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Editorial
de Ștefan Ciocan

Sadea Gheorghe, 
’integratul”

Stătea badea Gheorghe undeva în marginea izlazu
ri, proptit de o cruce veche de piatră și, prin rotocoalele 
e fum de la țigara răsucită din ziar, aștepta să vină amer- 
:anii. Și veniră, dragii de ei. După mai bine de 50 de ani 
eniră, și nu singuri, ci cu toată Europa în spinare.Badea 
iheorghe își scuipă în palmele muncite pe loturile de la 
olectiv și se lumină la față, crezând că peste întreg satul 
5 vor revărsa șuvoaie de lapte și miere. Auzise și el câte 
țva despre planul Marshall, ăla cu care s-au refăcut 
emții după război de au ajuns cei mai tari din Europa, 

și gândea badea că oarecum la fel are să fie și la noi dacă 
tot aderăm la marea familie a Europei. Se și vedea țăranul 
ardelean conducându-și tractorul cu aer condiționat pe 
ulițele asfaltate ale satului spre Mc'Drive-ul din colț, de 
lângă cooperativă.Dar nu apucă să viseze prea mult 
badea Gheorghe la binefacerile integrării în societatea 
capitalistă că se și năpustiră peste el fel de fel de domni 
îmbracați cu costume elegante și legați la gât cu cravate 
de mătase, care au scos din "străițile" diplomat pliante și 
broșuri de informare, scrise parcă în alte limbi. Chiar 
dacă șirul cuvintelor îi părea cunoscut lui Gheorghe, nici 
cum nu era înstare să deslușească înțelesul vorbelor dom
nilor ălora și a ceea ce scria în pliantele împarțite.Și dacă 
nici vecinul Pătru, cu școală de partid la oraș și doi ani 
de Ștefan Gheorghiu nu pricepe nimic, atunci ce să mai 
pretindă el, om simplu cu opt clase, că atatea se făceau 
pe vremea tinereții sale. Din tot discursul domnilor, Ghe
orghe a reținut câteva înșiruiri de litere care, cică, ar ajuta 
oamenii să obțină bani pentru agricultură.Un fel de cred
ite pe care nu mai trebuie să le dea înapoi. De la OJPDRP 
și CRPDRP sau APDRP pot țăranii să ia ghidul solici
tantului de fonduri europene. Dacă nu pricepe nimic din 
ghidul respectiv, badea Gheorghe poate să meargă la 
ANCA sau OJCA să găsească acolo domni mai școliți

care sa-1 lămurească, dar până ajunge la ei musai să com
pleteze formularul "E 1.1", la care să anexeze docu
mentele tehnice și financiare cerute în acest 
formular.Dupa ce are toate actele completate, de el per
sonal sau cu ajutorul unor specialiști, care trebuie plătiți 
pentru asta, badea Gheorghe trebuie să depună 
documentația la OJPDRP, dar neapărat înaintea datei "D" 
care figurează în licitația de proiecte.Aici badea Gheo
rghe se scărpină în cap și începu sa-1 apuce dorul de 
colectivă. Dar perseverent, ca orice țăran care-și iubește 
pământul, s-a încăpățânat săpună mâna pe banii europe
nilor. A depus cererea de finanțare la SVCF din cadrul 
OJPDRP, unde i-au fost completate formularele "E 2.2" 
si "E 2.1". Dacă toate actele sunt în regulă, dosarul 
ajunge la CRPDRP și APDRP, dar numai cu formularul 
"E 3.5", completat de un expert.Badea Gheorghe a obosit 
să mai urmărească prezentarea domnilor cu cravată și 
costum. A ieșit din căminul cultural, s-a gândit că oricum 
nu-i place mâncarea de la Mc'Drive și a intrat să bea un 
monopol la "buricul" de lângă cooperativă, unde intra și 
când venea de la CAP sau IAS cu președintele CUASC 
și cu tovarășul de la MAT să împartă țuica scoasă ilegal 
și “nerambursabil” de la căldare.
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►DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DN 687 Cristur - Hunedoara
► DN 687 Hunedoara - Hășdat
► DN 66 Călan - Băcia
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc 
►DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș- Bejan
► Petroșani
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■^■Sfântul Zilei HOROSCOP

f greco-catolic
Sf. ep. m. Vasile al Amasiei.

f romano-catolic
Ss. Anaclet și Marcelin,

pp. m.

< A
RețHMiiei

Pui
cu ananas

Ingrediente:
300 g pui
o cutie compot de ananas 

(400g)
1 ceapă
2 căței mari de usturoi
1 lingură de ghimbir pisat
2 linguri de sos de soia
1 lingură de amidon
1 morcov mic
4 liguri de ulei

Mod de preparare:
Se amestecă puiul cu ami

donul si 1/2 din sosul de soia. Se 
încing 2 linguri de ulei și se 
prăjește puiul. Se scoate și se ține 
cald.

Se adaugă și restul de ulei și 
se încinge. Se pune ceapa, ustur
oiul, ghimbirul și morcovul tăiat 
felii subțiri și se prăjesc până se în
moaie puțin cam 3-5 minute. 
Atenție sa nu se devină maro. Se 
adaugă ananasul și cu zeama (dacă 
e proaspăt se pun 100 ml apș) și 
restul de sos de soia în tigaie. Când 
s-a evaporat aproape toata zeama 
se pune și puiul să se încălzească. 
Se servește cald.

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 Mucenic Vasilie, 
episcopul Amasiei (+ 322)

Slăvitul Mucenic al lui Hristos, 
Vasilie, a fost mitropolit în Amasia pe 
vremea lui Liciniu, cumnatul marelui 
Constantin pe vremea când Constantin îl 
făcuse pe Liciniu părtaș cu el la 
împărăție. La început era pace și liniște 
pretutindeni. Dar, întărindu-se împărăția 
Răsăritului, Liciniu s-a îndepărtat de 
Hristos și s-a întors la necurata închinare 
de idoli, la prigonirea creștinilor, la 
nestăpânirea patimilor trupești. Și a fost 
cel din urmă împărat roman păgân, prigo
nitor al creștinilor.

Deci, avea Constantina, 
împărăteasa, în slujba ei, o fecioară 
frumoasă, cu numele Glafira, creștină cu 
credința, din Italia, pe care, văzând-o 
Liciniu s-a aprins de pofta asupra ei și 
voia să fie cu dânsa. Cu sfatul 
împărătesei și de scârba păcatului, 
Glafira a răspândit vestea că este bolnavă 
și că și-a ieșit din minți și a trebuit să fie 
eliberată din slujba împărătească, fiind de 
fapt, răsplătită, în taină, de aceasta, cu 
mulțime nenumărată de daruri. 
Încredințată, apoi, unor oameni 
credincioși a fost dusă în părțile Arme
niei, prin grija împărătesei.

Pe drumul spre Armenia, s-a făcut 
un popas în cetatea Amasia Pontului,

unde, aflând o mulțime de creștini și un 
episcop au hotărât să rămână o vreme 
acolo, pentru frumusețea locului, la un 
creștin, anume Quintus. Și, destăinuindu- 
se episcopului Vasilie, omul lui Dum
nezeu a hotărât să nu descopere taina 
înstrăinării lor, nici chiar creștinilor. Iar, 
aflând că creștinii de acolo zidesc o 
biserică în cetate, Glafira a dat mult aur 
Sfântului episcop, pentru cinstirea lui 
Hristos, și a scris și împărătesei unde se 
afla și a trimis și împărăteasa mulțime de 
daruri episcopului Amasiei, pentru ridi
carea bisericii. Dar, oamenii împăratului 
au prins aceste scrisori dintre împărăteasă 
și Glafira și s-a umplut împăratul de mare 
mânie și, îndată a scris conducătorului 
Amasiei, ca pe Vasilie, episcopul 
creștinilor și pe Glafira, slujitoarea, să-i 
trimită în fiare la dânsul, în Nicomidia. 
însă, mai înainte de a ajunge scrisoarea 
împăratului în Amasia, fericita Glafira s- 
a dus către Domnul. Deci, dregătorul, 
prinzând numai pe Vasilie, l-a pus în 
lanțuri și l-a trimis la împărat, 
înștiințându-1 că Glafira a murit. Și au 
mers cu dânsul doi diaconi, Partenie și 
Teotim.

Și a fost închis episcopul în 
temniță, iar diaconii locuiau într-o casă

vecină și aveau intrare liberă la episcopul 
lor și se rugau împreună. Iar în noaptea 
când l-au scos la cercetare, și-l îndemna 
împăratul a se lepădă de Hristos și a se 
închina la idoli, episcopul a dat acest 
dumnezeiesc răspuns: "Niciodată nu vei 
putea să-mi dai atâta cât voiești să-mi iei, 
dacă te silești a mă despărți de Dum
nezeul meu cel viu."

Și așa s-a mutat la Domnul, tăindu- 
i-se capul, iar trupul lui, fiind aruncat în 
mare, a fost scos și înmormântat cu mare 
cinste, la 26 aprilie.

Săptămâna aduce complicații 
ciudate pe care cu greu le veți putea 
asimila. Dacă sunteți niște berbeci 
activi, pregătiți-vă să apară tot felul de blocaje 
în relația cu anturajul, prietenii, autoritățile, 
sau în relația cu străinătatea și persoane aflate 
peste hotare.

La început de lună, cei născuți în 
Taur își pot rezolva tot felul de pro
bleme. Acestea se leagă de bunuri, 
proprietăți, moșteniri sau chestiuni
legale.

Sunteți suprasolicitați de familie 
sau de doleanțele celor dragi. Nu mai 
știți încotro s-o luați pentru că pe voi
vă preocupă îndeosebi stabilitatea financiară,
profesională, și cam atât.

Veți deveni mai studioși, mai 
cumpătați, chibzuiți sau vă veți 
schimba foarte mult modul de gân
dire. în al doilea rând, veți căuta să
armonizați relația cu membrii familiei sau să 
puneți capăt unor divergențe.

Voi ați scăpat de influența lui Sa
turn de pe casa personalității, însă de 
acum, va influneța alt sector și va în
cerca să vă oblige să deveniți mai se-
rioși, mai perseverenți și cinstiți în toate 
acțiunile.

26 aprilie
de-a lungul timpului

1775: în urma convenției încheiate între Imperiul
■ y Otoman și Austria, Bucovina intra în componența Im

periului Habsburgic
1913: A fost semnat, la Petersburg, un protocol

■ .prin care Bulgaria a cedat României orașul Silistra și 
Qi câteva mici teritorii în sudul Dobrogei

1920: înființarea, la Cluj Napoca, a primului In- 
l stitut speologic din lume

1931: New York, a avut loc prima emisiune 
televizată, experimental: protagonista emisiunii a fost 

J actrița Fay Marbe.
1933: S-a înființat Gestapo, poliția secretă a Ger- 

mnaniei naziste
1986: S-a produs accidentul de la Centrala 

.“ -ucleară de la Cemobâl, aflată la 200 km de Kiev

S-au născut:
0121: Marcus Aurelius, împarat roman (d. 180)
1573: Maria de Medici, regină a Franței, a doua 

soție a lui Henric al IV-lea (d. 1642)
1879: Owen Willans Richardson, fizician bri

tanic, laureat al Premiului Nobel (d. 1959)
1935: George Draga, compozitor român
1936: Virgil Andriescu, actor român
1938: Marion Ciobanu, scenarist român și 

producător de film documentar
1956: Adriana Trandafir, actriță română

Comemorări:
1731: Daniel Defoe, scriitor britanic (n.1660)
1938: Edmund Husserl, filosof, considerat 

părintele fenomenologiei (n. 1859)
1963: Vasile Voiculescu, poet, prozator și dra

maturg român (n. 1884)
1982: Ovidiu Gologan, operator de film (n. 

1912)
2007: Florea Dumitrache, fotbalist român (n. 

1948)

Planeta Saturn este cea care vă 
influnțează în mod direct personali
tatea tranzitând acest segment. Pla
neta va insista să vă dea bătăi de cap
până în momentul în care unii dintre voi vor
renunța la materialism.

Săptămâna ce urmează aduce 
schimbări majore de
comportament.Vă veți schimba atitu
dinea, vă veți maturiza, și de acum în 
colo veți deveni mai toleranți.

Cei născuți în scorpion vor avea y 
de triat prieteni de dușmani și in- ; 7^’; 
vers. Mult timp de acum în colo veți 
fi nevoiți să armonizați unele relații, 
dar să-i și țineți în frâu pe acei ce se dovedesc 
a fi cu adevarat împotriva voastră.

