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Ieri a avut loc la Casa de Cultură a mu
nicipiului Brad lansarea volumului 
„Spirit critic și europenism în gândirea 
social - politică românească de până la 
1868”, scris de Florin Marian Ștefan

Editorial
de Ștefan Ciocan

PRM și UDMR 
joacă în Frăția 
cetăților dacice

Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, are admi
ratori printre PRM-iștii hunedoreni. Costel Avram a 
declarat ieri că Hunor va realiza ceea ce nu au reușit 
toți ceilalți miniștrii români care au condus Minis
terul Culturii de la Revoluție încoace.

După cum îl știm pe Costel Avram ca fiind 
„trâmbița” lui Mircea Moloț, înseamnă că întâiul 
stătător al județului este foarte mulțumit de prestația 
ministrului din tabăra lui Attila. Frăția daco-hună 
este pe cale să se pecetluiască chiar în capitala vechi
ului stat centralizat condus de Burebista, după unele 
izvoare pe numele său maghiar „Voross Pista”. Sin
gura problemă a „tribunelulului” va fi să-și găsească 
un personaj capabil să mai scrie o scrisoare plină de 
remușcări către Vadim Tudor, după ce marele tribun 
va afla despre declarațiile lui Avram, neconforme cu 
linia partidului.

După vizita în județul Hunedoara a ministrului, 
în timpul căreia a trecut în revistă importantele ves
tigii istorice, Kelemen Hunor a decis trecerea 
cetăților dacice din munții Orăștiei în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara, pentru o mai bună 
valorificare a potențialului turistic a acestora. Nu se 
știe însă în interesul cui, ținând cont de faptul că 
foștii proprietari nu mai pot să le revendice ne fiind 
proprietari tabulari, iar mărturiile străinilor de genul 
lui Herodot, ne fiind luate în considerație de comisi
ile de retrocedare'. Intenția Ministrului Culturii a fost 

primită cu multă simpatie de conducerea Partidului 
România Mare, la ordinul președintelui PNL Mircea 
Moloț. Președintele Costel Avram consideră că min
istrul Culturii va soluționa vechea problemă de ad
ministrare a cetăților dacice.

„Miniștri culturii români nu au arătat mare in
teres față de monumentele istorice din județul nostru. 
Kelemen Hunor a declarat despre județul Hunedoara 
că este un județ cu un mare potențial și că va lua 
măsuri pentru dezvoltarea turistică a zonei. Felicit 
atât prefectul, cât și ministrul culturii pentru decizia 
luată. Se pare că în sfârșit există o licărire pentru re
zolvarea cetăților dacice”, a declarat Costel Avram 
în cadrul conferinței de presă de ieri.

Declarația lui Avram este în contradicție cu 
poziția luată față de prefectul Attila Dezsi la numirea 
acestuia, întrebându-se retoric: Cum va apărea Dezsi 
la mormântul lui Avram Iancu?

Dar se pare că dacii nu au avut nimic de 
împărțit cu ungurii și nici ungurii cu baronii locali 
din județul Hunedoara, lăsând întreagă în mânile lor 
capitala Sarmizegetusa Regia.



2 Agenda
Marti, 18 mai 2010J 7

► DN 7 Deva - Sântuhalm 
—' ► DN 7 Mintia - Săcămaș
5 ► DN 7 Ilia-Zam

O ► DN 68 A Săcămaș - Dobra
►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 Căinel - Bejan
► Petrila

Catewdar —^■Sfântul Zilei HOROSCOP
■f* greco-catolic

Sf. Petru, Dionisie, Cristina, 
Andrei, Pavel, Benedim, 
Paulin și Heraclie.

romano-catolic
Ss. Ioan 1; Leonard Murialdo,

Rețeteuilei

Mâncare 
de vinete 

și fasole cu iaurt

Ingrediente:

450 g came, 1 ceapă medie, 1 
vânătă medie, 225 g suc de roșii 
sau roșii tăiate cubulețe, fasole 
(conservă-400g), 1 linguriță boia 
dulce, 1,5 pahare de iaurt, 2 lin
guri de ulei (de măsline), 1/2 lin
guriță de nucșoară, 1 liguriță rasă 
cimbru, sare, piper

Mod de preparare:

Se spală vânătă și se curăță de 
coajă. Se taie în felii subțiri de 
aproximativ 0,5 cm. Se sărează și 
se pun pe un șervet care sa ab
soarbă zeama formată. Se lasă 30 
de minute. Se aprinde cuptorul - 
375°F.

Intr-o tigaie(teflon) cu ulei și 
se pun vinetele să se frig pe am
bele fețe până devin ușor maro
nii.

Se pune restul de ulei în tigaie 
și se prăjește carnea (puiul). 
Când s-a prăjit se adaugă fasolea 
scursă, sosul de roșii, cimbrul și 
boiaua. Se amestecă.

într-un castronel se amestecă 
iaurtul cu nucșoara.

într-o tava puțin mai înaltă 
sau o cratiță se pune primul strat 
de vinete prăjite, un strat de fa
sole, vinete, fasole, vinete și de
asupra se toarnă amestecul din 
iaurt. Se dă la cuptor aproximativ

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

Pomenirea sfinților mucenici Petru, Dionisie (Denisa), 
Andrei, Pavel și Hristina (Cristina) fecioara

Dintre aceștia sfântul Petru 
era din orașul ce se cheamă 
Lampsac. Adunându-se la 
Dacno, domnul cetății evri- 
dinilor, a silit pe sfântul Petru ca 
să jertfească Afroditei, și nevrând 
acesta să se supună, ci 
mărturisind pe Hristos Dum
nezeu, i-au zdrobit tot trupul cu 
legături, cu lemne și cu roate. 
Pentru aceasta în timpul chin
urilor și-a dat duhul și a luat de 
la Dumnezeu cununa nevoinței. 
Iar Pavel și Andrei se trăgeau cu 
neamul din Mesopotamia, și 
fiind ostași sub zisul Dacno, s-au 
dus la Atena cu el. Și fiind prinși 
acolo Dionisie și Hristina, Pavel 
și Andrei i-au luat asupra lor să-i 
păzească, dar mai apoi ei au 
poftit pe sfânta Hristina, care era 
fecioară și frumoasă și în vârstă 
de nuntă, ca să se împreune cu 
dânșii spre păcat. Iar ea neîndu- 
plecându-se nici de cum, în loc

să o silească ei și-au schimbat 
gândul datorită învățăturilor ei, și 
au crezut în Hristos. Pentru 
aceasta Pavel, Andrei și Dionisie 
au fost uciși și îngropați de 
mulțimea pietrelor azvirlite 
asupra lor; iar sfânta Hristina 
aruncându-se peste ei, i s-a tăiat 
capul. Pătimirea sfinților 
mucenici după Sinaxarul 
părintelui Macarie de la 
Mănăstirea Simonos-Petras din 
Muntele Athos.

Tot în această zi, 
pomenirea sfinților 
mucenici Iraclie, 
Paulin si Venedim

Iraclie, Paulin și Venedim 
erau din Atena și propovăduind 
cuvântul Evangheliei îndemnau 
pe păgâni și pe închinătorii la 
idoli să se întoarcă de la

deșertăciunea și înșelăciunea 
idolilor. Pentru aceasta au fost 
prinși și duși la stăpânitorul. 
Acesta după ce mai întâi i-a bătut 
cumplit și a încercat și alte multe 
chinuri, și fiindcă s-au păzit 
nevătămați prin puterea lui Dum
nezeu, pentru aceea la sfârșit le- 
a tăiat capetele, și așa au luat 
fericiții cununa muceniciei.

Te simți bine oriunde mergi și te 
adaptezi ușor la situații noi. Profită 
de acest lucru pentru a rezolva unele
probleme. Nu lăsa sentimentele sau emoțiile
să te destabilizeze.

Dacă un prieten îți spune un se
cret, fă în așa fel încât să nu-ți scape 
ceva în fața altei persoane. Altfel,
reacția celui trădat ar putea să fie destul de ne
plăcută.

Evită cheltuielile exagerate, chiar 
dacă uneori dorești să fii cu un pas 
înaintea anturajului. Bazează-te mai
mult pe calitățile personale pentru a 
te pune în valoare și evită extravaganțele.

Relația cu mama ta sau cu mama 
vitregă se desfășoară într-un mod mai 
puțin plăcut. Te simți invadat și 
crește tensiunea dintre voi. Vei reuși
însă să o îndrepți către alte preocupări, într-o 
manieră subtilă.

Primești propuneri profesionale 
interesante. Trebuie să le examinezi 
cu atenție înainte de a lua o decizie.
Te ocupi împreună cu partenerul de 
viață de niște proiecte avantajoase, se po' 
chiar să lucrați împreună.

Călătoriile sau relațiile cu stră
inătatea aduc factori pozitivi, atât de 
ordin material, cât și moral. Schim
burile comerciale, metodele avangardiste sau

18 mai
de-a lungul timpului

.. i - , . - .. -------- - : a
1872: Bertrand Russell, filosof englez, laurat al 

Premiului Nobel (d. 1970)
1891: Rudolf Camap, filosof german (d. 1970)
1897: Frank Capra, regizor american (d. 1991)# 

1956: Sorin Medeleni, actor român
1957: Mihai Crețu, muzician român (Enigma)
1962: Sandra Crețu, cântăreață germană

tehnicele originale sunt cele cu care operezi 
bine.

tensionată. Trebuie să ai grijă să eviți 
neînțelegerile și interpretările.

Sunt favorizate deplasările și că
lătoriile. Limitează-te la bugetul pres
tabilit. în familie atmosfera este una

1765: Un incendiu a distrus o mare parte din Mon
treal, Quebec

1804: Senatul l-a proclamat pe Napoleon I Bona
parte împarat al Franței (1804-1814 și 1815);

1910: Terra trece prin coada cometei Halley. Este 
, cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o 
* cometă

1974: în deșertul Rajahstan din provincia Pokhran, 
india detonează cu succes prima sa arma nucleară

1980: Muntele Sf. Elena din SUA a erupt în statul 
^Washington, omorând 57 de oameni și provocând 

lagube în valoare de 3 miliarde de dolari

Comemorări:

S-au născut:

' 1868: Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei (d. 1918)

Bancurile zilei
© © ©

- Dom’ doctor, cred că - 
am probleme cu ochii.

- De ce credeți asta, dom
nule?

- Păi, de când m-am căsă
torit nu mai văd un ban prin 
casă...

© © ©
Un boxer renumit trebuie 

operat de apendicită. Din sala

de operație iese supărat medi
cul anestezist:

- Așa nu se mai poate! Eu 
încerc să îl anesteziez, număr 
până la 9 și el se ridică de fie
care dată în picioare...

© © ©
O tânără se plânge de o 

slăbiciune permanentă resim
țită de un an încoace.

