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Editorial
de Ștefan Ciocan

Zamolxes râvnit 
de marii preoți 
ai banului public

Un nou subiect fierbinte, legat de județul 
Hunedoara, reține atenția opiniei publice din 
România. După vizita Ministrului Culturii la 
Cetățile Dacice, au început noi dezbateri pe tema 

obiectivelor arheologice din Munții Orăștiei. 
Ministrul Kelemen Hunor intenționează să 
paseze problema Consiliului Județean, consid
erând, în acelați timp, Cetățile Dacice de o 
importanță extraordinară pentru România. La o 
emisiune radio, Hunor a apreciat județul Hune
doara ca având un potențial cultural extraordinar. 
Și cu toate astea, județul Hunedoara nu are de 
aproape o jumătate de an director la Direcția 
Județeană de Cultură, Culte și Patrimoniu. Cu 
alte cuvinte, nu există un reprezentant al Minis
terului Culturii în județul „cu o importanță 
deosebită pentru cultura română”. După cum îi 
cunoaștem pe politicienii zilelor noastre, pentru 
care singurul lucru important este circuitul ban
ului public în buzunare private, nu cred că 
tremură prea tare de grija ruinelor din Munții 
Orăștiei. După ce au fost vandalizate de 
căutătorii de comori care au săpat în 10 ani mai 
mult decât arheologii în 50, ruinele nu mai pot 
să aducă bani decât pentru factorii de decizie ai

județului sau ai Ministerului Culturii. Drumul 
care s-a construit spre Sarmizegetusa Regia a fost 
deja „căpușaf ’ de șefii județului, care au vârât în 
buzunare bani frumoși de pe lucrările făcute de 
mântuială. Dar zona cetăților dacice are un 
potențial extraordinar pentru președintele Con
siliului Județean, Mircea Moloț. Trebuie remar
cat că în toate zonele cu potențial turistic unde 
Consiliul Județean a investit în infrastructură, 
„geniul mercantil” a lui Moloț s-a făcut simțit. 
Firma fiicei acestuia deține mai multe pensiuni 
tocmai acolo unde, din întâmplare sau nu, au fost 
rabilitate drumuri cu destinație turistică. Sunt nu
meroase exemple în acest sens de la Straja până 
la Vața, adică dintr-un capăt în altul al județului. 
Un program de investiții este evident necesar la 
Cetățile Dacice. Dar așa cum au fost lucrate până 
acum toate obiectivele declarate de importanță 
turistică de Moloț, există riscul ca în urma 
investiției singurul câștigat să fie președintele 
Consiliului Județean.
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greco-catolic

Sf. ap. Andronic și cei 
împreună cu ei; Sf. lunia

romano-catolic
Sf. Pascal Baylon, călug.

_______________ X

Relrtfc rilei

Ciorbă grecească 
de pasăre

Ingrediente:
Măruntaie și came din spate, 

cu mai mult os, de la pui sau de 
la altă pasăre, morcov, pătrunjel, 
țelină (în total, circa 300 g), o 
ceapă mijlocie, 30 g orez, o lă- 
mîie, un gălbenuș, 100 ml smân
tână sau 200 ml iaurt, pătrunjel, 
sare.

Mod de preparare:

Carnea, tăiată în bucățele, se 
pune în 3 1 de apă rece, împreună 
cu o linguriță rasă de sare, lă- 
sându-se să stea 15 minute de
oparte, ca să treacă în apă cît mai 
multe substanțe hrănitoare, pen
tru a-i da ciorbei un gust mai 
bun, apoi se pune pe foc. Cînd 
clocotește, se adaugă zarzavatul 
și ceapa, tăiate în sferturi, se lasă 
să fiarbă la foc mic, acoperite, 
pînă cînd se înmoaie bine toate, 
și apoi se strecoară. Se pune ore
zul, amestecând bine, ca să nu se 
lipească de fundul oalei, și se 
fierbe 20 minute. în supă, se 
adaugă carnea (fără zarzavaturi), 
completând până la 2 1 de apă, 
dacă a scăzut, și se adaugă o lin
guriță cu vârf de "Vegeta", lăsând 
să mai fiarbă câteva clocote. Se 
ia apoi de pe foc, se potrivește 
gustul cu sare și zeamă de lămâie 
(specificul ei) și se drege cu găl
benuș și smântână sau iaurt. Pen
tru aromă, se pune pătrunjel tăiat 

. mărunt. .
V________________________X

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 Apostol Andronic și Sfânta lunia
Sfântul Apostol Andronic îm
preună cu Sfânta lunia, aju- 

tătoarea sa, a fost vestit în 
ceata sfinților șaptezeci de 
apostoli, fiindcă a crezut în 

Hristos, mai înainte de Sfân
tul Apostol PaveL

Aceștia au fost rude ale Sfântu
lui Apostol Pavel, precum 
mărturisește singur de aceasta în 
epistola cea către Romani (XVI, 7), 
zicând: „Spuneți închinăciune lui 
Andronic și Iuniei, rudelor mele și 
soților mei în robie, care sunt vestiți 
între apostoli, care și mai înainte de 
mine au fost în Hristos”. Tâlcuind 
acest verset către romani, Sfântul 
loan Gură de Aur zice: „Aceasta 
arată de asemenea ca o laudă; iar 
ceea ce urmează e încă și mai mult 
astfel. Și cum anume? Și soților mei 
întru robie. Căci această măreață ve
stire este cununa cea mai mare... Dar 
acest bărbat (adică Sfântul Pavel) a 
fost necontenit în mijlocul 
vrășmașilor, văzând sulițe din toate 
părțile și săbii ascuțite și oști și

războaie. Și întrucât e cu putință ca 
pe atunci Andronic și lunia să fi 
împărțit cu el mulțime de primejdii, 
îi numește „soți întru robie”. Apoi și 
altă laudă le aduce: care sunt vestiți 
între apostoli. Dar socotiți ce mare 
laudă este aceasta - a fi numit între 
cei mai vestiți dintre apostoli! Dar 
erau vestiți din pricina faptelor și 
desăvârșirilor lor”.

Sfântul Andronic a fost episcop 
în Pannonia. El însă a fost 
propovăduitor și învățător nu numai 
al unei cetăți și țări, ci și a toată 
lumea; pentru că, alergând pretutin
deni fără preget, a smuls din temelie 
înșelăciunea diavolească,
propovăduind pe Hristos.

Și, având împreună ajutătoare 
pe mult-minunata lunia, care era 
moartă pentru lume, și viețuia numai 
pentru Hristos Mântuitorul, pe mulți 
i-a atras la dumnezeiasca cunoștință. 
Ei au stricat capiștile idolești, au zidit 
biserici dumnezeiești, au izgonit 
duhurile cele necurate din oameni și 
au tămăduit patimile celor 
neputincioși.

Și-au plinit și ei ca niște oameni 
obșteasca datorie a firii, ca niște oa

meni buni platnici și, ducându-se din 
aceste de aici, au luat de la Domnul 
cununa apostoliei și a muceniciei, ca 
unii ce au pătimit mult de la cei 
necredincioși, ale căror sfinte 
moaște, împreună cu moaștele mul
tor sfinți mucenici, s-au aflat în 
locașurile cele din Evghenia și s-au 
adeverit prin descoperire, precum se 
scrie despre aceasta în 22 zile ale 
lunii februarie.

în prima parte a ziiei, ești irasci
bil din cauza unor probleme în cola
borarea cu un partener de afaceri.
Neînțelegerile par să fie cauzate de insuccesul
unei tranzacții.

La locul de muncă, ești nervos 
pentru că nu primești ajutorul necesar 
din partea șefilor și a colegilor de ser
viciu. E bine să îți stăpânești nervozitatea.

S-ar putea ca ziua să nu înceapă 
prea bine, din cauza unor neînțelegeri 
cu șeful direct. îți recomandăm să fi
prudent în tot ce faci, pentru că nu poți avea 
câștig de cauza în fața șefilor.

Deși ziua începe bine, în partea a 
doua a zilei s-ar putea să ai parte de 
reproșuri din partea partenerului de
viață, fie pentru că ai cheltuit prea mulți bani.
fie pentru că ai venit târziu acasă.

îți recomandăm să eviți azi de
plasările cu autoturismul, întrucât 
există riscul să fi implicat într-un ac
cident de circulație din vina ta. Dacă ești ne
voit să circuli cu mașina, fi prudent și înainte 
de plecare verifică-ți mecanismele de frânare 
și direcție!

La locul de muncă, ești nervos 
pentru că nu primești ajutorul nece
sar din partea șefilor și a colegilor de
serviciu. Te sfătuim să îți stăpânești nervozi
tatea.

17 mai
de-a lungul timpului

1388: S-a încheiat zidirea bisericii mari a 
Mănăstirii Cozia (Vâlcea, România)

1792: înființarea bursei de pe Wall Street, cel mai 
important sediu al bursei mondiale

1809: Napoleon Bonaparte dispune anexarea Stat
ului Pontifical împăratului francez

1940: Al doilea război mondial: Germania ocupă 
orașul Bruxelles, Belgia

1992: Demonstrații în Bangkok împotrivă regimu
lui militar. 450 de oameni sunt împușcați, ceeace duce 
la declanșarea democratizării a țării.

1995: Pentru prima dată, un român, Constantin 
ilLăcătușu a reușit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, 

Everest (8.848 m.)

S-au născut:
1821: Sebastian Kneipp, medic în științele naturii 

■fel 897).

1901: Pompiliu Constantinescu, critic literar 
român (d. 1946)

1901: Romul Ladea, sculptor român (d. 1970)
1904: Jean Gabin, actor francez (d. 1976)
1936: Dennis Hopper, regizor și actor american 
1961: Enya (Eithne Ni Bhraonain), solistă vocală 

irlandeză

Comemorări:
1510: Sandro Botticelli, pictor al Renașterii flo

rentine (n. 1445)
1727: Ecaterina I a Rusiei, țarină a Rusiei din 1725 

până la moartea sa (n. 1683 sau 1684)
1729: Samuel Clarke, filosof englez (n. 1675)
1838: Charles Maurice de Talleyrand, diplomat 

francez (b. 1754)
1968: Oscar Lemnaru, prozator și traducător 

român (n. 1907)
2007: Pierre-Gilles de Gennes, fizician francez (n. 

1932)
2009: Mario Benedetti, scriitor Uruguayan (n. 

1920)

Din cauza disputei cu șefii și a re
lațiilor tensionate cu un coleg, se 
amână o deplasare în interes profesio
nal. Ești nervos din cauza dificultăților finan
ciare și a oboselii acumulate.

Succesul de care te bucuri pe 
plan profesional este rezultatul mun- 
cii susținute din ultimul timp. Din * 
păcate, atmosfera tensionată din jur 
îți zădărnicește planurile de afirmare în socie
tate.

Este indicat să eviți întâlnirile cu 
prietenii și petrecerile, pentru că ai 
tendința să provoci discuții în con
tradictoriu. Nu este indicat să circuli cu auto
turismul. Pericol de accidente!

Există riscul să fi implicat într-un 
scandal la locul de muncă, din cauza 
zvonurilor nefondate lansate de o co
legă de serviciu. Temperează-ți ner
vozitatea și evită să-i jigniți pe cei din jur.

Bancurile zilei
© © ©

Un pescar, chinuindu-se să 
aducă la mal un pește mare pe 
care tocmai îl prinsese, căzu în 
apă și începu să strige:

- Ajutor! Nu știu să înot!
- Și ce-i cu asta? îi replică 

un om care tocmai trecea pe 
acolo. Nici eu nu știu să pescu
iesc, dar nu strig în gura mare.

© © ©

Un curios se uită și el la 
niște pescari.

La un moment dat, unul 
dintre ei reușește să prindă un 
somn de toată frumusețea. îl 
scoate din cîrlig și îl aruncă în
apoi în apă.

- Ce faci, omule? strigă cu
riosul.

- Ce să fac cu ditamai peș
tele cînd tigaia mea e lată doar 
de-o șchioapă?

© © ©

în unele părți ale 
Groenlandei, peștele uscat se 
găsește în asemenea cantități, 
încît este folosit ca monedă de 
schimb.

- Extraordinar de intere
sant! Păi, și atunci când au ne
voie cum izbutesc să-l bage în 
aparatele telefonice sau în au
tomatele cu Coca-Cola?

