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Sindicaliștii din educație reclamă lipsa dialogului social 
și la nivel județean. Nici unul dintre cei 11 parlamentari 
hunedoreni care au fost invitați în urmă cu câteva zile la 
Comisia de Dialog Social din cadrul Prefecturii, nu a 
fost prezent.
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Un devean 

în Legiunea Străină 
Franceză

Avem și noi 
zidul nostru

Asistăm de câteva zile la o 
dispută intensă pe seama dărâmării 
zidului care înconjoară Palatul Parla
mentului. Ca orice construcție de acest 
gen, un zid este ridicat cu două scop
uri: să delimiteze o proprietate și să-l 
apere pe cel din interior de intruși. Am 
trecut de multe ori prin fața Palatului 
Parlamentului. De fiecare dată am 
păstrat însă o distanță sigură ca să nu 
fiu „luat la ochi” de vreunul dintre 
băieții solizi, îmbrăcați în negru, pe 
care îi poți vedea la toate intrările. M- 
am gândit nu odată ce rost are împrej
muirea clădirii în care se „fabrică” 
legile României. în primul rând 
construcția este atât de impunătoare 
încât se „apără” singură de eventualii 
curioși. Atmosfera apăsătoare pe care 
o emană este suficientă pentru a-ți tăia 
orice poftă de a intra în această „zonă 
tampon”. Apoi, clădirea este propri
etatea poporului, că altfel nu i-ar zice 
și Casa Poporului. Atunci de ce ar fi 
apărată de un zid? Iar înăuntru trudesc 
parlamentarii, care sunt „aleșii poporu
lui”. De cine s-ar teme ei? Niciunde, în 
Europa sau aiurea, în țările democrate 
parlamentarii nu se separă astfel de cei 
pe care-i reprezintă. îmi vin în minte 
două exemple „de gen” celebre. Primul 
este Marele Zid, construit pentru a 
apăra statul chinez deja bine așezat de 
năvălitorii sălbatici ai nordului. Cel de
al doilea, nu mai puțin celebru, este 
Zidul Berlinului, construit pentru a 
despărți fizic o națiune, iar ideologic 
două sisteme politice. Zidul care 
împresoară megaconstrucția de pe 
malul Dâmboviței, ca și celebrul pre
decesor berlinez, este menit să 
despartă două părți ale aceluiași popor. 
Numai că spre deosebire de Zidul 
Berlinului, care dincolo de dimensi
unea fizică avea și o dimensiune 
ideologică, singura funcționalitate la 
care mă pot gândi pentru zidul de pe 
meleagurile lui Bucur este aceea de a- 
i apăra pe „aleșii neamului” de even
tuala revoltă a celor care i-au ales. 
Aserțiunea recentă a lui Adrian 
Năstase că zidul este una dintre 
opreliștile care i-ar stopa pe protes
tatari în contextul unor mișcări sociale, 
dovedesc că am intuit bine rolul defen
siv al construcției. îmi mai pun o 
singură întrebare: oare de ce o fi 
nevoie de o lege ca să-l dărâme?
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► DN 7 Deva - Sântuhalm ► DN7 Leșnic - Săcăntaș
► DN 687 Cristur- Hunedoara ► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN687 Hunedoara - Hășdat ► DN 7 Gurasada - Burjuc

fi ► DN 66 Călan - Băeia ► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 7 Mintia - Vețel ► DN 76 Șoimuș- Bejan

MM
► DN 7 Vețel - Leșnic ► Aninoasa

f greco-catolic
Cuv. m. Teodor.

f romano-catolic
Ss. Soter și Caius, pp. m.; 

Leonida, m.
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Merluciu
cu sos
de pătrunjel

Ingrediente:
Peștele: 500 g file de merluciu, 25 g 
unt, 150 ml lapte, 150 ml supă de 
pește, o frunză de dafin, 
sare și piper
Sosul: 25 g unt, 4 lingurițe rase de 
făină, 4 linguri rase de smântână, 1 
gălbenuș, 3 linguri de pătrunjel, zeama 
și coaja de la jumătate de lămâie.

Mod de preparare:
Se pune peștele într-o tigaie și se 

adaugă untul, laptele, supa și frunza de 
dafin și se aduce la punctul de fierbere.

Se dă focul la mic, se acoperă 
tigaia și se lasă 10-15 minute până este 
gata. Se Încearcă cu o furculiță dacă s- 
a fiert. După ce s-a fiert se scoate pe o 
farfurie, se acoperă și se ține la caid.

Sosul rămas se mai fierbe 5 
minute la foc mic, după care se dă la o 
parte și se scoate frunza de dafin.

Intr-o crăticioară se pune untul și 
făina și se amestecă la foc mic până se 
omogenizează, timp de 1 minut. Se ia 
de pe foc și se adaugă treptat sosul în 
care a fiert peștele. Se pune din nou 
crăticioara pe foc, se dă în clocot și se 
mai iasă încă 5 minute amestecând 
mereu.

Se ia sosul de pe foc, se amestecă 
gălbenușul cu smântână și se pune 
peste sos. Se pune pe foc să se 
încălzească, și nu se dă în clocot. Se ia 
de pe foc și se adaugă coaja și zeama 
de lămâie. Sosul rezultat se toarnă 
peste pește. Se poate servi cu cartofi 
fierți, piure, legume și salată.

Poftă bunăiy

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

-^Sfântul Zilei
Preacuviosului Teodor Sicheotul, episcopul 
Anastasiopolei. Sfântul Apostol Natanael

Sfântul Teodor Sicheotul se trăgea 
din țara galaților, din satul ce se cheamă 
Sicheot, născut fiind în vremea lui Iustin- 
ian cel bătrân, părând a nu fi de naștere 
lăudată, fiindu-i nașterea nechezășuită și 
întunecată, căci se zice că maică-sa 
Maria, strălucind în frumusețe și daruri, 
a atras la dânsa pe oarecare din curierii 
împărătești, anume Cosma, din care s-a 
născut cuviosul. Dar ar fi fost fără 
cuviință și de mustrare a ascunde cele de 
după nașterea lui sau rele dinainte de 
naștere. Că îndată într-acea noapte ce s-a 
unit maică-sa cu acel bărbat, i s-a arătat 
în vis, că s-a pogorât un luceafăr și a in
trat în pântecele ei, ceea ce arăta 
strălucirea ce era să aibă mai pe urmă 
pruncul. Iar sfântul ca această înțelegere 
să fie împlinită mai apoi, căci dându-se 
pe sine dintru întâia vârstă spre dragostea 
lui Dumnezeu și a sfântului mucenic 
Gheorghe, atât cât i se părea că este tot
deauna cu dânsul de-1 învăța și-1 făcea a 
înainta spre cele mai bune dorințe și cu 
totul a-1 iubi cu o dumnezeiască și 
minunată dragoste. Făcând el așa, și 
înaintând cu fiecare suiș se arăta pururea 
sfântul. A fost numărat întâi în ceata 
călugărilor. După aceea trecând prin 
treptele ce duc spre culmea virtuții și 
îmbogățindu-se cu lucrarea minunilor, ca

dovadă a desăvârșitei virtuți și a 
apropierii de Dumnezeu, a fost ridicat la1 
marea înălțime a arhieriei, și i s-a 
încredințat Biserica Anastasiopolei. 
Acolo învățând el pe mulți cunoștința lui 
Dumnezeu, și îndrumându-i a face cele 
ce se cuvin, și tămăduind pretutindenea 
pe cei de un neam prin minuni și prin 
fapte minunate, pe toți uimind. Și 
arătându-se minunat și iubit la împărați 
și la arhierei, și proorocind multora cele 
ce aveau să fie, și-a încheiat viața prim
ind cu zâmbire cuvioasă pe îngerii ce 
aveau să-1 ia. Se spune că cu puțin înain
tea morții, i s-a arătat în vis strălucitul 
mare mucenic Gheorghe și i-a dat un 
toiag. Apoi i s-a arătat iarăși călare pe un 
cal, trăgând cu sine și alt cal, pe care a 
poruncit cuviosului să încalece, arătându- 
i cu aceste vedenii dinainte calea ce avea 
să facă de acolo.

Iar Sfântul Apostol Natanael a fost 
din Cana, cetatea Galileii, unde Hristos 
Dumnezeul nostru fiind chemat la nuntă 
de preacurata Sa Maică, a făcut întâia Sa 
minune, prefăcând apa în vin. Aștepta și 
el venirea lui Hristos, ca un legiuitor ce 
era. Pe Care aflându-L Filip cel din Bet- 
saida, și cunoscând că aștepta venirea lui 
Hristos, i-a zis cu bucurie: "Aflat-am pe 
Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret, de

Care au scris Moise în lege și proorocii" 
(Ioan I, 46). Mergând Natanail și văzând 
pe Hristos, a crezut într-Insul și L-a 
urmat. Și după Patimi și după înviere, 
propovăduindu-L Dumnezeu adevărat, s- 
a sfârșit.

HOROSCOP
Susținerea din partea familiei și a 

prietenilor se dovedește primordială. 
Chiar dacă nu-ți manifești afecțiunea,
cei dragi știu că ocupă un loc important în 
viața ta. La locul de muncă monitorizarea
concurenței este extrem de importantă.

în plan financiar, socotelile de 
până acum se dovedesc inexacte, la 
totul de la capăt, pentru a avea o im
agine cât mai clară asupra situației fi
nanciare. Măsurile necesare vor fi destul de
drastice.

Rezistă tentației de a face cumpă
rături, pentru că vei lua tot felul de 
lucruri inutile. Evită excesul de came
și de mâncăruri grele. Alimentează-
te sănătos și alege produse mai ușoare. Che
stiunile spinoase legate de viața familia ^și 
găsesc o soluție începând chiar de azi.

Un asociat sau un coleg nu își 
ține o promisiune. Chiar dacă ți se 
pare imposibil să-i ierți acest lucru,
nu trebuie să te înfurii, pentru că tot tu vei
avea de pierdut.

Cu inteligență și bun simț vei 
reuși să gestionezi situația bănească. 
Vei primi chiar felicitări de la parte
nerul de viață, deși în alte aspecte 
sunteți în dezacord.
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22 aprilie
de-a lungul timpului

1500: Navigatorul portughez Pedro Alvares 
•Cabrai a descoperit Brazilia

1866: A avut loc primul concert simfonic din 
jBucurești, la Teatrul cel Mare, sub conducerea lui 
[Eduard Wachmann

1915: La această dată a avut loc primul atac cu 
;aze asfixiante, folosite de germani pe frontul din 

ȘFlandra, în timpul primului război mondial
1925: Eveniment în lumea automobilisticii: 

uzinele Ford, din Anvers, au fabricat 50.000 de 
mașini în serie

2005: Postul de televiziune Al-Jazeera a di- 
Enzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români 
^piti în Irak

S-au născut: >

1451: Isabella de Castilia (d. 1504)
1724: Immanuel Kant, filosof german (d. 

1804)
1870: Vladimir Ilici Lenin, politician rus (d. 

1924)
1899: Vladimir Nabokov, scriitor rus (d. 1977)
1914: Constantin I. Gulian, filosof român, 

membru al Academiei Române
1925: Aaron Spelling, producător american 
1937: Jack Nicholson, actor american 
1953: Irinel Popescu, medic chirurg român

Comemorări:

296: Papa Caius
1930: Jeppe Aakjaer, scriitor danez (n. 1866)
1986: Mircea Eliade (n. 1907)

Cazi tentației de a cumpăra tot 
ceea ce-ți face cu ochiul. Să nu te 
miri dacă vei avea în curând pro
bleme cu banii. Apare la orizont o
prietenie interesantă, cu o persoană a căre
personalitate este complementară.

Cresc șansele de a face o afacere 
profitabilă, mai ales dacă este vorba 
despre domeniul imobiliar. Dacă te 
confrunți cu o problemă de succe
siune, vei găsi o soluție în această zi.

Ai parte de o zi furtunoasă din 
punct de vedere amoros. Există po
sibilitatea unei despărțiri. Au loc dis
cuții aprinse, scene de gelozie,
certuri, amestecate cu o atracție fizică -o-
lentă.

Ai noroc în unele domenii exis
tențiale, însă acest noroc apare în
mare parte datorită unor persoane 
care te ajută în profesie și în dragoste.

Bancurile zilei

Șarmul și magnetismul tău natu
ral îți dau ocazia să întâlnești astăzi 
persoane interesante. Ești mai expan
siv decât de obicei și faci schimb de 
idei.