- Serviciul vă solicită

Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divei tisment, publicitate

1799: Pierre Augustin de Beaumarchais, dra
maturg francez (n. 1732)

1909: Isaac Albeniz, compozitor și pianist spaniol 
(n. 1860)

1911: Gustav Mahler, compozitor austriac (n. 
1860)

1981: William Saroyan, prozator și dramaturg 
american (n. 1908)

1993: Aurel Covaci, traducător român (n. 1932)
2007: Jeana Gheorghiu, jurnalistă, realizatoare TV 

româncă (n. 1946)

Dacă deocamdată viața senti
mentală este destul de aridă, nu sta 
trist într-un colț. Ai numeroase preo
cupări care îți pot aduce satisfacții 
majore, dacă știi să profiți de ele.

Dacă încă nu ți-a răpit nimeni 
inima, vei avea parte de o întâlnire 
decisivă în cursul zilei. Simți fiori și
inima îți va bate puternic, iată-te în
drăgostit. Ferește-te neaparat de tendința de a 
păstra ranchiună față de o persoană din antu
raj.

Au loc evenimente pozitive în 
viața profesională. Obții toate supor
turile și protecțiile necesare. Demer
surile de ordin oficial sunt încununate de

prea mult? întreabă medicul.
- Nu, am un serviciu ușor.
- Atunci vă obosesc co

piii?
- Nu, n-am copii.
- Hmm... Cât de des fa

ceți sex?
- De trei ori pe zi.
- Atunci acesta-i motivul 

oboselii dv. permanente. Vă 
sfătuiesc ca, măcar duminica 
să luați o pauză.

- Nu pot, domnule doctor. 
Duminica vine acasă soțul 
meu.

© © ©

- Ce mai faceți, dom
nule doctor?

- Nimic, îmi omor și eu 
timpul...

- De ce, ați rămas fără pa- 
cienți?

© © ©

succes. Ai un organism rezistent la microbi și 
viruși.

Ai un tonus bun și spirit de com
petiție. lei avânt și te distanțezi de 
concurență. Apar afaceri profitabile 
pe care nu trebuie să le scapi.

Abordezi o nouă etapă de viață în 
doi, îți faci ordine în relații, lași în 
urmă îndoielile și ultimele neînțele
geri. Orice ar urma, persistă în voința de a o 
lua de la început în domeniul amoros.
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le. Ministrul Educației, Daniel Funeriu, va propune plenului Camerei și 
apoi Senatului câteva din articolele Legii educației respinse de deputății 
din Comisia de învățământ, unul dintre ele făcând referire la nepotismul 
din universități și continuarea activității după pensionare în 
instituțiile private.
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încă 200 de locuri de muncă pierdute de brădeni
din cauza lui Cazacu

Fabrica de cablaje electrice 
pentru autoturisme din Brad 
își va închide porțile la nici 
patru luni de la înființare. 

După ce în luna februarie a 
fost inaugurat cu mare fast, 

punctul de lucru al Sumitomo 
Electric Wiring Systems 

(SEWS) din Brad va fi închis. 
Asta în timp ce firma japoneză 

caută cu disperare angajați 
pentru unitățile din Deva, Oră- 
șne și Hațeg, în condițiile creș

terii producției Surse din 
cadrul societății japoneze sus
țin că principala problemă cu 
care investitorul s-a confuntat 
la Brada fost proasta colabo
rare cu administrația locală 

indusă de primarul Florin 
Cazacu.

în urmă cu aproape patru luni, pri
marul Municipiului Brad, Florin 
Cazacu prezenta ca pe o realizare 
personală deschiderea unui punct de 

lucru în Brad, a prestigioasei firme 
japoneze Sumitomo Electric Wiring 
Systems (SEWS).

Atragerea 
de investitori, 
demagogie pură

La nici patru luni de la inaugurare, 
japonezii sunt gata să pună lacătul pe 
fabrica de la Brad. Principalul motiv 
este cel econmic, pentru SEWS fiind 
mai rentabil să transporte angajații din 
Brad la Deva decât să păstreze punctul 
de lucru. Altfel ar fi stat lucrurile dacă 
administrația locală ar fi venit în în
tâmpinarea investitorului, care acum 
patru luni declara că dorește să dezvolte 
afacerea din Brad.

Surse din conducerea SEWS au 
declarat că în momentul inaugurării 
fabricii de la Brad, primarul Florin 
Cazacu a promis tot sprijinul pentru ca 
firma să-și dezvolte afacerea. Conform 
înțelegerii edilul brădean trebuia ca în 
termen de trei luni să identifice un teren 
pe care japonezii să construiască o hală 
proprie.

De asemenea Cazacu a promis și 
unele facilități în ceea ce privește taxele 
locale. în decurs de trei luni niciuna din 

promisiunile primarului din Brad nu au 
fost respectate.

în aceste condiții investitorii de la 
SEWS au hotărât că este mai ieftin să 
transporte personalul la Deva decât să 
plătească chirie pentru spațiul din Brad 
renunțând totodată și la proiectele de 
dezvoltare.

în Brad 1644 
de persoane active 
Ia 2124 de șomeri

Atitudinea primarului Florin 
Cazacu față de investitorii de la SEWS 
nu este singulară. Lipsa de locuri de 
muncă în Brad se datorează în mare 
parte administrației locale care nu a 
elaborat o strategie viabilă de atragere 
de investitori, creare de locuri de 
muncă și dezvoltare economică a mu
nicipiului Brad.

Mai mulți oameni de afaceri care 
au vrut să investească în Brad au fost 
tratați cu indiferență de administrația 
publică și chiar personal de primarul 
Florin Cazacu.

în Brad în luna ianuarie erau 
înregistrați 2.124 de șomeri aflați în 
evidențele AJOFM. La aceșitea se 
adaugă un număr de aproximativ 3500

de persoane care au ieșit din evidențe, 
dar care nu au un venit stabil.

Pe de altă parte în sistemul privat, 
în Brad sunt angajați doar 1644 de per
soane. între acestea fiind incluși și cei 
200 de angajați ai SEWS. Dintre 

angajații în sectorul privat numai 925 
de persoane lucrează în producție, 
restul fiind angajat în domeniul servici
ilor.

Alexandru Avram

Eveniment cultural - științific 
la Brad

Mandatul acesta se poartă viceprimarii de tranziție

Ieri a avut loc la Casa de Cultură a 
municipiului Brad lansarea volumului 
„Spirit critic și europenism în gândirea 
social — politică românească de până 
la 1868”, scris de Florin Marian Ște- 
~'n. Autorul este cadru didactic la Co
legiul Național „Avram Jancu” din 

Brad, dar prin volumul lansat ieri do
vedește că nu are doar valențe de das

căl valoros, ci și de cercetător.

Cartea este o lucrare științifică 
reprezentând transpunerea tezei de doc
torat a autorului, susținută la Universi
tatea „Babeș - Bolyai” din Cluj - 
Napoca. Volumul, apărut la Editura Arg
onaut, a beneficiat de o prezentare 
avizată și incitantă a profesorului univer
sitar clujean Sorin Mitu, specialist în is
toria mentalităților. „Cartea aceasta este 
despre spiritul critic. în sens restrâns, 
spiritul critic a reprezentat o direcție în 
cultura română, un stil de a reflecta 
transformările dramatice petrecute în so
cietatea românească din urmă cu 150 de 
ani. Modelul ideologic al spiritului critic 
a fost conservatorismul apărut ca o 
reacție la modernizare. Gândirea conser
vatoare a propus o viziune specifică, un 
răspuns la problema schimbărilor din so

cietate. Conservatorismul acceptă schim
barea ca pe un rău necesar, iar spiritul 
critic este modalitatea de a face 
acceptabilă această schimbare, de a arăta 
nu doar ceea ce este rău, ci și ceea ce este 
bun în ea”, a spus Sorin Mitu în 
alocuțiunea sa. Câteva aprecieri a rostit 
și conferențiarul Valentin Orga, editorul 
cărții. Lucrarea analizează modul în care 
s-a născut și s-a manifestat conservatoris
mul în toată societatea românească, de la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea până la 
1868. Sunt abordate o serie de teme care 
au stat în atenția intelectualității 
românești conservatoare, precum prob
lema revoluției sau reformei, sau cea a 
democratizării societății. Partea de 
consistență a volumului este analiza 
scrierilor intelectualilor care au născut 
spiritul critic în cultura română, punând 
în evidență într-o formulă inteligentă și 
abilă ce au preluat aceștia din ideologia 
conservatoare. Deși volumul se 
adresează mai ales specialiștilor în dome
niul istoriei culturii și ideilor politice, 
evenimentul cultural a stârnit interes în 
rândul brădenilor, sala în care s-a 
desfășurat manifestarea fiind ocupată în 
întregime.

Cătălin Rișcuța

Instituția viceprimarului e arun
cată în derizoriu prin jocuri poli

tice de culise care se fac și se 
desfac într-o devălmășie perpe
tuă. Viceprimarii sunt trași pe 
linie moartă prin suspendarea 

atribuțiunilor de serviciu sau sunt 
destituiți prin votul unei majori

tăți conjuncturale.

După „decapitarea” liberalului 
Florin Oancea, schimbat din funcția de 
viceprimar la inițiativa primarului Mir- 
cia Muntean, a venit rândul lui Dan 
Robert, viceprimar al Hunedoarei, să 
fie trecut „în rezervă”. Se află în 
așteptare „mazilirea” viceprimarului 
Corinei Oprișiu și sunt semne evidente 
că nici vicepreședintele Costel Avram 
nu se simte prea bine...

Avram, porta-vocea 
lui Moloț

Peremiștii Hunedoreni au anunțat că 
vor iniția o hotărâre în Consiliul Local Deva 
pentru a readuce în funcția de viceprimar un 
liberal. PRM-iștii intenționează să „ajute” 
prin crearea unei majorități formate din con
silierii PNL și consilierul PRM, Ana Mer- 
mezan. Alianța își propune schimbarea din 
funcție a viceprimarului PD-L, Corina 
Oprișiu. Conform spuselor președintelui 
organizație PRM Hunedoara, Costel Avram, 
primarul Devei ar fi constrâns de Biroul 
Politic Central (BPC) al PNL să instaleze în 
funcția de viceprimar al municipiului un lib
eral. Pentru acesta, primarul ar avea nevoie 
de unsprezece voturi.

„Când a fost vorba de aceeași 
problemă la Petrila și Mircia Muntean era 
președintele organizației județene PNL m-a 
sunat ca să formăm o majoritate. în acest 
caz mi se pare corect să acționez la fel. De 
aceea Ana Mcrmezan își va da votul pentru 
schimbarea viceprimarului”, a declarat Cos
tel Avram.

Primarul Devei nu 
crede în „ajutorul” 
peremist

Problema peremistului Avram e aceea 
că oferă servicii pe care nu i le-a cerut ni
meni și nici nu există semnale că ar avea 
cineva nevoie de ajutorul său. Primarul Mir
cia Muntean spune că dacă trebuie schimbat 
un viceprimar în județ, atunci acela este 
Costel Avram. „Nu există astfel de con
strângeri în PNL și dacă ar exista aș pleca 
imediat pentru că m-ar deranja o astfel de 
abordare. Este vorba doar de o întruchipare 
a visurilor frumoase a lui Costel Avram care 
simte că i se clatină scaunul. în Biroul 
Politic Național al PNL se discută de fiecare 
dată schimbarea lui Costel Avram, nu a vi
ceprimarului PD-L. Noi nu avem majoritate 

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.

pentru schimbarea viceprimarului, iar 
doamna Mermezan votează așa cum îi 
spune Moloț”, a declarat Mircia Muntean, 
primarul municipiului Deva.

