, mai erau și meșteri pe deasupra, 
așa cum le stă bine nemților. Au venit 
și maghiari și exista, la un moment dat, 
o comunitate de evrei.

S-au construit biserici, fiind puține 
locurile în care, pe o suprafață atât de 
mică, coexistau în spirit trei sau patru 
confesiuni. S-a construit și o școală de 
minerit, care timp de mai bine de 70 de 
ani a funcționat neîntrerupt, până în 
1906.

Periodic, se organizau târguri 
mari, la care țăranii de la șes își 
aduceau bucatele, știind că vor scoate 
prețuri bune. Se poate spune că-n acele 
timpuri era bine.

Apoi, cum de multe ori se- 
ntâmplă, vremurile s-au schimbat. 
Sclipirile de odinioară au început să se 
estompeze, oamenii au început să 
obosească și să nu mai viseze. Cu tim
pul, s-au resemnat și peste sat a început 
să-și arunce umbra nepăsarea. Ca într- 
un semn de rău augur, o biserică a fost 
trăsnită, rămânând o ruină. în jurul 
întâmplării, oamenii au iscat legende 
pentru a explica acest lucru 
înspăimântător și nemaiauzit.

Nimeni nu știe exact când și din ce 

cauză exploatarea aurului s-a stins. 
Satul a rămas multă vreme în paragină, 
multe case năruindu-se.

în anii din.urmă s-a „descoperit” o 
altă bogăție: aerul curat. Drept pentru 
care orășenii au început reconquista, 
clădind vile somptuoase printre case 
măcinate de timp. Oamenii locului, 
atâția câți mai sunt, au învățat foarte re
pede că interesul mare pentru o palmă 
de pământ face ca prețul, ce ar părea as
tronomic în alte părți, să fie socotit 
corecț. Pentru că aici, într-adevăr, se 
simte aerul tare și farmecul locurilor te- 
nvăluie. Din sat și de pe piscurile care- 
1 înconjoară, se deschide panorama ce 
cuprinde valea Mureșului, valea Straiu
lui, culminând înspre sud cu giganții 
împietriți - Retezatul și Parângul. Satul 
este străjuit de vârful Cetrașului, de 
unde se deschide panorama Apusenilor 
și de vârfurile Gurguiata, Maglea și 
Măcrișului.

Șerpuind, drumul duce în capul 
din sus al satului, de unde continuă prin 
pădure. Pe aici se merge spre satul 
Codru, a cărui izolare ar fi mai bine să 
rămână învăluită în mister, cum spun 
unii, și continuă spre Geoagiu și Balșa, 
după ce trece de „Baia lui Boca”.

Cu gândul la trecut și cu sentimen
tul straniu pe care ți-1 dă povestea ursu
lui care doarme pe comoară, pătrunzi 
înțelesurile adânci ce-ți vin în minte 
când afli că o bunică ce a trăit aici, 
ajunsă la venerabila vârstă de 95 de ani, 
a trăit întreaga sa viață fără să supere pe 
nimeni și fără a se supăra pe nimeni.

Andreea Demian
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CFR Călători oferă servicii de entering si organizări de evenimente 
CFR încearcă să iasă din criză organizând nunți, botezuri sau parastasuri. 
La cererea clientului, asigură chiar și lăutari la evenimentele pe care le or
ganizează. în prezent, la noua activitate lucrează zece persoane. Această so
cietate de catering poate fi chemată oriunde în țară.

Un român ce deținea un bordel 
în Irlanda a amenințat o femeie 
cu înfometarea

Polițiștii au fost cu ochii pe cei care nu respectă pietonii

Un român în vârstă de 37 de ani 
din Dublin, suspectat că ar deține un 
bordel, a amenințat o prostituată că o 
lasă să moară de foame dacă nu 
atrage mai mulți clienți, potrivit Tri
bunalului din Dublin.

Mihai Șelaru, în vârstă de 37 de 
ani, este acuzat că ar fi adus în Ir
landa două femei din România pentru 
a practica prostituția, după ce le 
promisese că le va ajuta să lucreze ca 
menajere.

Românul a pledat nevinovat 
pentru încurajarea prostituției, ad
ministrarea unui bordel și obținerea 
de venituri în perioada 3-11 septem
brie 2009 de pe urma femeilor pe 
care le obliga să se prostitueze într- 
un apartament din Dublin.

Potrivit anchetatorului Patrick 
McGrath, fotografiile femeilor erau 
publicate pe site-ul Escort Ireland, iar 
clienții puteau să le sune pe femei 
pentru a se întâlni cu ele și a întreține 
relații sexuale.

O româncă în vârstă de 26 de 
ani a declarat în instanță că Șelaru i-

a spus că îi alungă clienții deoarece 
plânge mereu și că îi aduce ghinion. 
Ea a fost amenințată că dacă nu-i 
aduce venituri din prostituție, nu va 
primi mâncare. De asemenea, femeia 
a mărturisit că l-a întâlnit pe Șelaru 
în România prin intermediul soțului 
ei și că îi promisese că îi va obține un 
loc de muncă în Irlanda ca menajeră, 
câștigând circa 300 de euro pe 
săptămână. Ulterior, Șelaru a plătit 
biletele de avion și a obținut un 
apartament în Dublin.

După ce a locuit alături de o altă 
femeie câteva zile în apartament, un 
bărbat pe nume Brian a venit să le 
facă poze pentru site-ul pentru dame 
de companie. In acel moment a 
conștientizat că va fi obligată să se 
prostituteze. Ea a fost fotografiată în 
lenjerie intimă și fără sutien, cerându- 
i-se apoi 250 de euro pentru activarea 
profilului acesteia pe site. Ulterior a 
fost sunată de un bărbat pentru a 
întreține relații sexuale. Femeia a fost 
plătită cu 130 de euro pentru jumătate 
de oră de sex.