Albanezii, după lungi ani 
de studii, documentări și 
cercetări, reușesc să 
construiască primul lor avion, 
dar care la primul lui zbor se 
prăbușește. Jale mare, doliu 
național și ziarele din în
treaga lume apar cu 
următoarea știre pe prima 
pagină:

"Primul avion construit 
de albanezi s-a prăbușit. în

viață, din întreg echipajul, a 
mai rămas numai fochistul!"

© © ©

De ce ies submarinele al
baneze la suprafață din două 
în două minute? Ca să respire 
vâslașii...

© © ©

Un copil găsește un om 
în șanț, beat mort.

- Da', nene, de ce n-ai 
băut atîta cît să-ți cadă bine?

- Pentru că n-am avut 
bani destui.

© © ©

- Ai promis că te vei lăsa 
de băutură și vei deveni un alt 
om!

- Așa am și făcut. Numai 
că și omului aceluia îi place 
să bea.

© © ©

Un tip intră într-un bar.
- Un whisky sau fac ce-a 

făcut tata...
Barmanul, speriat, îi dă 

un whisky. A doua zi, la fel. 
A treia zi, barmanul își ia 
inima-n dinți și întreabă:

- Dar ce-a făcut tatăl dv.?
- S-a dus la un alt bar.

Relația de cuplu ar putea să fie 
prima ta grijă, mai ales dacă partene
rul de viața are probleme. Astrele fac 
o configurație astrală favorabilă din 
punct de vedere financiar.

Dacă speri să-ți întâlnești astăzi 
jumătatea, va trebui să mai aștepți 
puțin. Cei care au deja o relație ar
putea să găsească o modalitate de a aduce pu 
țină fantezie în viața sentimentală.
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Prim-ministrul va avea dreptul să propună modificarea 
componenței Guvernului, prin revocarea și numirea unor 
miniștri, numai după ce îl va consulta pe șeful statului, 
potrivit proiectului de lege privind revizuirea Constituției, 
adoptat, miercuri, de Guvern.

Administrație 3
Joi, 22 aprilie 2010

Lupte grele pe frontul liberal
- Crin Antonescu chemat ca „forță” de instaurare a păcii -

Consilierii locali deveni, mem
brii ai Partidului Național Li

beral, riscă să-și piardă 
funcțiile publice după ce mem
brii Biroului Teritorial Jude

țean Hunedoara au votat 
excluderea lor din partid. 

Motivul: au încălcat statutul 
partidului atunci când 
au votat la cârma Devei 

un viceprimar PD-L.

Totul a început în urmă cu două 
săptămâni când primarul Devei, Mircia 
Muntean a organizat o ședință 
extraordinară a Consiliului Local pen- 
:ru schimbarea din funcție a vicepri- 
narului Florin Oancea. Atunci, din cei 
19 consilieri prezenți la ședință, doar 
einci (dintre care patru PSD) s-au opus 
r’ 'mbării, restul acceptând varianta 

larului. Din acest motiv, liderul 
jrganizației județene a PNL, Mircea 

Moloț a decis, luni seara, împreună cu 
alți 16 membrii ai Biroului Teritorial 
Județean că cea mai bună pedeapsă 
pentru consilierii liberali ar fi exclud
erea din partid.

„La ședința de luni seara, prin vor 
secret, s-a luat decizia de a propune 
delegației permanente teritoriale ex
cluderea celor opt consilieri municipali 
pentru nerespectarea statutului partidu
lui. Mai exact, ei s-au întâlnit joia în 
Biroul Municipal și au hotărât 
susținerea lui Florin Oancea sau a unui 
alt candidat de viceprimar din partea 
PNL, iar a doua zi au votat excluderea 
lui Oancea și nu au pus pe listă un alt 
liberal”, a declarat președintele PNL 
Hunedoara, Mircea Moloț.

„Am cerut 
excluderea lor 
din partid”

Singurul care a declarat că a votat 
pentru excluderea din partid a celor opt 

consilieri locali a fost deputatul Bogdan 
Țâmpău. „Eu chiar am cerut excluderea 
consilierilor. Am atenționat o parte din 
consilieri chiar înainte de ședință pentru 
că știam deja care va fi ordinea de zi a 
acelei ședințe. Am cerut măsura de ex
cludere iar, în ședința de luni, deși a fost 
un vot secret eu nu fac un secret din 
asta și spun că am votat excluderea 
lor”, a declarat deputatul Bogdan 
Țâmpău.

O decizie pripită

De cealaltă parte, consilierii locali 
în frunte cu primarul Devei, Mircia 
Muntean și viceprimarul Cosmin Costa 
consideră decizia membrilor Biroului 
Teritorial Județean drept una pripită. „A 
fost o decizie pripită, luată de un 
președinte pripit și neexperimentat 
politic. Eu cred că hotărârea lor nu va 
fi acceptată de Biroul Politic Central. 
Noi vom cere în continuare 
sancționarea lui Florin Oancea pentru 
că, în Consiliul Local, a mers mână în 
mână cu consilierii social democrați”, 
a declarat Mircia Muntean, președintele 
interimar al organizației PNL Deva .

Aceeași părere este împărtășită și 
de consilierii locali PNL. „Hotărârea 
membrilor BPJ este un abuz atât timp 
cât nu sunt îndeplinite condițiile 
statutare”, este declarația lui Dorin 
Oană.

Nici Marcel Morar nu s-a întrecut 
în declarații. „Prefer să nu comentez 
această decizie. Nu cunosc foarte multe 
amănunte și deocamdată prefer să mă 
abțin”, a afirmat Morar.

Ceva mai acid a fost consilierul 
Ioan David, vizibil afectat atât de de
cizia BPJ, cât și de declarația deputatu
lui Bogdan Țâmpău. „Ceea ce spun ei 
sunt gogoși. Este de fapt o luptă pentru 
putere. In ceea ce privește motivul in
vocat de reprezentanții BPJ, schim
barea lui Oancea și alegerea lui Oprișiu 
a fost o măsură pentru ca și Consiliul 
Local să poată funcționa, nu o alianță. 
Același lucru se putea face și cu PSD- 
ul, dar ei sunt doar trei consilieri locali, 
pentru că al patrulea lipsește mereu, iar 
atunci majoritatea hotărârilor ar fi.fost 
blocate din egoism politic. In ceea ce 
privește declarația lui Bogdan Țămpău, 
el este tânăr și fără experiență în 
politică și atât, pentru că nu vreau să 
jignesc un deputat al României. Dar 
când el făcea caligrafia eu eram mem
bru PNL”, a declarat Ioan David.

Nu vor scăpa 
de sancțiuni

Potrivit președintelui PNL Hune
doara, Mircea Moloț, decizia finală îi 
va aparține liderului liberalilor, Crin 
Antonescu. Acesta va fi prezent la Deva 
în zilele următoare când i se va 
prezenta situația din Consiliul Local 
Deva. Moloț a mai adăugat că, indifer
ent care va fi decizia, cei opt consilieri 
locali vor fi sancționați într-un fel sau 
altul. De asemenea, i se va propune lui 
Antonescu și sancționarea viceprimaru- 
lui Cosmin Costa, care se află în 
aceeași situație cu consilierii.

Andreea Lazăr

Șantier de coșar în Parcul Corvin
Parcul Corvinul din Hune
doara a fost „mutilat” de o 

construcție faraonică abando
nată după un cincinal de icneli 
și poticniri Zeci de arbori au 
fost decimați ca să facă loc 
unui complex de alimentație 
publică, însă proiectul s-a 
transformat într-un șantier 

fără sfârșit, un șantier — zice- 
f aflat „în lucru”, cum averti
zează panourile de afișaj — în 

care doar indiferența și dispre
țul față de hunedoreni mai lu

crează.

Hotărârea Primăriei Hunedoara de 
a reamenaja parcul Corvinul a venit 
încă de pe vremea primarului Nicolae 
Schiau care - în parteneriat cu firma SC 
Proiect Design SRL - a lansat un 
proiect de amenajare a unei clădiri cu 
destinația de pizzerie, fast-food și patis
serie pe o suprafață de 500 de metrii 
pătrați în incinta parcului. în septem
brie 2005, parteneriatul a prins contur, 

urmând ca în data de 2 mai 2006 
proiectul să primească autorizația de 
construcție și să se dea drumul 
lucrărilor.

Când Primăria 
îți dă un deget 
iei toți copacii...

Peste 25 de copacii au fost tăiați, 
s-au făcut săpăturile pentru fundația 
complexului, dar clădirea care este 
ridicată nu a mai avut parte de finisaje. 
Betonarea zonei verzi a fost îndelung 
contestată de locuitori și povestea arbo
rilor tăiați s-a transformat repede într- 
un adevărat scandal local. A urmat 
abuzul celor implicați în proiect care au 
găsit de cuviință să extindă lucrarea, 
nerespectând cei 500 de metrii pătrați 
acordați legal și astfel aleșii locali au 
intrat în atenția Direcției Naționale 
Anticorupție (DNA) din cauza 
șantierului extins cu mult peste ceea ce 
a fost autorizat.

„Proiectul a fost prezentat super
ficial în ședința de Consiliu. La mo
mentul respectiv, după cum s-a pus 
problema, 500 de metri pătrați pentru 
pizzeria, fast food și patiserie nu erau o 
problemă care să deranjeze oamenii și 
copii veniți în parc să se relaxeze. 
Problemele s-au agravat când au apărut 
diferențele în timpul construcției și
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odată cu ele și reclamațiile. Știu că în 
forma actuală a proiectului este propus 
și un restaurant care oricum are deja 
spațiul necesar construit ”, a afirmat 
consilierul local llie Demeter.

Consilierii locali 
oscilează între 
indiferență 
și neputință

Momentan nu se mai știe cu exac
titate care este soarta construcției din 
parcul Corvinul. Imobilul trebuia să fie 
finalizat încă din anul 2008. Consilierii 
locali nu se îndură să dărâme clădirea 
construite fără acordul lor, nu ar vrea ca 

șantierul să fie o capcană periculoasă 
pentru copiii care se joacă în parc și nici 
nu pot ignora faptul că hunedorenii nu 
și-au dorit clădirea în parc. Mamele 
care își scot pruncii la „aer curat” nu 
sunt încântate de șantierul din mijlocul 
parcului.

“Dacă erau întrebați oamenii și 
copiii care vin aici zilnic, cu siguranță 
că nimeni nu ar fi fost de acord cu o 
cârciumă în această zonă, cu o sursă de 
mizerie și cu o clădire de prost gust. 
Dar așa e când sunt pile la Primărie... 
Mă întreb dacă vor mai termina 
vreodată ceea ce au început”, a afirmat 
o mamă venită la plimbare cu fetița ei.

Georgiana Giurgiu
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4 Social
Peste 10.000 de persoane au fost executate în România, în timpul comunismului, 
de fosta Securitate, fără a fi judecate, pentru că s-ar fi opus regimului comunist, 
a declarat, miercuri, la Alba Iulia, coordonatorul Centrului pentru Investigarea 
Crimelor Comunismului, Marius Oprea.

Tăiere ilegală de arbori 
încomuna Brănișca din școlile județului

Greva dascălilor a pus lacătul pe o parte
Un bătrân de 71 de ani este 

cercetat de polițiști pentru că a 
tăiat 51 de arbori din pădurea 
vecinului său. Arborii nu erau 
marcați de lucrătorii silvici. Pro
prietarul pădurii Nicolae M. de 64 
de ani a reclamat incidentul la 
poliție în cursul zilei de ieri. 
Polițiștii de la Postul de Poliție 
Rapoltu Mare i-au întocmit lui 
Partenie B. dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de tăiere fără drept de 
arbori și furt.

Un fugar a fost prins 
de polițiști și trimis 

la închisoare

de 
în
de

Astăzi, începând de la orele 7, 
în 185 de unități școlare din 

județ se va desfășura grevă de 
avertisment pe durata întregii 
zile. Două treimi dintre sindi
caliștii din Sindicatul Învăță
mântului Preuniversitar (SIP) 

Hunedoara și-au exprimat 
acordul pentru acțiunea de 

protest, dar au fost și 960 de 
angajați din învățământ care s- 

au declarat împotriva grevei.

Acțiunea de protest are caracter 
național, fiind organizată în colaborare 
de către toate federațiile sindicale din 
educație.