© © ©

Tăticule, care este 
cel mai mare pește pe care l-ai 
prins?

- întreab-o mai bine pe 
maică-ta. Am cam uitat ce i-am 
spus.

© © ©

Pescuiești?
- Aș! înec rimele care mi

au invadat grădina.

Survin întârzieri față de progra
mul obișnuit, din cauza unor eveni
mente neprevăzute din prima parte a
zilei. Nu este recomandabil să îți faci planuri
în legătură cu o afacere. S-ar putea să fi de
zamăgit. Starea de iritare va dispărea în parte-.
a doua a zilei.

Demarezi o afacere care îți poate 
aduce avantaje materiale dacă vei 
reuși să îți temperezi spiritul critic.
Vei reuși să duci mai multe proiecte la bun
sfâșit dacă vei avea o atitudine optimistă sau
cel puțin constructivă.
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Centrul de putere din învățământul românesc se află în universitate, iar 
pentru ca oamenii să recapete încrederea în aceste instiuții trebuie să 
dispară de pe stâlpi anunțurile "vând lucrare de licență ", iar facultăție 
să fie curățate de șpagă, nenotism și plagiat, afirmă ministrul Educației.
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Deputatul Viorel Arion, președinte interimar al PDL Hunedoara
Biroul Permanent județean al
PDL Hunedoara a fost dizolvat 
de conducerea centrală, atri
buțiile acestuia fiind preluate 

de un Comitet de Organizare și 
Desfășurare a Alegerilor 

(CODA). Fostul Birou Perma-

B
„Sunt mulțumit de soluția găsită pentru reorganizrea prtidului 
în județul Hunedoara. Sper ca propunerile făcute de noi să fie vali
date de conducerea centrală, și sunt sigur că așa va fi. Este 
"mbucurător că se conturează o echipă sudată care să fie capabilă să 

muncească eficient. Avem nevoie acum de soluții și fermitate în acțiune. ”
Primarul comunei Ilia, 

Marius Omotă

nent Județean a fost convocat 
sâmbătă la o întâlnire cu re
prezentanții conducerii cen
trale, care au fost însărcinați 
să se ocupe cu reorganizarea 
PDL în județul Hunedoara, 
Gheorghe Falcă și loan Ol

tean.

în urma ședinței de sâmbătă cei 
doi reprezentanți ai conducerii centrale 
vor prezenta, spre ratificare, în cadrul 
Biroului Permanent Național, prop
unerile venite din județul Hunedoara 
pentru viitorul președinte interimar și 
cei 21 de membrii ai CODA. Pentru 
funcția de Președinte interimar a fost 
nominalizat deputatul Viorel Arion. 
Aceasta a fost de fapt și singura prop
unere a democrat-liberalilor hune- 
doreni.

CODA preia 
conducerea 
partidului

Comitetul de Organizare și 
Desfășurare a Alegerilor (CODA) va 
prelua practic atribuțiile Biroului Per
manent Județean și are ca principală 
sarcină conducerea partidului până la 
organizarea alegerilor pentru de
semnarea unei noi conduceri.

Această structură interimară de 
conducere va fo formată din 21 de 
membrii și va fi condusă de un 
președinte.

în urma ședinței de sâmbătă s-a 
stabilit ca în componența CODA să 
intre cei cinci parlamentari PDL din 
județul Hunedoara, cinci primari de 
municipii și orașe, cinci primari de co
mune, doi reprezentanți ai Consiliului 
Local Deva, câte un reprezentant al 
zonelor Brad și Simeria precum și doi 
consilieri județeni.

Președintele 
interimar 
nu va participa 
la alegeri

Deputatul Viorel Arion nu avut 
nici un contracandidat pentru funcția de 
președinte interimar. Liderii locali ai 
PDL au considerat că Arion este cea 
mai bună soluție pentru conducerea 
partidului până la organizarea vi
itoarelor alegeri.

Arion a precizat în repetate rân
duri că nu este interesat de o eventuală 
candidatură la președinția organizației 
județene.

Membrii CODA
1. Arion Viorel - președinte
2. Tiberiu Iacob - Ridzi - primar 
Petroșani
3. Ilie Păducel - primar Petrila
4. Ilie Botgros - primar Aninoasa
5. Gheorghe Ile — primar Vulcan
6. Gheorghe Munteanu - primar 
Orăștie
7. Iosif Blaga - deputat
8. Monica Icob - Ridzi - deputat
9. loan Timiș - deputat
10. Dorin Păran - senator
11. Marius Omotă - primar Ilia
12. Octavian Roman - primar 
Rapoltu Mare
13. Eugen Băiconi - primar 
Răchitova
14. loan Faur - primar Ribița
15. Aurel Lup - primar Turdaș
16. Corina Oprișiu - viceprimar
Deva
17. Mircea Borca - președinte PDL 
Deva
18. Florian Toma - reprezentant 
Simeria
19. Mihai Gorcca - reprezentant 
Brad
20. Nicolae Chirilă — consilier 
județean
21. Marius Vladu - consilier județeai

Popririle pe pensie reduc și mai mult veniturile bătrânilor
Mulți pensionari sunt executați de bănci pentru că și-au girat rudele sau prietenii

i '\ste cinci mii de pensionari 
hundoreni se află în incapaci
tatea de a-și putea achita dato
riile, drept pentru care le va fi 
reținută o treime din pensie.

Majoritatea acestor rețineri au 
)..st instituite din cauza execu
tări silite. In această situație 

Casa Județeană de Pensii 
(CJP) Hunedoara este obligată 
să instituie popriri pe pensile 

hunedorenilor.

Popririle pe pensii au la bază 
idrese emise de executorii judecătorești 
rentru diverse datorii, adrese de la ex
ecutorii bancari pentru credite neram- 
aursate, debite din pensii din cauza 
mor erori de calcul sau titluri execu- 
orii emise în urma neplății a unor 

g
 „Popririle pot fi contestate în instanță, dar fără folos, pentru

că atâta vreme cât au girat pentru cineva și și-au dat semnătura 
înseamnă că sunt responsabili pentru asta. în astfel de cauze 

contestațile nu au câștig de cauză și înseamnă doar o cheltuială inutilă în 
plus. ”

Ionel Ciobanu, 
director coordonator Casa Județeană de Pensii Hunedoara

amenzi, impozite sau datorii la 
întreținere.

Poprirea aplicată unei pensii poate 
fi de până la o treime din suma pe care 
pensionarul o primește lunar. în cazul 
în care un pensionar are datorii la două 
sau mai multe bănci, treimea reținută se 
împarte în mod egal. Majoritatea 
popririlor pe pensile hunedorenilor 
provin din neachitarea ratelor către 
bănci, inclusiv ratele către Casa de Aju
tor Reciproc (CAR).

„Pensionarii care au popriri pe 
pensii provin din rândul oamenilor 
săraci. Majoritatea au girat la bancă 
pentru copii sau persoane apropiate. 
După trei luni de la neplata ratelor 
banca face titlu executoriu. îl trimite la 
Casa de Pensii și noi trebuie să emitem 
poprire pe pensia girantului”, a declarat 
Ionel Ciobanu, director coordonator 
Casa Județeană de Pensii Hunedoara.

Contestarea 
în instanță 
nu este de folos

în județul Hunedoara aproape 
cinci mii de pensionari au poprire pe 
pensii dintr-un număr total de 150.000 
de persoane aflate în plată. Potrivit 
spuselor directorului CJP Hunedoara, 
numărul acetora este constant față de 
anii anteriori nefiind înregistrată o 
creștere majoră. Câteva cazuri pentru 
care au fost emise popriri sunt neplata 
întreținerii sau a impozitelor. în urma 
scăderii pensilor cu 15 la sută, începând 
cu luna iunie, sumele reținute se vor re
duce la nivelul pensilor. Contestarea 
popririlor în instanță nu aduc câștig de 
cauză pensionarilor.

Pensionari înșelați 
de rude și prieteni

Un număr impresionant de vârst
nici cu poprire pe pensie au ajuns în 
acestă situație din prea multă generoz

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului”

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 

și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

itate. Aceștia au girat creditele luate de 
copii sau cunoscuți la diverse bănci, și 
au ajuns în situația de a plăti ei ratele în 
locul beneficiarilor reali. Ileana Matei 
din Deva are o pensied e 900 de lei din 
care plătește în fiecare lună 300 pentru 
un credit luat de nepotul ei. „L-am gia- 
rat pe nepotul meu să-și cumpere un 
frigider și un televizor. S-a despărțit de 
femeia cu care era atunci, a plecat în 
Italia. Femeia nu a vrut să mai plătească 
ratele, de el nu ami știu nimic, așa că 
îmi trage mie din pensie pentru creditul 
lor. E drept că fosta lui prietenă mi-a 
adus mie frigiderul și televizorul, dar eu 
nu aveam nevoie de ele, aveam nevoie 
de cei 300 de lei pe care îi plătesc în 
fiecare lună” povestește bătrâna. Prac
tic în spatele fiecărei decizii de poprire 
a unei cote din pensie se află o poveste 
tristă. „Am avunt nevoie de bani ca să- 
1 operez pe soțul meu. Aveam amândoi 
pensie și nu era o problemă să plătim 
rata la CAR, așa că ne-am împrumutat, 
între timp el s-a prăpădit, așa că eu 
singură nu mai puteam să plătesc rata. 
Acum mi-a venit decizia de poprire, o 
sa-mi tragă din pensie, ce să fac, dar va 
vi greuu să trăiesc cu 600 de lei pe 
lună”, povestește Ioana Achim o altă 
pensionară din Deva.

Irina Năstase
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4 Social Fostul general Mihai Chițac a contestat plata sumei de două milioane de 

lei către victimele revoluției din decembrie 1989 de la Timișoara, obligație 
impusă prin sentința penală, prin care a fost condamnat la 15 ani de de
tenție și la achitarea despăgubirilor către victimele și rudele acestora.

Contrabandiști opriți cu focuri de armă
Scandal aplanat 

de jandarmi

Scandal, îmbrânceli și 
amenințări în scara unui bloc 
din Petrila au fost ingredientele 
esențiale pentru ca oamenii 
legii să intervină.

Un echipaj de jandarmi, 
aflat în misiune de menținere a 
ordinii publice în orașul Petrila, 
a fost direcționat de dispecer
atul Poliției, în urma unui apel 
la numărul de urgență 112, pen
tru aplanarea unei altercații din
tre două persoane.

Ajunși la fața locului, jan-. 
darmii au constat că Vasilică D., 
de 35 ani, din Petrila, a adresat 
unei femei amenințări și cu
vinte jignitoare.

Altercația a izbucnit pe 
fondul unui conflict mai vechi 
dintre cele două persoane, iar 
bărbatul a fost sancționat 
contravențional, de jandarmi, 
cu amendă în valoare de 200 
lei, pentru tulburarea ordinii și 
liniștii publice.

Copil accidentat

Un copil în vârstă de cinci 
ani, din Hunedoara, fiind lăsat 
nesupravegheat, a traversat 
strada Poștei din municipiul 
Hunedoara în fugă prin loc ne
marcat și fără să se asigure, 
fiind accidentat ușor de autotur-

După o urmărire ca în filme, polițiștii brădeni au reușit să prindă doi traficanți

Oamenii legii au confiscat mii 
de pachete de țigări, de pro

ducție sârbească, în valoare de 
40.000 de lei, și au întocmit, 
celor două persoane, dosare 
penale pentru contrabandă.

Polițiștii din cadrul Postul 
Crișcior și cei din cadrul 
Formațiunii Poliției Rutiere Brad au 
desfășurat, sâmbătă, o acțiune în 
urma căreia l-au depistat în trafic, 
pe DJ 741, în satul Șesuri, comuna 
Bucureșci, pe Romulus R., de 60 de 
ani, din comuna Crișcior, care con
ducea, din direcția Crișcior - Șesuri, 
o autoutilitară înmatriculată în Un
garia. în autoutilitară, pe locul din 
dreapta față se afla Octavian U., de 
44 de ani, din comuna Crișcior, pro
prietarul autovehiculului.

După ce au oprit mașina, oa
menii legii au găsit depozitate, într- 
un perete dublu al autoutilitarei, 
12.000 de pachete de țigări.