Numărul mare de accidente cu vic
time, de pe trecerile de pietoni, i-a deter
minat pe polițiști să ia măsuri. Miercuri, 
timp de opt ore, de la ora 12:00 până la 
20:00, polițiștii au fost cu ochii pe cei 
care nu îi respectă pe pietoni.

De la începutul anului, 17 oameni 
au murit și 150 au fost răniți pe trecerea 
de pieton. Numai marți, doi oameni au 
fost accidentați mortal pe zebră. O femeie 

a fost călcată de o betonieră la Iași, 
iar la Craiova un bărbat a fost omorât de 
un taximetrist. Imaginile surprinse de 
camerele de supraveghere sunt șocante.

în cazul din lași, femeia a încercat 
să ajungă la gară și a trecut strada în fugă. 
A fost lovită, însă, de betoniera care toc
mai plecase de la semafor.

Polițiștii au crezut inițial că femeia 
a traversat pe culoarea roșie a semaforu
lui. Ulerior, însă, ei au revenit asupra 
declarațiilor după ce au văzut imaginile 
surprinse de camerele de

supraveghere.Femeia a murit la spital la 
câteva ore după ce a fost transportată în 
stare gravă.

Un alt accident mortal a avut loc în 
Craiova. Un bărbat a fost lovit de un taxi 
în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. 
Potrivit polițiștilor, șoferul nu a acordat 
prioritate de trecere pietonului, în urma 
impactului acesta decedând pe loc.

în cadrul acțiunii de miercuri, care 
se desfășoară la nivel național, polițiștii 
de la Rutieră au verificat dacă șoferii 
acordă sau nu prioritate pietonilor 
angajați în traversarea străzilor prin locuri 
semnalizate și marcate corespunzător. 
Polițiștii au folosit mijloace de supraveg
here a traficului și de măsurare a vitezei 
autovehiculelor.

Șoferii care vor fi surprinși că nu 
respectă dispozițiile legale riscă să 
rămână Iară carnet.

Acțiunea polițiștilor are ca scop pre
venirea producerii evenimentelor rutiere

și conștientizarea șoferilor asupr? 
riscurilor la care se expun și îi expun p<j 
ceilalți participant la trafic, dacă nu 
acordă prioritate.

Facebook este presat să introducă 
un „buton de panică” pe paginile sale

Organizația Child Exploitation 
and Online Protection a cerut Facebook 
să introducă un buton de „panică” viz
ibil pe toate paginile sale, după ce a 
rețeaua de socializare a dezvăluit cea

Salariile celor din
administrația locală și a 
cadrelor didactice vor crește

Ministrul Muncii, Mihai Șei
tan, a declarat, marți, la 

Râmnicu Vâlcea, că salariile 
de bază ale lucrătorilor din 
administrația locală și cele 
ale cadrelor didactice vor 

crește, după ce Guvernul va 
analiza fondul de salarii pe 
care îl are la dispoziție în 

prezent, precizând că nu vor 
fi creșteri mari.

"în prezent, facem o analiză 
la nivel de Guvern, să repartizăm 
diferența dintre fondul de salarii 
pe care îl avem la dispoziție în 
bugetul de stat de anul acesta, 
comparativ cu fondul de salarii pe 
care l-am cheltuit deja în luna ian
uarie, către structurile sociale care 
au avut de suferit din punct de 
vedere salarial", a declarat Mihai 
Șeitan.

Ministrul a făcut referire la 
două categorii sociale în mod spe
cial. "Este vorba de cei care 
lucrează în administrația locală și 
cei care lucrează în învățământ. 
Vom împărți această sumă pe cat
egorii sociale, încât să facem o 
majorare a salariilor de bază, cu 
sumele pe care le avem la 
dispoziție, nu să le dăm sub forma 
de sporuri, care sunt un fel de 
drepturi necuvenite", a precizat 
ministrul Muncii.

Mihai Șeitan a mai spus că

Ministerul de Finanțe va finaliza 
acest calcul în curând, dar a pre
cizat că nu vor fi creșteri salariale 
foarte mari.

"Asta nu înseamnă neapărat 
că toată lumea o să câștige consis
tent. Unii vor câștiga mai puțin, 
alții mai mult, dar toată lumea o 
să aibă o majorare de salarii din 
zona respectivă. Evident, eu posi
bilitatea pe care statul și-o poate 
acorda, în limita bugetară de anul 
acesta, cu 5,9% deficit", a afirmat 
ministrul.

Sindicaliștii din învățământ 
au declanșat, în ultima perioadă, 
mai multe proteste față de dimin
uarea salariilor personalului nedi
dactic și didactic auxiliar ca
urmare a aplicării Legii salarizării 
unitare.

y

mai mare campanie cu privire la secu
ritatea online.

Facebook a fost criticat de către 
experții în protecția copilului și de către 
poliția din Marea Britanie pentru că nu 
iau suficiente măsuri pentru raportarea 
abuzurilor sexuale.Rețeaua de so
cializare a răspuns, printr-un comunicat 
de presă, că peste 23 de milioane de uti
lizatori din Anglia pot acum că ra
porteze abuzuri sau comportament 
inadecvat, direct la Child Exploitation 
and Online Protection Center (CEOP) 
și către alte organizații de protecția a 
copiilor, cu ajutorul sistemului imple
mentat pe site, conform cnn.com.