„In condică
se va scrie Grevă”

Peste 4.200 de sindicaliști din 
învățământul hunedorean au fost de 
acord cu greva de avertisment de astăzi.

Posesorul unui mandat 
executare a pedepsei cu 
chisoarea care se ascundea 
polițiști a fost prins acum două
zile, în urma unei acțiuni a 
polițiștilor Biroului de Investigații 
Criminale din cadrul Poliției Mu
nicipiului Petroșani.

Daniel K. de 30 de ani din 
Petroșani are de executat o 
pedeapsă de un an pentru 
infracțiunea de conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice 
fără a avea permis de conducere. 
Mandatul a fost emis de 
Judecătoria Petroșani în urmă cu 
nouă zile. Bărbatul a fost trimis în 
Penitenciarul Bârcea Mare.

Acțiunea de protest reprezintă una din
tre etapele cuprinse în calendarul 
acțiunilor revendicative ale 
sindicaliștilor din educație, după 
pichetările și mitingul de protest orga
nizat la București la sfârșitul lunii tre
cute. Motivele grevei sunt cuprinse în 
cele cinci puncte formulate de 
reprezentanții salariaților. Printre 
revendicări sunt: nemulțumirea legată 
de proiectul Legii Educației Naționale 
trimis spre adoptare Parlamentului, care 
conține prevederi cu efecte negative 
pentru personalul din învățământ, re
ducerea veniturilor salariale prin supri
marea unor sporuri, reducerea a 15.000 
de posturi din învățământ începând cu 
1 septembrie 2010, lipsa unui dialog so
cial real cu sindicatele din educație. 
Sindicatul a transmis protestatarilor o 
listă cu reguli pe care trebuie să le 
îndeplinească. Astfel, pe durata 
desfășurării grevei toți salariații vor fi 
prezenți în unitatea de învățământ. 
Dacă la școală se vor prezenta elevi, 
aceștia vor fi doar supravegheați, dar nu 
li se va preda lecții. în fiecare unitate de

Accident grav pe strada 
Mărăști din Deva

Ieri în jurul orei 10, o bătrână 
a fost rănită grav pe strada Mărăști 
din Deva. Un autoturism se de
plasa din Direcția Sala Sporturilor 
spre Bulevardul 22 Decembrie a 
lovit o femeie de' 78 de ani care 
traversa strada prin loc nemarcat.

Victima a fost transportată în 
stare gravă la spital, iar șoferul are 
dosar penal pentru vătămare 
corporală din culpă.

Greva profesorilor a devansat sau 
amânat proba de competențe digitale

"Greva profesorilor de astăzi risca 
să dea peste cap programul probei, de 
competențe digitale de la bacalaureat. 
Proba de competențe digitale se 
desfășoară la nivel național în perioada 
19-29 aprilie. începând de luni, 
testarea competențelor a avut loc con
form programării și fără incidente în 
toate cele 35 de unități de învățământ 
din județ care au organizat susținerea 
probei. „La această probă sunt înscriși 
5193 de elevi, dintre care 810 sunt 
programați pentru mâine (astăzi, 
n.red.). Am fost anunțați că în doar

patru centre proba nu se va susține con
form programării, datorită grevei. Este 
vorba despre Colegiul Teglas Gabor din 
Deva, Seminarul Teologic Prislop, 
Grupul Școlar Industrial Minier Lupeni 
și la Grupul Școlar Industrial „Ovid 
Densușianu” din Călan. Seminarul Teo
logic trebuia să susțină proba la 
Colegiul Național I. C. Brătianu din 
Hațeg”, a declarat loan Jurchela, in
spector general adjunct la Inspectorat
ului Școlar Județean Hunedoara. 
Situația s-a rezolvat în două cazuri prin 
devansarea probei, elevii de la Colegiul 
Teglas Gabor și de la Grupul Școlar In
dustrial „Ovid Densușianu” din Călan 
susținând proba ieri, înainte’ cu o zi față 
de program.

Măicuțele de la Seminarul Teo
logic Prislop vor susține examenul la 
Hațeg mâine, iar elevii de la Lupeni vor 
face dovada aptitudinilor digitale mier
curea viitoare. Dacă elevii au absolvit 
cursuri cu specific informatic, proba de 
eompetențe poate fi echivalată. 
Următoarea probă a examenului de ba
calaureat se va desfășura în perioada 29 
mai - 4 iunie și va viza verificarea 
competențelor de comunicare la una 
dintre limbile modeme.

Accident grav provocat 
de un șofer beat 

și cu permisul suspendat

Cătălin Rișcuța

Un șofer beat a provocat un 
accident grav pe DN 66, luni în 
jurul orei 14. în urma p. aducerii 
accidentului Teodora R. de 54 de 
ani din Uricani a fost rănită grav. 
Femeia circula pe partea dreaptă a 
sensului de mers Uricani -Lupeni. 
După accident Ștefan P. de 41 de 
ani, autorul accidentului a fugit. El 
a fost prins însă la scurt timp.

în urma testării cu aparatul 
etilotest s-a constatat că Ștefan P. 
avea o concentrație alcoolică de 
0,83 mg/1 alcool pur in aerul ex
pirat. Pe numele bărbatului a fost 
întocmit dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunilor de 
vătămare corporală din culpă, 
conducere sub influența băuturilor 
alcoolice cu o concentrație de al
cool peste limita legală, fugă de la 
locul accidentului și conducere a 
unui autoturism având permisul de 
conducere suspendat.

Maria Bulz

Un grec este cercetat pentru evaziune fiscală
Polițiștii au instrumentat dosarul 

unui cetățean grec (Theodoros F., de 32 
de ani) care este cercetat pentru evazi
une fiscală. Bărbatul este acuzat că în 
calitate de administrator al unei 
societăți comerciale din Deva în pe
rioada 2006-2007 a înregistrat cheltu
ieli fictive privind achiziția de produse 
alimentare, fără ca operațiunile comer
ciale să fi avut loc în realitate. Astfel, 
grecul a prejudiciat bugetul de stat cu 
suma de 352.000 de lei. De asemenea, 
în evidențele contabile ale societății,

administratorul nu a înregistrat taxa pe 
valoare adăugată în valoare de 226.110 
lei, sumă care este corespunzătoare 
stocului de marfă. Grecul nu a putut 
prezenta documente care să ateste 
degradarea ori vânzarea mărfii.

în urma administrării probatoriu
lui, polițiștii Serviciului de Investigare 
a Fraudelor Hunedoara au înaintat 
dosarul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deva cu propunere de trim
itere în judecată.

Maria Bulz

el

învățământ va funcționa un. comitet de 
grevă. „în paralel cu greva continuă și 
acțiunea de „înghețare” a anului școlar 
prin refuzul de a trece notele în catalog. 
Probabil că această formă de protest s- 
a mai diluat de la debutul său, dar la în
ceputul săptămânii am reamintit 
colegilor să păstreze această măsură. 
Totodată, am demarat campania de 
strângere a 250.000 de semnături la 
nivel național pentru demiterea min-

istrului Funeriu, a secretarului de stat și 
a consilierului personal. Dacă 
doleanțele noastre nu vor fi ascultate și 
soluționate protestele vor culmina în ul
tima săptămână de școală prin greva 
generală și refuzul de a încheia mediile 
elevilor ceea ce ar echivala cu 
„înghețarea” anului școlar”, a spus P5”1! 
Rusu, liderul SÎP Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Politicienii sunt interesați de școală 
doar în campania electorală
Sindicaliștii din educație reclamă 
lipsa dialogului social și la nivel 
județean. Nici unul dintre cei 11 
parlamentari hunedoreni care au 

fost invitați în urmă cu câteva 
zile la Comisia de Dialog 

Social din cadrul Prefecturii, 
nu a fost prezent.

apoi nu le vor respecta”, a declarat 
Paul Rusu, liderul Sindicatului din 
învățământul Preuniversitar Hune
doara. j

„Instituția prefectului a transmis 
o nouă invitație pentru mâine (astăzi, 
n.r.), ora 15. Dorim să expunem par
lamentarilor hunedoreni doleanțele 
noastre privind situația din 
învățământ. Dacă nici de această dată 
nu vom fi ascultați vom recomanda 
cadrelor din educație și părinților în 
2012 să boicoteze alegerile, iar politi
cienilor o să le transmitem să nu mai 
vină la noi înainte de alegeri să 
promită tot felul de lucruri pe care

ANUNȚ PUBLIC
SC AMBIENT MED ECOLOGIC SRL cu sediul în localitatea Deva.

str.O.Goga, nr.7, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea - 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Colectare și transport deșeuri pericu
loase”, situat în jud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și PRIMĂRIA URICANI, 

titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Modernizarea sistemului de 
iluminat public în orașul Uricani și localitățile componente Valea de Brazi și 
Câmpu lui Neag prin implementarea soluțiilor de alimentare cu energie 
electrică din sisteme fotovoltaice”, situat în comuna Dobra, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, 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.
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VIVAT UNIVERSITAS NAPOCENSIS !
VIVANT PROFESORES !

Imediat după decembrie 1989 în 
diverse discuții fiind întrebat ce pro
fesie am și spunând că sunt istoric, 
eram privit cu oarecare compătimire 
și chiar condescendență. Interlocu
torii, în cvasitotalitatea lor, îmi 
spuneau că am fost nevoit să studiez 
o istorie deformată, ideologizată. Eu 
mă uitam atent la aceștia, apoi înce
peam să le explic paradoxul și mă 
priveau cu multă neîncredere, fiind 
sceptici la spusele mele. Cu toate 
acestea era adevărat. Facultatea de Is
torie - Filosofie a Universității Babeș- 
Bolyai din Cluj-Napoca nu a fost nici 
pe departe o oficină de propagandă a 
comunismului sau, mai rău, a 
ceaușismului. Cadrele didactice, la 
cursuri și seminalii, nu foloseau, nici 
măcar în treacăt, citate din cuvântările 
lui Nicolae Ceaușescu referitoare la 
diverse evenimente istorice, sau 
personalități ale trecutului nostru. 
Nici nu a fost măcar pomenit, de 
parcă de atunci era nomina odiosa. 
Având dubla specializare, istorie- 
filosofie, cineva ar putea crede că 
măcar la cursurile și seminariile de 
Materialism Dialectic și Istoric, Isto
ria Filosofiei, Socialism Științific sau 
Doctrine Politice să fim nevoiți să 
suportăm o cât de mică îndoctrinare. 
Nu a fost așa. Atunci nu ne gândeam 
la acest aspect, nu ne întrebam cum 
se ocolește acest mod de a se lucra cu 

studenții. Ni se părea ceva firesc, 
chiar natural. Astăzi, mi se pare nece
sar să revin, să exprim recunoștința 
noastră față de aceste cadre didactice 
pentru felul în care ne-au călăuzit în 
studiul istoriei, al științelor sociale și 
al filosofiei. Când spun recunoștința 
noastră, îmi permit să mi-i asociez pe 
colegii mei de studenție din diverși 
ani, care sper să nu mă dezavueze.

Trebuie să menționăm numele 
acestor cadre didactice. Anul I. 
Hadrian Daicoviciu, curs și seminar 
de Istoria Antică a României, curs și 
seminar de Arheologie. Dumitru Pre
tase, curs de Istorie Universală 
Antică. Dan Isac și loan Piso, seminar 
de Istorie Antică Universală. Pom- 
piliu Teodor, curs și seminar de Istori- 
grafie Universală și a României. 
Nicolae Edroiu, curs și seminar de 
Științe Auxiliare ale Istoriei. Ligia Ir- 
imie, curs și seminar de Materialism 
Dialectic. loan Balaiș, curs și seminar 
de Logică Formală și Simbolică. 
Frieda Edelstein, curs și seminar de 
Limba Latină. Anul II. Nicolae.. 
Edroiu, curs de Istorie Medie a 
României-semetrul I. Pompiliu 
Teodor, curs de Istorie Medie a 
României-semetrul IL Avram Andea, 
seminar de Istorie Medie a României. 
Samuel Goldenberg, curs de Istoria 
Bizanțului și curs de Istorie Medie 
Universală. Ovidiu Mureșanu, semi

nar de de Istoria Bizanțului și seminar 
de Istorie Medie Universală. Ligia Ir- 
imie, curs și seminar de Materialism 
Istoric. Anul III. Liviu Maior și Nico
lae Bocșan, curs și seminar de Istoria 
Modernă a României. Camil 
Mureșanu, curs și seminar de Istoria 
Modernă Universală. Andrei Marga, 
curs și seminar de Istoria Filosofiei. 
George Tomuța, curs și seminar de 
Socialism Științific. Anul IV. Marcel 
Știrban, curs de Istorie Contemporană 
a României. Vasile Pușcaș, seminar 
de Istorie Contemporană a României. 
Vasile Vese, curs și seminar de Istorie 
Contemporană Universală. Trofin 
Hăgan, curs și seminar de Doctrine 
Politice. Teodor Cătineanu, curs și 
seminar de Etică, curs și seminar de 
Estetică.