Văzând că au fost încolțiți, cei 
doi infractori au jucat o ultimă

de țigări de contrabandă 
carte. în momentul în care au vrut 
să-i conducă pe cei doi la sediul 
Poliției municipiului Brad pentru 
cercetări, proprietarul mașinii a de
marat în trombă cu autoutilitara 
spre satul Hărțăgani.

După o urmărire ca în filme, pe 
parcursul căreia oamenii legii l-au 
somat verbal pe conducătorul 
autoutilitarei să oprească, iar un 
agent de poliție a folosit armamen
tul din dotare, trăgând două focuri 
de avertisment în plan vertical, au 
reușit să blocheze mașina.

Cei doi contrabandiști au fost 
prinși și încătușați, iar în urma unei 
percheziții mai amănunțite oamenii 
legii au găsit în torpedoul mașinii 
suma de 18.000 lei și 780 curo, bani 
ce au fost reținuți în vederea 
cercetărilor.

în cauză, s-au efectuat acte 
premergătoare sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de evaziune 
fiscală și contrabandă.

Polițiștii brădeni au confiscat mii de pachete 
de țigări de contrabandă

ismul condus de Paul H., de 32
de ani, din localitate.

Proteste ale studenților 
în Petroșani

Studenții din Petroșani 
organizează astăzi un marș de 
protest împotriva ministrului 
Educației, Daniel Petru Fu- 
neriu.

Ei acuză conducerea Min
isterului Educației de lipsă de 
comunicare față de liderii 
studenților, precum și de faptul 
că au desconsiderat propunerile 
de amendamente aduse de 
federațiile studențești cu privire 
la proiectul Legii Educației.

Uniunea Națională a 
Studenților din România 
(UNSR) critică atitudinea 
ignorantă pe care ministerul a 
adoptat-o față de interesul și 
implicarea partenerilor sociali 
în elaborarea unei Legi a 
educației „coerente”, care să 
ofere soluții la problemele reale 
ale sistemului de învățământ.

De asemenea,
studenții susțin că ministrul Fu- 
neriu a refuzat să semneze pro
tocolul cu federația UNSR, în 
care erau stipulate clar 
revendicările reprezentanților 
studenților cu privire la tabere, 
burse și credite pentru studenți.

Mihaela Tămaș

Mihaela Tămaș

g. Coletul buclucaș
Două femei, în vârstă de 45 respectiv 52 de ani, din Orăștie, au 

fost prinse de oamenii legii în timp ce se deplasau cu un autoturism pe strada 
Pricazului din Orăștie, la scurt timp după ce au ridicat de la oficiul poștal două 
colete care conțineau 860 pachete de țigări diferite mărci, fără timbru fiscal, 
de proveniență Republica Moldova, în valoare de 5.160 lei. Țigaretele au fost 
ridicate de polițiști în vederea confiscării. Pe numele celor două femei a fost 
întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, acestea 
fiind cercetate în stare de libertate.

Trei vieți 
curmate pe șosea

Trei tineri și-au pierdut viața în urma unui 
grav accident rutier produs la sfârșitul săptă

mânii trecute, pe DN 66A, în orașul Ani- 
noasa.

Conducătorul unui autoturism Fiat, Alin G., de 29 de 
ani, din Lupeni, în timp ce circula pe raza orașului Ani- 
noasa, din direcția Vulcan - Livezeni, pe fondul 
neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de carosabil 
umed, a derapat și a pătruns pe contrasens, fiind lovit 
frontal de microbuzul condus de Marin R., de 54 de ani, 
din Vulcan, care circula regulamentar pe sensul de mers 
Livezeni-Vulcan. în urma impactului, autoturismul condus 
de Alin G. a fost proiectat în afara părții carosabile în șanț, 
sub conducta magistrală care transportă energia termică, 
în urma impactului, șoferul autoturismului Alin G. și 
pasagerii din mașina condusă de acesta, Alin B., de 21 de 
ani și lonuț M., de 23 de ani, ambii din Lupeni, au decedat 
la Spitalul de Urgență Petroșani, unde au fost transportați 
pentru acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, în 
urma accidentului, Sebastian C., de 23 de ani, din Lupeni, 
pasager în autoturism și șoferul microbuzului, Marin R., 
au suferit leziuni ușoare.

Mihaela Tămaș

Prins în trafic băut și fără permis
Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din 

municipiul Petrila, a fost prins, la 
sfârșitul săptămânii trecute, de o patrulă 
din cadrul Poliției Orașului Petrila în 
timp ce conducea un autoturism Dacia 
1310 pe strada Tudor Vladimirescu din 
localitate, fără a deține permis de con
ducere. Oamenii legii l-au testat pe 
șoferul tupeist și cu aparatul etilotest, 
care a indicat valoarea de 0,62 mg/1 al
cool pur în aerul expirat. „Polițiștii 
petrileni i-au întocmit bărbatului dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii de 
conducere a unui autoturism pe dru
murile publice fără a poseda permis de 
conducere și a fost recoltată o probă de 
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al Inspec
toratului de Poliție al Județului Hune
doara, inspector Bogdan Nițu.

Mihaela Tămaș

FILIALA SC HIDROSERV HAȚEG SA
Organizează în data de 04.06.2010, ora 10,00 LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU 

STRIGARE pentru VÂNZAREA MIJLOACELOR FIXE APROBATE PENTRU SCOATERE 
DIN FUNCȚIUNE.

Lista cu mijloacele fixe scoase la licitație se poate consulta la sediul SC HIDROSERV 
HAȚEG SA , str. Progresului, nr. 38 bis, Hațeg, județul Hunedoara, tel. 0254/777 220; fax 
0254/777 221.

Taxa de participare la licitație este de 5 lei, iar garanția de participare este de 10% din val
oarea bunului/bunurilor solicitate.

Taxele se plătesc la casieria SC HIDROSERV HAȚEG SA până în data de 04.06.2010, ora 
09,00.

Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune o cerere la secretariatul firmei.
Licitația se va repeta săptămânal, în ziua de vineri, ora 10,00 până la epuizarea stocului de 

mijloace fixe scoase la licitație.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/777 220

DIRECTOR 
Ing. Magheru Liviu



Ie Premierul Emil Boc a cerut miniștrilor implicați să finalizeze 
proiectul de combatere a evaziunii fiscale până la ședința de 
miercuri a Guvernului, pentru a fi dezbătut în primă lectură, și 
să îi schimbe "fără somație"pe șefii structurilor din subordine 
care nu acționează împotriva evazionistilor.

Comunitate 5
Luni, 17 mai 2010

Animalele din bătătură vor purta câte doi „cercei”
Vitele, porcii, oile și caprele vor purta 
câte doi „cercei”. începând din acest 

an animalele din gospodăriile popula
ției, dar și cele din fermele comerciale 
trebuie să poată fi identificate prin câte 

două crotalii auriculare, dintre care 
una va conține un chip electronic cu 
datele de identificare. Toți crescătorii 
trebuie să-și comunice efectivele de 

animale până la 30 iunie.

Măsura se înscrie pe linia respectării 
obligațiilor asumate de România în momentul 
aderării la Comunitatea Europeană privind iden
tificarea și înregistrarea animalelor prin aplicarea 

’Otaliilor auriculare sau a mărcilor.

„Cerceii” vor avea chip 
electronic

România primise în 2006 o derogare de la 
ilicarea acestor reguli până în acest an. Crotaliile 

vor avea înscrise pe ele un număr de identificare 
unic, un cod de bare ce poate fi citit electronic și 
care furnizează informații despre istoricul ani
malului și numele țării de proveniență. Potrivit 
unei ordonanțe de urgență adoptată la sfârșitul 
lunii martie, crescătorii de porci, ovine sau caprine 
au obligația de a cere medicilor veterinari mar
carea animalelor cu două crotalii, în loc de una 
singură. Conform noilor prevederi, a doua crotalie

Concurs internațional de muzică și arte
Elevi ai liceelor de muzică și arte plastice din 

mai multe județe ale României împreună cu 
invitații din Ungaria și Italia au impresionat prin 
talentul lor publicul și juriul, concursului 
internațional de interpretare instrumentală arte 
plastice și arhitectură.

Peste 130 de elevi au participat la cea de-a 
XV-a ediție a Concursului Internațional de inter
pretare instrumentală arte plastice și arhitectură, 
organizat la Deva de Liceul de Muzică și Arte 
Plastice Sigismund Toduță. Elevii înscriși în 
competiție au putut face dovada talentului lor la 
una din cele trei secțiuni ale concursului: muzică 
(pian, corzi și suflat), arte plastice și arhitectură. 
Competiția s-a defășurat pe parcursul a trei zile, 
debutând vineri cu interpretarea instrumentală a 
elevilor din clasa I și sfărșindu-se duminică cu fes
tivitatea de premiere și concertul de gală.

Pentru secțiunea de „Arte vizuale” au fost 
pregătite 200 de lucrări, din care au fost selectate 
peste 50, cele mai impresionante fiind cele real
izate de elevii din Genova. Talentul elevilor 
participanți a fost notat de un juriu format din 
personalități de marcă ale învățământului de spe

va fi aplicată tot în ureche. Acest „cercel” va fi 
unul electronic, având integrat un chip care va 
conține același cod de identificare a animalului ca 
și crotalia simplă, singura care era aplicată până 
acum. Noul „accesoriu” va permite o mai bună 
evidență a efectivelor de animale, facilitând înreg
istrarea lor, în funcție de specie, în sistemul 
național de identificare și înregistrare a ani
malelor. Aplicarea celui de-al doilea element de 
identificare constituie și o măsură de siguranță 
pentru a permite identificarea animalului în cazul 
pierderii unuia dintre „cercei”. Măsura 
identificării și înregistrări, precum și a aplicării 
crotaliei electronice se aplică pentru porcii, oile și 
caprele născute după I ianuarie 2010. Ovinele și 
caprinele născute înainte de această dată se 
identifică cu două crotalii auriculare simple având 
imprimat același cod unic de identificare a ani
malului. Totodată, porcii se identifică cu o crotalie 
auriculară simplă sau cu o marcă.

Fermierii trebuie 
să-și numere animalele

Potrivit noului act normativ, medicii veteri
nari de liberă practică împuterniciți sunt obligați 
să informeze, până la data de 31 mai 2010 pe 
gospodari cu privire la acțiunea de identificare și 
înregistrare a animalelor. Fermierii care dețin an
imale în gospodărie trebuie să transmită în scris 
medicilor veterinari, până la 30 iunie, numărul 
oilor, caprelor și porcilor pe care le au în ogradă, 
în vederea identificării și înregistrării prin apli
carea de crotalii sau a mărcilor. După colectarea 
informațiilor, medicii vor actualiza datele din baza 
națională de date informatice, termenul limită 
fiind data de 30 septembrie 2010. Persoanele sau 
societățile care refuză înregistrarea animalelor sau 
întârzie mai mult de 15 zile transmiterea datelor 
fără o justificare serioasă riscă, începând din acest 
an, amenzi mai mari, în cuantum de 1000 până la 
2000 lei.

Miorița își pune stăpânul 
la cheltuieli

în acest an acțiunea de identificare și înreg
istrare a animalelor este încă finanțată de Autori
tatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Manopera 
privind identificarea și înregistrarea bovinelor 
costă 16,0 lei per cap de animal, a ovinelor și 
caprinelor (două crotalii) costă 3,5 lei per cap de 
animal, iar cu o singură crotalie costă 2,9 lei per 
cap de animal. în ceea ce privește manopera por- 

cialitate, printre care și Adrian Brăescu, inspector 
de specialitate în cadrul Ministerul Educației.

„în această competiție sunt înscriși cei mai 
buni dintre cei foarte buni și de aceea poate fi 
considerată chiar și ca o posibilă selecție. Arta este 
un mod de viață, nu este o competiție. Fiecare par
ticipant se poate considera câștigător, chiar și pen
tru cei care nu au evoluat conform așteptărilor 
poate fi de bun augur prin prisma faptului că la 
competițiile viitoare vor ști la ce să se aștepte”, a 
spus Gheorghe Mihuț, directorul Liceului de 
Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță”.

Irina Năstase

cilor, aceasta va costa 3,5 lei pentru fiecare ani
mal. Acesta este însă ultimul an în care contraval
oarea crotaliilor este suportată din bugetul 
ANSVSA, pentru că începând cu 1 ianuarie 2011 
autoritatea sanitar veterinară va suporta doar chel
tuielile legate de manopera pentru înregistrarea 
animalelor existente în exploatațiile nonprofesion- 
ale, iar proprietarii de bovine, porcine, ovine, 
caprine, indiferent că sunt exploatații comerciale 
sau mici fermieri, vor achita din buzunarul propriu 
prețul mărcilor.