Debarcarea 
viceprimarului 
Hunedoarei

Astăzi, în Consiliul Local Hunedoara 
se va decide schimbarea din funcție a vi
ceprimarului liberal Dan Robert. Proiectul 
este inițiat de consilierii PSD, PC și cei ai 
PD-L. Inițiatorii proiectului își susțin de
mersul prin faptul că Robert are doar un rol 
decorativ în executivul primăriei, fiind tras 
pe linie moartă de colegul său de partid, pri
marul Ovidiu Hada.

Nicolae Grecu
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Furt din supermarket

Duminică seara, Poliția 
Municipiului Deva a fost 
sesizată de personalul unui su
permarket din localitate cu 
privire la faptul că agenții de 
pază au surprins în flagrant pe 
un bărbat în timp ce încerca să 
iasă din magazin cu bunuri 
fără a le achita contraval
oarea.

Polițiștii care s-au de
plasat la fața locului l-au iden
tificat pe ADRIAN M., de 40 
ani, din comuna Plugari, 
județul Iași, asupra căruia au 
fost găsite bunurile sustrase. 
Prejudiciul creat, în valoare de 
peste 118 lei, a fost recuperat 
în totalitate și restituit părții 
vătămate, în cauză fiind în
tocmit dosar de cercetare 
penală sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat.

Lat în mijlocul drumului

Un șofer din Brad 
(N1COLAE H„ de 25 ani) a 
accidentat mortal un bărbat de 
56 de ani. Tragedia s-a întâm
plat, duminică seara pe un 
drum de pe raza localității Bu
curești. Victima se afla întinsă 
pe partea carosabilă. Polițiștii 
cercetează cazul pentru a afla 
care sunt împrejurările în care 
omul zăcea în toiul nopții lat 
în mijlocul drumului.

Mașină în flăcări

Ieri dimineață, în jurul 
orei 01:37, ALEXANDRU 
D., de 25 de ani, din Deva, în 
timp ce conducea un autotur
ism pe DJ 761, între 
localitățile Bârsău - Bălata, nu 
a adaptat viteza la condițiile 
de carosabil umed și a intrat 
în derapaj, lovind un cap de 
pod.

După producerea im
pactului, autoturismul a luat 
foc, fiind stins de către 
lucrătorii din cadrul I.S.U. 
Hunedoara.

în urma accidentului a 
rezultat rănirea ușoară 
a conducătorului auto.

Zăpadăni Parâng
Pentru iubitorii muntelui, luna mai a venit...cu zăpadă. In masivul Parâng stratul de omăt 
măsura, ieri dimineață, circa cinci centimetri. La altitudinea de 1.500 de metri, însă, stratul 
de zăpadă era de 20 de centimetri Potrivit reprezentanților Serviciului Salvamont, zăpadă 
nu va rezista foarte mult pe pârtii, deoarece temperaturile de afară sunt destul de ridicate.

Mineri pregătesc o nouă mineriadă
O sută de mineri de la exploa
tările miniere de cărbune din 
Valea Jiului vor lua parte la 

mitingul de protest, programat 
de marile centrale sindicale pe 
19 mai, la București. Aceștia 

sunt nemulțumiți de reducerea 
pensiilor cu 15 de procente și 

vor merge cu trenurile în Capi
tală pentru a protesta alături 
de mineri din întreaga țară.

Surse din rândul minerilor susțin 
că nu doar la București vor avea loc 
mișcări de protest. Zeci de mineri vor 
protesta, miercuri, și la Lupeni, în semn 
de solidaritatea cu colegii din țară.

Liderii de sindicat spun că nu au

Studenții au protestat Ia Petroșani
Aproximativ 50 de studenți din 

cadrul Universității din Petroșani au 
protestat, ieri, în centrul orașului, 
nemulțumiți de reforma propusă de 
Ministrul Educației.

Liga Studenților din Petroșani a 
protestat împotriva scumpirii chiriei în 
căminele Universității și mărirea taxei 
de școlarizare cu 40 la sută.

Prinși băuți la volan
Polițiștii surprind, tot mai des, 
șoferi în stare de ebrietate con

ducând mașini pe drumurile 
publice. în acest sfârșit de săp

tămână două persoane s-au 
ales cu dosar penal pentru 

conducerea unui autovehicul 
sub influența băuturilor alcoo

lice. „ Cel mai tare din par
care ” a fost un bărbat din

Călan care, beat fiind, a pornit 
hoinar pe drumuri cu o ma

șină furată.

Duminică dimineața, puțin 
peste ora trei, DANIEL H., de 24 
ani, din municipiul Deva, a fost de
pistat de polițiști în timp ce con
ducea un autoturism pe str. Mihai 
Eminescu după ce a consumat 
băuturi alcoolice. Conducătorul 
auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fiind de 0,65 mg/ 

primit nicio informare oficială referi
toare la o posibilă scădere a salariilor 
minerilor, arătând însă că minele din 
cadrul Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani sunt incluse deja într-un pro
gram de restructurare și reducere a 
cheltuielilor pe anul 2010.

Prioritar pentru acest an este in
cluderea CNH Petroșani în cadrul 
Companiei Hidroenergetica, din care 
mai fac parte termocentralele de la 
Mintia-Deva, Paroșeni, dar și o serie de 
hidrocentrale printre care Hidroelec
trica Hațeg.

în prezent, minerii din Valea Jiului 
lucrează în baza contractului colectiv 
de muncă pe anul trecut, valabilitatea 
documentului fiind prelungită, printr- 
un act adițional, până la data de 1 iunie.

Andreea Lazăr

Manifestările studenților vor continua 
miercuri, când aceștia vor protesta 
alături de pensionari. Potrivit 
reprezentanților Ligii Studenților, în 
cazul în care acțiunile lor nu vor avea 
un ecou pozitiv la București, studenții 
vor pomi spre Capitală, copiind mod
elul mineriadelor.

(A.L.)

1 alcool pur în aerul expirat și a fost 
condus la Spitalul Județean Hune
doara - Deva, unde i s-au recoltat 
două probe biologice de sânge. în 
cauză s-a întocmit dosar de cerc
etare penală pentru conducerea au
toturismului sub influența băuturilor 
alcoolice.

Un alt șofer beat, de această 
dată din Călan, care conducea un 
autoturism pe DJ 687, din direcția 
Călan - Hunedoara, a trecut de 
pasajul suprateran peste calea ferată 
din zona Strei după care a pierdut 
controlul volanului și a intrat cu 
mașina în șanțul din partea dreaptă 
a direcției sale de mers. în urma 
investigațiilor efectuate, polițiștii au 
stabilit faptul că bărbatul nu poseda 
permis de conducere iar autoturis
mul implicat în accident a fost sus
tras de pe strada 1 Mai din Călan, 
unde se afla parcat cu cheile în con
tact și motorul oprit.

Protest la Cadastru
Salariații Oficiului Județean 

de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Hunedoara au de
clanșat un protest spontan, în 
data 17 mai 2010, refuzând 

să desfășoare activitățile nor
male de relații cu publicul.

în acest protest au fost antrenați 
majoritatea angajaților OJCPI Hune
doara - 82 persoane (incluzând cele 
6 birouri teritoriale de carte 
funciară). Motivele invocate de 
salariați pentru care aceștia au 
declanșat protestul sunt: reducerea

Așii în aruncarea săgeților 
s-au întrecut la Deva

Cei mai buni jucători de 
Darts din vestul țării s-au în
trecut sâmbătă la Deva. La 

concurs s-au strâns peste pa
truzeci de participanți din Ti
mișoara, Cluj, Lugoj, Arad, 

Reghin și Deva. Competiția a 
fost organizată de Asociația 
Sportivă Darts Club Banat 

Crișana din Timișoara și s-a 
desfășurat în complexul co

mercial Deva Mail.

Cei 42 de jucători s-au întrecut 
în Darts 501-double out pe șinta 
clasică din plută. Câștigătorii au 
primit diplome, medalii și premii în 
bani. în paralel s-a defășurat și con
cursul Lucky Loser, care a oferit 
șansa primilor concurenți 
descalificați ai competiției să-și 

reală a salariilor cu 55-60% și fapt_ ' 
că încadrarea în noua grilă 
salarizare creează inechități între 
salariații cu studii superioare care 
prestează aceeași muncă, unii dintre 
aceștia fiind încadrați doar pe funcții 
cu nivel mediu de studii ca urmare a 
aplicării Ordinului S/109/06.05.2010 
al MAI.

Prefectul Attila Dezsi, le-a re
comandat greviștilor să uzeze de 
căilor legale de contestare și a promis 
să transmită doleanțele protestatarilor 
la Ministerului Administrației și In
ternelor.

(A.L.)

demonstreze în continuare abilitățile. 
Și câștigătorii acestui concurs au fo’’ 
premiați. De asemenea a fost 
organizată o tombolă, iar premiile 
puse la bătaie au fost echipamente 
profesionale de darts. „Am ales să 
organizăm această competiție la 
Deva din două motive: Deva este o 
zonă nouă în Darts și avem speranța 
că acest sport va prinde rădăcini în 
rândul tinerilor de aici și al doilea 
motiv este că dorim să creăm un nu
cleu de legătură între zona Cluj-Sibiu 
și Timișoara-Arad. Ce pot să vă spun 
este că acest sport crează dependență 
și îi avertizez pe toți cei care 
intenționază să îl practice”, a spus 
Tiberiu Moescu, organizatorul 
competiției și în același timp 
câștigătorul concursului „Cupa 
Devei” la Darts.

Irina A'ăstase



Ig Sindicatele și patronatele cer Guvernului redactarea 
unei noi scrisori către Fondul Monetar Internațional 
(FMI), în care să fie consemnate măsurile propuse de ele, 
nefiind de acord cu reducerea salariilor și a pensiilor.

Bugetul municipiului Orăștie
e boicotat de PRM
Peremistul Constantin Stoica 

susține că bugetul local al mu
nicipiului Orăștie s-a votat ile

gal. Consilierul PRM din 
Orăștie a sesizat Instituția Pre
fectului Hunedoara. Primarul 
Alexandru Munteanu spune că 

Stoica vorbește doar ca să se 
afle în treabă.

Conform spuselor lui Constan
tin Stoica în bugetul pe 2010 era 
prevăzută alocarea unor sume de 
bani către două cluburi private 
aparținând unor consilieri locali. în 
opinia lui Stoica au virat, prin votul 
lor, bani publici spre preocupările 
lor private.

Peremișii acuză

Club Sportiv Dacicus Orăștie 
este „patronat” de consilierul PD- 
L Nicolae Iordăchescu. în Orăștie 
funcționează un alt club de tenis 
condus de cnsilierul PSD Adinei 
Botescu.

Aceste cluburi au beneficiat de 
susținere financiară din partea Con
siliului Local, la alcătuirea bugetu
lui.

Constantin Stoica susține că 
proiectul de buget nu ar fi putut 
trece fără voturile celor doi con
silieri, drept pentru care aceștia au 
votat pentru alocarea de fonduri 

către cluburile proprii.
Clubului Dacicus Orăștie i-au 

fost alocați peste 100.000 lei, iar 
clubul de tenis a primit 15.000 lei.