Opinia mea este că acest corp 
profesoral a fost unul de elită, iar Fac
ultatea de Istorie-Filosofie, Universi
tatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
au făcut cinste învățământului româ
nesc, culturii române și în acei ani. 
Nu pot decât să fiu mândru că am fost 
studentul lor, că am reușit să continui 
stagiul de doctorat la aceeași univer
sitate, sub îndrumarea distinsului și 
iubitului meu profesor acad. Camil 
Mureșanu. Vivant Profesores ! Vivat 
Universitas Napocensis !

Dr.Gheorghe Firczak
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Spectacol în memoria regretatului
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Poșta Română lansează ediția a VII a concursului de desen 
„Călătorie în lumea Poștei”

Compania Națională Poșta Română lansează concursul de desen cu tema "Călătorie în lumea 
Poștei - Poșta din poveste", destinat tinerilor artiști cu vârsta maximă de 15 ani, împliniți până la finele 
anului în curs.

Desenele vor fi expediate până la 14 mai 2010, data poștei, la următoarea adresă: Poșta Română, 
bulevardul Dacia nr. 140, 020065, sector 2, București, cu mențiunea "Pentru concursul de desen". Pentru 
ca lucrările să fie validate, participanții vor scrie obligatoriu pe verso numele, prenumele, data nașterii, 
adresa și numărul de telefon.

Vor fi acordate premii în bani, câte trei pentru fiecare din următoarele categorii de vârstă: până la 
7 ani, 8-11 ani și 12-15 ani. De asemenea, cei trei câștigători ai locului I vor mai avea posibilitatea, ca, 
împreună cu un însoțitor să petreacă, în perioada 5-12 iulie a.c., un sejur la mare, în stațiunea Eforie 
Sud, județul Constanța sau la munte, în localitatea Agapia, județul Neamț.

Regulamentul concursului poate fi consultat on-line, la adresa www.posta-romana.ro sau telefonic, 
apelând serviciul de relații cu clienții INFOPOST, la numărul de telefon 021/9393.111.

Regulamentul concursului de desen 
’’Călătorie în lumea Poștei - Poșta din poveste”

1. Organizator
Concursul „Călătorie în lumea Poștei - Poșta din 

poveste” este organizat de către CN Poșta Română SA.

2. Participant!
Vor putea trimite lucrări copiii cu vârsta maximă de 

15 ani, împliniți până la finele anului în curs.

3. Reguli de participare
Lucrările trebuie să aibă înscrise pe verso următoarele 

date ale autorului: nume, prenume, data nașterii, adresa 
poștală și numărul de telefon;

Plicurile vor fi expediate pe adresa Bd. Dacia, nr. 140, 
sector 2, cod 020065, București, până la data de 17 mai 
2010, data poștei, cu mențiunea “Pentru concursul de 
desen”;

Desenele trebuie sa fie originale si nu vor avea con
ținut rasial sau jignitor;

Lucrările nu se rctumcază.

S1MTEX-QC
B H

4. Jurizare si premii
Desenele vor fi analizate de o comisie de evaluare 

(Juriu) care va fi constituită din artiști plastici, profesori de 
desen, membrii ai Asociației D’arte Da Vinci și 
reprezentanți ai Companiei Naționale Poșta Română SA.

Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul 
www.posta-romana.ro după data de 1 iunie 2010.

Vor fi acordate nouă premii în bani pentru locurile I, 
II, III la următoarele categorii de vârstă: până la 7 ani, 8-11 
ani, 12-15 ani. Valoarea totala a premiilor este de 3.000 lei.

Câștigătorii locurilor 1 vor primi câte un sejur pentru 
două persoane constând în șapte nopți de cazare în spațiile 
Poștei Române din Eforie Sud (jud. Constanța) sau Agapia 
(jud. Neamț), în perioada 5-12 iulie 2010. Nu se asigura 
masa si transport.

5. Premierea câștigătorilor
Festivitatea de premiere va fi organizată în cursul 

lunii iunie 2010.

Drăgan Multean
După opt ani de la moartea interpretu
lui de muzică populară Drăgan Mun- 

teanu, colegii de scenă nu l-au dat 
uitării. Astăzi, începând cu ora 19, Mă- 
rioara Murărescu prezintă, special pen

tru hunedoreni, spectacolul folcloric 
„Am avut și eu un dor”, eveniment de

dicat marelui artist pădurean.

Pentru ca atmosfera să fie una de neuitat, 
moștenitorii tradiției și folclorului românesc, au 
spus “da” invitației primate din partea organiza
torilor. Astfel, Andreea Voica, Mariana Deac, 
Ciprian Roman, Valentin Crainic, Eugen Mihăilă, 
Mariana Suciu, Cornelia și Lupu Rednic, Mariana 
Anghel, Ovidiu Homorodean, Ovidiu Olari, Elena 
Evsei, Viorica Brândușan, Valerica Ianoși Marian 
sau Bogdan Toma, sunt doar o parte din interpreții 
care vor încânta publicul cu melodii alese din 
popor. Spectacolul va fi animat și de prezența 
ansamblului de cântece și dansuri “Silvana”, 
formația de dansuri tradiționale de la Feregi și 
grupul vocal al Școlii Populare de Arte. Artiștii 
invitați vor fi acompaniați de grupul instrumental

Spectacol „din toată inima” 
la Densuș

Sâmbătă, începând cu ora 18, artiștii pop
ulari din mai multe județe se vor întâlnii la 
Căminul Cultural din Densuș, în cadrul 
Sărbătorii Naționale „Din toată inima”, mani
festare aflată la cea dea XXXIII -a ediție. Aici

“Dor Hunedorean” al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara și “Doina Crișului” din Brad.

Georgiana Giurgiu

se vor putea admira obiecte de artă tradițională, 
costume populare din cele mai pitorești zone ale 
României, iar atmosfera de sărbătoare va fi 
întreținută de tinerele talente ale Școlii Populare 
de Arte din Deva, prin cântec, joc și voie bună.

http://www.posta-romana.ro
http://www.posta-romana.ro
http://www.posta-romana.ro
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Un devean în Legiunea Străină Franceză
Visul de a deveni războinic, 

luptător sau simplu bărbat al 
armelor rămâne pentru tot
deauna viu în sufletele unor 

copii. Când cresc, se uită în jur 
și nu regăsesc nimic din valo
rile în care cred. Pasul urmă
tor pentru o bună parte dintre 
acești tineri este înrolarea. Le
giunea Străina este ea însăși o 
legendă vie care-i așteaptă pe 

toți cei gata să-și desăvâr
șească destinul sub stindardul 
celui mai cunoscut corp militar 
din istoria modernă a omenirii.

Un devean a ales să urmeze o 
carieră de legionar și s-a înrolat, în anul 
2007, în Legiunea care avea să-l matur
izeze și să-i ofere o altă viziune despre 
viață. Ghiță loan (numele de legionar) 
a plecat la vârstă de 31 de ani, forțat 
oarecum de împrejurări. „N-am întâlnit 
vreo oportunitate în țară de a face o 
cariera în vreun domeniu, avantajul 
meu a fost că n-am avut la acea vreme 
o iubită sau alt motiv de a nu merge în 
LE”, povestește Ghiță loan.

Trei luni
de pregătire acasă

Tânărul devean auzise despre 
strictețea și duritatea testelor fizice care

*

Codul de onoare al Legiunii Străine Franceze

1 VV IfICft1 «im /

1. Legionar, ești un voluntar care 
servește Franța cu onoare și fidelitate.

2. Fiecare legionar este fratele și 
camaradul tău de război, indiferent de 
rasă, naționalitatea sau religia lui. 
Consideră-1 fratele tău. Și el te va 
considera la fel.

3. Respectă-ți superiorii ierarhici 
precum și tradițiile Legiunii. Disci
plina și camaraderia sunt cu adevarat 
forțele pe care să te bazezi. Curajul și 

le susține orice recrut înainte de a de
veni legionar și s-a pregătit, timp de trei 
luni, alături de un prieten, pentru a fi 
sigur că va putea face față acestora.

Deveanul povestește că nu doar 
condiția fizică este importantă în 
legiune. Ghiță loan este de părere că 
personalitatea omului contează cel mai 
mult. „Nu ai voie să fii rasist, cel puțin 
să nu afișezi asta, să nu fi căutat de In
terpol - n-au nevoie acolo de „turiști” 
ce caută aventura la ei. Criteriile ce 
reprezintă examenele logice, psi- 
hotehnice, medicale, fizice și interoga
toriul nu sunt foarte grele, mai ușor ar 
fi să nu te pierzi cu firea cum fac ma
joritatea ce nu sunt obișnuiți cu 
activitățile militărești”, povestește de
veanul.

Dintre toate testele, cel mai dificil 
i s-a părut „ultimul marș”, unde recfuții 
își câștigau, de fapt, meritul de a fi le
gionar, de a primi Kepi Blanc (chipiul 
alb de legionar).

Prima zi, prima 
impresie pozitivă

■ încă din prima zi, deveanul s-a 
simțit din nou soldat, doar că, spre de
osebire de armata română, în Legiune 
ești respectat. „Prima zi în legiune m- 
am simțit oarecum ca în armata ce am 
făcut-o aici la noi, diferența fiind ca în 
legiune mâncarea este excepțională și 
nimeni nu încearcă să te umilească. Am 
dormit o noapte în Lille, având încă trei 

onestitatea sunt singurele tale virtuți 
adevărate.

4. Fii mândru că ești un legionar. 
Dă dovada oricând de maniere ele
gante și inteligență. Fii modest. 
Hainele și efectele să-ți fie întot
deauna curate și îngrijite.

5. Ești un soldat de elită care are 
respect pentru propria persoană. 
Tratează-ți armele cu respect, 
antrenează-te și nu uita că de armele

„colegi”, doi francezi și un albanez. 
Ajunsesem la centrul de încorporare 
după amiaza, după ce mi-au schimbat 
hainele și mi-au dat o identitate nouă, 
un pic de „sectoare” (curățenie), am 
făcut un duș, totul fiind foarte bine în
grijit, iar după, m-am împrietenit un pic 
cu colegii, în timp ce ne uitam la tele
vizor. A doua zi ne-a trimis la Paris, la 
un alt centru de recrutare unde ne 
adunau de la celelalte centre mai mici, 
pe cheltuiala lor, cu TGV-ul. Mi-a 
plăcut”, relatează Ghiță loan primul său 
contact cu Legiunea franceză.

„Am stat aproximativ șapte luni 
în Legiune, una la centrul de teste în 
Aubagne, nu departe de Marseille, 
patru la centrul de instrucție din Castel- 
naudary și două în Africa, Djibouti la 
regimentul pe care l-am ales. Asta am 
apreciat la Legiunea Străină, puteai 
alege regimentul la care vrei să te inte
grezi, nu cum era la noi. M-am întors 
în țară, în concediu, având o dată 
specificată într-un act, la care trebuia să 
mă întorc. Am rămas în țară pentru ca 
mi-am găsit un motiv mai bun de a nu 
mă întoarce în legiune”, a conchis de
veanul.

A revenit acasă în concediu și, 
deocamdată, nu s-a mai întors. Din 

tale depinde viața ta. Antrenează-te 
constant astfel încât să fii mereu în 
formă de luptă.

6. Misiunea ta este sfântă, 
indeplineșteți-o întotdneauna în re
spectul legilor și tratatelor 
internaționale de război. Nu pregeta 
să-ți riști viața pentru camarazii tăi 
sau pentru îndeplinirea misiunii.

când în când i se face dor de uniforma 
și activitatea de legionar, însă pentru 
moment, nu a luat o decizie finală în 
ceea ce privește întoarcerea sa în 
Legiunea Franceză. „Mi-am îndeplinit 
un vis, m-am întors, pot spune, mult 
mai matur... mai calculat... plus că am 

câștigat câțiva prieteni cu care încă mai 
țin legătura. Cea mai plăcută amințire 
este de fapt sentimentul de mândrie r < 
care l-am avut la primirea acelui râvnit 
Kepi Blanc”, a mai adăugat deveanul.