Veți avea ocazia de a avansa în 
plan profesional grație muncii, se
riozității și pentru că sunteți cinstiți, 
însă aveți grijă să nu vă lasați pradă
aspectelor negative precum egoismul, lipsa de
scrupule, sau alte atitudini asemănătoare.

Bancurile zilei

Legile lui Murphy

Productivitate =
(Numărul secretarelor * 
viteza maximă dactilo) / 
Numărul savanților.

O caracteristică a acestei 
ecuații este că atunci cînd 
numărul oamenilor de 
știință este zero, productiv

itatea devine infinită.

© © ©

Dacă vrei să faci un 
produs îmbunătățit, trebuie 
să fii deja angajat în produ
cerea unuia inferior.

© © ©

A fura idei de la cineva 
este plagiat. A le fura de la 
mai mulți este .cercetare.

© © ©

Atâta timp cât teore
mele matematice sunt legate 
de realitate, nu sunt sigure; 
atâta timp cât sunt sigure, 
nu sunt legate de realitate.

© © ©

Toate marile descope
riri au fost făcute din gre
șeală. Cu cât este mai mare

descoperirea, cu atât du
rează mai mult până se face 
greșeala.

© © ©

Dacă nu înțelegi un cu
vânt dintr-un articol tehnic, 
ignoră-1. Articolul va suna 
la fel de bine și fără el.

© © ©

Cei născuți în capricorn sunt 
foarte ambițioși, deschiși spre studiu, 
informare, filosofie și caută răspun
suri în ceea ce privește viața sau si
tuația lor prezentă.

Cei născuți în vărsător au parte 
de un aspect ce aduce succes material 
prin căsătorie, asociere sau datorită 
unei moșteniri.

Cei născuți în Pești au de ales 
între echilibru în viața conjugală și 
dezechilibru. Tranzitul lui Saturn în 0
zodia Fecioarei încearcă să vă oblige să armo 
nizați relația de cuplu.
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€ Mana Băsescu și Elena Udrea au fost nominalizate la pre
miul "Politicianul Anului", acordat în cadrul celei de-a patra 
ediții a Business Woman Gala, care are loc pe 26 aprilie, in
formează organizatorii, The Marketer Group.
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Afaceri dubioase cu terenuri la Primăria Băița
Damian Diniș, primarul comu
nei Băița, „sparge" banul pu
blic în achiziții făcute „după 

ureche”pe care încearcă apoi 
să le acopere cu documente.

La inițiativa edilului Primăria a 
cumpărat cu bani publici un teren pen
tru viitoarea stație de epurare a apelor 
reziduale, fără a avea însă un studiu de 
fezabilitate. Cum suprafața de pământ 
achiziționată nu era potrivită pentru lu
crarea vizată, Diniș a mai cumpărat un 
teren de la același proprietar tot fără o 
documentație prealabilă. întâmplător 
sk nu „unicul” vânzător de terenuri din 
Băița este Elena Avram soacra 

Crenguței Avram, fost consilier local 
PSD și angajat al Primăriei Băița în cal
itate de consultant pentru proiectele 
derulate din fonduri europene. O parte 
dintre consilierii locali cred că aceste 
achiziții publice intră în sfera penalului 
și cer autorităților abilitate să se autose- 
sizeze.

Primarul Damian Diniș a 
achiziționat o suprafață de pământ de 
7.011 metri pătrați, pentru care a plătit 
31.831 lei. Achiziția s-a făcut fără o 
documentare prealabilă, motiv pentru 
care primarul a aflat ulterior de la 
specialiști că terenul pe care l-a 
cumpărat nu este potrivit pentru con
struirea obiectivului propus. După ce a 
pricopsit Primăria cu un teren inutil, 

Diniș a propus consilierilor schimbarea 
destinației în cea de spațiu verde, ur
mând ca pe acel loc să se amenajeze un 
parc „pentru îmbunătățirea calității 
aerului”. Soluția bate binișor în ridicol 
în condițiile în care două treimi din 
suprafața comunei Băița este acoperită 
de vegetație.

Consilierii PD-L 
contestă hotărârea 
primarului

Damian Diniș a repetat isprava și, 
fără să-i mai întrebe pe consilieri, tot 
fără un studiu de fezabilitate, a 
cumpărat de la același proprietar un alt 
teren în suprafață de 3.820 metri pătrați 
pentru care a plătit 1,15 euro pe metru 
pătrat. în ședința consiliului local de la 
sfârșitul lunii martie, primarul a inițiat 
un proiect de hotărâre privind trecerea 
din domeniul privat în domeniul public 
al comunei Băița a celui de-al doilea 
teren achiziționat. La ședință au partic
ipat nouă consilieri din totalul de 13, iar 
hotărârea a fost adoptată (fără temei 
legal) cu șase voturi pentru și trei 
abțineri. Potrivit legii administrației 
publice locale, hotărârile privind ad
ministrarea domeniului public și privat 
sau organizarea și dezvoltarea 
urbanistică a localității se pot adopta 
doar cu votul a cel puțin două treimi din 
numărul consilierilor în funcție. Cum 
numărul legal de voturi pentru 
adoptarea proiectului nu a fost întrunit, 
adoptarea hotărârii nu este valabilă. Cei 
trei consilieri ai PD-L din Consiliul 
Local au contestat legalitatea hotărârii 
la Prefectura Hunedoara. „Am contes
tat adoptarea hotărârii de Consiliu pen
tru că nu s-a respectat legea. Acum

așteptăm răspunsul din partea Prefec
turii”, a declarat loan Popa, consilier 
local din partea PD-L. Consilierii care 
contestă decizia Primarului de a 
achiziționa terenul pentru Stația de 
Epurare au mai așteptat însă, în zadar o 
hotărâre a Prefecturii în cazul 
cumpărării primului teren dar 
reprezentanții guvernului în teritoriu au 
considerat că achiziția făcută fără 
existența unui studiu de fezabilitate este 
în deplină legalitate.

Damian Diniș, 
un primar uituc

Primarul Damian Diniș nu vede 
nici o neregulă în modul în care s-au 
desfășurat tranzacțiile cu terenuri. 
„Primul teren nu-mi mai aduc aminte 
exact când l-am cumpărat, cred că în 
2008 sau 2009, dar nu în toamnă. Am 
vorbit cu proiectantul lucrării și mi-a 
spus că terenul este bun, dar după ce 1- 

am cumpărat a zis că nu ar fi chiar 
potrivit. Ca urmare, i-am schimbat 
destinația în aceea de parc. în ceea ce 
privește cel de-al doilea teren, într- 
adevăr consilierii PD-L au fost 
împotrivă gândindu-se că cine știe ce 
afaceri sunt la mijloc. Au contestat la 
Prefectură și am primit adresă că 
hotărârea de consiliu nu este legală. Dar 
nu văd nici o problemă, pentru că la vi
itoarea ședință vor veni toți consilierii 
și proiectul va fi adoptat în mod sigur”, 
ne-a asigurat primarul. întrebat însă de
spre firma proiectantă a lucrării, pri
marul ne-a spus că nu-și mai aduce 
aminte cum se numește. Organele de 
cercetare penală sunt singurele în 
măsură să „trateze” amnezia primarului 
pentru a risipi orice suspiciune privind 
modul în care s-au realizat aceste 
achiziții publice.

Nicolae Grecu

Lidia Dobrei a primit titlul 
de Consilier de Onoare

Constructorii au intrat în vizorul 
consilierilor locali deveni

Medicul radiolog, Lidia Do
brei a primit, vineri, din par

tea Consiliului Județean 
Hunedoara, diploma de Con

silier de Onoare pentru 
întreaga s-a activitate 

în domeniul social 
și al sănătății

Lidia Dobrei, în prezent medic 
primar radiolog la Centrul de Sănătate 
din Călan, a pus bazele Asociației „Mo- 
nyque și Evelynne” încă din anul 1992, 
Asociație prin intermediul căreia a dis
tribuit gratuit medicamente, materiale 
și aparatură medicală persoanelor fizice 
și juridice din județ. Timp de 18 ani, 
sub îndrumarea Lidiei Dobrei, Asocia
ția a ajutat spitalele din Călan, Hațeg, 
Orăștie, Hunedoara, Deva și Petroșani, 
căminele de bătrâni din Brănișca și 
Geoagiu, diverse ONG-uri precum și 
mii de bolnavi. Dr. Lidia Dobrei este 
consilier județean din anul 2004.

„Sunt onorat să-i acord acest 
titlu de „Consilier de Onoare”, doamnei 
Lidia Dobrei pentru activitatea remar
cabilă care a desfășurat-o de-a lungul 
timpului și nu doar în calitate de consi
lier județean cât și ca medic. Doctorul 
Lidia Dobrei nu s-a implicat doar în 

ajutorarea spitalelor din Călan ci — prin 
intermediul Asociație pe care o repre
zintă - a ajutat mii de bolnavi și zeci de 
spitale”, a spus Mircea Moloț președin
tele Consiliului Județean Hunedoara.

Irina Năstase

„Vreau să
mulțumesc colegilor 
mei din Consiliul 
Județean pentru că mi

au acordat acest titlu. Mă simt
onorată și vreau să vă asigur că ac
tivitatea asociației mele, 
materializată prin distribuirea de 
medicamente sau aparate medicale 
tuturor celor aflați în nevoie, nu se 
va opri aici.”

Dr. Lidia Dobrei 
medic primar radiolog.

Aleșii locali ai Devei vor să pună 
capăt gropilor și șanțurilor din asfalt lăsate 
de izbeliște de constructori. Decizia a fost 
luată în cadrul ședinței de la sfârșitul 
săptămânii trecute. Deva nu va mai arăta ca 
după bombardament, după fiecare lucrare 
de infrastructură, executată pe teritoriul mu
nicipiului.

Consilierii locali deveni doresc intro
ducerea unei garanții financiare, care le va 
fi solicitată tuturor firmelor ce execută 
lucrări de infrastructură în municipiul Deva. 
Propunerea a venit din partea unui consilier 
democrat liberal, Tiberiu Borca, și are drept 
scop determinarea constructorilor să 
readucă spațiul afectat de diverse lucrări la 
forma inițială. „Această taxă nu trebuie 
percepută ca o amendă. Dorim să-i 
determinăm pe toți cei care efectuează 
lucrări de infrastructură în Deva să repare

Problemele devenilor vor fi rezolvate prin corespondență
Cetățenii care doresc să se adreseze 

pentru orice problemă, reclamație sau sug
estie, autorităților locale din Deva o vor putea 
face prin intermediul cutiilor poștale special 
amenajate. Autoritățile locale au instalat încă 
de ieri în toate cartierele municipiului cât și în 
zonele aflate la periferie, cutii poștale prin in
termediul cărora cetățenii își pot expune prob
leme fără a mai pierde timp pe la ușile 
Primăriei.

Cutiile poștale instalate în cartierele 
Devei și în Sântuhalm, Bârcea și Cristur pot 
fi recunoscute ușor, deosebi ndu-se de cele ale 
Poștei Române atât prin culoare, cât și prin 
emblemă. Ele sunt de culoare galbenă și 

în urma lor. Nu putem, după fiecare lucrare, 
să alocăm noi fonduri pentru astuparea 
gropilor și a șanțurilor. Consider că așa este 
corect: fiecare să repare ceea ce strică”, a 
declarat Tiberiu Borca.

Deși discuțiile au pornit de la actualele 
lucrări ISPA, prin care întreaga șosea de 
centură a municipiului (și așa plină de 
gropi) va fi spartă, consilierii nu dau vina pe 
constructorii care efectuează aceste lucrări. 
„Nu-i considerăm vinovați de ceva pe cei de 
la ISPA, însă această taxă va fi valabilă pen
tru toți. Solicităm ca autorizațiile de sparg
ere să nu fie emise până la achitarea acestei 
garanții”, a mai adăugat Tiberiu Borca.

O idee bună
„Nu trebuie să mai existe discuții și 

vociferări că drumurile din oraș sunt în stare

poartă însemnul Primăriei Deva. Investiția 
făcută de Primăria Deva este minimă, din 
bugetul local fiind alocată suma de 10.000 de 
lei, iar numărul total de cutii poștale am
plasate se ridică la 25. Devenii care au sug
estii, propuneri și reclamații se pot adresa 
autorităților locale prin acest sistem de 
corespondență. Petițiile vor fi colectate de 
două ori pe săptămână de către un angajat al 
biroului de Relații cu Publicul. De asemenea, 
cererile depuse în cutiile poștale vor fi prelu
ate de angajații Primăriei și vor primii număr 
de înregistrare. Totodată devenii vor primii 
răspuns la probleme pentru care s-au adresat 
tot prin intermediul sistemului de 

jalnică. Vom întocmi un proiect de hotărâre 
pe această temă, care va fi introdus pe or
dinea de zi a următoarei ședințe. Vom intro
duce o garanție de circa 15 la sută din 
valoarea totală a lucrării, garanție pe care 
constructorul o va primi înapoi la finalizarea 
lucrărilor. Asta, dacă totul este lăsat așa cum 
a fost găsit. în caz contrar, banii vor fi 
folosiți de Primărie pentru repararea tron
soanelor stricate. De acum nu va mai fi 
nicio groapă și niciun șanț în Deva”, a de
clarat primarul Mircia Muntean.