Contavaloarea crotaliilor este suportată deja 
de proprietarul animalului dacă acesta pierde 
„cercelul”. Fermierul trebuie ca în decurs de șapte 
zile să anunțe medicul veterinar, iar acesta 
consemnează pierderea crotaliei și întocmește 
documentația în vederea fab, icării unei mărci cu 
același cod de identificare. Cheltuielile legate de 
pierderea crotaliei și realizarea unui astfel de ele
ment sunt suportate de proprietar.

TEATRUL

Teatrul JOINT și Zile și Nopți

prezintă spectacolul în turneu

1900
Teatrul Joint prezintă, pe data de 19 mai. în clubul Bobo din Deva, legenda pianistului Danny Boodmann TD 

Lemon 1900 spusă de actorul Marius Chivu, în regia lui Ciprian Cristea. Mai exact piesa de teatru: 1900.

1900? Un an, dar și un nume, numele celui născut și crescut pe un transatlantic, pianistul care n a coborât 
niciodată pe pământ. Legenda celui care dacă vrea cântă jazz sau dacă vrea cântă 10 jazzuri la un loc. Legenda celui 
care cântă cu marea, legenda lui 1900. Povestea pe care eu, Tim Tooney, trompetistul, prietenul lui cel mai bun, v-o 
povestesc astazi. Eu am pierdut lot în viață, dar povestea asta, povestea lui Danny Boodman T.D. Lemon 1900 e lot ce 
mi-a rămas. Mi-a făcut-o cadou mie, ultima dată când l-am văzut. Mi-a făcut-o cadou stând cu fundul pe o bombă, o 
bombă pe bune.

după Alessandro Baricco 
adaptare Marius Chivu 
cu Marius Chivu 
regia Ciprian Cristea

NOVECENTO (1900) este textul după care Giusennc Tomalore a realizat în anul 1988 filmul THE LEGEND 
OF 1900 cu Tim Roth în rolul principal.

Prețul biletelor este de 15 lei. Rezervările se fac la numărul de telefon: 0724 309 812. Spectacolul va avea loc: 
miercuri, 19 mai, ora 20.00 în clubul Bobo din Deva.

Deva este cel de-al șaselea oraș, după Galați, Bacău, Iași, Suceava și Timișoara, din turneul național al piesei 1900, 
organizat în parteneriat cu Zile și Nopți. Puteți vedea piesa și în: Oradea-20 mai-Blue Monday, Sibiu-23 mai-Oldies 
Pub, Târgu-Mureș-24 mai-Jazz&Blues Club, Arad-25 mai- Flex.

Teatrul Joint este un proiect de teatru independent și neconvențional inițiat in iunie 2005, în premieră pentru 
orașul Brașov, ca o alternativă necesară la teatrul de stat, cu activitate continuă și interes deosebit manifestat din partea 
publicului local. în 2006 și 2007, Teatrul Joint și-a desfășurat activitatea în Clubul Atrium din Sibiu, pentru ca din 
octombrie 2008 să aibă stagiune permanentă ia Clubul Țăranului din București. în momentul de față Teatrul JOINT 
pune în scenă piese în: București, Brașov și Constanța, iar stagiunea de vară se desfășoară în Vama Veche.

Nu sunt bani

Măsura „însemnării” cu mărci electronice s- 
ar putea să nu se aplice în acest an deoarece ANS
VSA nu are în buget banii necesari. „Un ordin al 
directorului ANSVSA, anterior emiterii 
ordonanței de urgență a Guvernului, prevedea ca 
valoarea acestor mijloace de identificare să fie 
suportată de către fermieri. Ordonanța prevede ca 
mărcile să fie acordate în acest an crescătorilor cu 
titlu gratuit, dar cum nu sunt bani măsura s-ar 
putea să intre în vigoare doar de la 1 ianuarie 
2011”, declară Mihail Rudeanu, directorul 
Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Al
imentelor Hunedoara. Deși nu s-au organizat 
licitații pentru furnizarea crotaliilor se estimează 
că valoarea unui asemenea accesoriu se va ridica 
la aproximativ doi euro.

Cătălin Rișcuța
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Pilotul finlandez <d echipei de Formula l Lotus, Heikki 
Kovalainen, a oferit 300.000 de euro Fundației Elton John 
de luptă împotriva SIDA, la o licitație organizată, 
vineri seară, la Monte Carlo.

Claudia Schiffer a născut 
cel de-al treilea copil
Top modelul german Claudia 
Schiffer, în vârstă de 39 de 

ani, a născut, vineri, la Lon
dra, cel de-al treilea copil, o 

fetiță, informează France24.

Astfel, Schiffer și soțul său, re
gizorul și producătorul Matthew 
Vaughn, au devenit părinți, pentru a 
treia oară.

Conform unei declarații de 
presă a celor doi, dată publicității 
sâmbătă, atât mama cât și fetița se 
simt bine.

Claudia Schiffer este căsătorită 

de opt ani cu britanicul Matthew 
Vaugh, cu care are un fiu, Casper, în 
vârstă de șapte ani, și o fiică, 
Clementine, în vârstă de cinci ani. 
Familia locuiește în Marea Britanie, 
unde are o vilă la Londra și o casă de 
vacanță în comitatul Suffolk.

Claudia Schiffer, descoperită 
într-o discotecă din orașul Dusseldorf 
din vestul Germaniei în 1987, va îm
plini 40 de ani pe 25 august. Grație 
compatriotului ei, Karl Lagerfeld, di
rectorul artistic al casei Chanel, Clau
dia Schiffer și-a câștigat celebritatea 
pe plan mondial, după ce a devenit 
imaginea renumitei case de modă 
pariziene.

Roman Polanski, acuzat 
de încă un abuz sexual

Regizorul Roman Polanski, 
aflat în arest pentru că a între
ținut relații sexuale cu o mi
noră, a fost acuzat, vineri, de 

actrița britanică Charlotte 
Lewis de abuz sexual, conform 
acesteia cineastul forțând-o să 
întrețină relații sexuale cu el 

în urmă cu aproape 30 de ani.

Polanski, arestat în Elveția și pe 
cale de a fi extrădat în SUA, unde a 
fost pus sub acuzație pentru că a 
întreținut, în 1977, relații sexuale cu o 
adolescentă în vârstă de 13 ani, a fost 
acuzat de Charlotte Lewis că a forțat- 
o să întrețină relații sexuale cu el în 
apartamentul regizorului din Paris, în 
urmă cu aproape 30 de ani, pc când 
aceasta avea doar 16 ani.

Lewis, în vârstă de 42 de ani, a 
făcut aceste declarații într-o conferință 
de presă ce a avut loc la Beverly Hills, 
la biroul unei renumite procuroare, 
Gloria Allred. Charlotte Lewis a 
menționat că a decis să rupă tăcearca 
pentru a arăta că incidentul din 1977 
nu a fost unul izolat, așa cum 
sugerează apărarea lui Polanșki.

"Și eu sunt o victimă a lui Roman 
Polanski. M-a abuzat sexual în cel mai 
rău mod cu putință pe când aveam 
doar 16 ani, la patru ani după ce el a 
fugit din SUA ca să evite condamnarea 
pentru delictele comise", a spus Lewis.

Actrița a precizat că a dat 
declarații poliției și procurorilor din 
Los Angeles, în speranța că acestea 
vor fi luate în considerare dacă Polan
ski va fi extrădat în SUA pentru con
damnare.

"Este foarte important ca 
procurorul și autoritățile elvețiene să 
fie înarmate cu aceste informații când 
decid soarta domnului Polanski", a 
spus Lewis, care a avut un rol în filmul 
"Pirates" (1986), regizat de Polanski.

Actrița a mai spus că a rămas 
marcată de incidentul cu Polanski și că 
tot ce vrea'feste sâ se facă dreptate.

Nu au fost furnizate alte 
informații, privind circumstanțele în 
care s-a petrecut incidentul și, deși 
Lewis îl acuză pe Polanski că a 
"forțat"-o să întrețină relații sexuale cu 
el, aceasta nu a folosit în nici un mo
ment cuvântul "viol".

"Cuvintele pc care le-am folosit 
sunt cuvintele pe care le-am folosit", a 
spus Allred, când a fost întrebată de

spre acuzații. Avocații lui Polanski nu 
au putut fi contactați pentru declarații.

Cineastul Roman Polanski a fost 
arestat la sosirea sa în Elveția în sep
tembrie 2009. După mai multe luni pe
trecute în închisoare, regizory 
franco-poloncz se află în prezent în 
regim de arest la domiciliu, în 
reședința lui de vacanță din Elveția, în 
așteptarea unei eventuale extrădări în 
SUA.

Americanii spun că românii 
nu pot face filme proaste

Cotidianul Los Angeles Times scrie că 
"românii nu pot face filme proaste, este ile
gal în țara lor - sau cel puțin în ADN-ul lor", 
lăudând, totodată, cel mai nou lungmetraj al 
lui Radu Muntean, "Marți, după Crăciun", 
ce a avut, joi, premiera la Festivalul de la 
Cannes, în secțiunea Un Certain Regard.

"în ultimii patru ani, cineaștii din mica 
țară est-europeană au venit, în fiecare mai, 
pe Croazetă și au eclipsat culturi ale cine
matografiei mai mari, precum cea din 
Statele Unite ale Amcricii", scrie LA Times, 
trecând în revistă filmele românești care au 
făcut istorie la Cannes, "Moartea domnului 
Lăzărescu", de Cristi Puiu, "4 luni, 3 
săptămâni și 2 zile", de Cristian Mungiu, și 
"Polițist, adjectiv", de Comeliu Porumboiu.

Filmul "Marți, după Crăciun", de 
Radu Muntean, spune povestea unui bărbat 
de 40 de ani, căsătorit, care are o relație 
extraconjugală cu dentista fiicei sale.

"Totul sună destul de banal pentru un 
film de artă, dar, pentru că geniul dc regizor 
prezintă povestea într-o manieră proaspătă, 
Muntean poate fi inclus în constelația valo
rilor", mai apreciază LA Times, care 
subliniază că în prezentarea lui Muntean " 
nu există isterii de tipul «vorbelor de alint/

O actriță americană, a fost la un pas de moarte 
după o operație în România

Actrița americană Jana Kramer 
susține, intr-un interviu acordat revistei 
americane Maxim, că în 20(15, aflată în 
România pentru filmările de la pelicula "Re
turn of the Living Dead: Necropolis", a fost 
diagnosticată greșit de medicii români, fiind 
operată de apendicită, deși avea probleme 
la colecist.

Jana Kramer s-a aflat în România în 
2005 pentru filmările la pelicula "Return of 
the Living Dead: Necropolis", în regia lui 
Ellory Elkaycm.

Ea susține, în interviul acordat revistei 
americane Maxim, că a ajuns la spital pen

terms of endearment»", iar punctul culmi
nant al filmului este "minunat de reținut".

"Este vorba, pur și simplu, de un stil 
de a povesti foarte bine conturat, cu o 
execuție regizorală stilată, care însă nu dis
trage atenția de la firul epic. De asemenea, 
jocul actorilor este incredibil de bun", mai 
notează publicația. Printre actorii din 
distribuția filmului "Marți, după Crăciun" 
se numără Mimi Brănescu și Maria 
Popistașu.

LA Times notează că, deși nicio com
panie americană nu a cumpărat drepturile de 
distribuție a filmului, acesta este foarte 

tru că se-simțea rău și că medicii români au 
diagnosticat-o greșit, fiind supusă unei 
operații de apendicită care i-ar fi pus în peri
col viața.

"M-am simțit rău. Nu voiam să mă 
plâng și să fiu considerată o povară. în cele 
din urmă, a trebuit să merg la spital. Doc
torul de-abia vorbea engleză, dar mi-a spus 
că trebuie să îmi scot apendicele", a declarat 
Jana Kramer.

Actrița mai spune că se simțea din ce 
în ce mai rău și a decis să plece în Statele 
Unite pentru a fi consultată de un alt doctor. 
Krâmer precizează că doctorul american i- 

potrivit pentru publicul din SUA. Tot LA 
Times menționează că tema filmului este 
departe de poveștile despre comunism cu 
care cineaștii români au obișnuit festival
urile, mutându-se în clasa de mijloc.