Jim Gambie, directorul executiv al 
centrului CEOP a declarat însă că se

așteptau la un asemnea răspuns de Ic 
Facebook. După o întâlnire cu directorii 
site-ului, Gamble a spus că mai multe 
probleme critice au rămas fără re
zolvare, cel puțin momentan. Una din
tre soluțiile cele mai ușor de 
implementat ar fi introducerea unui 
buton de panică care să permită ra
portarea imediată a persoanelor sus
pecte.

„Am spus întotdeauna că un buton 
trebuie să fie pe prima pagină a fiecărui 
profil pentru ca cineva să poată inform^ 
imediat un specialist în protecția' 
copilului care poate lua o decizie 
corectă”, a declarat un purtător de cu
vânt al CEOP.

Taximetriști vor fi amendați daca abordeaza 
clienții în interiorul aeroportului

Taximetriștii care abordează clienți în interi
orul aeroportului vor fi amendați cu o sumă 
cuprinsă între 500 lei și 1.000 lei, a decis Guvernul 
prin ordonanța de urgență privind combaterea pi
rateriei în transporul rutier de persoane, adoptată, 
luni, la solicitarea confederației patronale din 
domeniu, conform Mediafax.

Legislația în vigoare interzice abordarea 
clienților în interiorul aeroportului de către 
taximetriști sau interpuși, fără însă ca amenda să 
fie stabilită și pentru astfel de fapte.

Noile amenzi vor fi cuprinse înte 500 - 1000 
de lei.
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Două cântărețe au devenit primele artiste din China amendate pentru ca au făcut 
playback, potrivit unei noi legi, emise la doi ani după ce un artist care a făcut 
acest lucru în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Ia Bei
jing a stârnit criticile lumii întregi.
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Spectacolul în onoarea actorului Florin Piersic 
s -a amânat pentru toamnă

Spectacolul care îl sărbătorește pe 
Florin Piersic și cei 50 de ani de carieră 
a acestuia - programat inițial pe 16 
aprilie - a fost amânat pentru 29 sep
tembrie, la Sala Palatului din București, 
informează organizatorii, vreaubilet.ro.

Motivul amânării este programul 
încărcat al celor implicați în spectacol.

Biletele achiziționate pentru spec
tacolul de vineri rămân valabile pentru 
reprezentația din toamnă, însă cei ce nu 
doresc păstrarea lor își pot recupera 
contravaloarea acestora lor în perioada 
15 aprilie - 15 mai, de la Magazinul 
Vreau Bilet din Unirea Shopping Cen
ter.

Spectacolul "Florin Piersic și 
in. vații săi" a mai fost prezentat pfe 23 
martie și a avut loc cu sala plină.

La spectacolele care marchează 50 
de ani de la debutul carierei lui Florin 
Piersic sunt prezenți, în calitate de 
invitați, actori și cântăreți precum: 
Draga Olteanu Matei, Alexandru 
Arșinel, Corina Chiriac, Stela Popescu, 
Nae Lăzărescu, Vasile Murariu, Ileana- 
S a Ionescu, Rodica Popescu- 
B..unescu, Jean Constantin, Dorel 
Vișan, Emilia Popescu, Nicolae 
Caragea, Fantasy Band, Dumitru 
Fărcaș, Monica Anghel, Ovidiu Ko- 
momic, OK Band, Mirabela Dauer, 
Mădălina Manole, Andra, Octavian Ur- 
sulescu și Szoby Czeh.

Mihaela Rădulescu a fost gazda

spectacolului aniversar din martie.
Florin Piersic, născut pe 27 ian

uarie 1936, în Cluj, este unul dintre cei 
mai importanți actori români de teatru 
și film. Unul dintre cele mai cunoscute 
personaje pe care le-a interpretat în film 
este Mărgelatu. El a jucat în filme pre
cum "Ciulinii Bărăganului" (1957), 
"Neamul Șoimăreștilor" (1964), 
"Haiducii lui Șaptecai" (1970), "Zestrea 
Domniței Ralu" (1971), "Colierul de 
turcoaze" (1985), "Fix alert" (2004) și

"Eminescu versus Eminem" (2005).
Printre spectacolele de teatru cele

bre în care a jucat Florin Piersic se 
numără "Zbor deasupra unui cuib de 
cuci", "Oameni și șoareci" și "Străini în 
noapte".

Florin Piersic a primit numeroase 
distincții, printre care premiul pentru 
întreaga carieră la Festivalul 
Internațional de Film Transilvania 
(TIFF), în 2009, și Medalia de Aur a 
Artelor Transilvane, în același an.

Universitatea
Cambridge oferă 
cursuri de dans la bară

Membrii unei prestigioase asociații 
de studenți a Universității Cambridge vor 
putea iua cursuri de dans la bară, în câteva 
săli în care sunt organizate, de aproape 
două secole, conferințe internaționale la 
care participă oameni politici din lumea 
întreagă.

Reprezentanții Cambridge Union 
Society, considerată una dintre cele mai 
vechi și mai prestigioase societăți 
studențești din lume, au anunțat că mem
brii săi de sex feminin vor putea lua în 
curând cursuri de dans la bară, practicat 
de obicei de animatoarele din cluburile de 
striptease.

Popularitatea acestui dans, care 
necesită calități atletice și acrobatice, este 
în creștere în multe țări, odată cu 
înmulțirea cursurilor ce se adresează pub
licului larg, grație virtuților fizice cu care 
este creditat dansul la bară - dezvoltarea 
musculaturii și a rezistenței.

Cursurile, al căror cost este două 
lire sterline (2,26 euro), vor avea loc în 
Blue Room, sala de conferințe unde Cam
bridge Union Society a primit, de la 
înființarea sa, în 1815, zeci de 
personalități și numeroși șefi de state.