„Bugetul local al Orăștiei a tre
cut datorită unor ilegalități. Cluburi 
private ale unor consilieri au primit 
bani de la Consiliul Local. Aceștia 
au votat deși nu au avut voie. în 
acest caz trebuiau să se abțină. 
Aștept răspuns de la Prefectură pen
tru sesizarea care am depus-o”, 
declară Constantin Stoica, consilier 
local PRM Orăștie, în cadrul unei 
conferințe de presă organizată, ieri, 
la sediul PRM Hunedoara.

Cluburile sportive 
nu sunt afaceri 
private ale aleșilor

De cealaltă parte, primarul 
Alexandru Munteanu susține că nu 
este vorba de nimic ilegal sau de 
afaceri necurate u bani publici.

Cele două cluburi sportive nu

. -a!

sunt afaceri private ale aleșilor lo
cali, acolo se derulează activități de 
larg interes comunitar în care sunt 
pregătiți sportivi de valoare și nu se 
poate vorbi despre bani care ajung 
în conturile consilierilor.

„Oricine are dreptul să 
vorbească. Noi nu am făcut nimic 
ilegal. Avem un secretar care 

verifică legalitatea hotărârilor. Nu 
facem așa de capul nostru. Acestea 
sunt vorbe aruncate așa ca să se afle 
în treabă”, a declarat Alexandru 
Munteanu, primarul municipiului 
Orăștie.

Irina Năstase

Produsele tradiționale intră în lumea 
oună a comerțului

Valea Jiului nu va rămâne
fara apa potabila

Supermarketurile și hipermar- 
keturile vor amenaja spații co- 

erciale în care vor fi expuse 
produse tradiționale româ
nești Această soluție a fost 
adoptată în urma discuțiilor 
purtate la nivel central între 
conducerea Autorității Națio
nale Sanitar Veterinare și re

prezentanții marilor lanțuri de 
magazine.

Potrivit declarațiilor făcute de 
Mihail Rudeanu, șeful Direcției 
Sanitar Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor (DSVSA) 
'Junedoara, inițiativa este una bună 
însă mai trebuie așteptat o vremea 
până când vor fi transmise 
modalitățile de aplicare a acestui 
proiect.

„Mulți dintre cei care produc 
aceste specialități tradiționale le 
vând în piețe sau zone cu desfacere 
limitată. Ideea vine și în sprijinul 
marilor magazine care își 
diversifică astfel gama de produse 
oferite spre vânzare. Aceste produse 
sunt foarte apreciate de către con
sumatori, dovadă fiind și succesul 
acțiunii pe care am realizat-o 
săptămâna trecută în colaborare cu 
primăria din Vulcan, în cadrul 
căreia au prezentat produse 
tradiționale șapte firme de profil din 
zona Văii Jiului. Dintre produsele 
expuse s-au remarcat sloiul Mon

tana și brânza de oaie „Burebista”, 
spune Rudeanu.

Originalitatea face 
diferența

Potrivit evidențelor aflate la 
Direcția pentru Agricultură și Dez
voltare Rurală Hunedoara, în județ 
au fost omologate până în prezent 
36 de produse tradiționale, dintre 
care 33 sunt produse din came, 
două sunt produse lactate și un pro
dus e de patiserie. Cel mai mare 
producător de produse din came 
este firma Lorialba Brad, care a și 
omologat un număr de 23 de pro
duse. Printre acestea se numără: 
câmați „Alpin”, câmăciori de Brad, 
slănină țărănească, salam,,Zarand”, 
maioș de casă, drob de porc, gușă 
țărănească, salam de casă 
„Tomești”.

De asemenea, dintre produsele 
tradiționale omologate nu puteau 
lipsi virșli „de Brad” sau „de Sălaș”. 
Zona Văii Jiului este reprezentată și 
de alte specialități preparate din 
came precum cârnații „Parâng” și 
salamul „Valea Jiului”.

Produsele de patiserie sunt 
reprezentate de plăcinta tradițională 
cu cartofi și brânză din Dealu Babii, 
iar la capitolul lactate se înscrie și 
cașcavalul „la Vața”.

Condiția pentru ca un produs să 
fie omologat ca o marcă tradițională 
este să cuprindă un element de orig
inalitate, fie în modul de producere, 
fie în ingredientele conținute. 
Rămâne de văzut dacă și cei care 
produc aceste specialități vor dori să 
le vândă prin intermediul supermar- 
keturilor.

Cătălin Rișcuța

Zvonul potrivit căruia locui
torii din Valea Jiului ar fi pe 
punctul de a rămâne fără 
apă la robinete a fost infir

mat, ieri, de vicepreședintele 
consiliului Județean, Costel 

Avram. încurcăturile au apă
rut după ce Apa Serv S.A, so

cietate responsabilă cu 
distribuția și furnizarea apei 
potabile, a fost declarată în 

insolvență de Tribunalul 
Hunedoara.

SC. Apa Serv S.A are datorii de 
peste 180 de miliarde de lei vechi 
către Direcția Generală de Finanțe 
Publice drept pentru care s-a cerut 
declanșarea procedurii de insolvență 
a societății. în acest caz locuitorii din 
Valea Jiului ar fi rămas fără apă 
potabilă la robinet. Decizia Tri
bunalului Hunedoara a fost atacată la 
Curtea de Apel Alba lulia de către 

ANUNȚ PUBLIC
CREȚ ANGELA RODICA, cu domiciliul în localitatea Bălata, nr.82, 

comuna Șoimuș, județul Hunedoara, anunță elaborarea primei versiuni a plan- 
ului/programului PUZ - “Amenajare pensiune turistică” în localitatea Bălata, 
nr.82, comuna Șoimuș, jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pen
tru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la 
sediul APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 
16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, str. Amurgului, nr. 1, jud.Timiș în termen de 18 zile calendaristice 
de la data prezentului anunț.

reprezentanții Consiliului Județean 
Hunedoara astfel că procedura de 
insolvență a fost blocată, iar 
furnizarea de apă către locuitorii din 
Valea Jiului nu va fi sistată.

SC. Apa Serv S.A a fost divizată 
printr-o hotărâre a Consiliului 
Județean Hunedoara, în două 
societăți în SC Apa Serv Valea Jiului 
SA Petroșani și SC Nova Serv Valea 
Jiului SRL Petroșani. Prin acest 
proiect se urmărește extinderea 
rețelelor de apă și canalizare în toate 
localitățile din Vale.

„Prin divizarea societății am 
urmărit redresarea acesteia, care 
(făcând abstracție de datoriile acu
mulate până în decembrie anul tre
cut) la momentul actual este pe 
profit, ceea ce demonstrează că actu
ala conducere a avut un management 
bun. Este bine că s-a rezolvat prob
lema furnizării de apă potabilă către 
locuitorii din Valea Jiului”, a declarat 
Costel Avram, vicepreședintele Con
siliului Județean Hunedoara.

Irina Năstase
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Don Negru este tun înfocat A'7DC
Dini \egru este una dintre vedetele fane *C7iK cure au fost prezente duminică seară la 
megii-concertnl din Uiiciirești. îngust Yonng, chitaristul îmbrăcat școlărește e unul din 
putinii muzicieni eare tni-au insolit viata, li ascultam oriunde, oricând. I’e la 14 ani ani 
eonvins-o pe btinica să-mi croșeteze un pulover pe eare să serie. t(7D( \u i-a ieșit deloe 
fulgerul dar ce mai conta", spune prezentatorul tv.

Trupa Urma va concerta 
la Ciuc Summer Fest

Trupa Urma va concerta, pe 17 
iulie, la Ciuc Summer Fest, care se 
desfășoară pe Stadionul de Atletism 
"lolanda Balaș Soter" din București, 
în perioada 16-18 iulie, informează 
organizatorii, Emagic.

Urma este o trupă de alternative 
acoustic înființată în 2003. Albumul 
de debut al trupei, "Nomad Rhymes", 
este un amestec acustic de chitară, 
flaut și percuție. în 2005, trupa a 
lansat albumul "Anger as a Gift", 
acesta fiind urmat, în 2007, de cel de
al treilea material discografic, "Trend 
Off’.

Urma a revenit pe scenă după o 
pauză de aproape trei ani, într-o nouă 
componență: Mani Guțău (versuri și 
chitară), Catrinel Bejenariu (versuri),

Liviu Vârciu își pierde 
din farmec

Speculațiile păreau să capete 
consistență după ce starul s-a dus la 
ziua fiicei sale. I-a dăruit micuței de 
opt ani un lănțișor de aur și a achitat 
petrecerea organizată pentru ea. Dar 

atât. „Venirea lui Liviu la Arad a emoționat-o la maximum pe Carmina. Normal, nu îl 
mai văzuse de aproape doi ani și jumătate. A venit de la București împreună cu un pri
eten și cu soția acestuia. Noaptea a dormit la motelul Rouă, din Arad.”, a spus Ra
mona.

Fosta iubită a actorului a explicat și de ce nu mai există șanse de împăcare: ea 
are o relație serioasă și nu-și dorește de la Liviu decât să-și facă datoria de tată. în rest, 
nu mai simte vreo atracție pentru el. Cu siguranță însă, sunt destule alte femei care 
abia așteaptă să aibă șansa de a se cupla cu starul autohton!

Liz Harley și Hugh Grant 
sunt foarte buni prieteni

Liz Hurley recunoaște că Hugh 
Grant a rămas numărul unu în sufletul ei, 
potrivit dailymail.co.uk.

într-un interviu actrița, acum fe
meie de afaceri, e de părere că Grant o 
înțelege mai bine decât oricine. Actrița 
în vârstă de 44 de ani dezvăluie că Grant 
are un dormitor în casa ei chiar dacă ea 
s-a recăsătorit.

Hurley, care s-a măritat cu miliar
darul indian Arun Nayar în 2007, a de
clarat: "Cel mai bun prieten al meu este 
l-lucrh fii Arun discut mai mult nrob- 

Sorin Erhan (chitară bass), Dominic 
Csergo (tobe) , Jimmy Cserkesz 
(chitară), Luis Angel Palomino (sax
ofon, flaut) și Ati Panaitescu 
(percuție).

Ciuc Summer Fest va avea loc 
în zilele de 16, 17 și 18 iulie, pe Sta
dionul de Atletism "lolanda Balaș 
Soter" din București, headlinerii fes
tivalului fiind Faithless (16 iulie), 
Pink Martini (17 iulie) și Gary Moore 
(18 iulie). Biletele pentru fiecare zi a 
festivalului pot fi achiziționate on
line, de pe www.myticket.ro și din 
rețeaua magazinelor Diverta, la 
diferite categorii de preț, în funcție de 
distanța față de scenă: 90 lei, 160 lei 
și 220 lei.