Până la întocmirea unui proiect de 
hotărâre și până la aplicarea lui, consilierilor 
locali nu le rămâne decât să spere că acei 
constructori care au lucrări în derulare în 
municipiul Deva vor repara în urma lor.

Andreea Lazăr

corespondență, în cazul în care specifică 
adresa sau numărul de telefon la care pot fi 
contactați. „Am decis să instalăm aceste cutii 
poștala pentru a ușura soluționarea prob
lemelor locuitorilor din Deva. Persoanele care 
au un program de muncă prelungit, persoanele 
care nu se pot deplasa, bătrânii și persoanele 
cu handicap vor putea menține un contact de
schis cu noi prin intermediul acestor ume. 
Totodată este un mare pas înainte pentru o mai 
bună cunoaștere a problemelor devenilor”, a 
menționat Cosmin Costa, viceprimarul mu
nicipiului Deva.

Irina Năstase
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Actrița de origine română Maria Victoria Drăguș a primit, vineri, premiul Lola 
pentru "cea mai bună actriță într-un rol secundar", decernat de Academia Ger
mană de Film, pentru prestația ei din filmul "Das PVeisse Band", această peliculă 
impunându-se la zece categorii. gl

■

Parteneriat româno-spaniol la Orăștie
în sprijinul vârstnicilor
Edili din Orăștie în bună cola
borare cu municipalitatea spa
niolă din Logrono au realizat 
un parteneriat pentru susține

rea persoanelor de vârsta a 
treia. Autoritățile romane și 

cele spaniole își propun să rea
lizeze, în următorii doi ani, un 

complex social pentru vâr
stnici. Spaniolii au contribuit 

cu un sprijin financiar de 
80.000 de euro.

Locuitorii din Orăștie care au ple
cat la muncă în Spania au produs o 
imagine atât de bună, încât spaniolii au 
extins colaborarea și la nivel de autori
tate publică locală.

Spaniolii
au transferat
prima tranșă de bani

Primii pași pentru realizarea 
proiectului au fost facuți în urmă cu trei 

ani. Pentru că resursele financiare ven
ite din partea municipalității spaniole 
nu au fost suficiente pentru realizarea 
unui centru de asemenea proporții, 
Primăria Orăștie a depus în 2008 un 
proiect de finanțare în cadrul Progra
mului Operațional Regional (POR). 
Astfel, realizarea Complexului de ser
vicii pentru vârstnici a primit o 
finanțare de 800.000 de euro. „în 
Logronio aproximativ 26 la sută dintre 
străini sunt români, mulți fiind din 
Orăștie. Populația din Orăștie s-a inte
grat foarte bine la noi. Nu a existat 
niciodată nici un incident. Ocupațiile 
lor acolo sunt diverse, practic s-au im
plicat în toate activitățile. în Spania se 
respectă niște principii care nu sunt 
neapărat scrise. Proiectul de la Orăștie 
a început demult și vrem să finalizăm 
acest centru”, a declarat reprezentantul 
municipalității spaniole. Autoritățile 
spaniole au transferat deja 60.000 de 
euro la Orăștie, urmând ca 20.000 de 
euro să fie transferați în cursul anului 
viitor. Destinația finală a acestor sume 
constă în dotarea și utilarea centrului.

Emigranții 
din Orăștie au făcut 
cinste orașului

Centrul va avea 30 de locuri pen
tru servicii rezidențiale permanente. 
Alte zece locuri vor fi destinate pentru 
serviciile de zi. Complexul va fi am

plasat într-un ansamblu de clădiri care 
aparțin Bisericii Ortodoxe iar princi
pala clădire este monument istoric de 
importanță locală, fiind cea mai veche 
școală românească din localitate. „Cei 
care au plecat din Orăștie au făcut cin
ste orașului de baștină. Orăștie este un 
oraș de oameni harnici, muncitori, care 
pe unde merg își fac datoria. Realizarea 
centrului este un proiect foarte impor
tant. El a început acum patru ani și 
sperăm că în următorii doi ani să îl 
finalizăm. Vrem să aibă persoanele de 
vârsta a treia condiții de trai de tip eu
ropean. Fondurile alocate de comuni
tatea spaniolă au fost foarte importante. 
Astfel am avut posibilitatea financiară 
să începem acest proiect. Colaborarea 
cu biserica este o premieră. Cel mai bun 
lucru pe care Dumnezeu ni l-a dat în 

gând a fost să căutăm un obiectiv care 
a fost retrocedat bisericii ortodoxe și 
care aparține Parohiei Ortodoxe 2 și ca 
atare am reușit să încheiem acest 
parteneriat”, a declarat Alexandru 
Munteanu, primarul municipiului 
Orăștie.

Camerele vor fi dotate cu unu - 
două paturi, mobilier de dormitor, 
scaune și fotolii. Pentru persoanele 
vârstnice care își doresc o anumită 
independență vor fi amenajate și mini- 
bucătării. Complexul va avea o sală 
multifuncțională, o bibliotecă, o 
bucătărie și spa ii de depozitare. Nu în 
ultimul, rând în incinta complexului se 
va amenaja un cabinet medical și unul 
psihologic.

Maria Bu. j>

Manifestări culturale la Brad
Sfârșitul de săptămână s-a desfă
șurat, la Brad, sub semnul cultu
rii. Două manifestări de excepție, 
programate vineri după masă, i- 

au strâns pe iubitorii 
literaturii și artei în sălile 
Casei de Cultură din Brad.

Al unsprezecelea 
volum este 
„Mierlă cântând”

Mai întâi a fost lansarea noului volum, 
cel de-al unsprezecelea, al poetului Nicolae 
Crepcia, unul dintre cei mai prolifici și 
apreciați autori din generația actuală de 
literați zărăndeni. Trecut de pragul celor 
zece apariții, poetul a devenit un adevărat 
senior al scrisului hunedorean și promite să 
nu se oprească aici. Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, filiala Alba - 
Hunedoara, Nicolae Crepcia și-a făcut de
butul literar încă în 1974. A publicat volume 
precum „Pe umărul lui Rimbaud”, „Intre 
iamă și somn”, „îngenuncheat în lacrimă”, 

„Elegii provinciale”, „Durerea ca fericire”. 
De astă dată autorul și-a „botezat” cartea 
„Mierlă cântând”, apelând la o imagine 
simbol care ilustrează necesitatea naturală 
de exprimare a poetului. Volumul a apărut 
la Editura „Giigor Hașa” cu o prefață a pro
fesoarei Marioara Aslău, cea care l-a și 
prezentat publicului brădean. Poemele 
cuprinse în carte relevă o paletă de 
preocupări, gânduri și simțiri complexe, 
pornind de la ipostaze ale iubirii terestre la 
diverse aspecte ale relației cu divinitatea. 
Remarcabile sunt poemele intitulate 
„Flash”, numerotate până la douăzeci, 
mesaje transmise cu o intensitate de 
necrezut, adevărate fulgere versificate.

Expoziție 
retrospectivă Petru 
Mihuț la 83 de ani

Lansarea volumului lui Nicolae Crep
cia a fost urmată de vernisajul unei expoziții 
retrospective a pictorului Petru Mihuț, 
reprezentant proeminent a școlii de pictură 
naivă de la Brusturi (comuna Hălmagiu, 
județul Arad). De profesie miner, Petru

Mihuț a abordat pictura naivă în 1972. De 
la debut a avut mai multe expoziții person
ale la Arad, Constanța. București, lași, Deva 
și Brad. împreună cu grupul de pictori de 
la Brusturi participă la numeroase expoziții 
colective la Arad, București, Cluj - Napoca, 
Timișoara, Botoșani, Oradea și Pitești. 
Lucrările sale sunt cunoscute pe mai multe 
meridiane, participând cu lucrări pe 
simezele a numeroase expoziții din 
străinătate în fosta Iugoslavie, Franța, India, 
Egipt, Polonia, Ghana, Maroc, Statele 
Unite, Portugalia, Canada, Suedia, Austria, 
Belgia, Tunisia, Mexic, Germania și 
Elveția. A câștigat premii în țară și în lume, 
tablourile sale regăsindu-se și în galerii pri
vate din străinătate. Deschiderea expoziției 
brădene a fost făcută, ca de obicei, de doc
torul Sorin Costina, un fin cunoscător de 
artă. „Pictura naivă este cea mai grea artă 
din lume. Lucrez cu pensule făcute chiar de 
mine. Toate lucrările mele pornesc de la o 
temă reală. Toate ideile au la bază fapte 
reale din viața de zi cu zi. De pildă, primul 
meu tablou o înfățișa pe soția mea dând 
grăunțe la găini din poală. Cu picturile mele 

am vizitat 17 țări”, ne spune octogenarul 
Petru Mihuț.

Naivitatea care răzbate din lucrările 
lui Petru Mihuț nu este una disimulată, ci 
izvorăște dintr-o observare ingenuă a vieții, 
o bunătate țărănească primordială și un su
flet nepervertit de trecerea timpului. 
Tablourile se inspiră, fără excepție, din 
filonul nativ al vieții cotidiene de la țară, 
constituind, în același timp, mărturii de 
neprețuit ale unei lumi de tradiții și obi
ceiuri, din ce în ce mai necunoscute. 
Narațiunea “poveștilor” este “stocată” cu 
mijloacele ce-i stau la îndemână artistului și 
redată publicului sub forma unei explozii 
cromatice. Nu puține dintre lucrările ex
puse, deși “naive” ca realizare, abundă de 
simboluri perene. Expoziția de la Brad 
cuprinde peste 30 de lucrări ale lui Petru 
Mihuț, la care se adaugă cele ale nepotului 
acestuia, Voicu Mihuț, urmașul și 
păstrătorul tradiției școlii de pictură naivă 
de la Brusturi. Expoziția cu vânzare poate 
fi vizitată zilnic până la 30 aprilie.

Cătălin Rișcuța

Artă tradițională 
și versuri „din toată 
inima” la Densuș

Maeștrii artei tradiționale din 18 
județe s-au întâlnit, sâmbătă, la 
Căminul Cultural din Densuș, pentru a 
participa la „Sărbătoarea națională a 
artiștilor populari”, manifestare aflată 
la cea de-a XXXIII - a ediție.

Invitații au făcut o scurtă vizită la 
celebra bisericuță de piatră care 
veghează asupra vieții spirituale din co
muna Densuș, iar apoi, începând cu ora i 
18, au arătat publicului o parte din 
lumea vechilor tradiții românești - prin 
expozițiile de pictură pe sticlă, artă 
fotografică sau sculpturi în lemn. De 
asemenea, au putut fi auzite fragmente 
din poeziile poeților populari prezenți 
și melodii din folclorul românesc, ne
maiauzite până acum, interpretate de 
elevii Școlii Populare de Arte din Deva.

Prezent la eveniment a fost și pri
marul comunei, Sorin Ștcfoni, care, 
alături de reprezentanții Centrului 
Județean pentru Conservarea și Pro
movarea Culturii Tradiționale din 
Hunedoara (C.J.C.P.C.T.), a înmânat tu
turor artiștilor invitați materiale docu
mentare despre tradițiile din județul 
Hunedoara și despre biserica din 
Denșuș.

Profesorul Marcel Lapteș s-a de
clarat bucuros că a reușit să organizeze 
acest eveniment la Densuș și speră că 
la edițiile viitoare vor participa și alți 
artiști.
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rea economică la nivel mondial pentru acest an, însă a avertizat că 
nu toate riscurile privind relansarea economiei au dispărut.

„Pălmașii” sunt bine cotați la bursa
locurilor de muncă

Piața muncii a suferit unele 
transformări semnificative 
anul acesta în sensul că au 

ajuns la mare căutare munci
torii necalificați în timp ce 

oferta pentru absolvenți de stu
dii superioare se află într-un 

regres incontestabil.

Bursa lunară a locurilor de muncă, 
o*" jnizată la sfârșitul săptămânii tre
cute de Agenția Județeană pentru Ocu
parea Forței de Muncă Hunedoara arată 
că, din cele 645 de posturi, doar patru 
locuri de muncă vacante au fost ofertate 
pentru cei care „și-au ros” coatele pe 
băncile unei facultăți. Cele patru pos

turi pentru absolvenți de învățământ su
perior provin din domenii precum 
medicină, construcții, juridic și autove
hicule rutiere.

