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Moțiunea de cenzură a PSD a fost respinsă la Parlament. în
trunind doar 228 de voturi "pentru*, in condițiile in care, pentru a li 
adoptată, ar ti fost nevoie de 236 de voturi. împotriva moțiunii au votat 
197 de parlamentari.

Secretarul Camerei Dcputaților Mihai Voicu (PNL) a anunțat că 
în favoarea moțiunii de cenzurii s-au pronunțat 228 de parlamentari, 
s-au înregistrat trei voturi nule și 197 de voturi "împotrivă”.

Senatorii și deputății au votai cu bile la moțiunea de cenzură.
Constituția prevede că Senatul și Camera Deputation în ședință 

comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea 
unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității dcputațilorși senatorilor 
Astfel, pentru ca moțiunea de cenzură să tic adoptată, ar fi fost nece
sare 236 de voturi "pentru”, din totalul de 471 de parlamentari.

Editorial
de Ștefan Ciocan

învățătura moțiunii 
de cenzură

Moțiunea de cenzură nu a adunat suficinte voturi 
ca să dărâme guvernul condus de Emil Boc. dar pute
rea este departe de a răsufla ușurată. Presiunea media- 
tică, opoziția din ce în ce mai guralivă, populistă și 
gemagogă, sindicatele parcă renăscute din propria ce
nușă stau ca un ghimpe în coasta puterii. Din fericire 
pentru Boc și cualiția care-1 sprijină, opozanții, fie ei 
partide sau sindicate, nu au reușit încă să mobilizeze 
populația împotriva puterii. Declarațiile belicoase ale 

lui Ponta conform cărora actuala putere nu mai are 
susținerea electoratului nu se bazează pe nimic, atâta 
timp cât cele 20.000 de persoane, care să preseze Par
lamentul în ziua votului moțiunii, „promise” de sin
dicate și PSD, au însemnat de fapt mai puțin de 1.000 
de oameni, și aceia aduși cu autobuzele de activiști 
plini de zel din județele limitrofe Bucureștiului. Tele- 
viziunile s-au chinuit să găsească cele mai bune un
ghiuri în așa fel încât să pară că mulțimi de oameni 
iau cu asalt Palatul Parlamentului. De fapt atât televi- 
ziunile cât și opoziția s-au manifestat ca niște membrii 
ai unei secte care se opun cu înverșunare tratării unui 
membru bolnav al respectivei comunități religioase. 
Este regretabilă tăierea pensiilor și a salariilor, dar 
această operațiune, am putea spune chirurgicală, este 
vitală pentru ca România să supraviețuiască unei pe
rioade dificile, unei crize care afectează întreaga lume. 
Nici Ponta, nici Antonescu și nici o altă persoană care 
critică Guvernul Boc nu a pronunțat măcar o frază 
prin care să argumenteze acuzațiile grave aduse la 
adresa puterii. Bugetul României nu s-âr fi îmbogățit 
instantaneu dacă trecea moțiunea de cenzură. Noul 
guvern, fie el format de PSD, PNL sau PDL tot nu ar 
fi avut de unde să adune bani pentru funcționarea sta

tului, plata pensiilor, a salariilor și continuarea inves
tițiilor. Tot jocul de-a moțiunea nu a fost decât o miș
care electorală și demagogică. Dar PDL-ul are ceva 
de învățat din experiența moțiunii de cenzură, chiar 
dacă lucrurile s-au aranjat în mod fericit pentru parti
dul lui Boc. Infuzia unor parlamentari din afara clasei 
politice, oameni de televiziune, cântăreți sau pur și 
simplu sponsori de partid atrași spre politică din ra
țiuni care țin mai mult de afaceri, nu face decât să slă
bească puterea în parlament a partidului. Un 
parlamentar trebuia să fie hain, să voteze reducerea 
pensiilor, în condițiile vieții din România, dacă judeca 
cu sufletul. Dar parlamentarii sunt trimiși în legislativ 
ca să voteze cu creierul nu cu sufletul. Un deputat sau 
senator, care spune că nu poate să voteze măsuri anti- 
criză, strict necesare, de mila unei clase sociale afec
tate, este ca un chirurg care nu poate opera pentru că 
îi e frică de sânge. Măsurile luate de Guvern sunt dure. 
Rămâne de văzut cât vor fi ele de eficiente. Boc și 
PDL trebuie să fie conștiente de faptul că aceste mă
suri pot să-i ducă pe două căi. Ori pe cea destinată 
eroilor ori pe calea care duce spre ieșirea pe ușa din 
dos a istoriei.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
* ► DJ 687 Cristur - Hunedoara