Fostul premier britanic Winston 
Churchill, fostul președinte american 
Theodore Roosevelt și premierul indian 
Jawaharlal Nehru au ținut discursuri în 
Blue Room.

"Considerăm că astfel de cursuri 
reprezintă un mijloc prin care femeile pot 
să se emancipeze, dar și o modalitate 
originală de a face sport și de a se amuza 
cu alte fete", a declarat purtătoarea de cu
vânt a acestei asociații.

"Nu vedem nimic degradant în fap
tul că o femeie inteligentă și independentă 
își dorește să învețe, în condiții re
spectabile, un anumit tip de dans", a 
adăugat aceeași sursă.

Oana Roman e temătoare cu privire la viitor Steven Seagal e acuzat 
de hărțuire sexualăAre 33 de ani, o relație cu un manechin mai tânăr 

cu zece primăveri, dar se plânge de singurătate. Oana 
Roman, căci despre ea este vorba, anunță că nu și-a în
tâlnit încă sufletul pereche.

O imagine există, însă nu am găsit acel bărbat în re
alitate! Cred că nu îl găsim niciodată de fapt, dar e fru
mos măcar să visăm”, explică fiica fostului 
prim-ministru al României.

In ciuda faptul că a fost o fată băiețoasă - urca în 
copaci, pe acoperișurile caselor și juca „lapte gros” în 
clasă -, Oana se consideră acum o femeie foarte 
pasională. Definește dragostea drept „înțelegere, comu
nicare, tandrețe, un sentiment de siguranță, de împlinire, 
de cumuniune cu celălalt” și „dorința de a te trezi în 
fiecare dimineață în brațele celuilalt”, dar spune că, în 
momentul de față, este confuză din punct de vedere 
amoros.

„Cel mai mult mi-e frică de singurătate”, continuă 
vedeta, încheind pe un ton optimist. „Peste zece ani, sper 
să fiu sănătoasă, iubită, liniștită și, mai ales, sper să fiu 
mamă”...

Steven Seagal a fost acuzat de 
hărțuire sexuală de către una dintre fos
tele sale angajate, care susține că actorul 
american obișnuia să o trateze ca pe o 
"jucărie sexuală" în perioada în care a lu
crat pentru acesta.

Potrivit documentelor oficiale de
puse la tribunal, fostul model Kayden 
Nguyen l-a dat în judecată pe Steven 
Seagal pentru hărțuire sexuală, trafic de 
came vie și concediere abuzivă.

Potrivit acestei plângeri, semnată 
de Kayden Nguyen, actorul american a 
angajat "două însoțitoare tinere din Rusia 
care erau Ja dispoziția lui 24 de ore din 
24 pentru satisfacerea nevoilor lui sexu
ale".

Kayden Nguyen susține că, după ce 
a fost angajată de Steven Seagal, actorul 
a agresat-o fizic, "punându-și mâinile sub 
fusta ei și apoi atingându-i sânii", iar apoi 
"a apucat-o de picioare".

Potrivit aceleiași plângeri, actorul 
american i-ar fi spus după acest incident 
"să își amintească de clauza de 
confidențialitate" din contractul p<? care 
îl semnase: "Nu ai voie să spui nimănui".

Până la ora publicării acestei știri, 
agentul de presă ai actorului Steven Sea
gal nu a comentat informațiile publicate 
de Sky Showbiz.

Steven Seagal, născut pe 10 aprilie 
1952, este actor, producător și scenarist, 
el jucând în numeroase filme dc acțiune. 
Actorul este, totodată, maestru în artele 
marțiale japoneze, având centura neagră 
cu 7 dani în stilul aikido. Filmele în care 
a jucat au avut încasări totale de peste 
923 de milioane de dolari pe plan mon
dial. Steven Seagal este un cunoscut mil
itant pentru protecția mediului, un 
activist pentru drepturile animalelor și un 
susținător al mișcării pentru 
independența Tibetului.

GLASUL HUNEDOAREI

O OFERTĂ

ABONAMENTE
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei

12 luni -100 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

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Galea 'Zarandulni 15O(I>N")
(Ieșirea spre Simerta, lângă Vnlvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem eoniracic
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

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

Cfienlii Gdetli primesc,
pe bază dc bon,

LA7SPĂIĂRI
UNA GRATIS

Program de fuitcțîonare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica.- O9.OO-15.1MI

• CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm ser viei curățenie
1 persoane fizice
* persone jurltice

vreaubilet.ro
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Detectivul Nick Curran (Michael Douglas), de la poliția din 
San Francisco, investighează moartea unei foste vedete rock și 
descoperă că acesta fusese înjunghiat de 31 de ori de o femeie 
cu care întreținuse relații sexuale.
(Pro Cinema; 22:00; Instinct primar)

Ghicitoare... Reconstituire
- într-o încăpere sunt patru Inși, 

din care numai unul lucrează!

Ce este?!

• Trei parlamentari și un

...................................... I

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Stăpâniri

Greutate

Emo
ționat 

Versuri 

>
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însem- 
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>
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>

Căpriță

V
>

V

Sau
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Potrivită

ȘșJ
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< 
in

5

ar8 4-910 I 1
> V

Dicționar: Iți, Icar.

Avantaj

Eliberat 
din funcție 

>

Amețitor 
A apărea 

în fire!

Strân
geri^ 

Cap gol!

urne 
posesiv

Estom
pată

Boli de 
ficat

V

Tub gol!