Se caută Recalificați

Cele mai multe solicitări pentru 
forță de muncă, la nivelul județului 
Hunedoara, au fost pentru muncitori 
necalificați, cu studii medii sau chiar 
primare. Majoritatea locurilor de 
muncă vacante a fost pentru cusător 
piese din piele, sudor, muncitor necali
ficat în construcții sau lăcătuș mecanic. 
Mai mult, numărul hunedorenilor aflați 
în căutarea unui loc de muncă a fost 
dublu față de numărul posturilor ofer
tate de angajatori. în acest sens, potrivit 

statisticilor Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, circa 150 
de persoane și-au găsit un serviciu în 
cadrul bursei. Cele mai multe dintre 
acestea sunt din Hunedoara (43), Călan 
(25) și Deva (22). în ceea ce privește 
șomerii din Simeria, Orăștie și Petrila, 
aceștia nu au fost la fel de norocoși. 
Doar trei persoane au fost încadrate în 
muncă pe loc din Orăștie, patru din 
Petrila, iar din Simeria, niciuna.

Angajatorii hunedoreni profită din 
plin de criza economică dar și de dis
perarea celor care nu au un serviciu. Și 
asta se vede în solicitărilor de pe piața 
muncii hunedorene, din primele patru 
luni ale acestui an. Pe primele patru 
locuri la cele mai ocupate posturi în pe
rioada 1 ianuarie - 20 aprilie se 
situează: muncitor necalificat la ansam-

blarea pieselor (976 de posturi din care dustria confecților (311 posturi din care 
773 ocupate), la întrețineri drumuri 201 ocupate).
(664 posturi din care 557 ocupate),
vânzător (325 de posturi din care 244 Andreea Lazăr
ocupate) și muncitor necalificat în in-

"nei gie „verde” la Spitalul Județean
Spitalul Județean din Deva se moderni

zează. Unitatea medicală a accesat un pro
iect prin care apa caldă și căldura 

consumată vor fi produse de o centrală ter
mică, ecologică, ce folosește ca și combusti

bil energia solară.

Costurile de producere ale energiei ter
mice și ale apei calde menajere vor scădea la 
c aa o treime din prețul actual, iar economia 
la buget este semnificativă, dat fiind faptul că 
Spitalul Județean este cel mai mare consuma
tor al acestor resurse din municipiul Deva.

Și lucrările nu se vor opri aici. Luna vi- 
are consilierii județeni vor trebui să decidă 

p. m votul lor dacă și secția de pediatrie merită 
să primească dotări noi. Consiliul. Județean 

Hunedoara va participa cu peste 6 milioane de 
lei la cofmanțarea acestui proiect. Mare parte 
din sumă, peste 4 milioane de lei, reprezintă 
TVA-ul pentru cheltuielile eligibile și neeligi
bile, sumă care ulterior va fi rambursată de la 
bugetul de stat.

“Este un proiect pentru care ne bucurăm 
că am obținut finanțare. Costurile pentru 
căldură și apă caldă vor scădea semnificativ 
odată cu realizarea acestor modernizări. Toate 
aceste lucrări de modernizare vor scutii Con
siliul Județean de o treime din suma pe care o 
alocă în prezent pentru căldură și apă caldă”, 
Mircea Moloț, președintele Consiliului 
Județean Hunedoara.

Irina Năstase

„Fii un star, fii voluntar!”

Sub acest slogan elevii claselor de gim
naziu de la Colegiul Național Decebal au 
desfășura, timp de o săptămână, mai multe 
acțiuni pentru protecția mediului. Totul a fost 
organizat în cadrul Săptămânii naționale a Vol

untariatului, eveniment care a coincis și cu 
Ziua Pământului. Micuții au plantat pomi și 
flori în curtea interioară a școlii și au ecologizat 
întreg perimetrul unității de învățământ. 
Satisfacția copiilor a fost cu atât mai mare cu 
cât fiecare a adus de acasă câte o floare pe care 
a plantat-o apoi în pământ. „îmi place să 
plantez flori. Aceasta am cumpărat-o împreună 
cu mama și am vrut să fie galbenă pentru că 
mie îmi place galbenul”, a povestit una dintre 
eleve, Alina.

„Au fost acțiuni prin care am dorit să-i 
conștientizăm pe copii despre importanța 
protejării mediului înconjurător. Elevii au fost 
încântați să participe la aceste acțiuni și cred 
că ele și-ai atins scopul”, a declarat Angela Ju- 
rmoni, coordonator al proiectului.

Andreea Lazăr

„Luna Pădurii”, sărbătorită de copiii
hunedoreni

Costumați în prințese, roboți, anotim
puri sau panete, zeci de copii de la mai multe 
grădinițe din județ au încercat să-i convingă 
pe părinți și cadrele didactice despre 
importanța protejării naturii înconjurătoare. 
Acțiunea a avut loc, la sfârșitul săptămânii 
trecute, la Cercul Militar din Deva, în cadrul 
proiectului Național „Luna pădurii”, la care 
au participat grădinițe din Deva, Hunedoara 
și Brad. Cu pancarte în mâini pe care scria 
„Verdele este mai mult decât o culoare, este 
un mod de viață”, micuții au cântat și au 
jucat diverse scene pe teme ecologice în fața 
spectatorilor.

Proiectul „Luna Pădurii” s-a desfășurat 
sub egida Ministerului Mediului și Minis
terul Educației, la care s-au înscris 31 de 
județe din țară.

Andreea Lazăr

ANUNȚ PUBLIC
SC JOINT SYSTEMS SRL, cu sediul în Iași, str.l.Creangă, nr.94, jud.lași; SC FERART SRL, 

cu sediul în Deva, str.Depozitelor, nr.2B; jud.Hunedoara și SC EUROCONS EXPERT SRL, cu 
sediul în Deva, str.Depozitelor, nr.2B/2, jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a plan- 
ului/programului PUZ - “Construire centrală fotovoltaică pentru producerea energiei electrice pentru 
conversia energiei solare, construcție anexe, împrejmuire, utilități - parcelele: 2, 3 și 4” în localitatea 
Ulieș, comuna Gurasada, 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 8-14j.

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

ANUNȚ PUBLIC
•>

MAGLAS CORNEL ȘI SC INDACO HOLDING SA, cu sediul în localitatea Pricaz, 
jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului PUD - “Zona 
construcții locuințe” în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, jud.Hunedoara și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul APM Hune
doara, 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, jud.Timiș, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
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Fața nevăzută a Daciei
♦

Istoria Dacia s-a scris începând cu 
anul 1966, iar amprenta ei se vede și 
astăzi pe străzile din România. Insă 

cele mai multe prototipuri, cu care fa
brica din Piteșt a încercat să schimbe 
ceva la vechea marcă au rămas doar 

desenate în arhive sau produse 
în serii foarte mici.

Câteva dintre conceptele perioadei co
muniste sunt din nou în atenția Dacia, 

de această dată coordonată 
de Renault.

1980 - Dacia 500 sau binecunoscutul 
Lăstun.

în anul 1980 a aparul modelul Dacia 500 
cunoscut și sub numele de Lăstun. Producția 
a avut loc la fostele uzine Tehnometal din 
Timișoara, devenită ulterior întreprinderea de 
Autoturisme Timișoara.

Conceptul inițial prevedea un autoturism 
economic pentru transportul urban cu o ca
pacitate maximă de 4 persoane, cu un consum 
mic de pana la 3 litri/lOOkm și o viteză 
maximă de 70km/h. Primul motor avea 2 
cilindri, 499 cc, 22,5 CP și un consum de 3,3 
1/100 km, conform Dacia Club. Viteza 
maximă era de 106 km/h. Caroseria era de tip 
coach, cu 2 uși, fabricată din rășini sintetice 
rezistente la coroziune.

Lăstunul a fost produs într-un număr mic 
iar din cauza calității slabe producția acestuia 
a încetat după 1989.

Dacia Nova MPV
Automobilul furgonetă a fost creat prin 

transformarea modelului Dacia Nova.

Dacia 1308 Jumbo
Dacia 1308 Jumbo a fost prezentată ca 

un model bazat pe furgoneta 1304, fiind 
carosat după modelul vehiculelor de vacanță, 
gen Matra Rancho sau Renault Express.

Dacia Convertible
Incredibil sau nu, Dacia a avut în trecutul 

ei un model decapotabil. Dacia Convertible a 
fost un proiect al celor de la UAMT Oradea. 
A fost proiectată și omologată pentru a fi 
introdusă în producție de serie mica la această 
uzină.

1975 - Dacia hippy sau Dacia Estafette
în anul 1975 apare Dacia Estafette (sau 

D6), prima furgonetă produsă vreodată de 
Automobile Dacia, fiind o replică a modelului 
francez cu același nume, Renault Estafette. A 
fost produsă între 1975 și 1978 fiind realizate 
842 de bucăți.

Dacia funeral
Automobilul a fost produs în 1982 și de

servea exclusiv serviciile funerale.

Dacia limuzina
Modelul a fost realizat spre sfârșitul 

anilor 1980, și este de fapt un Break alungit, 
cu 7 locuri, produs în numai cinci exemplare.

Dacia MD87
MD87 este un prototip realizat în anul 

1987 ce dispunea un motor central și ulterior 
faruri escamontabile, destinat iubitorilor de 
mașini sport. Mini intre ce a fost... 

și ce va fi...

cea

u

Dacia Convertible S
■SMiMk.I

Dacia Mini
Dacia Mini a fost un prototip, realizat în 

anul 1980, a unei mașini economice, născută 
din transformarea modelului Dacia 1310. 
Putea deveni hatchback, pick-up sau 
decapotabilă cu efort minim. Conceptul Da
ciei Mini este reluat de producătorul din 
Pitești existând deja un prototip care va fi 
probabil lansat în producția de serie pa par
cursul anului 2011.

Noul Citroen DS3 va fi disponibil 
în România de la 14.790 euro,
cu TVA inclus
Noul Citroen DS3 va putea fi achizițio
nat din showroom-urile din România de 
la sfârșitul săptămânii, la prețuri care 

pornesc de la 14.790 euro cu TVA inclus, 
modelul fiind disponibil în trei variante 

de echipare - Chic, So Chic și Sport 
Chic, a informat Mediafax.

Noul model este disponibil cu cinci 
variante de motorizări, trei pe benzină și 
două diesel. La exterior, în funcție de ver
siunea aleasă, sunt propuse 38 de 
combinații de culori de caroserie și plafon 
si nână la 12 modele de iante.

Citroen DS3 a obținut 5 stele în urma 
testelor Euro NCAP.

Vânzările Citroen în România au 
scăzut anul trecut cu 22,7%, la 2.035 de 
unități.
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"Badea Klaus" s-a declarat nepot de-al lui Avram Iancu și s-a stabilit într-un cătun din Apuseni

Teutonul de la poalele Muntelui Găina
De aproape 13 ani, un spe
cialist în energie nucleară 

din Germania trăiește retras, 
într-un cătun din Munții 

Apuseni. Baade Klaus sau 
Badea Klaus, cum îl numesc 
cei 10 locuitori ai cătunului 
Rusești, comuna Bulzeștii de 
Sus din județul Hunedoara, 

este născut în Germania.
Nici măcar un strop de 

sânge românesc nu curge 
prin venele "teutonului" și 
totuși, când spune "acasă ", 
Klaus se referă la grupul de 
case pierdut printre pădurile 

de la poalele Muntelui 
Găina.

în fiecare dimineață, privind 
soarele care răsare din spatele crucii 
aflate pe vârful Muntelui Găina, în 
căsuța sa de lemn din cătunul uitat de 
lume, un neamț simte "cum îi curge 
timpul printre degete". Ăsta este cel 
mai frumos sentiment pe care îl de
scrie Klaus, extrem de metaforic, 
pentru un fost inginer.

"Ambasada Germaniei" 
de la Rusești

Drumul care pornește din Baia
'riș se termină practic în Bulzeștii 

de Sus, la pescărie. De acolo, pe 
Valea Găinii, șerpuiește un drum 
forestier destul de prost ingrijit. 
Aceea este singura cale de acces spre 
satul Rusești, situat la poalele 
Muntelui Găina. De pe vale, unde 
poate fi lasată mașina, călătorul se 
deplasează pe jos încă aproape un 
kilometru, pentru a putea vizita oaza 
de liniște a lui Badea Klaus. Vara, 
când drumul este uscat se poate 
ajunge la casa neamțului și cu o 
mașină de teren. "Nu am televizor, 
radio și nici un alt instrument care să 
mă țină legat de lumea civilizată. Nu 
mă interesează ce se întâmplă în

lume. Eu sunt liniștit aici. E așa de 
frumos, de parcă Dumnezeu a făcut 
prima data Ruseștiul. Aici e grădina 
adevarată a Raiului", susține Klaus și, 
privind în jur, nu putem să nu-i dăm 
dreptate. Stând pe prispa casei de 
lemn, al cărei interior l-a păstrat așa 
cum a fost amenajat înainte de a o 
cumpăra, se vede în zare, semeț, 
Bulzul Bulzeștilor. în față, se înalță 
Muntele Găina, iar de jur împrejur, 
orizontul este proiectat pe crestele do- 
moale și împădurite ale Munților 
Apuseni.