■ >DJ 687 Hunedoara - Hășdat 
I fi ►DN 66 Călan - Băcia 
i ►DN 7 Mintia - Vețel
” ►DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► L'ricani pe DN 66

F Catatdar J
■f" greco-catolic

Sf. aep. Nichifor 
al Constantinopolului.
*|* romano-catolic 

Ss. Marcelin și Petru,

RețtW^ilei

Săratele 
cu anșoa 
și măsline

Ingrediente:

125 g faină
125 g brânză cedar
100 g margarină
50 g măsline fără sâmburi 
o consevă de 55g de anșoa, 

file

Mod de preparare:

Dacă aveți robot de bucătărie 
se pun toate ingredientele și se 
amestecă până se formează o 
cocă.

Dacă nu aveți robot tocați 
foarte mărunt fileurile de anșoa, 
iar măslinele se taie în bucățele 
mici.

Se amestecă toate ingredien
tele cu mână până se formează o 
cocă. Se învelește în folie de 
plastic și se dă la frigider jumă
tate de oră.

Se dă drumul la cuptor la 
375°F. Se presară generos făină 
pe masa de lucru și se întinde 
coca. Se taie pătrățele, triun
ghiuri sau ce formă preferați. Se 
pun în tavă și se dau la cuptor 
aproximativ 12 minute până 
încep să se maronească margi
nile.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

-^•Sfântul Zilei---------------
Sfântul Nichifor Mărturisitorul, 
patriarhul Constantinopolului

Sfântul Nichifor a trăit pe vremea împărăției păgânului 
împărat Constantin Copronim, născut în împărăteasa 
cetăților, Constantinopolul, părinții lui erau de bun neam și 
vestiți, numindu-se Teodor și Evdochia. Acest Teodor a fost 
iscălitor de cărțile împărătești cele poruncitoare. Și fiind el 
pârât că este închinător al dumnezeieștilor icoane, a fost chi
nuit cu bătăi, și trimis în izgonire la Milasa cu pază cumplită, 
și după aceea a fost chemat, și nesupunându-se poruncilor 
împărătești, iarăși a fost izgonit la Niceea, și trăind acolo 
șase ani cu multă nevoință, și-a primit sfârșitul. Iar fiul său 
acesta, cinstitul Nichifor tocmai din naștere a fost înfășat cu 
cununile Ortodoxiei și crescut cu laptele dreptei credințe, și 
trecând vârsta prunciei și bine-învățând, a fost rânduit în 
ceata scriitorilor. După aceea, socotind că toate sunt pleavă 
și păianjeni, s-a dus din cetate și a mers la Propontida. Și 
acolo singur a fost dat către Dumnezeu, petrecând cu multe 
trude și petrecere rea. Deci întâmplându-se a se săvârși 
marele arhiereu Tarasie, Nichifor acesta a fost rugat de 
împărat să ia scaunul Patriarhiei Constantinopolului. Deci, 
peste puțină vreme răposând împăratul numit mai sus, și 
ajungând fiul său Stavrache moștenitor al împărăției, a cărui 
viață scurtă fiind, â primit sceptrul împărăției Mihail cel 
binecredincios. Deci, pe acesta pogorându-1 din împărăție 
Leon cel cu nume de fiară, și luând el împărăția, a stat îm
potriva sfintelor icoane, și asupra dreptei noastre credințe, 
însă cu neputință este să spunem și să scriem câte a zis cu 
îndrăzneală către păgânul și spurcatul acela cinstitul 
Părintele nostru Nichifor. Iar urătorul de Dumnezeu, îndată 
pogorându-1 din scaun și izgonindu-1 și băgându-1 în temniță,

a dat poruncă să nu aibă nici o căutare sau mângâiere de la 
nimenea. Și așa a rămas viteazul suflet chinuindu-se, până 
când acest ticălos împărat și-a lepădat sufletul, tăiat fiind și 
sfărâmat de ai săi în biserica cea din Far. Iar fericitul acesta, 
fiind supărat de nevoi și de patimi rele în mulți ani, și fiind 
aproape de 70 de ani, și-a dat sufletul său în mâinile lui Hris- 
tos Dumnezeu, petrecând nouă ani în arhierie și 13 ani în 
surghiun. Deci, se săvârșește pomenirea lui în cinstita 
biserică a Sfinților Apostoli, unde se află cinstitele iui 
moaște.

|e HOROSCOP

Zi prielnică pentru ieșiri cu pri
etenii. Aveți posibilitatea să rezolvați 
ușor probleme familiale. Vi se
conturează un plan de afaceri la care vă gândiți
de multă vreme. Dacă mai aveți dubii, vă
sfătuim să apelați la o persoană mai în vârstă.