Maga
zine de 

cărți

Baston

Ase 
lamenta 

> V

Punct 
cardina

Sărbă
toarea 
unirii

Bun la 
reluări

Probă 

Din 
Italia

> V

între
bare

V

Ase 
așeza

O'Ob Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Centrul de frumusețe (italian
07:30 La prima oră serial, 2001 - 51.)
08.00 Trezirea la apel! 08:10 Mathilde (german dramă,
09.00 Telejurnal 2005, rel.)
09:15 Trezirea la apel! 09:45 învingătorii
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti- 10:00 Telejurnal; Sport

nian serial, 2008 - 235.) 10:15 Berlin, Berlin (german serial,
11:15 Miezul zilei (magazin de diver- 2002, rel. - 73.)

tisment, rel.) 10:45 întâlnire pc 2
12:15 Călător pe viață (rel.) 12:00 Telejurnal
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 12:45 Popasuri folclorice (2008)

reean serial, 2009, rel. - 49.) 60' ’4:30 Tribuna partidelor parlamen-
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, tare (rel.)
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 15:00 împreună în Europa

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 16:00 Centrul de frumusețe (italian
14:45 Pur și simplu delicios serial, 2001, rel. - 51.)
15:30 Akzente (magazin cultural) 17:00 Elisa (italian serial, 2003 - 51.)
17:00 Interes general (talk show, 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-

2000) ■ . mânia
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 18:15 Berlin, Berlin (german serial,

Loto 6/49 și Noroc 1 2002, rel. - 73.)
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 50.) 60' cu
18:45 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 223.) 25'
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go

19:20 Moștenire cu bucluc (SUA co
medie, 1996) 93'

19:40 Sport 21:00 Imaginea Succesului (emisiune
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo de divertisment, 2009)
21:10 Arena publică 21:30 Dincolo dc hartă (documentar)
22:25 Ochiul magic 38' 45'
23:00 Dr. House (SUA serial, 2004 - 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

7.) 60' cu Hugh Laurie, Lisa 23:10 Regula celor 100 de mile (SUA
Edelstein, Robert Scan Leonard, 
Omar Epps

comedie, 2002) 98' cu Jake 
Weber, Maria Bello, David

23:55 Cluj Fashion Week Thornton, Michael McKean

Cucernic 

Trecut 
în final!

Casă! 
A 

înșela

Zburător 
legendar

încăperi 

Măgar

Docu- 
ment 
Tot la 
final!

> V

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AROMAT, AS, BĂȚ, CA, CAM, CANARISIRE, 
CAPABILI, CAȘALOT, CEC, CLACAȘ, COPIL, 
COT, DICROMATIC, DISCUTABIL^ INTERES, 

IRONIZATOR, IT, ÎNLĂTURATA, LĂZI, 
LETALITATE, MAS, MUTAT, NUMITĂ, OTAC 
RÂT, RE, ROL, STĂTĂTOR, TÂNĂR, TESA 

TUȘI, ȚAR, ȚĂRÂNĂ, URÂT.

Petru Ardelean - ARAD

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

6 1 4 9
2 3 7 6 1

5 6 8 2 1
9 1 4 5 8 2

2 1 8 9 4 7
Viorel Naghi - Vladimirescu

«nterf? acasâ f"*®

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) i‘07':30_ împreună pentru totdeauna 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea (mexican serial dc dramă, 2008, i 07:30 Casă, construcție și design
10:00 în gura presei 10:00 Să n-ai încredere în nimeni rel.) 08:00 Nimeni nu-i perfect
11:00 Familia Bundy (SUA serial de (german film dc acțiune, 2006, 98:45 Cameleonii (mexican film se- : 08:20 Sport cu Florentina

12:00
comedie, 1987)
Plasa dc stele (emisiune dc di- (2:00

rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 10:00

rial dc acțiune, 2009, rel. 
Luna fermecată (SUA serial,

09:00 Tarzan (SUA serial desene ani
mate, 2001 - 12.)

vertisment, 2010, rel.) 1973, rel. -3713.) 2007 - 1.) 09:30 Regele Șaman
13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 11:15 Pagini de viață (brazilian film) 10:00 Galileo
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:45 Șampanie cu cianură (SUA po- 12:30 Pagini de viață (brazilian film) = 0:30 Levintza prezintă

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 1 'j‘ lițist, 1983) 14:00 Anicla 11:00 Focus Monden
Katey Sagal, Christina Apple- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, ! 15:15 Rețeta de ACASĂ 11:30 NCIS: Anchetă militară
gate, David Faustino 1973-3714.) cu Heather Tom, 15:30 Destine furate 13:00 Camera de râs

14:30 Te pui cu blondele? (emisiune Christel Khalil, Lauralee Bell 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Neveste disperate
concurs, rel.) r:00 Știrile Pro TV 16:30 Sărmana Maria 15:15 Cireașa de pe tort

16:00 Observator 17:45 Happy Hour 17:30 Poveștiri adevărate 16:15 Galileo
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 17:00 Trăsniții
19:00 Observator 20:15 Fotbal: FC Vaslui - FC Brașov 19:30 Cameleonii 18:00 Focus 18
20:30 Să te prezint părinților (emi- 22:15 State de România (român serial 20:30 Aniela 19:00 Focus Sport

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

de comedie, 2009 - 93.) cu 
Gheorghe Visu, Carmen Tănase,

21:30
22:30

Cealaltă față a Analiei 
Poveștiri de noapte

19:30
20:30

Cireașa de pe tort 
Mondenii Show

23:00 Observator Doinita Oancea, Octavian Stru- 23:30 India (brazilian-indian film se- 22:00 Focus Monden
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment) 23;30
nilă

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

22:15
23:15

Trăsniții
Mergi pe mâna mea (comedie)

11:10 Votul decisiv (SUA comedie, 2008)
13:10 Pe platourile de filmare 26'
13:40 Singuri (francez comedie, 2008)