"Ne temem, totuși, că piața pentru 
asemenea filme este destul de plină de prob
leme, iar potențialii cumpărători ar putea fi 
speriați. Românii, însă, vor continua să facă 
filme minunate, indiferent dacă noi (ameri
canii, n.r.) le vom vedea sau nu", încheie LA 
Times.

a spus că îi fusese extirpat apendicele dege
aba, pentru că avea probleme la colecist.

"Ei (doctorii din România, n.r.) au 
făcut operația și cele șase zile de recuperare 
s-au transformat în două săptămâni, pentru 
că m-am îmbolnăvit dc pneumonie în spital. 
Am zburat înapoi în SUA și doctorii mi-au 
explicat că nu era vorba de apendicită ci de 
vezica biliară. Dacă nu mă operam, puteam 
să mor", a spus actrița.

Jana Kramer este cunoscută în princi
pal pentru roluri în seriale, cum ar fi "One 
Tree Hill", "Grey's Anatomy" sau "En
tourage".

Angela Gheorghiu - artista 
anului, la Classical Brit
Awards 2010

Soprana română Angela 
Gheorghiu a primit titlul de 

artista anului la cea de-a 11- 
a ediție a Classical Brit 

Awards 2010, care a avut loc 
joi seară, la Royal Albert 

Hall din Londra, 
informează site-ul oficial 

al evenimentului.

Este pentru a doua oară când cele
bra soprană română câștigă acest premiu 
în ultimii zece ani, ea primind același tro
feu în 2001 . La această categorie, în 
2010, Angela Gheorghiu a concurat cu 
soprana rusă Anna Netrebko și cu vio
lonista și dirijoarea americană Marin 
Alsop.

Angela Gheorghiu, în vârstă de 44 
de ani, este deja un "superstar" al operei 
internaționale, fiind, totodată, unul dintre 
cel mai bine vânduți artiști de muzică 
clasică. Lansarea sa în străinătate a avut 
loc în 1992, la Covent Garden, cu 
"Boema", de Puccini. în același an, ea a 
debutat pe scenele renumitelor Metropol
itan Opera din New York și Staatsoper 
din Viena. De atunci, soprana a cântat pe 
cele mai mari scene ale lumii.

La gala Classical Brits care a avut 
loc joi seară, soprana Kiri Te Kanawa a 
fost onorată cu premiul pentru întreaga 
carieră.

Totodată, corul ’Only Men Aloud a 
primit premiul pentru cel mai bun album 
al anului - "Band of Brothers" -, la o cat
egorie unde a concurat și papa Benedict 
al XVI-lea, în timp ce muzica filmului 
"Revolutionary Road", de Sam Mendes, 
cu Kate Winslet în rolul principal, a 
primit premiul pentru coloana sonoră a

0ig«7n Gheorghiu 
continuă o tradi/i 

a Scolii dc canto românești

anului.
Rusul Vasili Petrenko, dirijorul 

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
a primit titlul de artistul anului, violonis
tul Jack Liebeck a primit premiul pentru 
cel mai bun tânăr artist britanic, Thomas 
Ades a primit trofeul pentru compozi
torul anului, pentru "The Tempest", în 
timp ce premiul criticii a fost atribuit 
colectiv lui Antonio Pappano, Rolando 
Villazon, Anja Hartcros, Sonia Ganassi, 
Rene Pape și Orchestra e Coro dell'Ac- 
cademia Nazionale di Santa Cecilia, pen
tru "Verdi: Messa da Requiem".

în timpul galei au cântat Kiri Te 
Kanawa, Angola Gheorghiu, Bryn Terfel, 
Rolando Villazon, The Band of the Cold
stream Guards, Andre Rieu și Johann 
Strauss Orchestra, Rhydian, Only Men 
Aloud, Blake, Camilla Kcrslake și 
Howard Goodall's Enchanted Voices.

Classical Brit Awards' au fost 
înființate în 2000 pentru recunoașterea 
realizărilor excepționale în ceea ce 
privește dezvoltarea muzicii clasice, dar 
și impulsionarea vânzărilor acestui tip de 
muzică în Marea Britanic.



rtiștii, autenticul și viața lor

Eugen Mihăilă, cântă “să-1 ungă la suflet
>i pe ăl mai rău om”
semeni idolului său, regreta- 
l Drăgan Muntean, interpre- 
il Eugen Mihăilă reușește să 
hică în fața publicului folclo- 
il autentic, cules de pe plaiu
rile natale. Când se află pe 
•enă, aduce cu el o parte din 
sufletul locurilor în care a 
evyit, aproape de cetățile da

cilor în Munții Orăștiei.

Eugen Mihăilă este născut la data 
1 decembrie 1971, în satul Romoșel 

i coinna Romos din județul Hune- 
ara. A început să apară pe scene încă 

Ia vârsta de 11 ani, în cadrul 
tivităților școlare. A prins drag pen- 
cântec, datorită familie care erau 

ubitori de folclor, tradiție și cu 
:ă de Dumnezeu. Lui Eugen îi place 

spună că talentul muzical l-a 
iștenit de la bunicii săi, care au fost 
■oți în sat. în vremea copilăriei, când 
:uia în satul Romoșel, interpretul 
epta cu nerăbdare venirea 
bătorilor de iarnă, deoarece îi plăcea 
itre mult să vadă dansul călușarilor, 
urmărească sau să participe la 

netele cu tematică religioasă, orga- 
ate de copiii din sat.

„Cu ajutorul
'»r de canto- 

populară 
♦tăzi

.oSCUt”

în timpul liceului, Eugen Mihăilă 
ecis să urmeze cursuri de specialitate 
domeniul muzical. Astfel în 1989 a 
;olvit Școala Populară de Arte din 
va. avându-i ca profesori de canto pe 
Pop și regretatul Drăgan Muntean, 

e de altfel a fost modelul de cântăreț 
)ă care și-a început cariera de artist.

..îndrumarea bunicilor către arta 
zicală tradițională și susținerea 
inților, a fost completată de răbdarea 
ncurajările din partea celor doi pro- 
ori de canto. Drăgan Muntean era 
■mplul pe care vroiam să îl urmez și 

^re vers cântat de el era ceva de 
ățat pentru mine. Profesoara lea Pop 
a pus la dispoziție și mi-a arătat tot 

•a ce se poate în materie de muzică, 

astfel încât, astăzi pot să spun că sunt 
mândru de tot ceea ce am realizat ca și 
cântăreț ”, a afirmat Eugen Mihăilă.

Amintiri din vremea 
festivalurilor

Odată cu terminarea liceului, in
terpretul a îmbrăcat haina militară - 
căci pe vremea aceea era obligatoriu și 
a decis că muzica poate fi cu succes 
îmbinată și cu cariera de polițist. 
Așadar debutul ca interpret de muzică 
populară l-a avut în cadrul Festivalului 
Pădurenilor de la Poienița Voinii, mai 
apoi fiind invitat de realizatoarea 
Mărioara Murărescu, să participe în 
emisiunea „Tezaur Folcloric”, difuzată 
pe postul televiziunii române.

De aici au urmat multiple 
participări la festivaluri de talie 
națională și internațională, la care a 
obținut mereu rezultate deosebite. Unul 
dintre cele mai dragi festivaluri la care 
artistului a participat cu drag, este cel 
de la Corabia, deoarece a fost impre
sionat de atitudinea publicului față de 
cântul popular din zona Transilvaniei.

„La Corabia, muzia ardelenească 
este foarte apreciată și publicul de acolo 
este receptiv la tot ceea ce înseamnă 
folclor din zona Transilvaniei. Același 
lucru îl pot spune și despre louitorii din 
sudul țării, care de asemenea au un re
spect deosebit pentru muzica și 
tradițiile din Ardeal”, a spus mândru in
terpretul.

Muzică și dreptate 
la un loc

Acum, Eugen locuiește în Orăștie, 
este căsătorit și are doi copii, care, 
spune el, este posibil să îi urmeze pasi
unea pentru'muzică. Anul acesta a ab
solvit Facultatea de Drept de la 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” 
din Arad. Și ca o asemănare cu idolul 
său, Drăgan-Muntean, și lucrează ca 
subofițer de poliție.Totodată el a preluat 
conducerea Ansamblului „Ardelenii” 
din cadrul Inspecoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, dupăunoartea lui 
Drăgan Munteanu și alături de colegii 
săi, continuă să participe la toate eveni
mentele organizate de instituție.

De-a lungul anilor Eugen Mihăilă 
a dăruit publicului toată dragostea și re
spectul său pentru muzica populară, 
prin intermediul radioului, televiziu
ni lor, spectacolelor și nu în ultimul rând 
punând la dispoziția ascultătorilor 
melodii deosebite, care „să-l ungă la su
flet și pe ăl mai rău om”. Mândrele 
cântece culese de pe meleagurile satu
lui Romoșel sunt puternic valorificate 
de colindele deosebite, interpretate de 
Eugen cu tot dragul.

„Fac tot ce îmi stă în putință, pen
tru ca să valorific moștenirea pe care o 
am de la bunici. Cu ajutorul lui Dum
nezeu, voi cânta mereu și sper că măcar 
o parte din melodiile mele să ajungă la 
sufletul românilor de pretutindeni. Eu 
am să fiu mereu reprezentant al fol
clorului tradițional românesc și sunt 
mândru de asta”, a mărturisit Eugen.

Un nou album
cu melodii 
de la Romoșel

Pentru a dovedi că este cu 
adevărat păstrător al portului, cântului 
și tradițiilor românești, Mihăilă v-a 
pune la dispoziția ascultătorilor, un nou 
album cu melodii cum numai la 
Romoșel se cântă.

Astfel, duminică 20 iunie,.de la 
ora 12, interpretul invită la Costești (în 
aer liber) pe toți cei care doresc să ia 
parte la lansarea celui de-al patrulea 
album, intitulat „ Merg cu drag la mine- 
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n sat. Artistul promite că evenimentul 
v-a fi unul de neuitat și că mâncărurile 
tradiționale cât și muzica populară vor 
răsuna „cât îi soarele pe cer”.

Artiști precum Petrică Mâțu 
Stoian, Adrian Stanca, Petrică Moise, 
Mariana Deac, Iosif Cioclodea, Mari
ana Anghel, Adina Medrea Hada, Cris
tian Fodor, Ancuța Matei, fratele Mihai 
Mihăilă, Angela Chelaru, Mihai Petreuș 
sau Fluierașii din Costești, vor fi 
acompaniați de formația Codruț din 
Deva și împreună îi vor încânta pe toți 
cei prezenți la lansarea albumului.

Georgiana Giurgiu
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Laszlo Borbely ales președinte a celei Euro a scăzut săptămâna trecută
de a 19-a sesiuni a Comisiei ONU 
pentru Dezvoltare Durabilă cu 3,1 la sută față de dolar

Ministrul Mediului si Pădurilor, 
Lâszlo Borbely, a fost ales, vineri, 
președinte a celei de a 19-a sesiuni a 
Comisiei ONU pentru Dezvoltare 
Durabilă pentru un mandat de un an, 
până în mai 2011.

Borbely s-a aflat la New York în 
perioada 12-14 mai 2010 pentru a 
participa la lucrările segmentului la 
nivel înalt al Comisiei, și a prezidat, 
alături de ministrul resurselor min
erale din Africa de Sud, Susan Sha- 
bangu, masa rotundă ministerială 
axată pe tematica mineritului.

" Este un mandat important pen
tru Romania si pentru mine personal 
este o onoare, anul acesta va fi un an 
dificil pentru Comisie, de pregătire a 
deciziilor care se vor lua in 2011 in 
cele cinci capitole, iar rolul nostru in 
perioada următoare va fi acela de a 
face un inventor al problemelor in pe
rioada actuala, de negociere si 
apropiere a punctelor de vedere, in 
perspectiva summitului de la Rio din 
2012" , a spus Borbely.

Comisia (CSD) reprezintă prin
cipalul forum de discuție al ONU pe

Un britanic care a pătruns în 
computerele Pentagonului vrea să 
fie pedepsit ca un hacker român

Hackerul britanic Gary McKin
non, acuzat că a pătruns în computerele 
NASA și armatei americane și care 
luptă să nu fie extrădat în SUA, a de
clarat că ar vrea să fie pedepsit pe 
măsura infracțiunii, ca alți hackeri 
străini, inclusiv unul român, judecați în 
țările lor, relatează Independent on Sun
day.