Partenerul de viață vă 
impresionează cu un cadou la care nu 
vă așteptați. Spre seară, vă simțiți bine
împreună, la o ieșire cu prietenii. Vă sfătuim să 
vă asculați intuiția, pentru a lua o decizie
corectă la serviciu.

Colegii de serviciu și partenerul 
de viață vă apreciază pentru dorința de 
schimbare și înnoire. Organizați-vă cât
mai riguros și nu pierdeți timpul. Azi aveți spor
în tot ce faceți. Se pare că nu stați prea bine cu
banii, dar vă descurcați.

Intenționați să vă implicați mai 
mult în treburile casei, iar partenerul 
de viață este încântat. Relațiile cu cei
din jur sunt foarte bune și puteți să încheiați 
contracte sau să semnați documente oficiale.

Aveți o capacitate de comunicare 
foarte bună și rezolvați mai ușor toate 
problemele. Aveți succes în societate 
și în toate activitățile legate de cămin.
Puteți face planuri de viitor, pentru că aveți idei
excelente.

Puteți rezolva o problemă 
financiară care vă frământă de multă 
vreme. S-ar putea ca dimineața să vi

2 iunie
de-a lungul timpului

S-au născut: ,
1740: Marchizul de Sade, scriitor francez (d. 1814) 
1821: Ion C. Brătianu, politician român (d. 1891) 
1840: Thomas Hardy, scriitor britanic (d. 1928) 
1882: Ion Antonescu, politician român (d. 1946) 
1930: Dan Iordăchescu, bariton român
1968: Teo Trandafir, vedeta televiziune 
1978: Justin Long, actor american

se propună o colaborare. Este momen
tul să vă consolidați relațiile de prietenie și de
afaceri. Profitați de această conjunctură
favorabilă.

Este o zi destul de dificilă, în care 
aveți multe de rezolvat. Principala 
problemă s-ar putea să fie de natură 
financiară, dar vă sfătuim să nu vă

1880: Guvernul SUA rcunoaște independența de 
stat a României

1896: Guglielmo Marconi primește patentul pen
tru noua sa invenție: radioul

1897: Mark Twain, răspunde zvonurilor privind 
noartea sa, spunând în „New York Journal": „Știrea de- 
pre moartea mea a fost o exagerare"

1924: Congresul din SUA le-a garantat amerindi
enilor cetățenia americană

1952: începe guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu-

1953: Ceremonia de încoronare a Reginei Elisa- 
a a Il-a a Regatului Unit al Marii Britanii si a Irlandei 
Nord ( la Westminster )

Comemorări:
1876: Hristo Botev, poet, revoluționar bulgar (n. 

1848)
1882: Giuseppe Garibaldi, revoluționar italian (n. 

1807)
1885: Prințul Karl Anton de Hohenzollem-Sig- 

maringen, tatăl regelui Carol I al României (n. 1811)
1964: Dimitrie Caracostea, critic și istoric literar 

român (n. 1879)
1990: Rex Harrison, actor englez de teatru și film 

(n. 1908)
2008: Bo Diddley, cântăreț american de rock and 

roll, compozitor, și chitarist (n. 1928)

faceți griji. Sunteți hotărât și plin de energie, 
așa că reușiți să faceți față tuturor activităților. 
Evitați speculațiile financiare.

Dimineața sunteți hotărât să 
faceți câteva schimbări în cămin, dar 
nu sunteți sigur că partenerul de viață 
va fi de acord. Stabiliți-vă clar
prioritățile și v-ați asigurat succesul. Vă sfătuim 
să nu vă susțineți opiniile cu încăpățânare.

Aveți șanse de reușiță în orice 
domeniu, mai ales la examene. 
Relațiile sentimentale merg bine, dar 
vă recomandăm să fiți mai atent la 
problemele partenerului de viață.

Bancurile zilei
Ce scrie pe aeroportul ca

nibalilor? "Bine ați venit, 
mânca-v-aș!"

© © ©
Un canibal călătorea cu 

avionul. Stewardesa îl în
treabă: - Ce ați dori să serviți 
de mâncare?

La care canibalul: - îmi 
aduceți, vă rog, lista pasage
rilor...