15:20 Titanic (SUA dramă romantică, 1997)
18:30 Crăciunul (SUA dramă, 2007)
20:00 Constantin și Elena (român-spaniol film documentar, 2008)
21:50 Zborul United 93 (cnglez-SUA dramă, 2006) cu JJ Johnson, Polly 

Adams, Cheyenne Jackson, Opal Alladin
23:40 Nonconformiștii (SUA-englez dramă romantică, 2008)

14:15 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 8.) 
15:15 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990,rel.- 117.) 
16:15 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 19.) 
16:45 Extravagantul Mr. Deeds (SUA comedie, 1936) 
19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 9.) 
20:00 Dublă identitate (SUA serial polițist, 2006 - 2.) 
21:00 Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990- 119.)
22:00 Instinct primar (SUA thriller, 1992) cu Sharon Stone, Michael Dou

glas, George Dzundza, Jeanne Tripplehom
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva confectioner-asamblor art. din 

textile 2
secretară 1

Telefon: 0755.999.916 croitor 2
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

munc. necal. la ambalarea prod, 
solide și semisolide 1

izolator termic 1

sudor 6

muncitor necal. la demolarea clă
dirilor, zidărie, mozaic, faianțe, 
gresie 4

magazioner 1

muncitor nccal. Ia demol.clă- 
dirilor,mozaic, faianță, gresie 

1

munc. necal.la demol. clădirilor, 
zidăriei, mozaic, gresie, faianță

5
absolvent înv. preuni verși tar fara 
atestat prof. 10

cusător piese din piele și înlocui
tor 21

tractorist
agent comercial 1 facturist 1

ambalator manual 2 fasonator mecanic( cherestea) 1

barman 2 instalator centrale termice 4

coafor 1 instructor auto 1

dansatori 4 instructor școlar-auto 1

director vânzări 1 lăcătuș mecanic 7

vânzător

zidar-pietrar

zugrav-vopsitor

lăcătuș montator Igestionar depozit 1

macaragiu 2inspector coordonator asigurări
i

tăietor cu flcăra (autogen) 3

Petroșani

1

1

1

I

Telefon: 0755.999.918

agent securitate 1

izolator hidrofug 2
maistru industrie textilă, pielărie 

I
asistent social 1

manipulant mărfuri 1 manipulant mărfuri 1
bucătar 1

muncitor necal. la asamblarea, 
montarea pieselor 17

medic specilaist 1
camerisată hotel 1

ospăta r(chelner) 3
munc. necal.la demol. clădiri,zi- 
dărie, faianță, gresie, parchet

3

dulgher (exclusiv restaurator)
3

patiser 3
dulgher restaurator 1

munc. necal.la întreț. drumuri, 
șosele, poduri, baraje 1 muncitor necal.în ind. Confecții

lor 5

șofer autocamion/mașină 
mare tonaj 1

Brad

lăcătuș mecanic 3

lăcătuș montator 10

muncitor nccal.la asamblarea 
produselor solide și demiso- 
lide 1

subingincr mecanic automo
bile 1

zidar rosar-tencuitor 2

Ilia

șofer autoturisme/mașini de mare 
tonaj I

mun. necal. în ind. confecțiilor
5

fierar betomst 3

ânzător 2
ospătar 1

gestionar depozit 1

patiser 1

Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

paznic 1 lucrător comercial 1

Telefon: 0755.999.917 pregătitor piese încălțăminte 1

agent securitate 1 pregătitor pt. încălțăminte si arti
cole tehnice de cauciuc 6

mașinist la mașini pt. terasa- 
mente(ifonist) 2

mecanic auto 1
agent vânzări 1

secretară
șofer de autoturisme și camioane

1

reprezentant comercial I

1

zidar rosar-tencuitor 3 Simeria
Lupeni Telefon:0755.999.921

Telefon: 0755.999.919 casier 2

îngrijitor clădiri 1 drujbist 2

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

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

manipulant mărfuri 1
tâmplar universal 1

munc. plantații și amenajări zonă 
verde 15vânzător 5

zidar-pietrar 3 munc. necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 1

Vulcan
reprezentant comercial 1

Telefon: 0755.999.920 vânzător 2

bobinator aparatj electric 1 Orăștie
bucătar 1

confecționer-asamblor articole
textile 5

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 1

electncean de întreținere și repa
rații 1

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

cusător piese din piele și în
locuitor 10

munc.nccal.în ind confecții 
lor 5

Telefon: 0755.999.926

femeie de serviciu 1

finisor produse abrazive 1

Mică publicitate

g ajșjjg 1 g

lucrător comercial 2

muncitor necal.în silvicultură
5

muncitor necal.la asambla
rea, montarea pieselor

1

ospătar(chelner) 1 

tălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

bucătar 1

director societate comercială
1

cusător confecții industriale 
din blană

fasonator mecanic (cheres
tea) 1

inginer construcții civile, in
dustriale și agricole 4

Ofer spre închiriere apartament 3 camere, 2băi, Deva, zona Lido ( Casa 
de Pensii), nemobilat, centrală termică, et.l, ocupabil imediat. Preț 
160eur/lună. Tel.0721.985.256

Se caută tâmplari pentru munca în Germania. Sc cerc experiență in lucrul 
cu pal. Informații la tel. 04915772126594

Vând apartament 3 camere, decomandat, 71 mp, centrală termică, zona
Bălcescu, parter, 65.000 euro negociabil. Tel: 0724.523.827, 

753.023.082.

Vând apartament de lux nefînisat, bloc nou, 3 camere, decomandat, 100 
mp, 2 băi, centrală termică, 2 balcoane, mansardă, 68.000 euro negociabil. 
Tel: 0724. 523.827, 0753.023.082.