Gary McKinnon, în vârstă de 44 
de ani, acuzat că a pătruns în 97 de 
computere ale armatei americane și 
NASA (Agenția spațială americană), a 
fost arestat în martie 2002, iar din iunie 
2005 i-a fost interzis să mai intre pe In
ternet.

Peste aproximativ două 
săptămâni, justiția va trebui să decidă 
dacă McKinnon, care are sindromul As
perger, nu este în măsură să facă față 
procesului și unei posibile încarcerări. 
Avocații săi fac lobby pe lângă Theresa 
May, noul ministru britanic de Interne, 
să îl salveze de la extrădare.

Intr-un interviu acordat prin e- 
mail, publicat de Independent on Sun
day în ediția electronică, hackerul 
acuzat de cea mai mare intruziune 
militară a tuturor timpurilor își 
revendică dreptul de a fi judecat în 
Marea Britanie, și nu într-o țară în care 
nu a fost niciodată. "Nu am fost în 
America mai mult decât cineva care a

subiecte de dezvoltare durabilă și 
funcționează ca organism subsidiar al 
Consiliului Economic și Social al 
ONU.

CSD a fost înființată în 1992, 
urmare unei decizii a Conferinței 
ONU pentru mediu și dezvoltare care 
a avut loc în același an, la Rio de 
Janeiro. De la înființarea CSD în 
1992, România a mai ocupat o 
singură dată un loc de conducere a 
lucrărilor Comisiei, între 2000-2001, 
pe un post de vice-președinte.

efectuat o convorbire telefonică la 
distanță mare. Ficțiunea spațiului ciber
netic ar trebui testată adecvat într-un tri
bunal britanic, deoarece nu este mai 
reală decât Moș Crăciun. Ei nu pot cere 
«revenirea» mea într-o țară în care nu 
am fost (...). Dacă ar trebui să fiu trimis 
în locul în care a fost comisă 
infracțiunea mea, atunci aș fi trimis la 
Crouch End", a afirmat hackerul.

Bărbatul crede că ar trebui să fie 
pedepsit pe măsura infracțiunii și la fel 
ca alți hackeri acuzați din Marea Bri
tanie, inclusiv cei acuzați că au piratat 
Pentagonul. "Nu au existat alte cereri 
de extrădare din SUA pentru alți hack
eri din lume, inclusiv un hacker român 
care a piratat Pentagonul și a fost con
damnat la opt luni în România, sau un 
hacker israelian care a piratat Pen
tagonul și nu i s-a dat o sentință, nici nu 
s-a cerut extrădarea lui".

întrebat ce a căutat pe site-ul 
NASA, el a răspuns că voia să de
scopere dovezi ascunse despre OZN- 
uri, despre energia care ar putea ajuta la 
oprirea schimbării climatice și dovezi 
despre antigravitație. în schimb, McK
innon a spus că a găsit o flotă spațială, 
un OZN impresionant și o lipsă totală 
de securitate informatică militară, pe 
care o consideră șocantă.

Moneda euro a scăzut în 
această săptămână cu 3,1 la 

sută față de dolar și se tranzac- 
ționează în apropierea celui 

mai redus nivel de lafalimen- 
tul Lehman Brothers, din 

cauza temerilor legate de criza 
din zona euro, fiind vehiculată 
tot mai des ipoteza dezintegră
rii uniunii monetare, -transmite 

Bloomberg.

Euro s-a depreciat pentru a patra 
săptămână consecutiv în raport cu mon
eda americană și pentru a treia 
săptămână față de yen, după ce cance
larul german Angela Merkel a declarat 
că Europa este într-o "situație foarte, 
foarte serioasă" în pofida fondului de 
750 miliarde euro convenit pentru spri
jinirea celor mai îndatorate state mem
bre din zona euro.

Euro a scăzut cu 3,1 la sută în 
această săptămână, la 1,2358 
dolari/euro, de la 1,2755 dolari pe euro 
pe 7 mai. Moneda unică europeană s-a 
tranzacționat vineri la 1,2354 dolari, cel 
mai redus nivel din octombrie 2008, 
când piețele erau zdruncinate de fali
mentul răsunător din septembrie al gi
gantului bancar Lehman Brothers.

în raport cu yenul, euro a coborât 
cu 2,1 la sută, la 114,38 yeni/euro, de la 
110,81 yeni săptămâna trecută. Dolarul 
a urcat în schimb cu 1 la sută față de 
yen, la 92,47 yeni/dolar.

Liderii financiari europeni au conzg
Berceanu ar renunța la o parte din sau.

Ministrul Transporturilor Radu 
Berceanu a fost prezent, sâmbătă, la 
un spectacol aviatic desfășurat lângă 
Pitești cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la înființarea Aeroclubului "Henri 
Coandă".

întrebat dacă este dispus să facă 
un gest de solidaritate și să renunțe la 
o parte din salariul de la Guvern și din 
"sporurile" de parlamentar, Radu 
Berceanu a răspuns: "Nu am nici un 
fel de sporuri ca parlamentar, că acum 
sunt plătit ca ministru. De când am în
ceput activitatea, noi am renunțat la 
un sfert și, dacă împreună cu ceilalți 
colegi o să purtăm o discuție de genul 
asta, nu am niciun fel de problemă".

întrebat, în acest context, dacă o 
să urmeze gestul președintelui

venit săptămâna trecută să creeze un 
fond de împrumuturi și garanții în val
oare de 750 miliarde euro (1.000 mil
iarde de dolari), finanțat de statele 
zonei euro și de FMI, care să poată fi 
accesat de guvernele din uniunea 
monetară care se regăsesc într-o situație 
prea dificilă. Crearea fondului a avut ca 
principal scop consolidarea încrederii 
de pe piețele financiare, însă 
președintele Băncii Centrale Europene, 
Jean-Claude Trichet, a declarat ulterior 
că inițiativa nu se bucură de susținerea 
tuturor celor 22 de membri ai Consili
ului Guvernator al instituției.

BCE a anunțat că va participa la 
program prin intervenții pe piața 
obligațiunilor guvernamentale, iar 
băncile centrale din Germania, Italia și 
Franța au început deja, vineri, să 
cumpere astfel de titluri. Totodată BCE

Băsescu, el a răspuns: " Da, da, da. 
Asta spuneam. Dar după cum știți, și 
după cum scrie și în Constituție, mem
brii Guvemlui sunt solidari, deci noi 
trebuie să o facem ca echipă, dânsul 

a repomit o linie de swap în dolari 
Federal Reserve, banca centrală 
Statelor Unite, pentru a asigura inves 
torii că piața va dispune de suficier 
lichiditate în monedă americană.

însă unii economiști afirmă că ; 
itudinea BCE și soluțiile adoptate de 
de bancă reprezintă o abc 
disperată a situației și pregătesc teren 
pentru acuzații că instituția î 
subminează propria independență pi 
faptul că ajută guvernele să acope 
găurile din buget.

"Presupusa «independență» 
BCE se dovedește a fi nimic mai m 
decât o impostură, o himeră. în fin; 
BCE și moneda euro vor fi pedepsi 
pentru această decizie de a renunța 
ceva considerat anterior sfânt", a d 
clarat Dennis Gartman, economist 
hedge fund manager din Statele . i 

este individual și o face singur" .
întrebat dacă va face o propunert 

în acest sens către colegii din echipă 
Berceanu a răspuns: "Am vorbit deji 
și probabil că o să se anunțe la șed i nț; 
de Guvern următoare".

Președintele Traian Băsescu < 
declarat, joi, că ar fi extraordinar daci 
politicienii ar accepta să-și donezt 
salariile, șeful statului apreciind ci 
acest gest ar dovedi solidaritatea cla
sei politice cu oamenii în aceasti 
perioadă.

Băsescu declara, în 9 mai, dupî 
o întâlnire cu liderii sindicali, că c; 
dispus ca pană la sfârșitul anului să-ș 
vireze salariul într-un fond de solidar 
itate.



Oltchim Rîmnicu Vîlcea a pierdut și returul finalei Ligii Campionilor, cu 31 -32 în fața 
echipei Viborg, campioana en titre a Europei, într-o sală în care suporterii au fost 
mereu alături de ea.
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Mureșul Deva -
U Cluj 0-2

Mureșul Deva este cu un pas și 
umătate în Liga a IlI-a, după ce a pier- 
lut și meciul cu Universitatea Cluj, din 
Z \ a 30-a a ligii secunde. Oaspeții au 
osi ajutați de arbitrajul tendențios al lui 
Jugurel Drăgănescu, care i-a împins 
>e clujeni de la spate, iar când a venit 
nomentul decisiv a dictat un penalti 
xtrem de ușor, tot pentru formația viz- 
tatoare.

Când arbitrul se pregătea să fluiere 
nceputul meciului, clujenii, cu patronul 
■’lorian Walter în frunte, au cerut 

jrarea celor două porți. înarmați cu 
uletă, oficialii celor două echipe și cei 
rimiși de FRF au măsurat porțile, con- 
tatând că au dimensiunile regula
mentare și că demersul oaspeților a fost 
in truc ieftin, menit să pună presiune, 
ii meciul a început cu o dominare 
șoară â Universității Cluj. Reinaldo a 
vut primul șansa să marcheze, dar a 
atat. Grigoruță a scăpat singur cu Mat- 
che, în minutul 11, dar și-a așezat prea 
ault mingea și când a tras s-a interpus 
n fundaș clujean. Balonul a fost recu- 

rapi> i oaspeți, iar Acosta a prof- 
iaptul că Dosan a alunecat și a 

is nestingherit în suprafața de 
-apsă deveană, unde i-a pasat ideal 

ji Reinaldo Da Silva. Acesta din urmă 
catapultat balonul sub transversala 

lui Laurențiu Moldovan, rămas 
ăra replică. Până la pauză am consem- 
at ocazii la ambele porți. Grigoruță și 
ipetri au avut șansa să egaleze, dar au 
atat bune oportunități pentru Mureșul 
)eva. în tabăra clujenilor, Machado a 
vut ocazie desprinderii, chiar înainte 
e pauză, dar nu a ajuns la întâlnirea cu

mingea centrată de Cojocnean. Bonatti 
și Bajko Bama s-au ciocnit cap în cap 
și au ajuns amândoi la spital, atacantul 
devenilor chiar a leșinat după ce a fost 
înlocuit.

După pauză, Mureșul a forțat mai 
mult și a avut inițiativa în cea mai mare 
parte a timpului. Opriceană și Janos 
Vajda au înecrat în zadar să găsească 
drumul către plasa porții adverse, 
mingea s-a încăpățânat să intre. Cu zece 
minute înainte de final, Laurențiu 
Moldovan și arbitrul Drăgănescu o 
„comit”. Portarul Mureșului a încercat 
să îl dribleze pe Voican, care i-a suflat 
mingea și a apucat să șuteze spre 
poartă. Moldovan a fost mai bine plasat 
și a intervenit, însă de la o distanță 
imensă s-a auzit fluierul arbitrului, care 
a văzut penalti la un contact la care ar 
fi trebuit mai degrabă fault în atac. 
Mugurel Drăgănescu a acordat nu cinci 
la sută pentru gazde, ci mai degrabă 15 
la sută pentru oaspeți, iar în opinia co
mentatorului radio al partidei a primit 
doar nota 5. Nervii devenilor au cedat 
pe final, când Dosan și Kelemen au fost 
eliminați, primul pentru cumul de 
cartonașe, al doilea direct. Goia nu a 
mai așteptat finalul și a plecat singur la 
vestiare, după care un potop de 
înjurături s-a abătut asupra arbitrului 
Drăgănescu, pe tot drumul de pe teren 
până la vestiare. Cu -14 în clasamentul 
adevărului, Mureșul Deva este ca și 
retrogradată. La finalul jocului, la 
conferința de presă de după meci, 
antrenorul Gheorghe Barbu a lăsat să se 
înșeleagă că sunt grave probleme de 
ordin financiar la club.