Se spune că un copil sudează 
un cuplu, dar pentru Liviu 
Vârciu și Ramona Teiceanu 
nu a fost așa. Acum, când 

fostul cântăreț transformat 
în actor de telenovele a 

rămas liber, mulți credeau că 
mai este o șansă de împăcare 
cu mama fetiței lui. Insă Ra

mona spune că nici nu se 
gândește la asta.

leme de afaceri. Sora mea Katie este 
confidenta mea. Dar este o parte din 
viața mea pe care nici Arun și nici Katie 
nu o înțeleg, e vorba de o parte din cari
era mea și un alt nivel emoțional pe care 
doar Hugh este capabil să-l înțeleagă, 
suntem prieteni de 24 de ani și asta nu 
poate să nu însemne nimic " a declarat 
Liz.

Hurley se ocupă de afacerea ei cu 
bikini și este în continuare model. Are o 
casă în valoare de 2,7 milioane de dolari 
în Gloucestershire și încă una în Chelsea.

Michael Douglas a fost copleșit de dragostea 
pentru Catherine Zeta Jones
Iubirea l-a luat prin surprin
dere și pe Michael Douglas 

atunci când în viața lui a apă
rut Catherine Zeta Jones.

„A fost o surpriză fantastică. îmi 
mergea bine de ceva vreme ca bărbat 
singur și apoi am fost doborât. Am fost 
copleșit de Catherine”, a mărturisit 
starul.

în ceea ce privește reușita din viața 
lor de cuplu, actorul crede că ea se 
datorează faptului că amândoi încearcă 
să fie pe placul celuilalt. •

„Nu doare să fiți drăguți unul cu 
celălalt. Adeseori noi ne dăm silința mai 
mult cu străinii decât cu oamenii 
apropiați nouă. Există între noi un re
spect mutual și un dezvoltat simț al 
umorului”, a completat vedeta, care 
este cu 25 de ani mai în vârstă decât 
actrița galeză.

David Walliams și Lara Stone s-au căsătorit

Ronnie James
Dio a murit

Muzica heavy metal este în 
doliu. Una dintre vocile sale de 
excepție a tăcut pentru totdeauna. 
Ronnie James Dio a pierdut lupta cu 
cancerul la stomac, la 67 de ani.

Starul a anunțat în noiembrie 
2009 că suferă de crunta maladie. 
Dar, acum două luni, a declarat că tu
moarea s-a micșorat și că el și-a redus 
vizitele la doctor. Mai mult, el 
intenționa să ia parte la un turneu eu
ropean de vară, cu trupa sa, Heaven & 
Hell.Recent, formația și-a anulat 
spectacolele, din cauza bolii 
cântărețului.

Duminică, soția lui Ronnie Lee 
Dio, pe numele său adevărat Ronald 
James Padavona, a anunțat că solistul 
a pierdut bătălia cu cancerul la ora 
7.45. Dispariția muzicianului care a 
activat, pe lângă Black Sabbath și 
Heaven & Hell, în Elf, Rainbow și în 
propria sa trupă, Dio, lasă un mare gol 
în sufletele fanilor.

Dragostea nu are preț pen
tru David Walliams. Vedeta 

tv și iubita lui, superntodelul 
Lara Stone, și-au spus „Da” 
în cursul zilei de duminică, 

în cadrul unei ceremonii 
somptuoase, în Londra.

Printre invitați s-au numărat 
vedete care mai de care mai ele
gante, precum Geri Halliwell, Sir 
Elton John, Tom Ford, Noel Gal
lagher sau Russell Brand.

Eva Longoria a uimit 
prin apariția sa la Cannes

Fără discuție, prezența Evei 
Longoria la Cannes a fost ea 
însăși un spectacol în marele 
show al Festivalului de Film. 
Iar ca să fie sigură de reușită, 
actrița din „Neveste disperate” 

a pus la bătaie 
„artileria grea

Soția baschetbalistului Tony 
Parker a punctat decisiv și în a^oua 
apariție pe covorul roșu, alegând să 
poarte o rochie destul de 
transparentă. Și atât de strâmtă, încât 
sânul stâng al divei s-a revoltat și a 
fost cât pe ce să își scoată nasul afară. 
Dar nu a reușit complet - deși rotun
jimile s-au ivit, proeminente, 
atrăgând privirea bărbaților.

Nu doar bustul a fost punctul 
forte al vedetei. Admirându-i 
curbele, privirea se oprea indiscutabil 
asupra șoldurilor. Și asta pentru că, 
prin materialul rochiei, fesele actriței 
se zăreau perfect conturate. între
barea care se află acum pe buzele 
multor bărbați este dacă Eva chiar 
purta chiloței, sau renunțase la ei, 
cum a făcut și cu sutienul? Fiecare 
poate să își închipuie ce vrea.

Nu au lipsit nici momentele 
comice. Cel care s-a ocupat de asta 
a fost Matt Lucas, partenerul lui 
Walliams din „Little Britain”, care 
a venit îmbrăcat precum personajul 
lui.

„Toată atmosfera a fost 
adorabilă și strălucitoare. Nu am 
văzut niciodată atât de mup’ 
trandafiri albi, erau cu sutele și nu 
am fost niciodată la o petrecere atât 
de frumoasă. A fost perfectă de la 
început până la sfârșit”, a declarat 
Ronnie Corbett.

dailymail.co.uk
http://www.myticket.ro
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Povești vânătorești din ținutul
zimbrilor

Spre deosebire de vânătorii 
obișnuiți care sunt tentați să 
exagereze atunci când refac 
poveștile prin cătarea puștii, 
âțiva vânători de la Hațeg vor 

să afle lumea cum nu pot ei să 
mpuște nimic. Ei spun că șefii 
A K')ciație Vulturul Deva le-au 
uat banii și bucuria de a vâna.

O parte dintre vânătorii înscriși în 
asociația Vulturul Deva susțin că au 
ost trași pe sfoară de șefii asociație. 
)amenii spun că au plătit cotizația dar 
u au primit permisele de membru 
ânător. De asemenea, ei acuza faptul 
? Pmdul lor de vânătoare este pustiu și 
v .uefinut. Hrănitorile sunt distruse 
ir hrană pentru vânat se pune doar în 
criptele asociație și în câteva puncte în 
are nu vânează numai boșii. De partea 
ealaltă, șefii asociației 
cuzațiile și spun că ele sunt 
ovești vânătorești.

resping 
doar

Pușca și cureaua 
lată, ce vânat 
era odată...

Liviu Rădoni povestește că, anul 
ecut, a convins 24 de camarazi de 
rme să se înscrie ca vânători la Vultu- 
ul, o asociație nou înființată care a 
bținut fondul cinegetic din „rezervația 
' nbrii de la Hațeg”, ldeea era că, 
imu din Hațeg, le va fi mai l-a 
idemână să vâneze în pădurile din 
propiere. După primele partide de 
ânătoare și-au dat seama că în fondul 
>r cinegetic nu prea există vânat, „l-am 
onvins pe colegii mei să se înscrie în 
ceasta asociație și acum mă simt vino- 
at față de ei pentru că, la fel ca și mine, 
u plătit 1.000 de lei și nu s-au ales cu 
imic. în gestiunea fondului de 
ânătoare figurează 30 de cerbi lopătari

17 cerbi comuni, însă în realitate nu 
xistă nici urmă de cerb în zonă. La 
ânătorile la care eu am participat nu s- 
u înregistrat toate piesele împușcate, 
ir unele au fost duse în altă parte fără 
^Jumente de transport. Și pentru că nu 
rea există vânat, s-au împușcat și piese 
îai mici din cele pentru regenerare”, 
e-a declarat Liviu Rădoni. Potrivit 

1

Hrănitorile pentru animale sunt degradate în proporție,de 95 %, 
potrivit documentelor întocmite de silvicultori și vânători

spuselor sale, există un grup de 20-22 
de vânători nemulțumiți care cer 
socoteală președintelui Asociație Vul
turul Deva.

Foc de voie

Președintele Asociație Vulturul 
Deva, Florea Costache, spune că 
Rădoni bate câmpii. „Oamenii care 
sunt la mine sunt plătitori de cotizație, 
au 'carnete, au tot. Iar fondul de 
vânătoare e așa cum este... Nu pot eu 
să adun mai mult vânat. Liviu Rădoni 
a fost la noi și a vânat dacă a vrut să 
vâneze. Nu pot să îl duc eu cu forța în 
fond, la vânătoare. Sunt niște reguli la 
noi... Și apoi, legat de afirmația că ar 
fi convins vânători să se înscrie la Vul
turul, vreau să spun că el nu a adus pe 
nimeni. El a vorbit cu câțiva vânători și 
le-a spus că este o asociație acolo și oa
menii au venit. Asociația are un statut. 
Eu n-am cerut nimănui cotizație înainte 
ca fiecare să ia act de statutul Asociației 
cine a vrut să vină a semnat. Oamenii 
sunt asociați, nu sunt angajații mei”, 
declară Florea Costache. Potrivit 
declarațiilor făcute de președinte, în 
asociație sunt 35- 40 de vânători și nu 
există un grup de nemulțumiți cum 
pretinde Rădoni.

Glonț spre Minister

Liviu Rădoni a reclamat 
„abuzurile și funcționarea defectuoasă 
a Vulturului la ITRSV Timișoara, 
instituție cu atribuțiuni de control în 
materie de activități de vânătoare 
sportivă. Alexandru Ioani, inspector în

cadrul ITRSV Hunedoara - Deva, 
declară că Asociația Vulturul respectă 
legea și că nu au fost constate abateri 
de la normele de funcționare la această 
asociație. Ioani admite că pe acel fond 
de vânătoare nu prea este vânat din 
cauza faptului că pădurea este în 
apropierea unui poligon în care se dis
truge periodic muniție. „Vânătorii și 
Primăria trebuie să găsească o soluție 
împreună. Am înțeles ă există un dialog 
între părți”, spune inspectorul Alexan
dru Ioani.

Liviu Rădoni este nemulțumit de 
concluziile puse la petiția sa și spune 
că, în câteva zile, se va'„înființa” la 
Ministerul Mediului pentru a cere o 
dreaptă judecată.

Alexandru Avram
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Premieră controversată în lumea creștină.Dioceza episcopală din Los Angeles a hiro
tonisit prima fenteie-episcop lesbiană. în fața a peste 3000 de credincioși, Mary Dou
glas Glasspool a fost unsă episcop. Este o performanță care are toate șansele să
dinamiteze și mai mult relațiile tensionate dintre liberalii și conservatorii religioși din
sânul Bisericii Anglicane.

Premieră controversată în lumea creștină.Dioceza episcopală din Los Angeles a hiro
tonisit prima fenteie-episcop lesbiană. în fața a peste 3000 de credincioși, Mary Dou
glas Glasspool a fost unsă episcop. Este o performanță care are toate șansele să 
dinamiteze și mai mult relațiile tensionate dintre liberalii și conservatorii religioși din 
sânul Bisericii Anglicane.
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Asigurarea obligatorie a locuințelor 
ar putea începe de la 1 iulie Ungaria e sub apă

Prima poliță de asigurare oblig
atorie a locuințelor ar putea fi emisă 
în luna iulie. Demersul este 
condiționat însă de semnarea con
tractului de reasigurare, după cum a 
declarat, luni. Radu Mustățea, mem
bru în Consiliul de Administrație al 
Pool-ului de Asigurare împotriva 
Dezastrelor (PAID).