Vând garsonieră în Deva, Al Crișului, bl.52, ap.64. Preț 80.000 ron, ne
gociabil.

Vând apartament 2 camere în Deva, zonă bună, spațios, 56mp, et.2, de
comandat, ocupabil imediat. Preț 39.000eur neg.și în 2 rate. 
Tel.0751.176.178

Vând urgent apartament 4 camere în Dorobanți, 2 balcoane,2 băi, confort
1, multiple îmbunătățiri, preț 57.000eur negociabil. Tel.0732.727.786

Cumpăr spațiu în Deva lOOmp. Tel.0725.389.514.

Cumpăr apartament 3 camere în Simeria, exclus parter, exclus interme
diari, ofer prețul pieței, plata pe loc. Tel.0720.880.751; 0254.260.909

Schimb casă în comuna Ilia cu ap.in Simeria sau alte variante. Tel. 
0722.544.156

Vând casă 2 camere, bucătărie, baie, curte mare, vița de vie , pomi fruc
tiferi. Loc. Ilia.

Vând apartament 2 camere, parter, în Simeria, bine întreținut, totul con- 
torizat, preț foarte bun. Tel.0254.219.421, 0747.059.237

Cumpăr apartament 2 camere în Deva. Pot oferii 17.000eur. 
Tel.0728.049.989

Cumpăr spațiu in Deva, zonă bună, suprafață mazim 120mp. 
Tel.0732.727.786

Dau în chirie apartament 2 camere, nemobilat.zona Ulpia, Deva. Preț 500 
lei/lună. Tel. 0751 176 178

Cumpăr garsonieră în deva, exclus Micro. Tel. 0728 049 989

Cumpăr spațiu în Deva, zonă bună. Tel. 0734 957 389.

Vând apartament 4 camere în Deva, foarte spațios. Preț 59 000 euro, ne
gociabil. Tel. 0725 389 514

Cumpăr urgent apartament în Deva. Pot oferi 60 000 ron. Tel. 0732 727 
786

muncitor necal. la asambla
rea, montarea pieselor 1 

sudor 10

munc. necal.în silvicultură
2

vânzător 2

Hațeg

muncitor nccal.la demolare 
zidărie,clădiri, mozaic I

Petrila

Telefon: 0755.999.925

bucătar 2

Telefon: 0755.999.928

inginer autovehicule rutiere
1

muncitor nccal. la amb. prod.
solide și semisolide 1 

muncitor radioclcctronist
1

îngrijitor animale 1

munc. nccalla demol. clădiri
lor,zidărie, mozaic, faianță, 
gresie,parchet 1

munc.nccal. la spargerea și tă
ierea materialelor de con
strucții 2

ospătarțchclncr) 1

șofer de autoturisme și ca
mioane 1

vanzator 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

ambalator manual 1

sortator produse 2

asistent personal al persoanei 
cu handicap grav 1

mecanic utilaj 1

muncitor necalificat la demo
larea clădirilor, zidăriei, mo- 
zaic.faianta, gresie "

g AUTO

Vând SEAT MARBELLA 850cmc, a.f.1987, consum mic, r.t. 15.12.2011, preț 
600 eur și OPEL ASTRA CARAVAN combi 200 cmc, a.f.1994, r.t. 15.12.2011 
preț 2300eur , ambele în stare buna de funcționare. Toate taxele la zi. 
Tel. 0254.221.254, 0720.528.350

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil experiență, inspec
tor resurse umane, angajări, rcvisal, salarizare, evidență personal, declarații con
sultanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tcl.0723.409007

Vând cățel doberman 150 ron buc., 4 căței ciobănesc german la 150 
ron buc. Trei căței cane corso, masculi, 100 ron buc. Tel. 0743.832.083.

Vând mașină pentru scris “President” , fax, trening Adidas, pantofi 
sport marca Adidas nr.42, mașina de spălat îndesit cu 200ron, aragaz 
Zanussi cu 200ron, mobilă bucătărie albă, cu blat chiuvetă, baterie cu 
800ron. Tel. 0743.832.083

Donez câine lup (german ciobănesc), femelă, 2,5 luni, cuminte, ju
căușă. Loc. Ilia, tel.0757.533.889.

Vând set de sfeșnice de sticlă din 3 buc., nefolosit, preț 401ei,neg. 
Tel.0254.228.748

DIVERSE

Câștigați 2000-5000lei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au- 
toadresat la: Lucaci Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd.

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
umanc-salarizarc, declarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007 TALON DE MICA PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Sc......Ap. ...

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

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.

Cumpăr 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 im
pecabilă. Preț 200 lei. Tel. 0722.252.603.
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..... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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.
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Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 let 3
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yahoo.com
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Sport
Joi. 15 aprilie 2010

Daria Vișănescu, 
sfârșit de invincibilitate

Farul nu s-a încurcat în Științ(ă)
Știința Petroșani - Farul Constanța 7-29

După mulți ani în care a dominat 
autoritar categoriile de vârstă în con
cursurile interne de șah la care a partic
ipat, Daria Vișănescu a fost detronată. 
Sportiva legitimată la Clubul de Șah 
Deva a pierdut titlul național la catego
ria de vârstă 14 ani.