Minerul Lupeni - 
Dacia Mioveni 0-1

Al doilea meci în care au fost im
plicate o echipă din Hunedoara și una 
din vârful ierarhiei, s-a jucat la Lupeni, 
între Minerul și Dacia Mioveni. A fost 
un joc de care pe care, cu multe 
cartonașe galbene, nervi și faze dis
cutabile. Gazdele din Valea Jiului au 
sărit la gâtul arbitrului Sebastian 
Colțescu, atât în timpul meciului, cât și 
la final. în frunte cu primarul Corenl 
resmeriță au reclamat neacordarea unui 
penalti clar ca lumina zilei, plus o 
manieră de a conduce meciul cu decizii 
mereu favorabile mioveniului.

Resmeriță a protestat vehement și 
Colțescu l-a trimis în tribună. 
„Colțescule, ești un urât!”, i-ar fi strigat 
Resmeriță arbitrului. La pauză, pri
marul a luat decizia să nu mai introducă 
echipa în teren, dar în cele din urmă a 
cedat. Dacia Mioveni a marcat, în min
utul 43, unicul gol al meciului, prin 
Săndulescu, în urma unui comer. Deși 
au atacat în valuri în repriza secundă, 
„minerii” lui Petre Gigiu nu au reușit 
nici măcar egalarea. Tehnicianul a 
anunțat că la finalul sezonului îi expiră 
contractul și până acum nu i-a fost pre
lungit, astfel că va pleca de pe banca 
Minerului Lupeni.

Rezultatele etapei a XXX-a

FC Baia Marc - Fortuna Covaci 1 - 0 
Gaz Metan CFR Craiova - FC Silvania 1 - 2 
CS Otopcni - CSM Râmnicu Vâlcea 4 - 1 
Minerul Lupeni - Dacia Mioveni 0 - 1 
Mureșul Deva - U Cluj 0-2
FCM Târgu Mbrcș - UTA 3 - 1
FC Argeș - JiuI Petroșani 3-0
FC Drobeta - Aricșul Turda 0 - 3
FC Bihor a stat

Clasament

1. Dacia Mioveni 59p
2. U Cluj 57p
3. FCM Tg.Mureș 57p
4. UTA Arad 54p
5. FC Argeș 49p
6. CS Otopcni 38p
7. FC Silvania 37p
8. Gaz Metan CFR Craiova 36p
9. CSM Rm.Vâlcca 35p
10. FC Bihor 35p
11. FC Baia-Marc 34p
12. Aricșul Turda 33p
13. Minerul Lupeni 32p
14. Mureșul Deva 28p
15. Jiul Petroșani 23p
16. Fortuna Covaci 19p
17. Drobeta Tr.Scvcrin 17p
18. CFR Timisoara Op

ȘTIRI
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CFR Cluj, noua campioană

CFR Cluj a reușit să câștige al doilea titlu de 
jhpioană al României, după cel cucerit în 2008. Echipa 

atronată de Arpad Paszkany a învins pe Internațional 
itești, cu 2 - 1, în penultima etapă din Liga 1, acontând

că la simerieni s-a cam isntaurat degringolada după ce 
antrenorul Mirel Biriș a fost demis, iar echipa și-a pierdut 
motivația. în schimb, lupta pentru promovare este pe 
muchie de cuțit. ACU Arad s-a apropiat la numai două 
puncte de Pandurii II Târgu Jiu, cu patru etape rămase 
până la final.

-

Știința Petroșani -
Poli Iași 17-5

Echipa de rugby, Știința 
Petroșani, a reușit cea de-a treia vic
torie din Divizia Națională 
învingând, cu scorul de 17-5, pe Poli 
Iași, echipă ce și-a luat gândul de la 
play-ofif. Elevii lui Alexandru Lupu și 
Emil Drumea au făcut un meci spec
taculos și au reușit să se impună 
datorită jocului de echipă foarte bun. 
Eseurile lui Cojocaru și Toader dar și 
transformările precise ale lui Iepure 
au adus Științei o victorie frumoasă. 
„Sunt mulțumit de joc, de evoluție, 
toată lumea ne-a felicitat pentru ati
tudine”^ declarat Alexandru Lupu.

Știința Petroșani va merge în 
play-aut, unde va lupta pentru 
evitarea retrogradării. Din sezonul vi
itor se va forma Superliga și Divizia 
A, iar pentru a rămâne în eșalonul 
valoric superior, Știința va trebui să 
joace cu U Cluj, CSM București, și 
Bucovina Suceava.

FC Hunedoara, 
campioana Ligii a IV-a

într-o atmosferă de înmor
mântare, mai degrabă decât de 
sărbătoare, FC Hunedoara a reușit să 
câștige meciul cu Zarandul Crișcior, 
cu 1 - 0. Important nu este scorul, ci 
faptul că trupa lui Nelu Mitrică a 
câștigat toatre cel trei puncte, reușind 
ca din punct de vedere matematic să 
devină campioana Ligii a IV-a, la 
chiar primul sezon de la înființare. 
Unicul gol al meciului a fost marcat 
de Boloș, în minutul 47, deși ocazii 
de a majora diferenaț au mai fost. FC 
Hunedoara mai avea nevoie nu de 
toate punctele, ci numai de unul pen
tru a deveni matematic campioană, cu 
două etape înainte de final. Distanța 
care o separă de Aurul Brad este 
insurmontabilă, astfel că hunedorenii 
nu așteaptă decât tragerea la sorți a 
meciuriulor de baraj pentru pro
movarea în Liga a IlI-a. în calea alb- 
albaștrilor ar putea ieși Frontiera 
Curtici, FC Chișoda, Autocatania 
Caransebeș, Performanța Alba Iulia 
sau Voința II Sibiu.

X__________________
tlul și medaliile de campioni din punct de vedere 
îatematic. în Gruia a fost sărbătoare, 22.000 de specta- 
iri au venit pe stadion pentru a asista la meci. Lupta se 
ă în continuare pentru locul doi, cel care duce în prelim- 
îariile Ligii campionilor. Pentru poziția secundă se bat 
ei formații: Unirea Urziceni, FC Vaslui și FC Timișoara. 
FR Cluj și FC Vaslui se vor ântâlni și în finala Cupei 
omâniei, programată la Iași. Unirea Alba Iulia, Ceahlăul 
Pandurii Târgu Jiu sunt ca și retrogradate.

Surpriză neplăcută 
cu Muncitorul Reșița

CFR Marmosim Simeria a pierdut pentru a doua 
ară consecutiv în deplasare. Acest lucru este o premieră 
) acest sezon pentru clubul simerian. Cu Marius Opric 
iterimar pe banca tehnică, CFR Marmosim a fost 
ivinsă de codașa Muncitorul Reșița, echipă care în retur 
u a învions pe nimeni pe teren propriu. Se poate spune

Vă oferim.;
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandnlni 150 (1)N7)
(Ieșirea spre Simeria, lângă Vnlvn)

SPĂLĂTORIE AUTO
l;acem contracte 
pentru firme cu

REDUCERE
DE 205»

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

Clicnții fideli primesc, 
pe bază de bon, 

LA 7 SPĂLĂRI 
IJNA GRATIS

Program de funcționare: 

Zilnic 07.30-20.30 

Duminica: OlOD-tilHI

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servjd curățenie
* persoane fizice
" persone jurltlce

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali; 
- la oficiile poștale 

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1; 
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101

O
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Vedete ...

O echipă de reporteri se deplasează pe o insulă îndepărtată 
pentru a investiga o acțiune de cercetare top secretă. Odată 
ajunși, investigatorii observă că nu există nimeni pe insula. 
(Pro TV; 20:30; Insula creaturilor)

Dicționar: lliri, Arin, Leapșa, Icuț, Doge, Inaș, llie

07:00

TV^2 ( acasa
- 07:00 

07:30
08:00
09:00
09:15
10:10

11:20

12:20
12:50

14:00
14:45
14:50

15:30
17:00
17:55

18:30

S
r-

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

-J
23:00

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră 
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
La drum prin India cu Sanjeev 

Bhaskar (2007) 60'
Europa ne privește (magazin 

cultural, rcl.)
Spune-mi ce te doare (rcl.) 
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003, rel. - 7.)
Telejurnal: Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rcl.) 
Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)
Kronika (magazin cultural)
Știi sport?
Drumul către Africa de Sud- 

Episodul 4 - Serbia și Noua 
Zcclandă
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003 - 8.) cu 
Ycong-ac Lee, Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan, Kim Hvc-scon
Sport
Telejurnal; Meteo 
între bine și rău
Mad Men - Nebunii de pc Ma

dison Avenue (SUA serial, 2007 
- 9.) cu Jon Hamm. Elisabeth 
Moss, Vincent Karthciscr, Ja
nuary Jones
Evoluție și religie

08:00 
09:00 
10:00 
10:15

10:45
12:00
12:45
14:30
15:00
16:00

17:00

18:00

18:10

18:40
19:05

21:00
22:00
23:10

Centrul de frumusețe (italian 
serial, 2001-72.)
H...ora prichindeilor (rcl.)
Vidcotcrapia (rcl.) 48’ 
Telejurnal
Povești din Paris (francez sc

ria! de comedie, 2008 - 4.)
întâlnire pc 2
Telejurnal; Sport
Ferma (rcl.)
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa
Centrul de frumusețe (italian 

serial, 2001, rcl. - 72.)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 16.) cu Jocly Fisher, Joc 
Pjnguc, Corey Sevier, Yani Gel- 
lman
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rcl. - 4.) 
cu Marie Fugain, Renaud Ber
nard, Charlotte Desert, Nicolas 
Van Bcvcrcn
Poate nu știai
Comisarul Montalbano (italian 

serial polițist, 1999) Văpaie de 
august cu Luca Zingarctti, Kat
harina Bohm, Davidc Lo Verde, 
Cesare Bocci
Arena Leilor (reality show) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07 <mi Pasiune (dramă, 2007) 07-30 Pitici și tătici (2003) 30’
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:IS Cameleonii (2009, rcl.) 08:20 Sport cu Florentina

(matinal) 10:00 Mesaj pentru tine (SUA film 09.45 Maria Mercedes (rcl.) 09:00 Galileo (2010, rcl.) 45'
10:00 în gura presei romantic, 1998, rcl.) 114' 111$ Maria Mercedes (rcl.) 09:30 Vino, mamă, să mă vezi!
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 11:00 Prințul deșertului (italian-ger- 12:30 împreună pentru totdeauna 10:30 58 de orc de coșmar (rcl.)

12:00
comedie, 1987) cu Ed O'Neill 

Miami Vice (SUA film serial 12:00
man mini-serial, 1989, rcl.) 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14 00

(mexican dramă, 2008, rcl.) 45' 
Cele două fețe ale Anei (2006)

13:00
14:00

Camera de râs
Neveste disperate (SUA serial

13:00
de acțiune, 1994) 
Observator 13:00

1973, rcl. - 3735.)
Știrile Pro TV

15:1$ 
15:30

Rețeta de ACASĂ 
Destine furate (2007) 60' 15:15

de comedie. 2004 - 8.) 
Gazdă de profesie (rcl.)