© © ©
John crede că e canibal și 

familia l-a convins, în sfirșit, 
să meargă la consultație la un 
renumit psihiatru.

Când se, întoarce John 
acasă, după prima vizită la 
medic, soția îl întreabă: - Cum 
ți s-a părut medicul?

- Delicios, răspunse John, 
lingându-și buzele.

© © ©
Bulă completează o fișă 

personală pentru angajare. 
La data nașterii trece 15 au
gust.

- In ce an? întreabă 
funcționara de la oficiul for
țelor de muncă.

- în fiecare an!
© © ©

Un general inspectează 
plutonul lui Bulă. Ajunge la 
acesta, îl bate prietenos pe 
umăr și zice:

- Cum îți merge, fiul 
meu?

La care Bulă radios:
- Ce bine că am dat de 

tine, tată, mama te caută de 
ani și ani...

Un prieten vă dă de gândit, 
sfătuindu-vă să vă temperați dorința de 
a câștiga bani cu orice preț. încercați 
să vedeți și alte interese decât cele de 
natură materială.

Simțul practic și dorința de 
schimbare vă ajută să intrați în afaceri. 
S-ar putea ca un prieten să vă propună
o colaborare aparent profitabilă. Nu vă grăbiți
să promiteți nimic!

S-ar putea să începeți o nouă 
etapă, mai ales în plan social sau sen
timental. Nu este exclus să demarați o
afacere. Sunteți comunicativ și puteți avea suc
ces în călătorii.
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g. Legea privind recalcularea pensiilor, pentru care Guvernul își asumă 
răspunderea în fața Parlamentului, vizează toate pensiile speciale, 
inclusiv ale lucrătorilor din MApN, MAJ, SRI, SIE, SPPsau ANP, 
informează, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
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Mișcare și voie bună pentru copii deveni
Ziua Copilului a fost marcată, la Deva, printr-un eveniment 

care a promovat mișcarea în aer liber.
în acest an Ziua Copilului a fost 
serbată în aer liber, cu multă miș

care, premii și o mulțime de surprize 
pentru cei mici. Direcția de Sănătate 
Publică împreună cu Primăria Deva 
au organizat un eveniment cu multe 
concursuri sportive și totodată multe 

premii.

Organizatorilor li s-au alăturat 
reprezentanți ai jandarmeriei, ISU, Serviciul 
de ambulanță și polițiștii, care le-au prezentat 
celor mici echipamentele din dotare.

Concursuri și multe premii

încă de la primele ore ale dimineții, sute 
de copii, însoțiți de părinți sau cadre didac
tice, s-au adunat în fața Casei de Cultură din 
Deva pentru a se bucura de manifestările or
ganizate în cinstea lor. Cum anul acesta orga
nizatorii au dorit să promoveze mișcarea în 
aer liber, micuții au luat parte cu entuziasm la 
una din cele trei întreceri sportive: cross, con
curs de biciclete și role.

Câștigătorii au fost recompensați cu pre
mii și diplome. De asemenea a fost organizată 
o tombolă, iar cei mai norocoși dintre cei mici 
au plecat acasă cu o bicicletă, o pereche de 
role sau pantofi sport. Toți copii au primit din 
partea organizatorilor dulciuri și sucuri.

„Anul acesta am decis să promovăm 
mișcarea, așadar promovăm sănătatea. 
Bineînțeles că întrecerile au și o miză, pentru 
ca cei mici să fie stimulați, dar e bine ca pe 
viitor să continue să facă mișcare. 
Mărturisesc că m-am simțit extraordinar între 
cei mici și mi-am dat seama că, în sufletul 
nostru, va rămâne mereu o frântură de 
copilărie”, a spus Dumitra' Ștofm, director 
DSP Hunedoara.

Irina Năstase

Ziua Copilului a fost sărbătorită la Deva prin mișcare, premii și distracție

g„Ca în fiecare an, primăria Deva organizează astfel de evenimente cu prilejul 
zilei de 1 iunie. Sperăm ca cei mici să se distreze, deoarece pentru noi nimic nu 
5 este mai important astăzi, decât să-i vedem pe copii fericiți, de aceea facem tot 

ce ne stă în putere să aducem zâmbetul pe fețele acestor micuți”, spune viceprimarul 
muncipiului Deva, Cosmin Costa.