Andreea Lazăr

r
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Viața printre gunoaie
Gunoaiele menajere ale devenilor sunt 
principala sursă de venit a țiganilor de 

la periferia Devei. Lângă halda de 
gunoi, câteva familii de etnie rromă și- 
au încropit, care cum a putut, câte un 
adăpost. Despre acte de proprietate pe 
teren sau autorizații de construire nici 
nu poate fi vorba. Barăcile dărăpănate, 
improvizate din câțiva bolțari sau cără
mizi, acoperite cu cartoane și bucăți de 
tablă stau să cadă la prima rafală mai 

puternică de vânt.

în cociobe trăiesc aproximativ 17 familii, 
fiecare cu cel puțin câte trei copii. Mizeria în care 
iși duc viața acești oameni este de nedescris. 
Noroiul este atât de mare încât te afunzi până la 
glezne, apa lipsește cu desăvârșire iar duhoarea 
gunoaielor menajere îți lovește agresiv simțurile 
olfactive de la mare distanță. Cu toate astea aici s- 
iu așezat și țigani din alte județe, veniți în căutarea 
unui „trai mai bun”.

Despre viața pe care o duc, rromii vorbesc cu 
r ,;gnare și nemulțumire. în opinia lor, toată vina 
. autorităților locale care nu-i ajută nici cu bani 
?i nici „cu un petec de pământ” unde să-și 
:onstruiască o casă. „Știu să vină doar la alegeri 
?i să ne promită. Ne-au dărâmat casele și ne zic că 
i-avem voie să construim aici nimic. Unde să ne 
ducem? Din ajutorul de șomaj n-ai ce face. Ăia 
iu-s bani. Căutăm prin gunoaie ca să nu murim de 
foame” , spune cu indignare o femeie din șatră. 
De dimineața până seara țiganii escaladează 
nunții de gunoi ai haldei în căutare de PET-uri, 
fier vechi, haine și mâncare. Tot ce găsesc încarcă 
in căruțe și transportă Ia centre de colectare pentru 
f •<? valorifica. „Tot ce muncim pe zi abia ne
ajunge pentru mâncare. Tre’ să hrănim copii că 
ilâng de foame. Da’ ce poți să cumperi cu 30 sau 
40 de lei, că nu ajung, mai ales dacă ai și patru 
copii, cum am eu... Cumpăr zilnic de mâncare 
pentru familie de opt sute de mii (80 de lei). Și la 
c<"’ii mei le trebuie o banană, un suc...”, se 
Iu jntează unul din bărbații, în timp ce își aprinde 
o țigaretă Marlboro.

Și de-ar fi să fie...
tot n-ar fi bine!

Câțiva dintre ei lucrează pentru firma de 
salubritate, dar nu sunt mulțumiți de leafă. Marea 

Irina Năstase

majoritate nici nu vrea să audă de un loc de 
muncă. Distanța până la oraș e mare și greu de 
parcurs în fiecare dimineață.

în privința copiilor nici nu se pune problema 
de a-i trimite la școală. Același motiv: „E prea de
parte!”. Nici despre posibilitatea de obținere a 
unei locuințe sociale țiganii nu vor să audă. „Ce 
să facem la locuința socială? Ce-am face cu cai și 
de unde am plăti dările? Nouă ne trebe să ne dea 
un loc la periferie să ne facem acolo o casă. Ca să 
muncești tre’ să mergi să faci prezența în fiecare 
dimineață. Cum să ajungem? Ce-ar însemna 
asta?”, spune cu indignare unul din bărbați.

Cu toate astea aceeași persoană mărturisește 
că femeile lor merg în oraș și caută prin 
tomberoane pentru „de-ale gurii”. întrebați dacă 
autoritățile locale îi ajută, țiganii se revoltă. Sunt 
nemulțumiți de ajutorul social, de alocațiile duble 
pentru copii și de ajutorul pentru încălzire pe care 
îl primesc cinci luni pe an. De vină pentru toate 
„nenorocirile” e primarul, dar poartă veșnică 
recunoștință celor de la salubritate fiindcă, în 
schimbul a câtorva saci de PET-uri pe lună, le 
îngăduie să cotrobăie nestingheriți prin halda de 
gunoi și au putut să-și tragă curent electric la co
cioabe.

Lista de nemulțumiri 
este lungă

O altă nemulțumire a rromilor de la groapa 
de gunoi este că până mai acum doi ani primeau 
de la diferite asociații sau de la Crucea Roșie pa
chete cu mâncare și haine.

De doi ani încoace, după spusele lor, nu au 
mai primit nimic. în schimb Poliția Comunitară 
mai face din când în când câte o razie, îi adună pe 
toți la secție și le dă amenzi pentru că nu au 
mutație în locul în care se adăpostesc. De aseme
nea, viitorul se preconizează a fi sumbru pentru 
țigani.

„Proprietara care are terenu’ asta cu grâu vrea 
să ne dea afară că zice că-i al ei terenul până la 
marginea gropii de gunoi. Am auzit că vin irlan
dezii și închid groapa de gunoi... Atunci nu știm 
ce-o să facem și unde o să plecăm. Dacă ne mutăm 
și ne facem cort după dig vine apa peste noi. Ne- 
a mai dărâmat Primăria odată casele și ne-au spus 
să ne ducem unde ne-o ajuta Dumnezeu”, 
povestește Ilie Crasa Rov.

Cu toate astea, condițiile mizere în care își 
duc traiul nu-i împiedică pe țiganii de la groapa
de gunoi să-și poarte cu fală bijuteriile din aur de 
14 karate și nici să-și monteze antenele Digi TV 
în câte un pom de pe lângă groapa de gunoi.

Angajații serviciului social al Primărie Deva 
nu prea au la cunoștință despre comunitatea de 
rromi de la halda de gunoi. Conform spuselor ex
pertului local pentru rromi, Constantin Savu, toți 
rromii care au domiciliul în Deva primesc ajutor 
social iar pentru cei din afara localității nu se poate 
intervenii.

http://glasulhunedoarei.blogspot.coin/
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Companiile aviatice europene au pierdut 400 de milioane de dolari 
I pe zi din cauza suspendării traficului aerian, iar pierderile totale sunt 

în prezent de circa 1,7 miliarde de dolari, a anunțat miercuri Asocia
ția Internațională pentru Transport Aerian (IATA), citată de Wall 
Street Journal.

Alegerile prezidențiale din Polonia 
se vor desfășura la 20 iunie

Primul tur al alegerilor 
prezidențiale din Polonia, organizate 
în urma decesului președintelui Lech 
Kaczynski într-un accident aviatic, va 
avea loc la 20 iunie, a anunțat mier
curi serviciul de presă al Parlamentu
lui.

Președintele Lech Kaczynski și 
soția sa, Maria, au murit la 10 aprilie, 
după ce avionul lor s-a prăbușit la 
Smolensk, în Rusia.

Toți cei 96 de pasageri ai 
avionului Tupolev 154 al 
președintelui polonez au murit în 

urma prăbușirii aparatului de zbor. 
Delegația, din care făceau parte 
numeroși demnitari și comandanți 
militari, urma să participe la cere
moniile organizate la împlinirea a 70 
de ani de la masacrul de la Katin, 
comis în 1940 la ordinele liderului 
sovietic Iosif Stalin.

Președintele Camerei inferioare 
a Parlamentului polonez, Bronislaw 
Komorowski, a preluat atribuțiile de 
președinte interimar după moartea 
șefului statului

UE pledează pentru ridicare vizelor turistice 
pentru România, Cehia și Bulgaria
Uniunea Europeană va pleda 
din nou, în cadrul unei reu

niuni UE-Canada, ca Ottawa 
să renunțe la obligativitatea vi
zelor turistice pentru cetățenii 

României, Cehiei 
și Bulgariei

într-o dezbatere în Parlamentul 
European, mai mulți eurodeputați din 
România, Bulgaria și Cehia, țări ai 
căror cetățeni au nevoie de viză pentru 
a intra în Canada, și-au prezentat 
nemulțumirea în legătură cu acest caz.

Eurodeputații au cerut ca Uniunea 
Europeană să exercite presiuni asupra 
Canadei pentru înlăturarea 
obligativității vizelor în cazul 
românilor, bulgarilor și cehilor.

Catherine Ashton, înaltul 
Reprezentant UE pentru Politică 
Externă, a precizat că nemulțumirea 

deputaților din țările vizate este întru 
totul de înțeles. Ashton a adăugat că 
obiectivul UE este garantarea libertății 
de călătorie fără obligativitatea vizelor 
pentru toți cetățenii Uniunii Europene, 
de îndată ce este posibil.

Canada a impus obligativitatea 
vizelor de călătorie pentru cetățenii din 
România și Bulgaria, ultimele două țări 
care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007. 
în plus, autoritățile de la Ottawa au 
reintrodus, în iulie 2009, obligativitatea 
vizelor de călătorie pentru cetățenii 
cehi, pentru a pune capăt unui val de 
cereri de azil, depuse în special de 
membri ai minorității rome din această 
țară, care s-au declarat victime ale unor 
persecuții.

în octombrie anul trecut, Comisia 
Europeană a ridicat tonul în legătură cu 
acest dosar, vorbind despre o "discrim
inare inacceptabilă" și amenințând cu 
impunerea obligativității vizelor de 
călătorie pentru canadienii care doresc

K *
să vină în Europa. Ministrul canadiar 
al Afacerilor Externe a răspuns atunci 
că regretă faptul că autoritățile de te 
Bruxelles utilizează "amenințări".

Reuniunea UE-Canada, în cadru 
căreia va fi dezbătut acest dosar, vi 
avea loc pe 5 mai, la Bruxelles.

Cosmote a lansat
serviciul 3G

Cosmote România a lansat, 
miercuri, serviciile de comu
nicații de generația a treia 
(3G), care permit cliențiilor 
acces mobil la Internet la vi
teze de până la 21,6 Mbps, 

tariful unui abonament înce
pând de la 11,9 euro/lună 
(TVA inclusă), a anunțat 

operatorul

Rețeaua 3G a Cosmote Româ
nia acoperă aproximativ 58% din 
populația României și orașele 
București, Iași, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Constanța, Galați, 
Craiova, Brașov, Moinești, Oltenița 
și Orăștie, precum și alte aproxima
tiv 300 de localități.

„Serviciile 3G de internet 
mobil în bandă largă Cosmote 
România sunt disponibile prin in
termediul soluțiilor Connect 3G 
(...), care permite cel mai mare 
transfer de date cu viteze de până la 
21,6 Mbps la cel mai avantajos 
preț, respectiv 11,9 euro/lună, TVA 
inclusă, pentru trafic de 5GB", se 
arată într-un comunicat al opera
torului.

Directorul general al Cosmote 
România, Stefanos Theocharopou- 
los, a declarat, într- conferință, că 
operatorul va continua eforturile de 
extindere a rețelei 3G într-un ritm 
foarte rapid, așa cum s-a întâmplat 
și cu acoperirea 2G (infrastructura 
GSM).

Complementar cu lansarea 
serviciilor 3G, în magazinele Cos
mote este disponibilă o nouă soluție 
de conexiune la Internet pentru lap- 
top-uri prin intermediul Connect 
EVDO, care asigură viteze de acces 
de până la 3,1 Mbps.

A

Tariful gamei de abonamente 
Connect EVDO începe de la 7,99 
euro/lună (TVA inclusă) și permite 
clientului un trafic de 2GB la viteze 
de descărcare de până la 3,1 Mbps. 
După depășirea acestui prag, viteza 
de descărcare se reduce la 128 
kbps, iar traficul adițional nu este 
taxat de operator. Cel mai scump 
abonament Connect EVDO costă 
26,18 euro/lună (TVA inclusă) pen
tru o perioadă de contract de 24 de 
luni și asigură un trafic de 20GB la 
o viteză de descărcare de până la 
3,1 Mbps.

în plus față de 3G, în maga
zinele operatorului sunt disponibile 
și serviciile de acces mobil la Inter
net prin intermediul rețelei CDMA 
cu viteze de până la 3,1 Mbps.

De asemenea, compania și-a 
îmbunătățit rețeaua de date GPRS 
existentă la EDGE.

Serviciile 3G furnizate Cos
mote România sunt disponibile și 
în roaming, în 30 de țări prin inter
mediul a 37 de operatori.