De la puterea atomului, 
la liniștea muntelui

L-am deranjat pe badea Klaus în 
oaza lui de liniște din Rusești. 
Dormea la ora prânzului, ceea ce, am 
aflat ulterior, nu era ceva obișnuit 
pentru el. O vecină ne-a spus ca 
"neamțul" doarme pentru că trei nopți 
la rând a stat la căldare, să facă țuica 
de mere, care se fierbe primăvara 
când fructele fermentate au lăsat 
maximum de zahăr în borhot. Vecina 
a bătut la ușă și la fereastră și, într-un 
târziu, .în pragul casei de lemn a 
apărut și teutonul aciuat prin Țara 
Moților. Firescul cu care femeia l-a 
trezit pe Klaus ne-a făcut să 
înțelegem imediat că deși născut un
deva, în Occidentul mult mai civi

lizat, Badea Klaus este, după 13 ani, 
de când locuiește în Rusești, un om al 
locului. S-a integrat atât de bine în co
munitate, încât puținii localnicii care 
au mai rămas prin vârful muntelui îl 
tratează ca pe unul de-al lor.Baade 
Klaus s-a născut în urmă cu mai bine 
de cincizeci de ani, in Germania. A 
muncit la un institut de cercetări nu
cleare, până într-o zi, când a 
conștientizat că munca sa poate fi 
periculoasă pentru omenire. Acel mo
ment a fost primul de natură să-i 
schimbe viața. Și-a dat demisia din 
institut și s-a specializat în dulgherie. 
Al doilea moment crucial din viața lui 
Klaus a fost o excursie în Romania la 
invitația unui bun prieten, Dan Bulz 
din Brad. Klaus ține întotdeauna să 
precizeze cui îi datorează el 
"românizarea". Când a ajuns la Brad 
neamțul s-a îndrăgostit instantaneu de 
locurile și oamenii de aici. "Am simțit 
că aici e locul meu, că aici mă simt 
bine. Că oamenii aceștia care știu să 
se bucure, să râdă, să glumească, 
chiar dacă au multe probleme sunt 
mai aproape de mine decât nemții", 
susține Klaus, într-o română 
inteligibilă. Repede neamțul și-a 
făcut prieteni în Brad și fiecare reîn
toarcere a sa pe malul Crișului Alb 
era prilej de bucurie, pentru că Badea 
Klaus era întotdeauna vesel și comu
nicativ. într-una din excursiile în îm
prejurimile Bradului împreuna cu

prietenii, a ajuns în Bulzești, la 
poalele Muntelui Găina. Cu prețul 
muncii sale pe o săptămână, în Ger
mania, și-a cumpărat o casă și 
aproape 20 de hectare de teren. Din 
acel moment, s-a declarat moț și a 
spus că acolo e pentru el "acasă".

"Nebunul" 
din Germania

Pentru ca dorește foarte tare să 
dobândească cetățenia româna, Klaus 
a încercat să-și găsească de lucru. A 
vrut să se angajeze dulgher la o firmă 
din Brad. îi place foarte mult să 
povestească cum a fost respins de 
medicul psihiatru la testele pentru an
gajare. Râde și acum hâtru când își 
amintește. "Doctorița completa niște 
dosare. M-a întrebat, fără să se uite la 
mine: Numele și prenumele? - Baade 
Klaus, am răspuns eu. Tot fără să se 
uite la mine, a continuat: Data și locul 
nașterii? Când am spus că sunt născut 
în Germania și că locuiesc acolo, s-a 
uitat, în sfârșit, la mine și a întrebat: - 
Tu vrei să te angajezi în România? - 
Da, am răspuns eu. - Și vrei sa-ți dau 
eu adeverință că ești normal?". Klaus 
începe să râdă la amintirea discuției 
cu medicul psihiatru. Până în final, nu 
a primit adeverința, pentru că nu era 
normal, în viziunea medicului, ca un 
neamț să vină să muncească în Româ
nia. Nu s-a mai angajat, dar nu a 
înțeles niciodată de ce era considerat 
anormal, pentru că vrea să 
muncească. înainte muncea în Ger
mania, câteva luni pe an, apoi se în- 
toarcea acasă, unde-1 așteaptau 
vecinii lui să taie porcul, să aranjeze 
fânul sau să facă țuica, ca unul de-al 
locurilor. Acum nu mai e nevoit să 
plece de la Rusești, pentru că statul 

german îi trimite o pensie. "Nu-s prea 
mulți bani în Germania, vreo 500 de 
euro, dar aici cu banii ăștia sunt baron 
local", povestește Klaus.Vecinii, de 
fapt cei 10 oameni care mai trăiesc în 
cătunul din Apuseni, îl iubesc foarte 
mult pe Klaus. "Noi ne mai certăm 
între noi, așa ca vecinii, dar neamțul 
e prieten cu toată lumea. Niciodată nu 
a avut nimic de împărțit cu nimeni. 
De când a venit aici îi ajuta pe toți. E 
român de-al nostru, numai că 
vorbește si nemțește", spune despre 
Badea Klaus, Ioan Rus, un vecin care 
stă pe dealul de vis-a-vis.

Atât de des venea Klaus în 
România, încât devenise un personaj 
cunoscut la punctele de frontieră. Era 
celebru în special pentru faptul că 
purta în pașaport poza lui Avram 
Iancu și, când era întrebat de vameșii 
maghiari cine-i în poză, răspundea 
prompt și fără ezitare: "Bunicu". Sunt 
foarte multe amintirile pe care pri
etenii lui Klaus le povestesc cu 
plăcere. El râde întotdeauna când 
aude poveș'tile ale căror erou este, 
pentru că voioșia și glumele 
românilor sunt principalul motiv pen
tru care Klaus s-a hotărât să rămână 
în Rusești. "Aici mâncarea are gust, 
oamenii trăiesc unii pentru alții, se 
ajută între ei, sunt mult mai buni 
decât în Germania", este de părere 
"nepotul lui Avram Iancu". Klaus se 
laudă oricui îi trece pragul cu "moșia" 
sa. "Sunt proprietar, am teren, am 
casă, dar am și o peșteră. Nu cred că 
mai există un neamț care să aibă o 
peșteră", se laudă, în glumă, Klaus. 
Un german, crescut în confortul occi
dental, a ales să-i curgă timpul printre 
degete la Bulzești.

Andreea Demian

http://glasulli
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Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a 
declarat sâmbătă că nu va participa la festivitatea dedicată zilei 
de 9 mai la Moscova, după decidă Alianței pentru Integrare 
Europeană de a trimite militari moldoveni la paradă.

ANI are în lucru dosarele 
a peste 100 de parlamentari

Spitalele Bucureștene, “laboratoare ale morții”

Șeful Agenției Naționale de In
tegritate, Cătălin Macovei, a declarat, 
sâmbătă, într-o emisiune la Realitatea 
TV, că instituția are în lucru dosarele a 
peste 100 de parlamentari, "un sfert din 
Parlament", de aceea așteaptă cu interes 
dezbaterea din Parlament a noii legi de 
funcționare a ANI.

"Sunt vreo 100 și ceva de parla
mentari, un sfert din Parlament, de 
aceea aștept cu maxim interes dez
baterea din Parlament a noii legi a 
ANI", a spus Cătălin Macovei, 
răspunzând unei întrebări a modera
torului emisiunii de la Realitatea TV 
privind dosarele pe care ANI le are în 
lucru și despre care presa nu a aflat 
încă.

El a precizat că printre dosarele pe 
care Agenția le are în lucru sunt și cele 
privind foști și actuali miniștri, 
președinți de Consilii Județene și pri
mari.

întrebat dacă este de părere că 
problemele cu care se confruntă ANI în 
acest moment sunt legate de vreunul 
din dosarele instrumentate de instituție, 
președintele ANI a răspuns că s-a gân
dit, împreună cu colegii săi, la această 
variantă, însă nu are bănuieli.

"M-am gândit împreună cu colegii 
mei la această variantă și, ne gândeam, 
nu știu ce dosare am făcut în ultimele 
șase luni...", a precizat Macovei.

El a dat ca exemple de dosare fi
nalizate de ANI și trimise Parchetului 
cel al fostului ministru al Tineretului 
Sorina Plăcintă, fostului ministru de 
Finananțe Gheorghe Pogea, fostul min
istru al Sănătății Eugen Nicolăescu, 
precum și cele privind confiscarea unor 
părți din averile senator PDL Iași Du
mitru Oprea și a fostului senator Șerban 
Brădiștcanu.

Macovei a precizat că ANI are în 
lucru în total aproape 4.000 de dosare, 
însă nu ar putea să spună care din aces

tea a creat problemele actuale ale 
instituției.

"împreună cu colegii mei ne gân
deam oare care dintre cele aproape 
patru mii de dosare care sunt în lucru și 
nu sunt finalizate este dosarul care ne- 
a creat această problemă... Nu, nu am 
bănuieli", a mai spus Macovei.

Curtea Constituțională (CC) a 
constatat, în 14 aprilie, că anumite 
prevederi ale Legii privind organizarea 
și funcționarea Agenției Naționale de 
Integritate sunt ncconstituționale, inclu
siv articolul 13 care stabilește atribuțiile 
ANI, respectiv verificarea declarațiilor 
de avere și interese, controlul depunerii 
la termen a acestora, constatarea 
neconcordanțelor sau a nerespectării 
hotărârilor legale, constatarea 
incompatibilităților și sesizarea or
ganelor de urmărire penală, dar și apli
carea sancțiunilor.

La sfârșitul săptămânii trecute, 
premierul Emil Boc a declarat că este 
hotărât să promoveze o ordonanță de 
urgență privind Agenția Națională de 
Integritate (ANI), pentru a permite 
instituției să funcționeze în continuare, 
arătând că "cine crede că își poate bate 
joc de ANI se înșală".

Președintele Traian Băsescu a de
clarat, joi, la Bruxelles, că Guvernul va 
emite o ordonanță de urgență după ce 
va vedea motivația Curții 
Constituționale, iar ANI va fi 
funcțională.

Spitalul de Urgență Floreasca face 
o anchetă epidemiologică în cazul unei 
femeie internate în această unitate în 
urma unei complicații apărute după o 
intervenție la Spitalul CFR 2, urmând 
să se stabilească dacă există o legătură 
cu infecțiile contactate de Amelia An- 
toniu și Alice Roxana Preda.

Reprezentanții Spitalului de 
Urgență Floreasca arată, sâmbătă, într- 
un comunicat de presă, în contextul 
discuțiilor privind cazurile de la Spi
talul CF2, că joi dimineață a fost 
internată în această unitate sanitară, ca 
urgență chirurgicală, o paciență în 
vârstă de 38 de ani, "status post his- 
terectomie totală, fără a fi înregistrată 
că transfer interspitalicesc".

Reprezentanții Spitalului Flore
asca precizează că această situație va fi 
analizată administrativ de către conduc
erea unității sanitare.

Potrivit sursei citate, în prezent 
starea pacientei este bună, cu prognos
tic favorabil, fiind luate măsurile speci
fice de îngrijiri medico-chirurgicale.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului 
Floreasca a declarat, sâmbătă seară, 
pentru MEDIAFAX, că pacienta a fost 
internată în această unitate sanitară în 
urma unei complicații post-operatorii, 
respectiv fistulă intestinală.

"în Spitalul de Urgență Floreasca

se desfășoară o anchetă epidemiologică 
pentru a se stabili dacă există o legătură 
de cauzalitate între cele două paciente 
de la Spitalul CF2 și pacienta în vârstă 
de 38 de ani" a precizat Oprița.

Prim-solista Teatrului Național de 
Operetă "Ion Dacian" Amelia Antoni u 
(36 de ani) și Alice Roxana Preda (35 
de ani) au fost duse de la Spitalul CFR 
2 la Spitalul Universitar de Urgență 
București (SUUB), marți noapte, în 
stare foarte gravă, cu probleme respira
torii, după ce au făcut șoc septic în 
urma unor intervenții chirurgicale mi
nore la care au fost supuse în unitatea 
sanitară a Ministerului Transporturilor.