„Veteranii căsniciei” au fost premiați Cadrele didactice amenințate să renunțe la grevă
de Primăria Deva

Cuplurile care au împlinit 50 de ani neîntrerupți 
de căsnicie au fost serbate, ieri, în cadrul unei 
festivități organizate de primăria Deva. Cele 44 de 
cupluri care timp de 50 de ani și-au petrecut viața 
împreună, au fost premiate de reprezentanții 
autorităților locale.

„Veteranii căsniciei” au primit diplome de fi
delitate și flori care le-au fost înmânate de vicepri- 
marul Cosmin Costa și Corina Oprișiu. Alături de 
cele 44 de cupluri care au aniversat 50 de ani de la 
căsătorie, au fost premiate și 15 tinere cupluri care 
și-au unit oficial destinele până la sfârșitul lunii tre
cute, și care anul acesta, de ziua îndrăgostiților, s-au 
căsătorit „de probă”. „Veteranii” premiați au

.Astăzi e o zi în care ne manifestăm respectul 
și recunoștința față de aceste cupluri, care reprezintă 
un exemplu de urmat pentru toți tinerii care și-au unit 
sau intenționează să-și unească destinele. Suntem 
onorați să premiem aceste cupluri, care timp de 50 de
----------- --------------------------------------------------------

împărtășit secretul căsnicie trainice și tinerilor 
căsătoriți. „Căsnicia noastră a fost una fericită. întot
deauna am pus baza pe înțelegere și ne-am conturat
bine atribuțile, pe care bineînțeles le-am și respectat. 
Niciodată nu am luat nicio decizei fără să ne 
consultăm amândoi, iar în momentele de tensiune, 
pentru că inevitabil apar și astfel de situații, am lăsat 
fiecare de la not Am căutat o cale de mijloc care să 
ne mulțumească. Dar în primul rând ceea ce a contat 
cel mai mult a fost iubirea”, au mărturisit loan și 
Nuța Feier.

lrina Năstase

ani au depășit împreună toate greutățile 
vieții și le dorim în continuare o căsnicie 
fericită și lipsită de griji”, a declarat 
Corina Oprișiu, viceprimarul municipiului 
Deva.

Mai multe cadre didactice, membre ale Sindi
catului din învățământul Preuniversitar (SÎP) Hune
doara, acuză că se fac presiuni asupra lor pentru a 
renunța la grevă. Profesorii au depus, ieri, la Inspec
toratul Școlar Județean (IȘJ) Deva, petiții individuale 
prin care subliniază faptul că le sunt încălcate drep
turile.

Câteva licee din Deva și-au reluat ieri orele de 
curs, o parte din cadrele didactice de la Colegiul De- 
cebal, Liceul Pedagogic și Grigore Moisil renunțând 
la protest. Cadrele didactice, aflate încă în grevă, își 
acuză colegii de lașitate, pentru că au cedat prea ușor 
la presiunile făcute de directorii școlilor, numindu-i 
pe aceștia „spărgători de grevă și nerușinați”. „în 
unele școli s-au făcut presiuni asupra profesorilor în 
vederea organizării bacalaureatului. Directorii, ori au 
recurs la șantajul emoțional, spunându-le colegilor 
noștri că dacă ei sunt demiși vor veni la conducere 
unii mai răi, ori s-a recurs la discuții între patru ochi, 
acel gen de discuții care se practica înainte de ‘89. 
Cadrelor didactice li s-a sugerat că ar fi bine să reia 
și orele de curs”, a declarat Paul Rusu, președintele 
SÎP Hunedoara.

Societate comercială din Deva 

angajează 

secretară
Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap.22, parter 
și la telefon 0254/234.448, între orele 8-16, 

de luni până vineri.

Petiții individuale 
pentru stoparea presiunilor

Peste 150 de cadre didactice s-au prezentat, 
ieri, la Inspectoratul Școlar Județean pentru a-și 
depune petițile individuale, prin care să facă dovada 
presiunilor exercitate asupra lor. Totodată, la sediul 
ISJ a avut loc o întâlnire între profesori și conducerea 
inspectoratului.

în frunte cu liderul sindical, Paul Rusu, cadrele 
didactice și-au expus nemulțumirile generate de 
modul în care unii dintre colegi au fost constrânși să 
renunțe la grevă. Inspectorul școlar general al ISJ, 
Alexandru Lăutaru, a infirmat acuzele potrivit cărora 
vreunul din profesori ar fi fost amenințat să renunțe 
la grevă. „Greva voastră este legală, sunt de acord cu 
ea, dar nu și cu boicotarea examenelor de bacalaureat 
și capacitate. Să se păstreze protestul, dar să nu 
afecteze clasele terminale. Trebuie să ne gândim că 
suntem cadre didactice, nu toporul din mâna altcuiva, 
iar măsurile acestea poate sunt luate pentru binele 
nostru viitor”, a declarat inspectorul școlar general 
al ISJ Hunedoara, Alexandru Lăutaru.