Cosmote România este al 
treilea operator de telecomunicații 
mobile după numărul de clienți, 
care a atins 6,9 milioane la 31 de
cembrie 2009.

în prezent, operatorul asigură 
acopererire pentru 99% din 
populație și 90% din teritoriu.

AI doilea nor de cenușă a intrat în România
Un al doilea nor de cenușă 

vulcanică a intrat în România 
miercuri dimineața, la ora 

9.00, dar la o altitudine care 
nu creează probleme deosebite 
și nici nu afectează calitatea 

aerului, fără a exista depuneri 
de cenușă la sol, astfel că trafi

cul aerian se desfășoară în 
prezent fără restricții

Evoluția situației provocată de 
erupția vulcanului din Islanda a fost 
analizată și prezentată de către 
membrii Guvernului la începutul 
ședinței de miercuri a Cabinetului.

Ministrul Mediului, Laszlo 

I

Borbely, și cel al Transporturilor, 
Radu Berceanu, l-au informat pe 
premierul Emil Boc că la acest mo
ment nu sunt semnalate probleme 
deosebite provocate de norul de 
cenușă, care să impună introducerea 
unor noi restricții.

Directorul Administrației 
Naționale de Meteorologie, Ion 
Sandu, a declarat miercuri 
dimineață pentru Mediafsax că au 
fost emise trei actualizări succesive 
care arată că norul de cenușă este 
deasupra României.

"Noi nu putem să dispunem 
codul roșu pentru aviație, ci doar 
Transporturile. Noi le-am comuni
cat ce reiese din datele transmise de 
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MET Office. Conform datelor bri
tanicilor, la altitudine mai mică de 
6.000 de metri deasupra întregulu 
teritoriu al țării cel puțin până la on 
21.00 vom avea cenușă vulcanică" 
a declarat Sandu.

El a precizat că la fel ca și pânî 
acum nu apar detalii despre c 
eventuală poluare cauzată dt 
prezența cenușei vulcanice- Si 
atmosferă.

Ion Sandu a declarat marț 
seara că traficul aerian poate f 
restricționat doar dacă tre 
actualizări consecutive ale prog
nozei curenților de aer arată "peri
col pentru zboruri" într-un ani < 
spațiu aerian.

Ministerul Mediului informi 
de asemenea că România poate 
intra din nou, de miercur 
dimineață, sub incidența codulu 
roșu pentru aviație.

Erupția vulcanului activ de sul 
ghețarul Eyjafj aliaj okull, din sudu 
Islandei, a generat, începând de joi 
15 aprilie, grave perturbări ale trafi 
cului aerian.

Spațiul aerian românesc, închii 
sâmbătă din cauza norului df 
cenușă, a fost redeschis de luni. M 
multe companii au anunțat că au an 
ulat, marți, unele curse cătr< 
destinații interne și externe.
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tenjamin Biolay primește despăgubiri 
entru presupusa relație cu Caria Bruni Kylie Minogue va lansa 

un nou album
ostul TV France 24 va plăti 
. 000 de euro daune morale 
ntărețului Benjamin Biolay 
ntru încălcarea dreptului la 
ița privată prin răspândirea 
tor zvonuri privind o presu- 
să relație cu prima doamnă 
Franței, Caria Bruni Sar- 

zy, informează Le Figaro în 
ediția online.

Decizia a fost luată de un tribunal 
naltă instanță din Paris. Pe 10 mar
ginalul TV francez a făcut referire, 
•o ediție a revistei presei 
maționale, la o presupusă idilă între 
jamin Biolay și Caria Bruni- 
;ozy, citând articole din ziarele bri- 
:e și elvețiene.
Biolay a decis atunci să dea în 

cată postul TV, pentru încălcarea 
itului la viață privată. în justificarea 
inței, judecătorul a precizat că 
tele incriminate nu sunt fără 
tură cu dreptul cetățenilor la infor- 
e". "Dacă persoane publice precum 
1 statului și soția trebuie, în prin- 
j, să beneficieze de respectul cu- 
t vieții lor private, importanța 
iatizării pe care cuplul a cunoscut- 
putea să nu facă ilegitim faptul ca 
icul să fie informat, în anumite lim- 
i condiții, de circumstanțele care ar 
a modifica fundamental legătura 
re ei", se mai arată în justificarea

iica lui Lorenzo s-a căsătorit 
î iubitul de 24 de ore
24 de ore. De atât a avut nevoie 
ne, fiica lui Lorenzo Lamas, să își 
seama că vrea să își trăiască viața 
iri de Nik Richie, proprietarul site- 

TheDirty.com. Cei doi s-au 
torit duminică seara, la White Lit- 
'hapel, în Las Vegas.
Nu se știe dacă locul a fost ales 
ial pentru o despărțire rapidă, 
trece există antecedente - acolo s- 
ăritat Britney Spears cu Jason 
tander, în 2004, iar căsnicia lor a
55 de ore. Poate că blonda a vrut 

imonstreze că există și dragoste la 
a vedere care poate să țină toată 

sentinței. „Ar putea fi admisibilă de
scoperirea unei relații adultere a unuia 
dintre membrii cuplului prezidențial. 
Este admisibil ca numele persoanei cu 
care este întreținută această relație să 
fie făcut public, mai ales dacă e o 
persoană cunoscută, cum este Ben
jamin Biolay", a mai spus judecătorul.

Totuși, a concluzionat magistratul, 
evocarea publică a unui astfel de fapt 
legat de viața privată "nu ar fi justificată 
de necesitatea informării publice, decât 
în cazul unor informații exacte". Astfel, 
instanța a considerat că France 24 a 
acordat o oarecare credibilitate 
zvonurilor din presa străină și astfel a 
încălcat dreptul lui Biolay la intimitate.

Primele zvonuri potrivit cărora 
ambii parteneri din cuplul prezidențial, 
Nicolas Sarkozy și Caria Bruni, ar avea

Până la 24 de ani, actrița nu și-a 
trecut în palmares mari realizări artis
tice. A câștigat însă ediția a 12-a a re- 
ality-show-ului „The Bachelor” și a 
apărut în câteva episoade din serialul 
„General Hospital”.

în plus, în decembrie a fost prinsă 
conducând sub influența alcoolului. 
La așa palmares, așa nuntă: potrivit 
unor surse, cei doi au achiziționat pa
chetul „Michael Jackson”, care costă 
519 dolari și include 36 de poze real
izate profesional și un DVD cu cere
monia. Să aibă și mirii amintiri.

câte o aventură au apărut la mijlocul 
lunii martie, pe platforma de micro- 
blogging Twitter. După câteva zile, 
acestea au fost preluate și pe site-ul 
publicației Le Journal du Dimanche.

Primul mesaj de pe Twitter indica 
faptul că soția președintelui Franței ar 
avea o aventură cu Benjamin Biolay, un 
muzician laureat al mai multor concur
suri internaționale. în același mesaj, se 
afirmă că Nicolas Sarkozy și-ar fi găsit, 
la rândul lui, consolarea în brațele lui 
Chantal Jouanno, o fostă campioană de 
karate în vârstă de 40 de ani, care ocupă 
în prezent funcția de ministru al Ecolo
giei.

Ulterior, atât Nicolas Sarkozy, cât 
și Caria Bruni au infirmat în mai multe 
rânduri aceste speculații.

Cântăreața australiană Kylie 
Minogue revine pe scena muzicală în 
luna iunie, odată cu lansarea-piesei "AII 
the Lovers", primul single de pe noul ei 
album, intitulat "Aphrodite", ce va fi 
disponibil în magazine începând din luna 
iulie.

Acesta este cel de-al 11 -lea album 
de studio al cântăreței australiene. Prece
dentul s-a intitulat "X" și a fost lansat în 
2007. Potrivit unui comunicat emis de 
casa ei de discuri, Parlophone, o divizie a 
grupului EMI, Kylie Minogue celebrează 
pe acest album "rădăcinile ei muzicale 
provenind din zona ringurilor de dans". 
Pentru noul material discografic, Kylie 
Minogue a colaborat cu Jake Shears, 
solistul trupei Scissor Sisters, Nerina Pal- 
lot, Tim Rice-Oxley și cu DJ-ul scoțian 
Calvin Harris.

Piesa "All the Lovers" va fi lansată 
pe 28 iunie, iar albumul "Aphrodite", pe 
5 iulie. Kylie Minogue, prezentă în mod 
constant în topurile muzicale australiene 
și în Marea Britanie, pe care o consideră 
țara ei adoptivă, a vândut peste 60 de mil
ioane de discuri pe plan mondial, însă nu 
s-a impus deocamdată pe principala piață 
muzicală, cea din Statele Unite ale 
Americii, unde a susținut primul ei turneu 
abia în anul 2009.

Cântăreața australiană a fost 
diagnosticată cu cancer mamar în 2005, 
însă a revenit pe scenă după ce a învins 
această boală, grație unei intervenții 
chirurgicale și chimioterapiei. în 2008, 
Kylie Minogue a susținut un turneu mon
dial, cântând în peste 20 de țări.

Oprah Winfrey refuză să facă testul ADN 
pentru a afla identitatea tatălui ei biologic

Realizatoarea de televiziune 
Oprah Winfrey a declarat, luni, că 
refuză să facă testul ADN pentru a afla 
identitatea tatălui ei biologic. "Nu voi 
face niciodată testul de paternitate!", a 
declarat Oprah Winfrey, luni, într-o 
conversație cu reporterul publicație 
New York Post, în fața hotelului Four 
Seasons din Manhattan.

Norh Robinson, un veteran al ar
matei americane în vârstă de 84 de ani, 
care trăiește într-un azil pentru veterani, 
le-a spus în acest weekend jurnaliștilor 
de la New York Post că el este tatăl bi
ologic al renumitei realizatoare de tele
viziune.

Norh Robinson este originar din 
Kosciusko, o mică localitate rurală din 
statul american Mississippi, din care 
Oprah Winfrey s-a mutat pe când avea 
șase ani. „Nu am auzit niciodată de el.

Kylie Minogue și-a început cariera 
ca actriță cu un rol în serialul australian 
"Neighbours”. După succesul primelor 
două single-uri, "Locomotion" - care a 
staționat pe primul loc în topul australian 
timp de șapte săptămâni - și "I Should Be 
So Lucky" - care a impus-o în topurile din 
lumea întreaga - Kylie a ales să se con
centreze exclusiv asupra muzicii. Hituri 
precum "Where the Wild Roses Grow", 
în duet cu Nick Cave, "Spinning Around", 
"Kids”, în duet cu Robbie Williams, "On 
a Night Like This", "Can’t Get You Out 
of My Head”, "In Your Eyes", "Love At 
First Sight", "Come Into My World", 
".Slow” și "I Believe in You" i-au adus lui 
Kylie vânzări de peste 60 de milioane de 
albume în întreaga lume, numeroase pre
mii, precum și o poziție de top în rândul 
celor mai apreciate artiste de pe scena 
muzicii pop.

Artista a inclus și România în cadrul 
celui mai recent turneu al său, 
KYLIEX2008, ea concertând la București 
în urmă cu doi ani.

Am auzit doar că el pretinde că ar fi 
tatăl meu adevărat", a declarat luni 
Oprah.

Robinson a declarat la rândul său 
că nu dorește să obțină nimic din impre
sionanta avere a celebrei prezentatoare 
și că singura lui dorință este aceea de a- 
și întâlni fiica înainte de a muri, 
întrebată dacă Robinson ar avea ceva de 
câștigat mințind în legătură cu relația 
lor de rudenie, Oprah l-a bruscat pe re
porterul publicației New York Post și a 
plecat să ia prânzul în compania unei 
bune prietene.

Oprah Winfrey a fost crescută de 
mama ei, Vemita Lee, în vârstă de 75 de 
ani, și de iubitul acesteia, Vernon Win
frey. Oprah îl consideră pe Vernon 
adevăratul ei tată, deși a recunoscut la 
un moment dat că acesta nu este tatăl ei 
biologic.

z

GLASUL HUNEDOAREI

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 

o

mi

N.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L
. Deva, Calea Zarandulni ISO (DN7)

(Ieșirea șpre Simeria, lângă Volvo)

N
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Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm serv)cl curățenie
4 persoane fizice
4 persone juritice

Clienții fideli primesc, 
pc bază dc bon, 
la 7 sp at Ari 
UNA GRATIS

Facem conlracLc 
pcntni firme cu
REDUCERE

DE 20%

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 6(X) RON net
- carte de munca

l“tmgra.m de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: «9.00-15310

Telefon: 0761 - 973.940

TheDirty.com
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SF. M. Night Shyamalan este binecunoscut publicului cinefil pentru 
filmele sale misterioase, precum "Al saselea simt" sau "Semne". O 
echipă de documentariști încearcă să-i afle secretele, dar, pe măsură 
ce se apropie de adevăr, lucruri tot mai ciudate se întâmplăfTFR 2; 
23:10; Secretul lui M. Night Shyamalan)

Ghicitoare... Dicționar: Iți, Icar. Reconstituire...
- Intr-o încăpere sunt patru Inși,

din care numai unul lucreazăl

Ce este?i

- Trei parlamentari și un

!