Starea prim-solistei Amelia Anto- 
niu s-a ameliorat ușor și, de sâm^^, 
respiră fără aparate, dar cu supliment de 
oxigen, reușind să aibă o funcție venti- 
latorie satisfăcătoare, însă Alice Rox
ana Preda este în continuare "în stare 
foarte, foarte gravă", având afectate 
mai multe organe interne, a declarat, 
pentru MEDIAFAX, purtătorul de cu
vânt al Spitalului Universitar de 
Urgență București (SUUB).

Foto: Două tinere se află în st^. e 
gravă după ce au fost infectate cu o bac
terie periculoasă la Spitalul CFR 2 din 
București.

Sergiu Nicolăescu, internat la Spitalul Floreasca 
după ce a căzut și s-a lovit la cap

Regizorul Sergiu Nicolăescu a 
fost internat, sâmbătă, la Spitalul de 
Urgență Floreasca, după ce a căzut și 
s-a lovit la cap, având o rană ușoară 
la frunte, a declarat, pentru MEDI
AFAX, purtătorul de cuvânt al unității 
sanitare, medicul Bogdan Oprița.

Bogdan Oprița a precizat că în

urma căzăturii, maestrul Sergiu Nico- 
laescu are o rană ușoară la frunte, dar 
nu și-a pierdut cunoștința. Sergiu 
Nicolăescu se află în prezent în sala 
de operații, unde medicii îi suturează 
plaga.

El a precizat că Sergiu Nico- 
laescu va rămâne internat cel puțin 24

Ucrainienii zboară ilegal 
în spațiul aerian al R.Moldova

Aeroportul din Chișinău 
a fost "abuzat" de ucrainienii 

de la Aerosvit

Un avion ucrainean a intrat ile
gal în spațiul aerian al Republicii 
Moldova și a aterizat fără permisiune 
pe aeroportul din capitală, motiv pen
tru care ambasadorul ucrainean a fost 
convocat vineri la Ministerul
moldovean de Externe.

Compania căreia îi aparține 
aeronava nu a oferit încă explicații 
autorităților de la Chișinău.

Avionul, care efectua o cursă

obișnuită între Kiev și Chișinău, a 
aterizat pe aeroportul din capitala Re
publicii Moldova, a debarcat 
pasagerii, a îmbarcat alții, apoi a ple
cat înapoi spre Ucraina.

Administrația de Stat Aviației 
Civile (ASAC) a precizat că firma 
Aerosvit, căreia îi aparține avionul, 
nu a cerut permisiune de zbor. Oper
atorul ucrainean a trimis doar planul 
de zbor, fără a indica vreo oră.

Autoritățile ASAC spun că ar fi 
putut interzice aeronavei să intre în 
spațiul aerian al R. Moldova, dar i s- 
a permis accesul pentru că avea 
pasageri la bord.

în urma incidentului, care este o 
premieră pentru R. Moldova, am
basadorul ucrainean a fost convocat 
vineri seară la Ministerul de Externe 
pentru a oferi explicații.

Tot vineri, pe aeroportul din 
Chișinău, a mai avut loc un alt inci
dent în care a fost implicat un avion 
ucrainean. Este vorba despre o 
aeronavă privată de instrucție, cu 
două persoane la bord, care a rămas 
fără roata din față la aterizare, însă ni
meni nu a fost rănit.

de ore.
în luna mai a anului trei „r, 

Sergiu Nicolăescu a fost internat pen
tru câteva zile în Spitalul Elias din 
Capitală, din cauza unor probleme di
gestive.

în luna ianuarie 2008, regizo~’l 
Sergiu Nicolăescu a suferit d< u 
intervenții chirurgicale pe creier, din 
cauza unui hematom la cap, care îi 
apăruse cu două luni înainte, în urma 
unei căzături pe scări. La câteva zile 
de la intervențiile chirurgicale, regi
zorul a ajuns din nou spital din cauza 
unor tulburări de ritm cardiac. La 
sfârșitul lunii ianuarie 2008, regizorul 
Sergiu Nicolăescu și-a revenit.

Sergiu Nicolăescu este unul din
tre cei mai prolifici regizori, actori și 
scenariști din lumea filmului. Printre 
peliculele semnate de el se numără 
"Carol" (2009), "Supraviețuitorul" 
(2008), "Mircea" (1989), "Noi, c, 
din linia întâi" (1986), "Duelul" 
(1981) - din seria "Comisarul 
Moldovan", "Ultima noapte de 
dragoste" (1980).
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Actrița Kristen Stewart, interpreta adolescentei îndrăgostite de un 
vampir în franciza "Amurg/ Twilight”, ar putea să o înlocuiască 
pe Angelina Jolie în lungmetrajul "Wanted 2", 
informează contactmusic.com. aprilie 2010

41 Bano o susține pe Paula Seling
in competiția Eurovision

Cântărețul italian Al Bano își declară, într-un mesaj 
ideo înregistrat, susținerea pentru Paula Seling în 
'■ petiția Eurovision, unde cântăreața participă, alături de 
» cu melodia "Playing with Fire".

"Am aflat că ai câștigat selecția pentru Eurovision, 
pentru a reprezenta la maximum noua muzică din România. 
Sunt, sincer, foarte fericit. Te cunosc. Tu cânți divin de bine 
și sunt foarte convins și sincer entuziasmat de ideea că tu 
vei învinge. Să învingi! Deoarece ai toate calitățile, stilul 
de muzică clar și faptul că ești o cântăreață extraordinară 
duce la un singur rezultat, care se numește victorie, acesta 
fiind lucrul pe care ți-1 doresc din tot sufletul", spune Al 
Bano în mesajul postat pe Youtube.

Paula Seling și Ovi au câștigat finala selecției naționale 
Eurovision, piesa "Playing With Fire" urmând să reprezinte 
România la semifinala internațională Eurovision Song Con
test, care va avea loc la Oslo, Norvegia, în luna mai.

Finala națională a concursului Eurovision a avut loc 
pe 7 martie, la Circul "Globus" din Capitală . Prezentatorii 
galei au fost Horia Brenciu și Valentina Pelinel, iar Olsen 
Brothers, câștigătorii Eurovision 2000, au fost invitații spe
ciali ai evenimentului.

Finala concursului Eurovision se va desfășura în data 
de 29 mai, la Oslo, Norvegia.

Anul trecut, România a fost reprezentată în competiție 
de Elena Gheorghe, care a participat cu piesa "The Balkan 
Girls", ce s-a clasat pe locul al 19-lea în concurs. 
Câștigătorul ediției 2009 a concursului a fost reprezentantul 
Norvegiei, Alexander Rybak, cu piesa "Fairytale".

bărbații preferă femeile ecologiste!
Souă metodă de seducere a sexului opus

Respectul față de mediul 
conjurător reprezintă o nouă modalitate 
: a-i seduce pe bărbați, potrivit unui son- 
tj recent care a relevat faptul că peste 
)% dintre bărbații americani nu ar face 
it unei femei care aruncă deșeuri în 
îturâ.

Potrivit unui sondaj realizat de 
upul Timberland pe un eșantion de 
025 de americani, cu ocazia Zilei 
temaționale a Pământului, 54% dintre 
ku'>ții din Statele Unite ale Amcricii ar

ța la ideea unei relații cu o femeie 
ire aruncă deșeuri în natură.

Un sfert dintre respondent ar refuza 
facă curte unei femei care nu își 

ciclează resturile menajere, iar 23%

dintre bărbații americani nu s-ar simți 
atrași de femeile care nu sting luminile 
înainte de a merge la culcare. O femeie 
aflată la volanul unui automobil mare 
consumator de carburant i-ar lăsa 
indiferenți pe 21% din totalul 
respondenților.

"Acest sondaj ne arată că bărbații 
americani sunt în căutarea unei iubiri eco
logice". se afirmă în comunicatul emis de 
grupul Timberland.

Potrivit aceluiași sondaj, 72% dintre 
cei chestionați consideră că americanii ar 
trebui să adopte becurile economice, iar 
57% dintre ei sunt de părere că populația 
din SUA ar trebui să reducă amprenta 
ecologică a traseelor lor cotidiene, prin

folosita unui singur automobil de către 
întreaga familie sau a bicicletei.

Totuși, potrivit unui sondaj realizat 
în iuna martie de Institutul Gallup, pe un 
eșantion de 1.014 persoane, creșterea 
economică reprezintă o prioritate care, 
pentru majoritatea americanilor, trece 
înaintea protejării mediului înconjurător 
(53% față de 38%).

Față de 2007, mai mulți americani 
s-au declarat "optimiști" față de problem
atica mediului înconjurător, 41% dintre 
respondenți considerând că politicile și 
condițiile de mediu se vor ameliora. în 
urmă cu trei ani, acest procent a fost de 
doar 25%.

Servicii profesionale de curățenie: j
- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial j
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete,tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
'curățat și dezinfectat bucătari industriale

- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile
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Naomi Campbell se va căsători 
cu un milionar Rus

www.crioti.com

Top modelul britanic Naomi 
Campbell se va căsători cu iubitul ci, 
milionarul rus Vladislav Doronin, 
care a mărturisit într-un interviu re
cent câteva dintre planurile de 
căsătorie ale cuplului, informează fc- 
malcfirst.co.uk. Vladislav Voronin a 
mărturisit cu această ocazie că Daria 
Jukova, o creatoare dc modă și 
partenera de viață a patronului 
clubului de fotbal Chelsea Roman 
Abramovich, urmează să le fie 
domnișoară dc onoare.

Publicația online lifc.ru l-a 
citat pe Vladislav Doronin, în vârstă 
de 47 dc ani, care a declarat: "Nu pot 
să spun că am avut nevoie de mult 
timp pentru a alege viitoarea 
domnișoară de onoare. Suntem buni 
prieteni cu Dasha, ca c o persoană 
minunată și un designer talentat. Ea 
va fi aceea care va sta alături dc 
Naomi la nunta noastră". Vladislav 
Doronin nu a precizat însă data la 
care va avea foc ceremonia și nici nu 
a dorit să ofere detalii suplimentare 
despre eveniment.

Un purtător dc cuvânt al cele
brului top model britanic a infirmat, 
însă, la începutul anului zvonurile 
referitoare la logodna celor doi.

în ianuarie, agentul ci dc presă 
a declarat: "Naomi nu este logodită 
și nu a făcut planuri dc nuntă".

Presa internațională afirmă că 
Vladislav Doronin nu a divorțat încă

de Ekaterina, mama fiicei lor adoles
cente Rafia. Naomi Campbell, în 
vârstă dc 39 dc ani, și Vladislav 
Doronin, supranumit "Donald 
Trump al Rusiei", sunt împreună din 
2008. La puțin timp după ce s-au 
cunoscut, omul de afaceri din Rusia 
a fost atât dc impresionat dc modelul 
britanic încât i-ar fi făcut cadou aces
teia un apartament dc lux în Brazilia, 
în valoare dc 18,5 milioane dc dolari.

Naomi Campbell este unul 
dintre cele mai cunoscute și mai bine 
plătite top modele din lume și a lu
crat pentru mari creatori dc modă 
precum Ralph Lauren, Versace și 
Dolce & Gabbana. Ea s-a născut pe 
22 mai 1970, la Londra. Naomi 
Campbell este dc origine jamaicană 
cu rădăcini chineze, bunica ci din 
partea tatălui purtând numele dc 
familie Ming. Prima ci apariție 
publică a avut loc la vârsta dc șapte 
ani, în vidcoclipul "Is This Love?" al 
lui Bob Marley. La 15 ani, când stu
dia la Italia Conti Academy, Naomi 
Campbell a realizat un spot pentru 
marca dc automobile Ford. La puțin 
timp după aceasta, ca s-a hotărât să 
își încerce norocul ca model, dând o 
probă la Elite Model Management. A 
fost primul manechin dc culoare care 
a apărut pe coperta revistei Time 
Magazine și în edițiile franceze și 
britanice ale revistei Vogue.

Caria Bruni
va juca într-un film 
de Woody Allen

Prezența Cariei Bruni, prima 
doamnă a Franței, în distri
buția filmului "Midnight in 
Paris”, care va fi turnat în 
această vară la Paris, a fost 
confirmată joi de regizorul 

acestui lungmetraj, cineastul 
american Woody Allen, infor

mează variety.com.

Regizorul american Woody Allen, 
de obicei extrem de "zgârcit" în 
ceea ce privește detaliile despre 

proiectele sale cinematografice, a 
confirmat, joi, prezența actorilor 
Owen Wilson, Marion Cotillard, 
Rachel McAdams și Kathy Bates 
pe afișul filmului "Midnight in 

Paris", dar și pe cea a soției 
președintelui Franței, Caria Bruni.