Irina Năstase

2010 - anul lucrărilor la rețeaua de alimentare cu apă
Activitățile locuitorilor din municipiul Hune

doara sunt perturbate de întreruperile frecvente ale 
alimentării cu apă. în ultima vreme, locuitorii mu
nicipiului rămân fără apă cel puțin o dată pe 
săptămână. Ieri, alimentarea cu apă a fost oprită pen
tru 16 ore. Motivul a fost reprezentat de lucrările de 
montare a patru hidranți la conductele care 
aprovizionează cu apă municipiul de pe Cema. De 
asemenea, lucrătorii de la Apaprod au avut de reme- 

5 diat o avarie care afecta alimentarea cu apă a cartieru

lui Micro IV. Directorul general al societății Apaprod 
Deva, Victor Arion, a declarat că vor mai exista 
lucrări în perioada următoare și că apa va mai fi 
oprită. Hunedorenii nu au, însă, motive de supărare 
deoarece închiderea robinetelor se face pentru a per
mite realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului 
de apă și canalizare a întregului județ. Aceste lucrări 
fac parte dintr-un proiect ISPA, care se va încheia, 
probabil, la sfârșitul acestui an. (D.M.)

Societate comercială din Deva
angajează

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului”
Informații suplimentare ia sediul societății 

din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și ia telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.
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Hidrologii au actualizat avertizarea Cod galben de inundații, astfel că mai multe 
râuri din vest și sud vor înregistra debite peste cotele de atenție până astăzi, la 
ora 16.00. Bazinele hidrologice afectate sunt Crasna, Crișul Negru, Crișul Alb, 
Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Olt mijlociu și inferior, 
Argeș superior și afluenții lor. el

Programul „Mărul” în școli a început „cu stângul”
Transporta cherestea 

fără documente

Un bărbat în vârstă de 37 
de ani, din municipiul Târgu 
Jiu, a fost depistat de polițiștii 
din cadrul Biroului de Combat
erea Delictelor Silvice, silvicul
tori și comisari ai Gărzii 
Financiare Hunedoara, în timp 
ce transporta material lemnos 
cu aviz de însoțire 
necorespunzător.

Bărbatul transporta, cu un 
autotren cu remorcă, 29 metri 
cubi de cherestea de diferite 
sortimente.

Conducătorul auto a fost 
sancționat contravențional cu

♦ 
amendă în valoare de 1.000 lei, 
iar cheresteaua a fost ridicată în 
vederea confiscării.

închis pentru 
furt calificat

Polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale Petroșani 
au efectuat o acțiune în urma 
căreia a fost depistat Lucian S., 
de 18 ani, din Petroșani, care 
avea mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea emis de 
Judecătoria Petroșani.

Tânărul are de executat o 
pedeapsă privativă de libertate 
de 1 an și 6 luni, pentru 
infracțiunea furt calificat. Lu
cian S. a fost escortat și depus 
in penitenciarul Bârcea Mare, în 
vederea executării pedepsei.

Icoane în relief sculptat

Sculptorul Simion Cristea, 
conferențiar universitar doctor 
în cadrul Universității de Arte 
„George Enescu” din Iași a 
vernisat, ieri, expoziția „Kat- 
aPeikon”, la Galeria de Artă 
„Forma” din Deva.

Deveanul a prezentat pub
licului hunedorean atât un 
ansamblu de icoane în relief 
sculptat, ce vor intra în patrimo
niul bisericii din Mintia, cât și 
lucrări de sculptură în lemn.

Copiii orfani, sărbătoriți

Minorii aflați în centrele de 
plasament din Hunedoara, 
Orăștie, Brad, Hațeg, Lupeni, 
Petroșani, Vulcan și Deva au 
fost sărbătoriți, ieri, de către 
personalul de specialitate.

Au fost organizate concur-, 
suri interactive, mese festive, 
discotecă și l-au fost oferite 
cadouri.

Și copiii aflați în grija 
asistenților matemali au petre
cut ziua de 1 iunie în sânul 
familiilor din care fac parte și 
au participat la diverse 
evenimente cultural- [ 
artistice.

v •••• - ------------------
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De două săptămâni a început 
distribuirea în școlile hunedo- 
rene a merelor din cadrul pro

gramului de încurajare a 
consumului de fructe în școli. 
Programul a debutat „cu stân
gul” pentru că, în mai multe 

școli, firma care a câștigat lici
tația a adus fructe stricate.