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Stăpâniri V Sau
Oseminte

>
Greutate

I Vv> <> ,

>

Indivizi

Căpriță

Emo
ționat

Versuri

>

însem
nări

Cui 
bont

>

Potrivită

V
V

CucernicAvantaj
Datini

V>

In fire!

> V
Tub gol!

> V

VBaston încăperi

Măgar

V? (-) 

Eliberat 
din funcție

Amețitor 
A apărea

Strân
geri

Cap gol!

V

Ase 
lamenta 
> V

Punct 
cardinal

Sărbă
toarea 
unirii

5; 
a.

rq
6

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră 
08:00 Trezirea la apel! 
09:00 Telejurnal 
09:15 Trezirea la apel!
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 238.)
11:15 Miezul zilei (magazin de diver

tisment, rel.)
12:15 Călător pe viață (rel.)
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 54.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios 
15:30 Akzente (magazin cultural) 
17:00 Interes general (talk show, 

2000)
18:00 Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

’ Loto 6/49 și Noroc
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 55.) 60' cu 
Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tae-woong Eom, Hyun-jung Go 

19:40 Sport 
20:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
21:10 Arena publică 
12:25 Ochiul magic 38' 
23:00 Dr. House (SUA serial, 2004 - 

8.) 60' cu Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Robert Scan Leonard, 
Omar Epps

23:55 Cluj Fashion Week

Bun la 
reluări

urne 
posesiv 

V

Probă

Din 
Italia

Estom
pată 

Boli de 
ficat

între
bare

Ase 
așeza

Trecut 
în final!

Casă! 
A 

înșela

Zburător 
legendar

Docu- 
ment 
Tot la 
final!

> V

Introduceți In 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

Sudoku
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 Naohi - Vladimirescu

07:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 56.)

08:10 Sunetul și liniștea (canadian- 
neo-zeelandez film biografic, 
19.93, rel.)

09:50 învingătorii
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 76.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare (rel.)
15:00 împreună în Europa
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 56.)
17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 2.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rel. - 76.)
18:45 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 226.)
19:15 Sunetul și liniștea (canadian- 

neo-zeelandcz film biografic, 
1993)

21.00 Imaginea Succesului
21 30 Dincolo dc hartă (documentar) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Secretul lui M. Night Shyama

lan (SUA S.F., 2004) cu Billy 
Arrowood, Adrien Brody

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:30 împreună pentru totdeauna 07:00 Supemanny (reality show) 90'
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani )9:55 Omul care aduce cartea 08:45 Cameleonii 08:20 Sport cu Fiorentina

(matinal) 10:00 Comoara lui Da Vinci (SUA 10:00 Luna fermecată 09:00 Galileo
10:00 în gura presei thriller de acțiune, 2006, rel.) 11:15 Pasiune (dramă, 2007) 09:30 Viceversa (reality show)
11:00 Familia Bundy (SUA serial de <',:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 Pasiune (dramă, 2007) 10:30 NC1S: Anchetă militară (SUA

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 1973, rel. -3718.) 14:00 Aniela (român serial, rel.) serial polițist, 2003, rel. - 5.) w,
Katey Sagal, Christina Apple- 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ 13:00 Camera dc râs
gate, David Faustino 13:45 Crimă cu oglinzi (SUA-englez 15:30 Destine furate (SUA serial, 14:00 Neveste disperate

12:00 Plasa de stele (emisiune de di- polițist, 1985) 2007) 15:15 Circașa de pe tort
vertisment, 2010, rel.) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:25 Vremea de ACASĂ 16:15 Galileo

13:00 Observator 1973-3719.) 16:30 Maria Mercedes (mexican se- 17:00 Trăsniții
14:00 Benny Hill (englez serial, 17:00 Știrile Pro TV rial, 1992) 18:00 Focus 18

1969) 17:45 Happy Hour 17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sport
14:30 Te pui cu blondele? ( rel.) 19:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 19:30 Cireașa de pe tort
’6:00 Observator 20:30 Kickboxer 2: înfruntarea (SUA 19:30 Cameleonii (mexican film se- 20:30 Mondenii Show
17:00 Acces Direct film de acțiune, 1991) rial de acțiune, 2009) 22:00 Focus Monden '
19:00 Observator 22:15 State de România (român serial 20:30 Aniela (român serial, 2009) 22:15 Trăsniții
20:30 Să te prezint părinților (emi- de comedie, 2009 - 97.) cu 21:30 Cealaltă față a Analiei 23:15 O viață mai bună (canadian po-

siune de divertisment, 2009) Gheorghc Visu, Carmen Tănase, 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune lițist, 2008) cu Nicholas Cam-
22:00 Bun de cinste (reality show) Doinita Oancea, Octavian Stru- de divertisment, 2007) pbcll, Hugh Dillon, Mary
23:00 Observator nilă 23:30 India ( film serial) cu Juliana Walsh, Brian Markinson
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 23:30 Știrile Pro TV Paes, Mârcio Garcia, Rodrigo

divertisment) Lombardi, Caio Blat

14:05 Orașul fantomelor (SUA comedie, 2008)
15:45 Coșmarul din casa de vis (italian comedie, 2007)
17:15 Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds 

18:30 Ți-1 prezint pc Dave
20:00 Proiectul Alzheimer (SUA serial documentar, 2009 - 1.) Casetele cu 

Maria Shriver Alissa Anderegg
21:30 Transfer de captivi (SUA-sud-african dramă, 2007)
23:30 Totul despre sex: Filmul (SUA comedie romantică, 2008) cu Sarah 

Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis

14:15 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 13.)
15:15 Zoom în 10 (emisiune de divertisment, rel.)
15:30 Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990, rel. - 121.)
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedic, 1995 - 4.)
17:00 Drumul spre casă (chinez dramă romantică, 1999)
19:00 Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005 - 14.) 
20:00 Dublă identitate (SUA serial polițist, 2006 - 4.) 
21:00 Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990 - 123.) r 
22:00 Mașina morții (thriller, 2007) cu Kurt Russell, Sydney Tamiia Poitier
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usător piese din piele și înlocuitor

Telefon: 0755.999.916

ibsolvcnt înv. preuni verși tar Iară
itestat praf. 10

aarman 2

Tucătar 2

coafor 1

lansatori 4

zolator hidrofug 2

nașinist la mașini pt. terasamenle
2

nunei tor necal. la asamblarea, mon-
area pieselor 98

ispătarțchelner) 5

ecre tara 1

râiL^itor 1

Tilcanizator piese din cauciuc la
irese 1

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

genl securitate 8

gent vânzări 1

>1 3

onfecționer-asamblor art. din tex-
ile 2

roilor 2

12

facturist 1 

electrician de întreținere și reparații
1

faianțier ] 

instalator centrale termice 4 

instalator încălzire centrală și gaze
1

instructor auto 1

instructor școiar-auto 1

lăcătuș mecanic 6

lăcătuș montator 1

Lucrător comercial 1

macaragiu 2

manipulanț mărfuri 1

mașinist la mașini pt. terasa men te
(ifonist) 2

medic specilaist 1

montator subansamble 1 

munc. necal.la demol. clădiri, zidă
rie, faianță, gresie, parchet

2

mun. necal. în ind. confecțiilor
9

munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 1

ospătar 2

pregătitor pt.încălțăminte și articole 
tehnice din cauciuc 6

sudor 4 

tăietor cu flcăra (autogen) 3

vânzător 1

vopsitor industrial 1

zidar-pietrar 1

zidar samotor 1

zugrav-vopsi tor ]

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asistent social 1

bucătar 1

camerista hotel I 

consi 1 i er/e x pert/i nspector/re ferent/e 
conomist în management 1

controlor calitate 1

dulgher restaurator 1

lăcătuș mecanic 1

magazioner 1 

maistru industriile textilă, pielărie
1

mecanic auto 1

munc. necal. la ambalarea prod, so
lide și semisolide I

munc. necal.la întreț. drumuri, șo
sele, poduri, baraje 8 

munc.necal.în ind confecțiilor
14

munc. necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 4 

operator confectioner ind. îmbrăcă- 
mi nte+ țesături, tricot, mat.sintetice 

6 

sudor manulacu arc electric 3

zidar restaurator 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

îngrijitor clădiri 1

munc. necal.la întreț.drumuri, po
duri, baraje 6

vânzător 6

zidar-pietrar 3

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

bobinator aparatj electric 1 

bucătar 1

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

electricean de întreținere și repara
ții 1

finisor produse abrazive * 1 

izolator termic 1

lucrător comercial 1

măcelar 1

magazioner 1

munc. necal.la demol. clădirilor, zi
dăriei, mozaic, gresie, faianță 5 

muncitor necal.în ind. confecțiilor
5

șofer de autoturisme și camioane 1

tehnicean determinări fi zi co-meca
nice I

vânzător 2

Simeria

Telefon:0755.999.921

casier 2

drujbist 2 

instalator încălzire centrală și gaze
1

munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță, gresie, parchet 

1

munc. plantații și amenajări zonă 
verde 15 

reprezentant comercial I

vânzător 2

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 25 

muncitor necal. la demol. clădirilor, 
mozaic, faianță, gresie 1 

programator de sistem informatic
1

șofer auloc./mașină mare tonaj 1

tehnoredactor 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1 

cu să lor piese din piele și înlocuitor
10

in sped orț referent) resurse umane 
1

lucrător comercial 2

mașinist la mașini
p t. terasamen te( i fon i st) 1

muncitor necal.în silvicultură 5

cusător piese la încălțăminte din 
cauciuc 20

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri.baraje 1 

munc.necal.în ind.confecțiilor 1

muncitor necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 1

ospatarțchelner) 3

lălpuitor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

bucătar 1 

consilier financiar-bancar 1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 4

lăcătuș montator 10

mecanic auto 1

munc.necal.în ind confecțiilor 9

sudor 10

vânzător 2

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 10

bucătar 2

consilier juridic 1

inginer autovehicule rutiere 
I

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 2

îngrijitor animale 1

ospătar(chelner) 2 

șofer de autoturisme și camioanele
I

sortator produse 2 

subinginer construcții civile, ind. și 
agricole 1

subinginer mecanic automobile 
I

vânzător 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

electricean de întreținere și repara
și I

femeie de serviciu 1

mașinist Ia mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1 

munc. necal.în silvicultură
I 

munc.necal.la am b.prod, sol ide și 
semisolide 10

Petrila

Telefon: 0755.999.928

asfaltator 1

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

barman 1

brutar 1 

mecanic auto 1 

munc.necal.la demol.zidărie, mo
zaic,faianță, gresie, parchet 1

munc.necal.la întreț.drumuri,po

duri,șosele,baraje 15

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

ambalator manual I

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav I 

electricean in construcții 1

mecanic utilaj 1

muncitor necalificat ia demolarea 
clădirilor, zidăriei, mozaic,faianța, 
gresie 7

Mică publicitate

IMOBILIARE OFERTE DE SERVICII
AUTO

Zând apartament 4 camere, Simeria, decomandat, amenajat, mobilat sau schimb 
u apartament 2 camere plus diferența. Preț negociabil.Tel.0730.287.975

Zând sau schimb apartament Simeria, 2 camere, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandat, amenajat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.000lei. 
U0740.965.191

Zând apartament 2 camere, Simeria, ultracqptral, decomandat, amenajat, vedere 
jlevard, preț negociabil. Tel.0721.805.675

Câștigați 2000-50001ci/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondentă. An
gajăm colaboratori din toată (ara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au- 
toadresat la: Lucaci Nicolae, O.P. 1-CP 122, Deva, Jud. Hd.