Din distribuția acestui film mai 
fac parte Michael Sheen, Nina Ar- 
ianda, Tom Hiddleston, Corey Stoll, 
Mimi Kennedy și Kurt Fuller.

Prezențele actorilor Owen Wil
son, Marion Cotillard și Rachel 
McAdams în acest film au fost 
anunțate încă de la sfârșitul lunii 
martie, dar participarea Cariei 
Bruni, soția președintelui francez 
Nicolas Sarkozy, la acest proiect 
cinematografic, deși a făcut subiec
tul multor zvonuri în ultimele luni în 
presa de specialitate, a fost 
confirmată abia joi.

"Midnight in Paris" este o 
comedie romantică ce prezintă 
povestea unei familii care 
călătorește în capitala Franței în in
teres de afaceri și pe cea a unui 
cuplu de tineri recent logodiți, a 
cărui viață va fi transformată de 
această călătorie.

"Filmul celebrează pasiunea 
unui tânăr bărbat pentru orașul 
Paris, explorând în același timp 
iluzia pe care oamenii o au adeseori, 
crezând că viețile celorlalți sunt mai 
bune decât ale lor", a declarat 
Woody Allen.

Filmul este produs de Letty

Aronson, Steve Tencnbaum și 
Jaume Roures și face parte dintr-un 
contract de finanțare a trei lungme- 
traje, semnat de compania Iui 
Woody Allen, Gravier Prods., și Me
ri iapro.

Compania de producție 
cinematografică spaniolă Mediapro 
a produs și precedentele două filme 
ale regizorului american - "Vicky 
Cristina Barcelona" și "You Will 
Meet a Tall Dark Stranger", ce va fi 
proiectat în afara competiției la Fes
tivalul de la Cannes și va fi lansat pe 
marile ecrane în această toamnă.

Woody Allen, născut la New 
York, este unul dintre cei mai 
importanți regizori de film, 
scenariști și actori americani. Alien 
scrie scenariile, regizează și joacă în 
majoritatea filmelor sale. Sursele 
sale de inspirație sunt literatura, sex
ualitatea, filosofia, psihologia, iden
titatea evreiască, cinematografia 
europeană și orașul New York, unde 
s-a născut și a locuit dintotdeauna.

De la "Take the Money and 
Run", în 1969, Allen a realizat, în 
medie, un film pe an. Printre acestea 
s-au numărat filme devenite clasice 
precum "Annie Hall", "Manhattan" 
și "Zelig", dar și producții mai puțin 
pretențioase precum "Vicky Cristina 
Barcelona".
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O trupa de gimnaste sunt răpite de către un grup de mafîoți și duse pe 
o insula, într-o închisoare numită “Insula Diavolului”. Singurii și cei 
mai descurcăreți oameni care pot să se ocupe de această situație “de 
criză” sunt cei din trupa de commando condusă de Mike McBride 
(Pro TV; 20:30; Misiune pe Insula Diavolului)

Umor... Dicționar: Ițit, iod, Raclă. Reconstituire
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Viorel Naghi - Vladimirescu

- Ce este un titlu onorific ?!

- Titlul onorific este atunci când

soția spune: “Soțul meu este în derută

Denu
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(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

2 întors! 
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Uriași
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Team 
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Omorâți

Peliculă
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Direcție

Cântec 
solemn

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
<17:30 La prima oră 
18:00 Trezirea la apel!

09:00 Telejurnal 
09:15 Trezirea la apel!
>0:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 242.)
11:15 Europa ne privește (magazin 

cultural, rcl.)
12:15 Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rcl.) 
12:45 Secretele dc la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 56.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn, 
Tac-woong Eom, Hyun-jung Go 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios 
15:30 Kronika (magazin cultural) 
17:00 Știi sport?
1,7:55 Echipa verde (2009) 
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 57.)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo 
21:10 între bine și rău 
22:10 Mad Men - Nebunii de pe Ma

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

23:00 Femeia, un obiect de negoț? 
(SUA film documentar, 2003) 
cu Autumn Domfeld

In piin! 

Buni de 
gură

Capitala 
Greciei

Apuse!

Uitat

Ungher 

Lată!

Poftim

Lenei

07:00 Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 58.)

98:00 Viva Cuba! (cubanez-franccz 
dramă, 2005, rel.)

09:40 Poate nu știai
10:00 Telejurnal
10:15 Berlin, Berlin (german serial,

2002 - 78.)
10:45 întâlnire pe 2
12:00 Telejurnal; Sport 
12:45 Ferma (rcl.)
14:30 e Forum (reportaj) 
’5:00 împreună în Europa 
16:00 Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rcl. - 58.)
17:00 Asul din mânecă (SUA dramă,

2003 - 4.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 Berlin, Berlin (german serial, 

2002, rcl. - 78.)
18:40 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 228.) 25' cu Ro
dolfo Baldini, Delia Boccardo, 
Giorgia Bongianni. Emanuele 
Bosi

19:15 Comisarul Montalbano (italian 
serial polițist, 1999) Război ma
fiot cu Luca Zingarctti, Katha
rina Bohm, Davide Lo Verde, 
Cesare Bocci

21:00 Arena Leilor (reality show) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

învârtită

Mediu 
acidl

V

Parte 
din 

datorie

> V

08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dam 
(matinal)

10:00 în gura presei
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedic, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

12:00 Pâine și circ (talk show, 2010, 
rcl.) 60'

13:00 Observator
• 4:00 Fluture cenușiu (polițist, 1994)

90' cu Peter Falk, William Shat- 
ner, Molly Hagan, Jack Laufer

• 6:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Comanda la mine (reality 

show, 2010)
22:00 Singuri cu vedeta (reality

- show, 2010) 60'
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

HB©

Frânturi 
din viața

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, AFINĂ, Al, ANA, ANAFORĂ, APARI, APĂ, 

APĂRARE, AR, ARĂMI, ARAPI, ARĂPILĂ, 
ARĂTAT, AS, ATAȘA, AȚĂ, AȚIPIT ĂLA. 
BRAȚ, BRAV, CAPATAVOȘI, IP, IRITATĂ, 

IȚARI, LĂMURI, LĂSAȚI, NA, ORARI, 
\NTALONAR, PRÂVĂLATIC, RECITATOI 

Rl, TATĂ, TO, UNITĂ, VARĂ.

Petru Ardelean - ARAD
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07 00 Știrile Pro TV (2009)
09.55 Omul care aduce cartea
Hr (Kl Serviți, vă rog!
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3720.)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Prințul deșertului (italian-ger- 

man mini-serial, 1989, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3721.)
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
I‘i (Ki Știrile Pro TV
20.30 Misiune pe Insula Diavolului 

(acțiune, 1997) cu Hulk Hogan, 
Shannon Tweed, Carl Weathers, 
Martin Kove

22:15 State de România (român serial 
de comedic, 2009 - 98.) cu 
Ghcorghe Visu, Carmen Tănase, 
Doinita Oancca, Octavian Stru
nită

23:30 Știrile Pro TV

07:30 Împreună pentru totdeauna
08:45 Cameleonii
10:00 Luna fermecată
11:15 Pasiune (dramă, 2007)
12:30 Pasiune (dramă, 2007)
14:00 RBD, familia (mexican serial, 

2007)
15:15 Rețeta de ACASĂ

i 15:30 Destine furate
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Maria Mercedes
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008)
19 3(1 Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
20-30 Predestinați (mexican serial, 

2009- 1.)
21 30 Cealaltă față a Analici (SUA 

serial, 2008)
22:30 Povcștiri de noapte
23:30 India (aventură) cu Juliana 

Paes, Mârcio Garcia

07:00 Supcmanny (reality show) 90'
08:20 Sport cu Florentina
09:00 Galileo
09:30 Viceversa (reality show)
10:30 Lupta cu secundele
13:00 Camera de râs
14:00 Neveste disperate
15:15 Cireașa de pe tort
16:15 Galileo
17:00 Trăsniții
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Fermier. Caut nevastă! (reality , 

show, 2009) 90'
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 37.) 45'
23:15 Ruby Bridges (SUA dramă, 

1998) 96' cu Chaz Monet, Pe
nelope Ann Miller, Kevin Pol
lak, Michael Beach

12:20 Hancock (SUA acțiune-comedie, 2008)
13:55 Numere fatale (australian film de acțiune, 2009) 
15:55 Mai furios, mai iute (thriller de acțiune, 2003) 

17:45 Mă dau în vânt după cumpărături (SUA comedie romantică, 2009) 
19:30 Pe platourile dc filmare
20:00 Pacific (SUA mini-serial, 2010-7.)
21:00 Teroare în paradis (canadian-SUA thriller, 2007) 
22:40 Stand-Up Cafe (serial dc comedie, 2008 - 1.) 30' 
23:15 Cum să reușești în America (SUA serial, 2010 - 1.)

14:15
14:45
15:15
17:30
18:30
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

Lumea PRO CINEMA (rcl.)
Bărbații, un rău necesar (serial de comedie, 2006, rcl. - 12.) 
Miss Litoral (român film , 1990)
Spitalul dc urgență (SUA serial, 1994 - 22/17.)
Adevărul gol-goluț (englez serial dc comedie, 1995 - 6.)
Paza dc coastă (italian serial polițist, 2005 - 16.)
Cei nouă (SUA serial polițist, 2006 - 5.)
Prietenii tăi (SUA serial dc comedie, 1994 - 9.)
Fair Play (francez thriller, 2006)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva croitor pizzar I zidar restaurator 2

Telefon: 0755.999.916 cusător piese din piele și înlocui
tor 39

pregătitor piese încălțăminte
21

dulgher (exclusiv restaurator)
4

zidar rosar-tencuitor 6

absolvent înv. preuniversitar fără
atestat prof. 10

barman 1

bucătar • 4

cameristă hotel 1

electricean de întreținerși repara
ții I

pregătitor pt.încălțăminte și arti
cole tehnice din cauciuc 6

dulgher restaurator 1
Lupeni

magazioner 1

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

6

electricean auto 1
Telefon: 0755.999.919 muncilor nccal.în ind. confecții

lor 5
faianțer ]

instalator centrale termice
4

șofer aulocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității
1

electricean de întreținere și repa
rații 1

munc. necal.la întreț.drumuri, po
duri, baraje 2

dulgeher (exclusiv restaurator)
2

instalator încălzire centrală și
electricean exploatare rețele elec
trice 6

munc. necal. la spargerea și tăie
rea materialelor de costrucții

1

izolator hidrofug 2

mașinist la mașini pt. terasamente
2

muncitor necal. la asamblarea,
'montarea pieselor 82

aspătar(chelner) 5

ser 1

eidar rosar-tencuitor 2

i/ânzaior I

i'ulcanizator piese din cauciuc la 
arese 1

gaze 1

instructor auto 1

instructor școlar-auto 1 

lăcătuș mecanic 6

lucrător comercial 1

sudor 6
fierar betonist vânzător 1

manager autoaprovizionare 1

șofere autocamion, mașină de 
mare tonaj 1

șofer de autoturisme și camioane

blană 1

curier 1

drujbist 2

finisor confecții industriale din
blană I

manipulant mărfuri 2

mașinist la mașini pt. terasa-
mente(ifpnist) I

montator subansamble 12

inspector(referent)resurse umane
1

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

3 securitate 1

igent vânzări 1

Darman 3

:on fee ți oner-asamblor art. din 
extile 2

macaragiu

manipulant mărfuri 1

mașinist la mașini pt. terasamente 
(i fon ist) 2

medic specilaist I

montator subansamble 1

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

1

mun. necal. în ind. confecțiilor
4

munc. necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor
1

ospătar 1

tăietor cu flcăra (autogen)
3 fini sor-l acu i tor lemne 5 zidar-pietrar 3 vânzâtoY 4

mun.necal.în agricultură 27

munc.necal.în silvicultură 2
vânzător 2

zidar-pietrar 1

zidar samotor 1

zugrav-vopsitor 1

îngrijitor clădiri 1 Vulcan Simeria

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

agent comercial 1

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător imm, patron (girant)- 
prestări servicii 1

confecționer-asambleor articole 
din textile 4

consilier/expert/inspector/refe- 
rent/economist în management

lăcătuș mecanic Telefon: 0755.999.920 Telefon:075S.999.921
muncitor necal. la demol.clădiri
lor,mozaic, faianță, gresie I

lucrător comercial 1 barman 1 barman 1

lucrător gestionar 1 bobinator aparalj electric 1 casier

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 2

mecanic auto I bucătar I

munc. necal. la ambalarea prod, 
solide și semisolide 5

confecționer-asamblor articole 
textile 5

munc. necal.la înlreț. drumuri, 
șosele, poduri, baraje 8

director economic 1

drujbist 2

instalator încălzire centrală și
gaze 1

munc. plantații și amenajări zonă
verde 6

ospătar(chelncr) 2

șofer autocamion7mașină mare
tonaj 1

tăietor manual lemn de foc I

munc.necal.în ind confecțiilor
9

electricean de întreținere și repa
rații I reprezentant comercial 1

tâmplar universal 1

vânzător 3

munc. necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 4

electricean exploatare relele elec
trice I

vânzător 4 Brad

șofer de autoturisme și camionete
finisor produse abrazive I

Orăștic Telefon: 0755.999.923

izolator termic 1
Telefon: 0755.999.922 ajutor ospătar 1

sudor manual cu arc electric
3

lucrător comercial 2

măcelar 1
zidar pietrar 1

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

Vând sau schimb apartament Simeria, 2 camere, bloc de cărămidă, etaj 1, deco- 
nandat, amenajat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.000lei. 
fel.0740.965.191

ipartament 2 camere, Simeria, ultracentral, decomandat, amenajat, vedere
;p>v oulevard, preț negociabil. Tel.0721.805.675