Astfel, cei care au preluat 
merele au constatat că mai mult de 
jumătate dintre acestea nu erau co
mestibile și nu puteau fi împărțite 
elevilor. Autoritățile publice spun că 
au aflat despre această situație și s- 
au luat măsuri pentru remedierea ei. 
„Licitația pentru distribuirea 
merelor în școli a fost câștigată de 
către firma Pam Pam Impex SRL 
din Turda. Am primit sesizări, de la 
Tomești și din zona Văii Jiului, că 
fructele distribuite au fost stricate. 
Ar trebui ca cei din școli, care sunt 
responsabili de program, să se se
sizeze și să nu recepționeze marfa 
dacă merele sunt stricate. Am con
tactat furnizorul săptămâna trecută 
și a spus că vine să-și ia merele 
înapoi. Firma își va încasa și banii. 
Probabil că va înlocui merele stri

Tinerii hunedoreni
se pregătesc să devină 
polițiști

Obiecte de cult comercializate ilegal
în urma unei acțiuni organizată în Parcul 

Municipal din Orăștie, polițiștii Compartimen
tului de Investigare a Fraudelor și cei din cadrul 
Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției Mu
nicipiului Orăștie au depistat trei persoane care 
ofereau spre vânzare obiecte de cult (lănțișoare, 
brățării, brelocuri, medalioane reprezentând

scene religioase). Pentru că nu aveau autorizații 
din partea Cultului Ortodox, cele trei persoane 
au fost sancționate contravențional cu amenzi în 
valoare de 3.000 lei, iar mărfurile comercializate 
au fost ridicate în vederea confiscării.

(M.T.)

Accident pe DN7
O depășire riscantă, efectuată de un tânăr 

șofer pe Drumul Național 7, în localitatea 
Leșnic, ar fi putut curma viețile a trei persoane. 
Conducătorul unui autotractor, Dumitru T., de 
23 ani, din municipiul Sibiu, a efectuat manevra 
de depășire, fără să se asigure, și a intrat în col
iziune cu autoturismul condus regulamentar din

sens opus de Dragomir B., de 57 ani, din co
muna Ilia. în urma impactului a rezultat rănirea 
ușoară a conducătorului autoturismului și a 
pasagerei din autoturism Rodica B., de 57 ani, 
din Ilia. în cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă.

Peste 450 de tineri hunedoreni și-au depus dosarele în 
vederea susținerii concursului de admitere la una dintre 
instituțiile de învățământ ale M.A.I.

Conform datelor furnizate de Serviciul Resurse Umane 
din cadrul IPJ Hunedoara, până în prezent aproximativ 300 
de tineri s-au înscris la concursul care va avea loc în pe
rioada august - septembrie în vederea admiterii la Școlile 
de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu 
Mureșan” Cluj-Napoca, în timp ce pentru concursul de ad
mitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din 
București s-au înscris peste 150 de candidați.

Dacă pentru Academia de Poliție perioada de înscriere 
s-a încheiat în data de 31 mai, tinerii interesați în a urma 
cariera de polițist pot opta încă, până în data de 30 iunie, 
pentru una dintre școlile’de agenți de poliție. Informații su
plimentare se pot obține la sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Hunedoara - Serviciul Resurse Umane, situat în 
municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130,telefon 
0254/206722 int. 20.114, 20.113 sau pe site-ul I.P.J. Hune
doara - http://hd.politiaromana.ro, Informații Utile, Carieră, 
Admitere.

(M.T.)

Mai multe școli din județ au primit mere stricate 
de la firma care a câștigat licitația

cate cu altele, corespunzătoare cal
itativ”, a declarat inspector în cadrul 
Consiliului Județean Hunedoara, 
Letiția Moroșan.

Neregului 
descoperite 
în depozitul firmei

La semnalarea redactorului co
tidianului Glasul Hunedoarei in
spectorii sanitar - veterinari din 
Valea Jiului au efectuat un control 
și au descoperit nereguli la depozi
tul firmei furnizoare.