14:00 Portretul unei crime (SUA po- 13:45 Crocodile Dundee în Los An- 1625 Vremea de ACASĂ 16:15 Galileo
lițist, 1989) 86' cu Peter Falk, 
Patrick Bauchau. Fionnula Fia- 16:00

geles (rcl.) 92' cu Paul Hogan 
Tânăr și neliniștit (SUA serial,

16 30 
17:30

Maria Mercedes (1992) 
Povcștiri adevărate

17:00
18:00

Trăsniții (rcl. - 48.) 45'
Focus 18 90'

16:00
nagan, Shcra Dancsc 
Observator 17:00

1973 - 3736.) 
Știrile Pro TV

1830 împreună pentru totdeauna 
(mexican serial de dramă. 2008)

19:00
19:30

Focus Sport
Cine știe...câștigă! (emisiune

17:00 Acces Direct 17-45 Happy Hour 19:30 Cameleonii (2009) concurs, 2010) 60'
19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 20:30 Predestinați (2009) 45' 20:30 Fermier. Caut nevastă! (reality
20:15 Comanda la mine (reality 20:30 Insula creaturilor (SUA horror, 21:30 Cealaltă față a Analici (SUA show, 2009) 90'

21:45

23:00
23:45

show, 2010)
Fotbal: Pandurii Tg Jiu - FC

Timișoara
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

22:15

23:30

2005) 94' cu Michael Parc, 
Ryan McTavish, Michelle Borth. 
Renee Talbert
State de România (român serial 

de comedic, 2009 - 109.)
Știrile Pro TV

22:30
23:30

serial, 2008)
Povcștiri de noapte
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

22:15

23:15

Trăsniții (serial de comedie, 
2007 - 49.) 45'

Război cu mafia adopțiilor (ca- 
nadian-SUA dramă, 2004) 89' 
cu Dana Dclany, Hart Bochner, 
Bruce Ramsay, Claudia Bcsso

HB©
19:30
20:00
21:00
22:55
23:55

16:10 Păstrează amintirile (SUA dramă, 2008) 90'
17:40 Fața galbenă care râde (român comedie, 2008) 
18:00 Longford (SUA-cnglcz dramă, 2006) 93'

■ Pc platourile de filmare 26'
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 10.) cu James Badge Dale 
O iubire fără sfârșit (SUA dramă, 1998) 113' cu Robin Williams 
Cum să reușești în America (SUA serial, 2010 - 7.)
Sex și moarte (SUA comedie romantică, 2007) 112' cu Simon Baker, 

Winona Ryder, Leslie Bibb, Robert Wisdom

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

Rebel în California (SUA serial, 2003 - 5.) cu Peter Gallagher 
Cei nouă (SUA serial polițist, 2006 - 8.) cu Lourdes Bcncdicto 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994- 15.)
Asasinii cibernetici (SUA S.F., 1995) 100' cu Peter Weller

Lumea PRO CINEMA (rcl.)
Pc locuri, fiți gata, gătiți! (englez serial, 1994 - 120.) 45' 
Nemuritorii (român aventură, 1974, rcl.) cu Ion Bcsoiu 
Empire Falls (SUA dramă, 2005 - 2.) cu Ed Harris 
Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 8.) i>
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
ieva mate și automate 1 fasonator mecanic (cherestea) 1

elefon: 0755.999.916
ospătar(chelner) 5 instalator încălzire centrală și gaze

1

solvent înv.preuniversitar fără 
istat prof. 5

recepționer hotel 1

șofer de autoturisme și camionete
2

lăcătuș montator 5

montator subansamble 1
ent contractări și achiziții (broken 
ărfuri) 1 tâmplar manual/artizanal 1 munc.necal.în agricultură 1

eni de curățenie clădiri și mij- 
ice de transport 2

vânzător 5 munc.necal.la spargerea și tăierea
materialelor de construcții 2

rman 2
vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5 mun. necal. în ind. confecțiilor

6
3 zidar rosar-tencuitor 6

meristă hotel 1 Hunedoara
pregătitor piese încălțăminte

22

■ntahil șef
Telefon: 0755.999.917

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj îngrijitor clădiri

croitor 1 zidar rosar-tencuitor 2

consilier financiar-bancar 1 Lupeni
dulgher (exclusiv restaurator)

6 Telefon: 0755.999.919

electricean de întrținere și reparații
1

barman ]

bucătar 1
electrician în construcții 1

gestionar depozit 1
femeie de servici 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă- 
ne,mozaic,faianță,gresie 4fierar betonist 5

finisor asamblator obiecte din mase 
plastice 1

șofer de auioturisme și camionete
1

gestionar depozit 1 tâmplar universal 1

2 zidar rosar-tencuitor 2

Orăștie bucătar 1 Petrila

Telefon: 0755.999.922
munc.necal în ind. confecțiilor

8 Telefon: 0755.999.928

manipulam mărfuri 3 vânzător 1 agent comercial 1

mun.necal.în agricultură 7

munc.plantații și zona verde
1

șofer aulocamion/mașinâ mare tonaj
1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

Hațeg îngrijitor clădiri 1

Telefon: 0755.999.925 munc.necal.la ambalarea prod.so
lide și demisolide 1

drujbisl 1

inginer autovehicule rutiere 1

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

munc.radioelectronist 4
mecanic auto 1

pnmitor-distribuitor materiale și
scule 1

munc.necal.în ind confecțiilor
1

Igeher (exclusiv restaurator)
2

2xtromecanic- >—
...wj.xxzal- la demol.clădiri, zidărie 
îozaic. faianță, gresie, parchet

6

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel. întreprindere etc.) 1

specialist în domeniul calității
I

mașinist la
pt.terasamente(i fon ist)

mașini
1

Vulcan
confecționer-asambleor articole din 
textile 19

șofer de autoturisme și camioanele
I

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

agent vânzări 1 sudor manual cu arc electric
6

mecanic utilaj 1 Telefon: 0755.999.920
cusător piese din piele și înlocuitor

11

subinginer mecanic automobile
1

sudor în mediu protector 1

Aninoasa
văzător

brutar 2
vânzător 9

inc.necal.la spargerea și tăierea 
iterialelor de construcție 8

bucătar 1
zidar samotor 1

coafor 2

meilor necal. la asamblarea, mon- 
ea pieselor 113

confecționer-asamblor art. din tex
tile 13

Petroșani

erator mașini unelte semiauto-
Telefon: 0755.999.918

agent vânzări 1

munc.necal.la demol. clădiri, zidă
rie, mozaic, faianța, greș ie,parc hei

1

bucătar 1 dulgher (exclusiv restaurator)
1

3
Telefon: 0755.999.927

munc.necal.în ind confecțiilor
2

confecționer-asamblor articole tex
tile 5 lucrător bucătărie (spălător vase 

mari) 1
lucrător comercial 1

ospătar (chelner) 1 vânzător 1
munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 12

pizzar I Simeria operator cracare, deformare și fabri
care bitum 1

Ilia
agent securitate 2

Telefon: 0755.999.926

dulgher( exclusiv restaurator) 1

electricean mont.și rep.echip.el.în
centr.,stații și post.transf, 1

fierar betonist 1
electricean de întreținere și repara
ții 1 mecanic utilaj2

croitor ștantator piese încălțăminte

cosmeticean

barman

bucătar

cameristă hotel

faianțar 1 con fecționer-asambleor articole din 
textile 9

conducător autospecială 2

cusător piese din piele și înlocuitor
37

electricean de întreținere și repara- 
1

1

2

1

șofer de autoturisme și camionete
1 Telefon:0755.999.921 ospătar^ chelner) 3

femeie de seviciu 1

sudor manual cu arc electric
3

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 1

paznic 3
mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.la demol.cladiri.zidă- 
rie.mozaic.faianță, gresie,parchet 1

munc.necal.în ind.confecțiilor 1

sudor 1 contabil 1

tâmplar universal 1

vânzător 1

munc.plantații și amenajare zona 
verde 5

A

tălpuitor industrial 5 munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide 10

vânzător 1

Călan

Telefon: 0755.999.924
munc.necal.la demol. clădiri, mo-
zaic,zidărie,faianță,gresie,parchet

1

zidar pietrar 1

"Mica publicitate A

Vând casa P+1 , 5 camere, geamuri termopan, ideal pensiune sau casă de va
canță, situata în localitatea Zămcști, jud. Brașov, preț 160.000 cur neg. Pentru 
detalii și poze accesați: mih franc@yahoo.fr. Tel.0762.589.175

urgent garsonieră în Deva. Pot oferii 70.000 lei. Tel.0725.389.514

să în Deva , 2 camere, baie, bucătărie , hol, teren 500mp, zonă bună.
0751.176.178

Vând apartament în Brad, 3 camere semidecomandat, termopan, etaj 3, 
str. Libertății, bl. A2, preț 78.000 Ici neg. Tel.0726.493.080

Albea, 2007, capacitate 1.4 I. dotări,Vând
Telefon: 0724.283.204

Caut chirie în Simeria. ofer maxim 400 lei. Tel. 0722.582.097 Nr. 167 - 17 mai 2010
and casă în Com. Iha sau schimb ap. în Simeria sau Deva. Garaj, termopan, 
b*' ** camere, gresie, faianță. Tel.0743.832.083 TALON DE MICĂ PUBLICITATE
Iertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria. bloc de cărămidă, 
eț 45.000lei. Tel. 0735.066.695

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 curo 
negociabil. Tel. 0734.310.133

s . i J □ ii □ rl’i [■Iertă specială! Vând casă în Simeria, 2 camere, hol. curte, toate utilitățile, 
eț 60.000 lei neg. Tel. 0730.346.219

Terță specială! Vând casă în Simeria, 1 cameră, bucătărie, hol, anexe. Preț 
i.OOO lei neg. Tel. 0722.582.097

k

Teolog caut loc de muncă în educație, cultura. O.N.G., fundații, ajut la lecții, religie, filosofie, 
translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, dinamic, crea
tiv. Tel. 0733.287.190

iper ofertă! Vând casă în Bacia, 1 camera, bucătărie, hol, grădină, 700 mp, 
eț 65.000 lei neg. Accept 2 rate. Tel. 0730.287.975

Câștigați 2000-50001ei/lunar. muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm colaboratori 
din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbral auloadresat la: Lucaci Nicolae. O.P.l-CP 
122, Deva. Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

ind casă în Băcia. zonă bună,3 camere, bucătărie, hol, anexe, preț 45.000 
r. Tel. 0735.066.695 Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse umane-salarizare, de

clarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@ya hoo.com, tel. 0723.409.007

înd-schimb casă în Bretea-Mureșană, zonă liniștită, 3 camere, bucătărie, 
mară, pivniță, anexe, curte mare, grădină, 3000mp sau schimb cu aparta- 
înt în Deva +diferența. Preț 140.000 lei neg. Tel. 0729.015.069

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale, contabil experiență, inspector resurse umane, 
angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: 
nicutrufaș@yahoo.com. tel.0723.409007

ind casa în Băcia, I cameră, bucătărie, hol cu grădină, st=700mp, zonă li- 
H\tă, preț 65.000 lei. Tel. 0740.965.191

<nd garsonieră în Simeria, zona Poliției, decomandată, amenajată, preț 
.000 lei. Tel. 0730.287.975

S DIVERSE (text maxim 50 de cuvinte)

Ofer boxer pentru montă. Vând bicicletă “ Creativ" 150 lei, vând sau închiriez garaj. Tel. 
0743.832.083

eț de criză! Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, hol, grădină, 
0 mp. Apă, gaz, curent, canalizare, preț 70.000 lei neg. Tel. 0748.689.532 Vând frigider “Zill” în stare perfecta, plus motor nou separat, preț 400 lei.

ind casă în Tâmpa, nr.91 cu toate utilitățile și 1 OOOmp grădină, preț 75.000 
.Tel. 0741.167.892

Vând pantofi sport Nike (import SUA) la prețuri atrăgătoare. Tel. 0745.076.959

chinez apartament 4 camere în Simeria, mobilat și utilat, preț 250 eur/lunâ. 
1.0729.015.069

Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm "Sanie cu câini", cusut pe sfert, preț 701ei neg. 
Tel. 0254.228.748

Nume........
Strada........
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de

.. Prenume.......

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

Sc......Ap. ..

nr...................................
...... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Te!. 0720.825.503 Semnătura
ind teren intravilan, suprafață 406 mp, Deva, zona Zăvoi - Archia, vis-a- 
j de blocurile ANL, deschidere 16 m, ideal pentru construcții. Preț nego- 
ibil. Telefon: 0724.283.204.

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui. 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.156

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

ind apartament 4 camere, zonă foarte bună în Simeria, eventual închiriez. 
1.0762.644.558

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Măraști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

impar garsonieră in Simena. Tel.0735.066.695

Vând stații lip și autoturisme Midland Stabo. Albrecht, antene noi Midland și Sirio originale, im
port Italia, la comandă. Tel.0723.911.241, 0723.911.24J

ind spațiu în Simeria, zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558

ind teren extravilan în Deva, 2100m, cu acces din str. Călugăreni, preț ne- 
■ciabîl. Tel.0733.287.190

Vând geam termopan l,65m/1.56m, jaluzea și plasă, preț 500 iei. Geam din lemn (dublu), 2 ca
nale l,!5/l,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam l,80/0,80m ,preț 100 lei. Țiglă veche, preț 
0,501ei. Tel. 0254.217.402

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, jazz, 
șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444

și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.
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mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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Supremația calității

> •»

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Clhimintlii nr.I21D,comuna ItUrâu, 
tci/fux: 0334/301021/22, e mail: silvațShunurț '*»<

\e puteți citi pe internei la 1
http://glasulhunedoarei.hlogspot.cont/ **
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

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

SilvadezO
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante
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SILVA> 
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«radiice și camerciaiKzcazi 
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