"Este posibil ca PAID să emită 
prima poliță în luna iulie, probabil cu 
1 iulie. Totuși, emiterea primei polițe 
este condiționată de încheierea con
tractului de reasigurare, care deja a 
fost creionat în linii mari", a spus 
Mustățea, care este directorul general 
al Astra Asigurări.

Societatea care va emite polițele 
de asigurare obligatorie a locuinței a 
fost înființată în septembrie 2009, 
când 13 asigurători au semnat actele 
de constituire a Pool-ului, aportul 
acestora la capitalul social al 
asigurătorului fiind de 4,545 mil
ioane de euro (19,34 milioane lei).

Cu o participate de 15% s-au 
înscris Astra, Clal România și 
Groupama Asigurări. ABC Asigurări, 
Ardaf, Carpatica Asig, Certasig, City 
Insurance, Credit Europe Asigurări, 
Euroins (fostă Asitrans), Generali și 
Grawe România s-au înregistrat, 
fiecare, cu o participate de 5,5%.

Legea 260 privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor a fost 
adoptată în noiembrie 2008.

Conform legislației, proprietarii 
de imobile sunt obligați să încheie o

poliță de asigurare, prima fiind 
diferențiată în funcție de tipul de 
locuință, între 10 și 20 de euro. Val
oarea asigurată a unei locuințe nu va 
depăși 20.000 de euro, iar nivelul 
minim se va situa la 10.000 de euro.

Legea 260/2008 nu are nicio 
legătură cu asigurările facultative de 
locuințe. Proprietarii care vor dori să 
își asigure locuințele la valoarea reală 
pot încheia polițe a căror sumă 
asigurată depășește suma de 10.000 
sau 20.000 de euro, în funcție de tipul 
construcției.

Nerespectarea de către per
soanele fizice sau juridice a obligației 
de asigurare a locuințelor constituie 
contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 100 la 500 lei.

Fondul locativ național numără 
peste opt milioane de locuințe.

Autoritățile ungare depun 
eforturi în continuare, împo
triva inundațiilor din anumite 
regiuni ale țării, unde precipi
tațiile abundente și furtunile 

au cauzat pagube 
considerabile.

Până în prezent, circa 2.100 de 
persoane au fost nevoite să-și 
părăsească locuințele. Cele mai multe 
au fost trimise în centre pentru sinistrați 
din nord-estul Ungariei.Aici 1.900 de 
persoane au fost evacuate, unele dintre 
acestea cu bărci pneumatice, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Autorității 
naționale pentru situații de urgență.

Anumite zone din nordul și nord- 
estul țării au fost afectate considerabil 
din cauza inundațiilor produse de râul 
Bodva, care amenință mai multe sate. 
Râul ar putea ieși din matcă în cursul 
zilei, potrivit hidrologilor.

în orașul Miskolc, unde nu
meroase drumuri au fost inundate, 
situația este în continuare critică.

Un bărbat a murit duminică după 
ce un zid îmbibat cu apă s-a prăbușit 
asupra casei sale. Primarul localității a 
declarat starea de urgență la sfârșitul 
săptămânii trecute. Sute de persoane,

O bandă de hoți români „locuia”

inclusiv membri ai gărzii civile și ai 
poliției, au fost mobilizate. Mai multe 
familii au fost evacuate și au fost 
amplasați saci cu nisip pentru a ține 
situația sub control, a afirmat un 
purtător de cuvânt al pompierilor.

în orașul Satoraljaujhely, 400 de 
persoane au trebuit evacuate din 
locuințele lor, a afirmat un oficial local 
al departamentului pentru situații de 
urgență. Ulterior în cursul zilei, 
numărul persoanelor care solicită ajutor 
ar putea crește la 700.

în Budapesta, rafale de vânt de 

circa 100 de kilometri pe oră au scos 
din rădăcină copaci și au blocat traficul 
pe mai multe drumuri principale. Pom
pierii au fost anunțați de 500 de ori în 
privința copacilor căzuți, a liniilor de 
electricitate avariate și pentru a ajuta să 
scoată apa din locuințe cu ajut< ’ 
pompelor, a declarat purtătorul de 
vânt al departamentului pentru situații 
de urgență, Tibor Dobson.

Mai multe trenuri, inclusiv la 
granița Ungariei cu Austria, au în
târzieri din cauza furtunii.

Nu facem copii că nu avem 
cu ce îi crește
Efectele reducerii indemniza
ției pentru creșterea copilului 
nu vor fi vizibile imediat, spun 

sociologii Măsura va avea 
însă consecințe negative asu
pra populației, iar acestea vor 

putea fi resimțite peste 
câțiva ani

"Această măsură poate influența, 
nu- neapărat pe termen scurt. Aceste 
efecte se văd pe termen lung. în gen
eral, aceste măsuri afectează clasa de 
mijloc. Cele mai afectate vor fi femeile 
care sunt active. Acestea vor fi penal
izate", a declarat sociologul Mircea 
Kivu.

Dacă ne referim doar la scăderea 
indemnizației pentru copii, sociologii 
spun că aceasta are efecte minore. însă, 
în întregul ansamblu al situației eco

nomice din acest moment, a calității 
vieții, scăderea acesteia influențează 
natalitatea.

"Unul dintre factorii care 
influențează natalitatea este orizontul 
de speranță. Când decideți să faceți un 
copil, luați în calcul un orizont de 
speranță, adică nu că nu mai faceți copii 
din cauza asta, ci aveți posibilitatea să 
amânați. Decizia asupra amânării este 
unul dintre factorii care duc la scăderea 
natalității", a declarat sociologul Alfred 
Bulai.

Conform ultimului raport al Insti
tutului Național de Statistică (INS), de
clinul demografic a continuat în martie 
2010, iar populația României a scăzut 
cu 5.150 de persoane față de luna 
precedentă. în martie, s-au născut 
18.048 copii (9,9 născuți-vii la 1000 
locuitori), cu 1.630 mai mulți decât în 
luna februarie.

în casele victimelor
O bandă de hoți români a je
fuit casele mai multor familii 
britanice plecate în vacanță și 
a stat în ele mai multe zile, re

latează Daily Express.

Banda era formată din șase 
persoane care au emigrat în Marea 
Britanie în 2009 și au început ime
diat să comită jafuri în Londra și 
Hertfordshire.

Recent, una dintre victime, 
Lynne Martin, s-a întors acasă 
după ce fusese internată în spital. 
Ea și-a găsit locuința distrusă și 
excremente și urină pe 
mobilă.Unul dintre membrii ben
zii, Marin Drăgoi, în vârstă de 41 
de ani, a recunoscut că a jefuit 13 
case, de unde a furat bijuterii, elec- 

trocasnice și antichități. Bărbatul 
este căsătorit și are doi copii la 
București și a fost condamnat 
vineri la trei ani de detenție, din 
care ar putea ispăși numai 
jumătate.

"Este jignitor. Nu îmi vine să 
cred că ar putea ieși peste 18 luni 
pentru ceva atât de îngrozitor. Mi- 
a distrus viața", spune furioasă 
Lynne Martin.

Ea a povestit că a fost nevoită 
să se mute, în urma pagubelor de 
10.000 de lire sterline provocate 
de Drăgoi și de unul dintre com
plicii săi, Petru Iosub, în vârstă de 
31 de ani.

Drăgoi a fost arestat pentru că 
a jefuit o altă proprietate și a fost 
fost pus sub acuzare după ce

testele ADN au dovedit că a fost 
implicat și în alte jafuri.

Iosub a fost condamnat la doi 
ani și jumătate de detenție în man 
tie.
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g Finanțatorul CFR Cluj, Arpad Paszkany, a declarat luni într-o confe
rință de presă că nu se pune problema ca tehnicianul Andrea Mandor- 
lini să plece și a menționat că bugetul de transferuri pentru sezonul 
viitor va fi de aproximativ opt milioane de euro.
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FC Hunedoara și Aurul Brad
nu mai pot fi ajunse
Etapa cu numărul 28 din Liga 
a IV-a Hunedoara a clarificat 
soarta luptei la vârful clasa
mentului. FC Hunedoara nu 

mai poate pierde prima poziție, 
la fel cum nici Aurul Brad nu 
mai poate fi ajunsă și va în

cheia pe locul secund.

Cele două formații au încheiat 
victorioase partidele din etapa de 
sâmbătă. FC Hunedoara nu a mai 
'^pat la fel de bine fără spectatori 
precum a facut-o cu Agrocompany 
Băcia, căreia i-a marcat o căruță de 
goluri. Hunedorenii au câștigat în 
stil italian, dar punctele sunt cele 
care contează și nu spectacolul. Și 
oricum, spectacol pentru cine, dacă 
meciul s-a jucat cu tribunele goale? 
Cum FC Hunedoara are deja locul

întâi în buzunar, la fel și Aurul Brad 
nu mai poate pierde poziția 
secundă. Brădenii au 12 puncte 
avans față de Dacicus Orăștie, care 
are și un meci mai puțin disputat, 
însă nici din punct de vedere 
matematic nimic nu se mai poate 
schimba. Pentru locul trei, e altă 
poveste. Trei formații, care au 
același număr de puncte, se luptă 
pentru ultimul loc de pe podiumul 
Ligii a IV-a. Dacia Orăștie are un 
avantaj față de Minerul Uricani și 
CS Vulcan prin faptul că are de dis
putat o restanță cu Agrocompany 
Băcia, pe care este foarte probabil 
să o și câștige. Minerul Teliuc a ret
rogradat pe ultimul loc din clasa
ment, după ce a pierdut și jocul cu 
Universitatea Petroșani, echipă 
aflată la a doua victorie 
consecutivă.

Rezultate etapa a XXVIII-a
FC Hunedoara - Zarandul Crișcior 1 - 0 
Aurul Brad - Mureșul Brănișca 3-0 
Inter Petrila - Aurul Certej 2-2 
Minerul Uricani - Victoria Călan 2-0 
Minerul Aninoasa - CS Vulcan 1 - 2
Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior 1 - 2 
Minerul Tcliuc-Univ. Petroșani 1 -4 
Agrocompany Băcia - Dacicus Orăștie 
amânat pentru 26 mai

Etapa viitoare
Minerul Tcliuc - Minerul Aninoasa 
CS Vulcan - Inter Petrila
Aurul Certej - Aurul Brad
Mureșul Brănișca - Gloria Geoagiu 
Victoria Călan - FC Hunedoara 
Zarandul Crișcior-Agrocomp. Băcia 
Univ. Petroșani - Dacicus Orăștie 
Metalul Crișcior - Minerul Uricani

Clasament
1 .FC Hunedoara 28 22 4 2 74-15 70
2.Aurul Brad 28 20 2 6 53-27 62
3.Dacicus Orăștie 27 16 2 9 73-50 50
4.CS Vulcan 28 ■ 13 11 4 48-27 50
5.Minerul Uricani 28 15 5 8 46-30 50
6.Minerul Aninoasa 28 11 9 8 45-27 42
7.Victoria Călan 28 11 6 11 55-56 39
8.Inter Petrila 27 11 5 11 43-41 38
9.Zarandul Crișcior 27 8 9 10 39-39 33
10. Metalul Crișcior 28 9 6 13 22-34 33
11. Gloria Geoagiu 27 8 7 12 30-40 31
12. Aurul Certej 28 8 7 13 57-56 31
13. Mureșul Brănișca 27 7 4 16 37-73 25
14. Agrocomp.Băcia 27 7 3 17 42-67 24
15. Univ. Petroșani 28 5 5 18 37-73 20
16. Minerul Teliuc 28 5 5 18 24-70 20

Meci sângeros
Mureșul Deva - Universitatea 
Cluj s-a lăsat cu capete sparte, 
cartonașe roșii și un arbitraj 

contestat vehement de către ju
cătorii gazdelor.