Deși era favorită sigură la ocu
parea primului loc datorită coeficientu
lui ELO, a titlului de maestră FIDE și 
a experienței competiționale, Daria 
Vișănescu a ratat titlul la Campionatul 
Național, care s-a încheiat la Voineasa. 
Sportiva originară din Petrila s-a 
împiedicat în runda a doua a turneului 
(s-a jucat după sistem elvețian cu nouă 
runde), pierzând cu albele în fața 
sportivei Andreea Mărioara Cosman, 
legitimată la Club Sportiv Municipal 
Craiova, cea care avea să și câștige ti

tlul de campioană, furnizând o mare 
surpriză. „Cred că dacă jucau zece par
tide, Daria câștiga opt, una e remiză și 
una o pierdea. S-a întâmplat să fie exact 
cea de la Campionatul Național, care a 
costat-o titlul. Nu am vorbit cu 
specialiștii și nici nu am analizat par
tida pierdută, însă cred că a fost din 
neatenție. Se mai întâmplă și astfel de 
lucruri în cariera unui șahist, important 
e să se refacă din punct de vedere psi
hic. E dărâmată de ratarea titlului, am 
vorbit cu mama sa și pleacă la Voineasa 
să o susțină moral. Daria mai joacă 
acolo și la șah rapid și la dezlegări, 
poate mai ia vreo medalie. Nu se pune 
problema ca ea să nu fie selecționată 
pentru competițiile mondiale sau eu
ropene, este un sportiv foarte valoros și 
talentat”, ne-a declarat Corneliu 
Hotăran, președintele Clubului de Șah 
Deva. Daria Vișănescu a început cursa 
de urmărire după eșecul din runda a 
doua, dar efortul său avea să fie zadar
nic. Andreea Mărioara Cosman a 
câștigat tot și a avut înaintea ultimei 
runde un avans de jumătate de punct în 
fața sportivei hunedorence. îi era 
suficientă o remiză pentru a-și asigura 
titlul, având în fața Dariei și avantajul 
rezultatului din meciul direct. Ceea ce 
s-a și întâmplat, iar Daria Vișănescu nu 
a mai forțat și a remizat în runda finală, 
iar cu 7,5 puncte a terminat pe locul se
cund. Surprize au fost și în concursul 
băieților, unde campionul mondial, 
marele maestru loan Cristian Chirilă a 
terminat pe locul doi, la categoria de 
vârstă 20 de ani.

Farul Constanța și-a respectat 
statutul de echipă favorită în 
meciul de miercuri, cu Știința 
Petroșani, în etapa a patra din 
Divizia Națională. Tinerii elevi 
ai lui Alexandru Lupu au pier

dut la o diferență de 22 de 
puncte, dar au dat dovadă de 
ambiție și curaj, luptând pen

tru fiecare minge. „Echipa are 
potențial”, au spus specialiștii 

la capătul partidei de ieri.

Farul Constanța este pe lângă 
Știința Petroșani ca și Goliat pe lângă 
David. Clubul de la malul Mării Negre 
are un buget enorm pentru o echipă de 
rugby din România - două milioane de 
euro, un obiectiv pe măsură - cucerirea 
titlului de campioană, precum și 
jucători pe măsura obiectivului - 
internaționali români și georgieni. Farul 
a vrut să încheie rapid conturile cu 
Știința Petroșani, dar nu a reușit decât 
pe jumătate să își atingă obiectivul. 
Echipa studenților petroșăneni are în 
componență circa jumătate jucători 
care încă nu au împlinit vârsta de 19 
ani. Farul are nouă internaționali, șase 
din Georgia și trei „stejari”. Diferența 
de valoare și experiență s-a simțit, iar 
la pauză constănțenii aveau un avans 
confortabil, 24 - 7, însă nu suficient 
pentru a scăpa de orice emoții. Repriza 
secundă a fost mai echilibrată, iar 
oaspeții au mai reușit doar cinci puncte,

ratând și bonusul oferit de regulament. 
Florin Popescu, rugbist transferat de la 
Pitești în această vară, a marcat singu
rul eseu al studenților de sub Parâng. 
Meciul a fost plăcut, replica gazdelor 
luându-i prin surprindere pe adversari 
și spectatori. Că petroșănenii au jucat 
cu dăruire și dârzenie, o dovedesc cele 
două accidentări din timpul meciului. 
Ovidiu Bratu a ajuns, la Urgență, unde 
medicii i-au pus diagnosticul leziune de 
stern, iar Andrei Grigoraș I-a urmat pe 
colegul său de echipă, având două 
degete fracturate. „Nu-mi explic de ce 
atâtea accidente. Probabil că lipsa de 
concentrare și de experiență își pun am
prenta. Parcă suntem blestemați”, a 
spus antrenorul principal Alexandru 
Lupu, care înaintea acestui joc mai 
avea patru jucători accidentați: Marian 
Sabău, Călugăreanu, Hanzi și Radu Ilie. 
Alexandru Lupu este antrenor jucător 

la Știința și în meciul cu Bârladul s-a 
accidentat la coloana cervicală. Medicii 
i-au interzis lui Lupu să se mai 
antreneze sau să joace vreme de două 
luni, îngroșând și el lista lungă a 
indisponibilităților.

Meciul dintre Știința Petroșani și 
Farul Constanța a fost la un pas de a nu 
se mai disputa, iar hunedorenii 
piardă la „masa verde”. Cea de-a doua 
Ambulanță nu a venit la teren la timp, 
iar arbitrii au refuzat să dea drumul la 
joc, mai ales după cazul jucătorului 
Alexandru Grădinaru, diagnosticat cu 
leziune permanentă la coloana 
vertebrală după un meci la Arad. în 
plus, parafa medicului nu se regăsea pe 
raportul de arbitraj. în cele din urmă, 
atât parafa, cât și a doua Ambulanță, 
care a ajuns cu o întârziere de zece 
minute, au apărut, iar meciul s-a dispu
tat.
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara

e j Adezivi și mortare
SilvadeZ ' uscate pentru renovarea

SilvadezO
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