^and urgent casă in Simeria. zona pieței. 2 camere, bucătărie, baie, cu grădină, 
oate utilitățile. Are vad comercial. Preț 120.000lei negociabil. Tel.0722.582.097

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

Zum păr apartament 3 camere în Deva , etaj intermediar, zonă bună. 
fel.0732.727.786

Jfertă! Vând casă în Simeria, zona Primăriei, 2 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
inexe, grădină, toate utilitățile,preț 38.000 eur, negociabil. Tel. 0769.839.694

2el mai mic preț! Vând apartament 2 camere, Simeria. bloc de cărămidă, amena- 
at. zonă liniștită sau schimb cu garsonieră la parter sau etaj 1 plus diferența . 
70(75.000 lei negociabil. Tel. 0748.689.532

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

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

Cumpăr spațiu in Deva de lOOmp in zonă bună, la parter. Tel.0354.410.622

7ând urgent la preț de criză casă la Ribița la 6km de Brad. 2 camere, bucătărie, 
iot, grădină 850mp.Preț 30.000eurneg și in 2 rate. Tel. 0751.176.178

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

Zând apartament cu 2 camere în Deva, et.l, 56mp, bloc cărămidă. 
el.0725.389.514

)fer spre închiriere apartament 3 camere, 2băi, Deva, zona Lîdo (Casa de Pensii), 
«mobilat, centrală termică, et.l, ocupabil imediat. Preț 160eur/lună. 
*el .0721.985.256

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

Zând apartament de lux nefinisat, bloc nou, 3 camere, decomandat, 100 mp, 2 băi, 
entrală termică, 2 balcoane, mansardă, 68.000 euro negociabil. Tel: 0724. 523.827, 
1753.023.082.

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

Tarife

agent securitate 22

brutar 1

cusător piese din piele și înlocui
tor 10

croitor confecții industriale din
îngrijitor clădiri 2

mecanic auto I

lucrător comercial 2

mașinist la mașini pt.terasa-
mcnie(ifonist) 1

muncitor necal.în silvicultură
5

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

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

muncitor necal.la asamblarea,
montarea pieselor 16

ospâtar(chelner) 4

tălpuitor industrial 4

vânzător 2

Cîi lan

Telefon: 0755.999.924

bucătar 1

consilier financiar-bancar 1

electricean echipamente electrice
și energetice 1

gestionar depozit 1

inginer construcții civile, indus-
triale și agricole
4

lăcătuș montator 10

lucrător comercial 2

g AUTO

Câștigați 2000-50001ci/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. An
gajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat au- 
toadresat la: Lucaci Nicolac, 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: nicutnifaș@yahoo.com, tel. 
0723.409.007

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

E DIVERSE

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
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Vând fân în zona Brad și motocositoarc. Tcl.0726.390.037, 0746.582.288,
0254.227.523

Vând motocositoarc fabricată la Mecanica Orăștic. Tel. 0720.545.261

Vând fân în zona Brad și motocositoarc model Orăștic. Str. Valea Brad, 
nr.198, or. Brad.

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

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam 
din lemn (dublu), 2 canatc l,15/l,20m, preț 200 ici .Ușă din lemn cu geam 
l,80/0,80m ,preț 100 lei. Țiglă veche, preț 0,50lei. Tel. 0254.217.402

Vând patefon in stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, 
muzică clasică, jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0722.142.458

Vând ciobănesc german 2 luni -1 OOron, doberman 4 luni-150ron, vând casă 
com. Ilia sau schimb ap.in Simeria sau Deva; vând aragaz Zanussi-200ron, 
combină frigorifică-200ron, mașină de spălat automată Indesit-200ron. Tel. 
0743.832.083

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

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

Vând cățel doberman 150 ron buc., 4 căței ciobănesc german ia 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.

(text maxim 50 de cuvinte)
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, bl. 
D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul stand de ziare din 
centrul Devei (Ia „gang”, cum spun devenii), la chioșcul de lângă Deva Mali și 
la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cei 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.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.
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Mureșul curge mai aproape 
de Liga a II l-a

Minerii, ținuți în șah de FC Bihor

Mureșul Deva a pierdut, din nou. Nicio 
surpriză până aici, dar devenii s-au afundat rău de 
tot în subsol și numai un concurs foarte fericit de 
împrejurări îi mai poate salva de la retrogradarea 
în Liga a IlI-a.

Pentru prima dată după multă vreme devenii 
nu l-au avut pe antrenorul Gheorghe Barbu pe 
bancă. Nu a fost suspendat, nici măcar în tribună 
nu a luat loc tehnicianul, absența sa fiind 
înconjurată de mister. Motivul oficial sunt prob
lemele medicale, însă povestea este cusută cu ață 
albă, vizibilă de o poșta. Cum se face atunci că, 
potrivit oficialilor clubului, Gheorghe Barbu a 
condus antrenamentele echipei, inclusiv vineri, 
dar sâmbătă nu a luat loc pe banca tehnică, 
deoarece medicii i-au interzis din cauza prob
lemelor cardiace. In plus, tehnicianul se afla la 
Brașov la ora disputării meciului!

Cu sau fără Gheorghe Barbu pe bancă, 
Mureșul „a luat-o din nou pe cocoașă”. De data 
aceasta nu mai e de vină nici arbitrul, nici portarul, 
ci neputința a 14 jucători, care, cel puțin în prima 
repriză, au dormit pe teren. Devenii au mimat fot
balul în primele 45 de minute. Pe teren s-a aflat 

doar Dacia Mioveni, care a și punctat prin Enache, 
în minutul 19. Faza golului îi aduce însă atacan
tului argeșean și o accidentare, fiind ulterior în
locuit. Mureșul a fost condus de pe margine de 
secundul Elek Szemely, care probabil că le-a spus 
ceva deosebit jucătorilor în vestiar, la pauză, pen
tru că în partea a doua am văzut o cu totul altă 
echipă deveană. în loc de somnolență pe teren, s- 
a văzut ceva atitudine și determinare, dar au rămas 
aceleași greșeli ca și în curtea școlii. Bajko Bama 
se află la al doilea meci consecutiv pe teren pro
priu în care exasperează puținii spectatori care vin 
la meci, cu ratările sale. La interval de doar câteva 
minute Bajko s-a aflat de două ori față în față cu 
golul, dar de fiecare dată nu a reușit nici măcar să 
nimerească poarta. Vajda i-a dat de două ori 
emoții lui Iulian Ilie, din două lovituri libere, pen
tru ca finalul de meci să surprindă echipa din 
Mioveni cu toată echipa în sau în preajma careului 
propriu. Tâmovean și Sătmar, în aceeași fază, nu 
au știut însă să speculeze neatențiile din defensiva 
Mioveniului, care a plecat cu trei puncte de la 
Deva, deși nu a arătat ca o echipă care trage la 
promovarea în prima ligă.

și arbitrul Bălăci
Minerul Lupeni nu a reușit decât un 1 — 1, în 
propriul  fief, cu FC Bihor. Evenimentele din 
timpul meciului și mai ales rezultatul final le- 

au dat din nou apă la moară oficialilor 
echipei gazdă, care au sărit la gâtul 

arbitrului Marian Bălăci.

Acesta este acuzat că a refuzat un penalti evi
dent Lupeniului, în prima repriză, când scorul era 0 
- 0. Meci de slabă factură în prima repriză, când cele 
două echipe au dus un război de uzură la mijlocul 
terenului, fără acțiuni periculoase în cele două 
careuri. Pepenar a luat, în minutul 52, o acțiune pe 
cont propriu, ca în zilele sale bune și l-a executat cu 
sânge rece pe Bonta.

Bucuria a fost de scurtă durată, căci Iambor a 
marcat peste numai șase minute, golul egalizator, 
stabilind și rezultatul final.

Și la golul marcat de orădeni, oficialii și

Suporteri hunedoreni, agresați la Uricani
Meci de coșmar pentru suporterii 
hunedoreni care au făcut deplasa
rea în Valea Jiului, la partida cu 

Minerul Uricani.

La circa 20 de minute după ce 
partida s-a terminat, un grup de circa 
60-70 de localnici, după estimările 
hunedorenilor, a pătruns în sectorul 
unde se aflau cei 25 de susținători ai 
lui FC Hunedoara. Profitând și de 
impotența polițiștilor comunitari, 
care au venit șase la meci, cei din 
Uricani și-au folosit bâtele, 
gradenele și răngi le din dotare pe 
spinarea, capetele și picioarele tiner
ilor hunedoreni. Poliția comunitară 
din Uricani nu numai că a fost 
depășită de evenimente, dar nici nu 
a intervenit, iar unul dintre oamenii 

îmbrăcați în uniformă a fost „scutu
rat” nițel de către unul dintre cei mai 
violenți uricăneni. Potrivit suporter
ilor hunedoreni, totul a fost premed
itat și s-a desfășurat foarte repede. 
După ce i-au bătut bine pe suporterii 
hunedoreni, care au ajuns la meci cu 
un microbuz, a sosit la locul inci
dentelor și Poliția. Plus echipe med

jucătorii Minerului au cerut ofsaid la Iambor. în 
minutele de final ale jocului, Lupeniul a marcat 
golul doi, dar asistentul Gașpar și centralul Bălăci 
nu au fost de acord cu valabilitatea acestuia și l-au 
anulat, pe motiv de ofsaid. Dacă ar fi învins pe FC 
Bihor, trupa lui Petre Gigiu ar fi scăpat de grijile din 
subsolul clasamentului.

Rezultate etapa 
a X\\ l-a

FC Argeș - Fortuna Covaci 4-2
Minerul Lupeni - FC Bihor 1 - 1
FCM Târgu Mureș - FC Silvania 0-0
Arieșul Turda - CSM Râmnicu Vâlcea 1 - 0
Mureșul Deva - Dacia Mioveni 0 - 1
FC Drobeta - UTA 0 - 3
Gaz Metan CFR Craiova - FC Baia Mare 1 - 0
U Cluj - Jiul 3 - 0
CS Otopeni a stat

icale, care au transportat mai mulți 
răniți la spital. Hundorenii zic că ar 
fi vorba de zece persoane, alții de 
cinci, iar un tânăr ar fi fost- în
junghiat în picior (caz neconfirmat 
încă). Cert este că suporterii lu 
Hunedoara au ieșit „șifonați” rău ue 
tot, unii purtând pe față urmele 
bătăilor primite sâmbătă.

HCM Roman - Cetate Deva 26 - 22
După ce în turul campionatului echipa din Roman lc-a luat devencelor 

punctele din meciul direct cu scandalul „Ambulanța”, în retur formația lui 
Comei Bădulescu le-a câștigat pe teren. Ajunse la Roman după un meci cu 
Oltchimul și o călătorie de jumătate de zi cu microbuzul, au avut de recu
perat cinci goluri încă înainte de pauză. Ceea ce nu s-a întâmplat, mai ales 
că la Cetate accidentările au decimat lotul pe care antrenorul Liviu Andrieș 
il are la dispoziție. 26 - 22 scor final pentru HCM Roman, care rămâne în 
cursa pentru locul trei în campionat.
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Fabrica de mortare uscate 
si adezivi Hunedoara.♦

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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Adeziv flexibil

SilvadezO
mortare uscate, adezivi, sape autonivefante
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tâmplărie die lemn tr® Iu stratificat 
ași șl terestra da cea ani bană calitate, 

parchet da lama de tai, 
paltin sac frasin.
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