Mateo Bonatti și Bajko Bama au 
v<juns la spital la câteva minute unul 
după celălalt, in minutul 25, la o banală 
minge la mijlocul terenului, cei doi s- 
au lovit cap în cap și au rămas întinși 
pe gazon. Mai repede și-a revenit de-

veanul Bajko Bama, care după ce a 
primit îngrijiri medicale a revenit pe 
teren. Italianul Mateo Bonatti s-a ales 
însă cu un „turban” făcut din pansa
ment colorat în roșu de la sângele care 
șiroia. Clujeanul a ajuns la Urgență, la 
Spitalul Județean Deva, unde medicii i- 
au suturat rana cu câteva copci. între 
timp, Bajko Bama a mai jucat câteva 
minute bune și abia spre finalul primei 
reprize a cerut să fie înlocuit pentru că 
nu mai putea continua. Atacantul 
Mureșului a ajuns și el la spital cu 
aceeași Ambulanță care l-a transportat

Rezultate etapa a XXII-a
Silva Miracol Hărău - Unirea Șoimuș 5-0 
Sprint Luncoiu de Jos - CFR II Simeria 2 - I 
Voința Vălișoara - Santos Boz 1 - 2 
Olimpia Ribița - Unirea Buceș 2 - 1 
Streiul Simeria Veche - Ponorul Vața 0-3 
Recolta Bucureșci și Real Sântandrei au stat

Clasament

pe Bonatti și care s-a reîntors între 
timp. După ce a fost schimbat la propria 
cerere, Bajko s-a așezat pe banca de 
rezerve unde și-a pierdut cunoștința. De 
pe banca de rezerve atacantul adus de 
la Gloria Bistrița a ajuns pe targa 
Salvării și se vedea din tribună că e 
ceva destul de grav, din cauză că 
jucătorul nu avea nici un fel de reacție 
în timp ce era transportat de brancar
dieri. Medicii spun că Bajko Barna a 
suferit o comoție cerebrală și a rămas 
internat în spital, pentru supraveghere 
și investigații amănunțite.

Etapa viitoare
Sprint Luncoiu de Jos - Silva Miracol Hărău 
Unirea Șoimuș - Olimpia Ribița 
Unirea Buceș - Streiul Simeria Veche 
Ponorul Vața - Recolta Bucureșci 
CFR II Simeria - Real Sântandrei

Cupa AJF Hunedoara,
etapa a Il-a

Rezultate etapei a XVIII-a
Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Măgura Pui 2 — 6 
Unirea General Berthelot - Narcisa Sălașu de Sus 3-6 
Retezatul Râu de Mori - Dacia Boșorod 0 - 1
Sargeția Bretea Română - Cema Lunca Cernii 6—4
CS Ghelari - AS Sântămăria Orlea 0-2
Streiul Baru Mare a stat

Clasament

Ponorul Vața penalizare 6 puncte
Streiul Simeria Veche penalizare 3 puncte

1 .Olimpia Ribița 18 15
2.Silva Miracol Hărău 18 14
3.Unirea Buceș 19 10
4.CFR II Simeria 18 10
5.Sprint Luncoiu de Jos 18 8
6.Ponorul Vața 19 10
7.Recolta Bucureșci 18 7
8.Unirea Șoimuș 18 7
9.Real Sântandrei 19 5
10. Santos Boz 20 4
11. Streiul Simeria Veche 18 4
12. Voința Vălișoara 19 3

Voința Vălișoara și Santos Boz stau

1
1

2
3

71-26
63-13

46
43

4 5 57-29 34
2 6 47-31 32
3 7 37-39 27
2 7 36-36 26
4 7 37-43 25
2 9 37-50 23
3 11 29-46 18
3 13 41-70 15
2 12 29-67 11
1 15 29-63 10

Juniorii lui FC Hunedoara au rămas singurii care au maxim de puncte 
după două etape disputate din Cupa Asociației Județene de Fotbal.

FC Hunedoara a trecut en fanfare de juniorii lui Dacicus Orăștie, cu 7 - 
0. Ba mai mult, tinerii fotbaliști hunedoreni sunt singurii care nu au scos până 
acum balonul din propria poartă. Același scor l-a reușit CFR Marmosim Sime
ria în duelul cu Agrocompany Băcia, însă cea mai mare diferență a fost 
înregistrată între cele două școli private de fotbal din Deva. Real Sport a trecut 
de Primavera cu un zdrobitor 11-1. Etapa viitoare va avea loc pe data de 23 
mai.

Rezultate
CFR Simeria - Agrocompany Băcia 7-0 
Dacicus Orăștie - FC Hunedoara 0-7
Real Sport Deva - Primavera Deva 11-1

Clasament
1. FC Hunedoara
2. Real Sport
3. CFR Marmosim
4. Dacicus Orăștie
5. Primavera

Etapa viitoare
Streiul Baru Mare - Sargeția Bretea Română 
Cema Lunca Cernii - Unirea General Berthelot 
Narcisa Sălașu de Sus - CS Ghelari
AS Sântămăria Oriea - Retezatul Râu de Mori 
Dacia Boșorod - Măgura Pui

Ulpia Traiana Sarmizegetusa stă

1.Măgura Pui 16 14 1 1 58-19 43
2.Narcisa Sălașu de Sus 16 11 1 4 39-26 34
3.Retezatul Râu de Mori 16 10 1 5 32-15 31
4.Cema Lunca Cernii 16 8 3 5 41-30 27
5.AS Sântămăria Orlea 16 8 2 6 36-32 26
6.Dacia Boșorod 16 6 3 7 21-26 21
7.Streiul Baru Marc 16 6 2 8 31-29 20
8.Bretea Română 17 5 3 9 38-44 18
9.Ulpia Traiana 17 5 3 9 28-46 18
10. General Berthelot 17 5 0 12 27-53 12
11. CS Ghelari 17 2 1 14 11-42 7

^6. Agrocompany

Etapa viitoare
CFR Marmosim Simeria - Real Sport Deva 
Dacicus Orăștie - Agrocompany Băcia 
FC Hunedoara - Primavera Deva

2 2 0 0 9-0
2 1 0 1 11-3
2 1 0 1 8-3
2 1 0 1 3-8
2 I 0 1 3-12
2 0 0 2 1-9

8
4
4
4
4
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- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei
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- la telefon: 0354/882.100

sau 0354/882.101
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Un film de acțiune, în care Bruce Willis iși demonstrează calitățiile sale 
actoricești interpretând rolul unui agent FBI care, căzut în dizgrație, oco
lește regulile stricte ale Biroului Federal pentru a-l apăra pe Simon, un 
băiețel autist în vârstă de 9 ani care a spart un cod guvernametal conside
rat imposibil de spart. (Antena 1; 20:30; Nume de cod: Mercury)

Dicționar: Foa, Olat, Roit.

( TV^2

s
se

âe

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 
16:00 
17:00 
17:55 
18:30 
19:40 
20:00 
21:10

22:50
22:55

23:50

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

Bhaskar (cngicz serial docu
mentar. 20071 60'
Vedeta familiei (rel.)
Lijiang - orașul istoric 
Giuvaicrul palatului 
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rel.) 
Oamenii Deltei
Rom european
Kronika (magazin cultural) 
Atunci și Acum
Drumul către Africa de Sud
Giuvaierul palatului
Sport
Telejurnal; Meteo
El Greco (italian-franccz-spa- 

nioi dramă, 1966) 90' cu Mei 
Ferrer, Gabriella Giorgelli, 
Mario Fcliciani, Franco Giaco- 
bini
Amintiri din istorie
Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial dc acțiune, 
2003 -11.) cu Michael Gross, 
Richard Biggs, Victor Browne, 
Gladys Jimenez
Oamenii Deltei (film serial do

cumentar, 2010)

07.00

08:05
10:00
10:15

10:45
12:00
12:45
14:30

154)0
I64X)

17:00
18.00

18:10

18:35

I 19:10

21:00
22:00
23:10

Altă viață! (australian serial, 
2001 - 1.)
Comisarul Montalbano
Telejurnal; Sport
Povești din Paris (francez se

rial dc comedie, 2008 - 5.)
întâlnire pc 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Tribuna partidelor parlamen

tare
împreună în Europa
Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 1.)
Asul din mânecă
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (serial dc co

medie, 2008, rel. - 5.)
Miracole (italian serial dc 

dramă, 2007 - 239.) cu Rodolfo 
Baldini, Delia Boccardo, Gior- 
gia Bongianni, Emanuele Bosi
Un prieten de nădejde (italian 

comedic dc familie, 2002) 105' 
cu Lino Banfi, Nino Frassica, 
Rosa Piancta, Edoardo Baietti
D'ale Iu' Mitică (reportaj) 45' 
Ora dc știri (show dc întâlniri) 
Insula comorii (german aven

tură, 2007) 186' cu Tobias Mo
retti, Franțois Goskc, Diane 
Sicmons-Willcms, Andre Hcn- 
nickc

Gol 3 - Finala (german dramă, 2009) cu JJ Fcild

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) J7:0G Pasiune (dramă, 2007) 07:00 Nimeni nu-i perfect (român se-
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii rial dc comedie - 24.)
10:00 în gura presei 10:00 Om sărac, om bogat 09:45 Maria Mercedes 07:30 Pitici și tătici
11:00 Familia Bundy (SUA serial dc 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 11:15 Predestinați (mexican serial, 08 20 Sport cu Florentina

comedie, 1987) 1973, rcl.-3736.) 2009, rel.) 09.4)0 Galileo
12:00 Miami Vice (SUA film serial 13:00 Știrile Pro TV 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30 Vino, mamă, să mă vezi!

dc acțiune, 1994) 14:00 Focul (canadian-român-englez 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:30 Război cu mafia adopțiilor
13:00 Observator film de catastrofă, 2004) 15:15 Rețeta dc ACASĂ 13.4)0 Camera dc râs
14:00 Benny Hill (englez serial, 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:30 Destine furate 14410 Neveste disperate

1969) cu Benny Hill, Henry 1973 -3737.) 16:25 Vremea dc ACASĂ 15:15 Gazdă dc profesie
McGee, Bob Todd, Jackie 17:00 Știrile Pro TV 16:30 Maria Mercedes 16:15 Galileo
Wright 17:45 Happy Hour 17:30 Poveștiri adevărate 17.4)0 Trăsniții

14:30 Comanda la mine (reality 19:00 Știrile Pro TV 18:30 împreună pentru totdeauna 184)0 Focus 18 90'
show, 2010, rcl.) 20:30 îngerii lui Charlie (SUA-ger- 19:30 Cameleonii 19.4)0 Focus Sport