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse 
umane-salarizare, declarații buget, balanță. E-mail: nicutiufaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007

Vând Seat Marbella 850cmc, a.f. 1987, consum mic, R.t. 15.12.2011 și 
Opel Astra Caravan , 5 uși, 2000cmc, a.f. 1994, R.t. 15.12.2011, stare bună 
de funcționare, preț 500 eur, respectiv 2.200eur Tel. 0254.221.254, 
0720.528.350

I 
I

Zand urgent casă în Simeria, zona pieței, 2 camere, bucătărie, baie, cu grădina, 
Date utilitățile. Are vad comercial. Preț 120.0001ei negociabil. Tel.0722.582.097

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil experiență, inspec
tor resurse umane, angajări, revisal, salarizare, evidentă personal, declarații con
sultantă. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

umpăr apartament 3 camere în Deva , etaj intermediar, zonă bună. 
el.0732.727,786

Zând casă în Simeria, construcție din 1997, parter și etaj, living, 2 dormitoare, 2 
ăi, balcon, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină., toate utilitățile. Preț 
40.000 lei negociabil, zonă liniștită. Tel.0735.066.695 DIVERSE

k
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)fertă! Vând casă în Simeria, zona Primăriei, 2 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
nexe, grădină, toate utilități le, preț 38.000 eur, negociabil. Tel. 0769.839.694

>1 mai mic preț’ Vând apartament 2 camere. Simeria, bloc de cărămidă, amena- 
it, zonă liniștită sau schimb cu garsonieră la parter sau etaj 1 plus diferența . 
reț75.000 lei negociabil. Tel. 0748.689.532

chimb casa Bretea Mureșană la 2 km de Ilia, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
nexe, curte și grădină , suprafață de 3000mp, zonă liniștită cu garsonieră sau apar- 
iment în Deva plus diferența.Tel. 0729.015.069

Vând fân în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad, 
nr. 198, or. Brad.

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo, Albrecht, antene noi Mid
land și Sirio originale, import Italia, la comandă. Tel.0723.911.241, 
0723.911.241

.fertă specială! Vând garsonieră în Simeria, msuprafața 43mp, bloc de cărămidă, 
ivniță, magazie, preț 53.0001ei. Tel.0730.346.219

'umpăr spațiu în Deva de lOOmp în zonă bună, la parter. Tel.0354.410.622

rând urgent la preț de criză casă la Ribița la 6km de Brad, 2 camere, bucătărie, 

ol, grădină 850mp.Preț 30.000eur neg și în 2 rate. Tel. 0751.176.178

Ifer spre închiriere apartament în Deva, ap. 2 camere, decomandat, mobilat, ame- 
ajat, centrală termică, tv, ocupabil imediat, în zona pieței. Preț 150eur/lună. 
el.0729.018.866

Vând geam termopan 1,65m/l ,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam 
din lemn (dublu), 2 canate l,15/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu 
geam l,80/0,80m ,preț 100 lei. Țiglă veche, preț 0,501ei. Tel. 
0254.217.402

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 
1930, muzică clasică, jazz, șlagăre internaționale, urgent. 
Tel.0722.142.458

Vând ciobănesc german 2 luni -lOOron, doberman 4 luni-150ron, vând 
casă com. Ilia sau schimb ap.în Simeria sau Deva; vând aragaz Zanussi- 
200ron, combină frigorifică-200Ton, mașină de spălat automată Inde- 
sit-200ron. Tel. 0743.832.083
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(text maxim 50 de cuvinte)

'ând apartament cu 2 camere în Deva, etl, 56mp, bloc cărămidă. 
el.0725.3 89.514

•fer spre închiriere apartament 3 camere, 2băi, Deva, zona Lido (Casa de Pensii), 
emobilat, centrală termică, et.l, ocupabil imediat. Preț )60eur/lună. 
el .0721.985.256

ând apartament 3 camere, decomandat, 71 mp, centrală termică, zona Bălcescu, 
arter, 65.000 euro negociabil. Tel: 0724.523.827, 0753.023.082.

Transport zilnic de persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania la destinație, cu mașini modeme climati- 
zate. Tel.0721.285.100

Vând vacă rasa bălțată românească, 4 ani, gestantă în 41uni. 
Tel.0254.237.357

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

Semnătura
I

1

ând apartament de lux nefinisat, bloc nou, 3 camere, decomandat, 100 mp, 2 băi, 
sntrală termică, 2 balcoane, mansardă, 68.000 euro negociabil. Tel: 0724. 523.827, 
753.023.082.

ând garsonieră în Deva, Al Crișului, bl.52, ap.64. Preț 80.000 ron, negociabil.

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.

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

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 Mail și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme ia 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.

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

yahoo.com
yahoo.com
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Ne puteți citi pe internet la 
http://glaMtlhunedoarei.hlogspot.coni
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CFR Marmosim Simeria - Național Sebiș 1-0 Sfârșit tragic pentru un fost 
portar al Minerului Lupeni

Greu de tot s-a impus echipa antrenată de 
Mirel Biriș în disputa cu Național Sebiș, 

echipă care înaintea partidei de marți mai păs
tra șanse la promovarea în Liga a Il-a. Ploaia, 
terenul greu, tactica ultradefensivă a oaspeți

lor, neinspirația în atac au fost tot atâtea 
cauze pentru care simerienii s-au chinuit să 

obțină cele trei puncte.

CFR Marmosim pare că s-a obișnuit să câștige jocurile 
de acasă cu scoruri italiene, în special cu echipe arădene. După 
1 - 0 cu CS Ineu, a urmat o victorie la același scor cu Național 
Sebiș. Meciul nu a avut nimic deosebit. O primă repriză 
anostă, în care am constatat vreo câteva centrări defectuoase 
ale lui Roiu, degajările de rugbist ale arădeanului Lang, care 
i-a pus în dificultate pe copiii însărcinați cu recuperarea 
mingii, niciun șut pe spațiul porții în dreptul ambelor formații. 
Național Sebiș s-a baricadat în propria jumătate de teren și a‘ 
încercat arma contraatacului. Fără nicio șansă de izbândă, 
deoarece simerienii au învățat câte ceva din meciurile cu Gi- 
armata și ACU Arad, în care oaspeții au marcat la unica lor 
acțiune pe poartă. La pauză, Mirel Biriș le-a spus elevilor săi 
în vestiar ce trebuia să le spună și jucătorii hunedoreni au avut 
o altă atitudine în actul secund. Cea mai mare ratare a meciului 
a aparținut lui Chelariu, care a deviat mingea în urma unui 
corner, dar un fundaș al Sebișului s-a aflat la locul potrivit și 
a respins de pe linia porții. Spectatorii au început să își piardă 
răbdarea odată cu trecerea timpului și i-au luat în colimator

Arbitraje de speriat?!
Greșelile “cavalerilor fluierului” la 

meciurile din liga secundă au ajuns un 
subiect la fel de mediatizat ca și greșelile 
“fluierașilor” care împart dreptatea în 
Liga I. Numai în ultima etapă au fost 
câteva partide din liga secundă, seria a 
doua, în care prestația arbitrilor a provo
cat nervi și scandal. La Lupeni, 
președintele CA, Mircea Ciriperu, a intrat 

pe teren pentru a-i cerc socoteală cen
tralului Dragoș Istrate, după ce acesta a 

inventat un penalty pentru Gaz Metan 
CFR Craiova. Chiar și fotbaliștii Mineru
lui sunt de aceeași'părcrc ca și oficialul. 
„Arbitrajele din România sunt ceva de 
speriat. Nu am prea întâlnit așa ceva. Sunt 
foarte slabe și nu sunt deloc corecte”, au 
spus jucătorii străini din echipa Mineral 
Lupeni. FC Argeș va depune un memoriu 
la CCA împotriva arbitrului Georgian

pe simerieni ori de câte ori jucătorii aveau câte o execuție 
defectuoasă. Intrat în repriza secundă, Dan Alexandru a fost 
ținta principală, dar juniorul transferat de la Mureșul Deva s- 
a răzbunat în cel mai fericit mod posibil. în minutul 80 parcă 
i-a așezat mingea pe cap lui Roiu și mijlocașul împrumutat de 
la Steaua nu a ezitat, marcând unicul gol al meciului. Se putea 
termina 1-1, dacă lancău nu apăra șutul lui Ivancea, în min
utul 90, scăpat de sub supraveghere de Buta și Zaha. Vineri 
urmează încă un meci dificil, în deplasare cu Minerul 
Mehedinți. în decurs de o săptămână, simerienii au dat piept 
sau vor juca cu trei dintre primele cinci clsate. Până acum 
bilanțul este pozitiv, patru puncte.

lonescu, care a condus partida din Trivale 
cu FC Bihor. Anularea unui gol valabil în
scris d^ argeșeni, prin care arbitral a vi
ciat rezultatul final, reclamă fostul lider 
al clasamentului. Chiar și la partida 
Mureșul Deva Fortuna Covaci, cen
tralul Marian Bălăci a intrat în colima
torul celor doi antrenori. Atât Remus 
Steop, cât și Gheorghe Barbu au reclamat 
câte un 11 metri neacordat.

Fostul portar al Minerului Lupeni, 
Eugen Vartolomei, a decedat, miercuri 
dimineața, într-un accident de mașină, în 
apropiere de municipiul Cluj-Napoca. 
Tragicul eveniment rutier s-a produs pe 
DN 1, în apropiere de Gilău. Din primele 
investigații efectuate de polițiști, s-a sta
bilit că Vartolomei s-a aflat la volanul au
toturismului Audi, în care mai erau alți 
doi tineri. Toți se întorceau din Italia și cel 
mai probabil fotbalistul a adormit la 
volan, iar mașina a intrat în plină viteză 
într-un cap de pod. Ironia sorții este faptul 
că cei trei mai aveau doar câțiva kilo
metrii până la destinație, Cluj-Napoca, 
după ce au plecat, marți, din Italia. Eugen 
Vartolomei a decedat pe loc, la fel ca și

Nebunie la bilete
Meciul dintre Cetate Deva și Oltchim 

Râmnicu Vâlcea se va disputa cu 
casa închisă. Cererea de bilete este 
imensă, la clubul devean iubitorii ai 

handbalului din Arad, Alba sau 
Timiș interesându-se de modul de 

procurare al biletelor.

Intrarea generală - 10 lei, este un 
preț mic pe care sute de iubitori ai hand
balului vor să îl plătească pentru a vedea 
la lucru cea mai bună echipă de handbal 
feminin din România, finalista din acest 
an a Ligii Campionilor. “Au sunat la Sala 
Sporturilor și din Arad, din Alba Iulia, din 
Timiș să se intereseze de unde pot 
cumpăra bilete și cât costă. Din păcate, 
locuri pe scaune nu sunt decât 1.100”, a 
declarat președintele Iui Cetate, Marian 
Muntean. Biletele se pun în vânzare 

pasagerul din dreapta sa, în vârstă de 23 
de ani. în cariera sa de jucător Vartolomei 
a evoluat în liga secundă la Arieșul Turda, 
Unirea Dej și Minerul Lupeni. “Am auzi 
că Vartolomei a decedat. Este un șoc pen
tru toată lumea. Era un băiat bun, un por
tar cu reale calități, am apucat să îl și 
antrenez puțin, când eram la Arieșul 
Turda, eu venisem de la “U” Cluj, el era 
rezervă acolo. După un timp a plecat la 
Unirea Dej și apoi la Minerul Lupeni. îmi 
pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâm
plat. Era un băiat bun, mă înțelegeam 
foarte bine cu el”, a spus Emil Szoloma- 
jer, fostul antrenor la Aireșul Turda al 
jucătorului de 28 de ani.
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astăzi, începând cu ora 15, la Sala Spor
turilor și cel mai probabil se vor epuiza 
cu minute bune până la ora de începere a 
jocului, ora 18. Clubul Cetate Deva a luat 
deja măsuri organizatorice speciale pen
tru acest loc, inclusiv pentru jurnaliști, 
care trebuie să își facă acreditare pentru a 
avea acces la partidă.
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

SILVA*
LEMNTEX 
mtac ți camicMn^d 

ttalftrio ii Icm vilii siratn icai 
■șl șl ferestre ft cm ml tatii tataie, 

nrciei Mc luni ft iii 
taft sm tatii

S.C.S1LVA LEMNTEX S.R.L.
mjI Chimindiu, nr.121 D, comuna HOrâu, 
tcl/fux: 03^-1/501021/22, c-mail: silvațțbsmarljri

Silvadez1^
mortare uscate, adezivi, sape autontvefante

Supremația calității
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