16:00 Observator man acțiune-comedie, 2000) 98' 20:30 Predestinați 19:30 Camera dc râs
17:00 Acces Direct cu Cameron Diaz, Drew Barry- 21:30 Cealaltă față a Analici 20.4)0 Cearta-n bucate
19:00 Observator more, Lucy Liu, Bill Murray 22:30 Poveștiri dc noapte (emisiune 214)0 Curat, murdar?
20:30 Nume de cod: Mercury (SUA 22:15 State dc România (român serial dc divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (serial dc comedie,

film dc acțiune, 1998) cu Bruce de comedic, 2009 - 110.) cu 23:30 India (brazilian-indian film se- 2007 - 50.)
Willis, Alec Baldwin, Miko Hu- Ghcorghc Visu, Carmen Tănasc, rial de aventură, 2009) cu Ju- 23:15 Din lumea dc dincolo (SUA
ghes, Chi McBride Doinita Oancca, Octavian Stru- liana Paes, Rodrigo Lombardi, thriller, 2004) cuAnncHcchc,

23:00 Observator nilă Mârcio Garcia, Tânia Khalil Jonathan LaPaglia, Eva Longo-
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV ria, Kathleen Quinlan

16:55
18:25
20:00
21:40
23:15

12:15
13:50 Paul, mare polițist la mall (comedic, 2009)
15:20 Dc la capăt (comedic, 2008) cu Alba Rohrwachcr 

Fiul mai marc (SUA comedie, 2006) cu Rade Serbcdzija, Shane West 
Ember - Orașul din adâncuri (SUA aventură, 2008) cu Bill Murray 
Hotel pentru căței (SUA comedie, 2009) cu Emma Roberts 
Experiment diabolic (SUA dramă, 2009) cu Nick Cannon 
Gruparea Baadcr Mcinhof (gcrman-franccz-cch dramă, 2008) cu Mar

tina Gcdcck, Johanna Wokalek, Moritz Blcibtrcu, Bruno Ganz

14:15 Zoom în 10 (emisiune dc divertisment)
14 1" Pc locuri, fiți gata, gătiți! (cngicz serial, 1994 - 121.)
15 1" Rebel în California (SUA serial, 2003, rel. - 5.)
16:30 Prietenii tăi (SUA serial dc comedie, 1994, rel. - 15.)
17 Ml Empire Falls (SUA dramă, 2005 - 3.) cu Ed Harris
18:30 Adevărul gol-goluț (cngicz serial dc comedie, 1995 - 9.)
19 00 Rebel în California (SUA serial, 2003 - 6.) cu Peter Gallagher
.’1) "ti Academia dc poliție VII (comedie) cu Michael Winslow, David Graf
22 00 Instinct fatal (comedie) cu Armand Assantc, Sherilyn Fcnn
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva mate și automate i fasonator mecanic (cherestea) 1

Telefon: 0755.999.916
ospătarfchelner) 5 instalator încălzire centrală și gaze 

1

ibsolvent în v.preuni verși tar fără 
itestat prof. 5

recepționer hotel 1

șofer de autoturisme și camionete
2

lăcătuș montator 5

montator subansamble 1
igent contractări și achiziții (brokeri 
nărfuri) 1 tâmplar manual/artizanal I munc.necal.în agricultură 1

igent de curățenie clădiri și mij- 
oace de transport 2

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

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

6
jucătar 3 zidar rosar-tencuitor 6

cameristă hotel 1 Hunedoara
pregătitor piese încălțăminte

22

contabil șef 1

lulgeher (exclusiv restaurator)
2

Telefon: 0755.999.917
șofer autocamion/mașinâ de mare 
tonaj 7 îngrijitor clădiri

croitor 1 zidar rosar-tencuitor 2

consilier financiar-bancar 1 Lupeni
dulgher (exclusiv restaurator)

6 Telefon: 0755.999.919

electricean de întTținere și reparații 
|

barman 1

bucătar 1
electrician in construcții 1

gestionar depozit 1
femeie de servici 1

munc.necal.la demil.clădiri, zidă- 
ne, mozaic, faianța, gresie 4fierar beionist 5

finisor asamblator obiecte din mase 
plastice 1

șofer de autoturisme și camionete
1

gestionar depozit 1 tâmplar universal 1

2 zidar rosar-tencuitor 2

mașini
1

mașinist la
pi. terasamen tef i fon ist)

Orăștie bucătar 1 Petrila

dectromecanic 2

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

specialist în domeniul calității
1 Vulcan

Telefon: 0755.999.922
munc.necal în ind. confecțiilor

8 Telefon: 0755.999.928

manipulant mărfuri 3 vânzător 1 agent comercial 1

mun.necal.in agricultură 7 Hațeg îngrijitor clădiri I

munc.plantații și zona verde
1 Telefon: 0755.999.925 munc.necal.la ambalarea prod.so-

1 ide și demisol ide 1

șofer autocamion/mașinâ mare tonaj
1

drujbisf 1

Brad
inginer autovehicule rutiere 1

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

munc.radioeiectronist 4

mecanic auto 1

Telefon: 0755.999.923 primitor-distribuitor materiale și 
scule 1

munc.necal.în ind confecțiilor 
I

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 19

șofer de autoturisme și camioanete
1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

W 'Xcal. la demol.clădiri, zidărie 
rtawaic, faianță, gresie, parchet 

6

agent vânzări 1 sudor manual cu arc electric
6

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

II

subinginer mecanic automobile
1

sudor în mediu protector 1

Aninoasa
văzător

brutar 2
vânzător 9

nune.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcție 8

bucătar 1
zidar samotor 1

coafor 2

nunei toc necal. la asamblarea, mon- 
area pieselor 113

confecționer-asamblor art. din tex
tile 13

Petroșani

Telefon: 0755.999.918
cosmeticean 2

agent vânzări 1

perator mașini unelte semiauto-

fa ian țar

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

cusător piese din piele și înlocuitor
37

barman 1

1

bucătar 2

cameristă hotel >
conducător autospecială 2

con fee ți oner-asam bl cor articole din 
textile 9

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

1

bucătar I 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
lucrator comercial 1

ospătar (chelner) I vânzător 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 12

ptzzar 1 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 beton ist 1

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

sudor manual cu arc electric
3

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 1

paznic 3

sudor 1
tăi pui tor industrial 5

tâmplar universal
Călan

vânzător

Mică publicitate
Cumpăr urgent garsonieră în Simeria. Ofer 60.000 lei. Tcl.0730.346.219

'ând apartament în Arad, 2 camere, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 
uro negociabil. Tel. 0734.310.133

'.aut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
el.0751.176.178

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.la amb.prod.solide și 
semisolide 10

mecanic utilaj i

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, mozaic,faianță, greș ie, parchet 1

munc.necal.în ind.confccțîilor 1

vânzător 1
1

zidar pietrar I
1 munc.plantații și amenajare zona

Telefon: 0755.999.924
munc.necal.la demol.clădirijno- 
zaic.zi dane, faianță, gresie, parchet
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AUTO

Ofer spre închiriere apartament 2 camere în Deva, mobilat Preț 110 euro/lună. 
Tel. 0729.015.069

Vând 3 jante de tablă pe 14 cu 4 găuri, preț 90 de ron negociabil. Motor Daewoo Matiz semidefect pentru 
piese , preț 300 ron negociabil. Volan Opel Vectra a.f. 1992, stare foarte bună, cu cheie contact originală, 
preț 65 euro negociabil. Tel.0723.239.203,0734.965.619

Vând casă în Simeria, parter plus etaj, 3 camere, bucătărie, 2 băi, balcon, pivniță, 
garaj, anexe, curte, grădină, toate utilitățile, încălzire centrală, preț 240.000 lei, 
negociabil. Tel. 0722.582.097 Nr. 168 - 18 mai 2010

:a-* apartament de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și 
en lung. Tel. 0751.176.178 g 1

TALON DE MICA PUBLICITATE

'ând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță 
eosebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopanc, baie, D+P, pomi 
uctiferi, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț nego- 
labil. Tel. 0254.221.590, 0742.229.182

ând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2,60 mp, balcon, cen- 
ală termica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773

ând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, 
eoagiu, preț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119

and casă în Deva , zona M.Eminescu, 2camere, bucătărie, baie, teren 
)0mp, garaj. Preț 75.000 euro, neg. Tel. 0732.727.786 

ând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
jro/mp. Tel. 0735.066.695

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

Câștigați 2000-50001ei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm 
colaboratori din toată țara, informații gratuite’ Trimiteți plic timbrat autoadresat la: 
Lucaci Nicolae, O.P. 1-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

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

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

g3himb apartament 2 camere în Simeria cu apartament 3 sau 4 camere, 
fer diferență. Tel. 0740.965.191

DIVERSE

and casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
texe, curte mare, grădină 3000mp sau schimb cu apartament în Deva 
us diferența. Tel. 0730.287.975

Se vinde la licitație în ziua de 25.05.2010, ora 11 un compresor de aer “Master”, Lt 
100, la prețul de pornire de 2.5001ei. Tel. 0254.231.223,0740.152.262

(text maxim 50 de cuvinte)

Vând tichet valoric programul „Rabla”. Tel. 0743.021.644

Nume.
Strada

Prenume.
.Nr. Bl.

au în chirie apartament în Deva 2 camere,mobilat si utilat, lângă piața 
:ntrală. Tel. 0751.176.178, 0732.727.786 Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm ’’Sanie cu câini”, cusut pe sfert, preț 

701ei neg. Tel. 0254.228.748

Localitatea. Județul
Sc...... Ap. ..

ând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, et.2, 60mp, balcon, cen- 
tlă termică, preț 60.000euro, negociabil. Tel. 0744.118.773

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

ând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, pivniță, grădină, 
<na Primăriei, toate utilitățile, preț 150.0001ei. Tel.0721.805.675

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

ând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, st=43mp, pivniță, anexe 
i curte. Preț 45.000 lei. Te. 0729.015.069

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

ând apartament 2 camere în simeria, zona BCR-Poliție, decomandat, 
=58mp, preț 95.000 lei. Tel. 0722.582.097

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

ând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, grădină sau schimb cu 
lartament 2 camere plus diferența. Preț 50.000 lei negociabil. Tel. 
'40.965.191

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

fertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, ame- 
ijat, preț 65.0001ei negociabil. Tel. 0735.066.695

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și placi anii 1930, muzică cla
sică, jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444
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.......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

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

și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; 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.

Tarife 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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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

Silvadez
t'' ) Adezivi și mortare 

uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

irte? ’■>

Silvadez^ www.silvudez.ro
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mortare uscate, adezivi, sape autonivelunte

Supremația calității

SILVA^

LEMNTEX 
induce șl ceneicUlzead 

tânlărie fii Ierna trista stratificai 
■ți șl terestre le cm Ml bufi calate, 

nrehetaiianmetti 
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fLC-SlLVA LEMNTEX fi-R.L.
nat Chimindia, nr.l21D, comuna Ifârâu, 
tel/J'ux: 0354/301021/22, c-mttil: silva(a>smuri..rtj

http://www.silvudez.ro