„Firma din Turda1 a adus mere 
românești din livezile din zona Clu
jului. Fructele au fost aduse în vrac, 
transportate în navete. La control s- 
a constatat că printre ele sunt și 
mere stricate, dar mai ales murdare. 
Furnizorul a distribuit o singură zi 
mere direct cu lăzile, fără să le ver
ifice, iar apoi le-a retras. Noi le-am 
impus spălarea fructelor și verifi
carea fiecărui măr înainte de a fi 
distribuit, pentru a le elimina pe 
cele necorespunzătoare”, puține di
rectorul Direcției Sanitare Vet
erinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Hunedoara, Mihail

Rudeanu. Distribuirea merelor în 
școli face parte din programul inițiat 
de către Guvern, ca parte a 
măsurilor similare lâ nivel euro
pean, pentru încurajarea consumu
lui de fructe în școli. De acest 
program, vor beneficia peste 1,7 
milioane de copii reprezentând ele
vii claselor din învățământul primar 
și gimnazial. Copiii vor primi gra
tuit mere, vreme de maxim o sută de 

Vinde din stoc agresate de balastiera 
în cantități foarte mari

zile școlare, în limita unei valori zil
nice de 0,3 lei/elev. Uniunea 
Europeană va contribui la 
finanțarea programului cu aproape 
cinci milioane de euro, iar 
cofinanțarea din partea statului 
român se cifrează la 1,7 milioane 
euro.

Cătălin Rișcuța

http://hd.politiaromana.ro
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CAZUL TUHACEVSKI

Istoria secolului XX este 
marcată de diverse discontinuități 
care nu fac decât să accentueze 
marile contradicții între diversele 
forțe europene. în primul rând tre
buie să observăm că acest secol 
doar cronologic începe la 1 ianuarie 
1901 pentru că primele două 
decenii nu sunt nimic altceva decât 
o prelungire a veacului precedent 
atât în plan politic cât, mai ales, în 
planul mentalităților. Abia la finele 
Primului Război Mondial apare 
ceea ce de multe ori este definit ca 
o lume nouă. Cele mai importante 
consecințe sunt prăbușirea a trei 
mari imperii, țarist, german și aus- 
tro-ungar, constituirea pe ruinele 
acestora a statelor naționale în Eu
ropa Central Răsăriteană și pre
ludiul prăbușirii imperiilor 
coloniale. Toate acestea au generat 
profunde metamorfoze politice dar 
și în planul mentalităților. Au fost și 
consecințe negative deoarece s-au 
instituționalizat două ideologii no
cive pentru democrație: fascismul și 
comunismul, ele fiind cele care au 
determinat marile discontinuități în 
istoria secolului trecut. Rusia anului 
1917, devenită în anul 1922 
U.R.S.S. concretizează regimul co
munist iar Germania anului 1933 
cel fascist. în primul caz eforturile 
lui Lenin sunt susținute de Germa
nia imperială în speranța că 

prăbușirea Rusiei țariste ar ajuta 
Puterile Centrale să obțină victoria 
împotriva Antantei. în cel de-al 
doilea Hitler este privit cu simpatie 
de o parte din occidentali în 
speranța că va contribui la dis
trugerea comunismului. Raportarea 
democrațiilor la aceste regimuri a 
fost și ea marcată de serioase și 
grave inconsecvențe. Existau 
puncte de vedere diverse, unele 
crezând că fascismul este mai puțin 
nociv, altele că este de preferat co
munismul. “Neutrii” sperau că va 
avea loc o confrutare directă între 
fascism și comunism, adică între 
Germania și U.R.S.S., că amândouă 
vor fi atât slăbite în urma conflictu
lui încât vor dispare pe cale 
naturală. Realitatea acelor ani cât și 
alte experimente ulterioare au 
demonstrat naivitatea acestui punct 
de vedere. Perioada interbelică 
afirmă diverse proceduri prin care 
se încearcă pe cale diplomatică 
evitarea unui nou conflict. 
Democrațiile occidentale sunt ten
tate de diverse forme de colaborare 
fie cu Hitler fie cu Stalin, tergiver
sând practic orice înțelegere 
concretă cu vreuna din părți. De ex
emplu Liga Națiunilor era un for 
diplomatic unde se încerca izolarea 
fascismului și a politicii sale re
vizioniste. Se știe că în acest con
text Nicolae Titulescu a avut un rol 

foarte important. Statele cu acest fel 
de regim, Germania, Italia, Ungaria, 
erau profund nemulțumite de 
tratatele adoptate la sfârșitul Primu
lui Război Mondial. Reevaluarea 
acestora constituia pentru ele o țintă 
clară care trebuia aplicată imediat. 
Să recunoaștem că în acest context 
era foarte greu să se ia o decizie 
tranșantă care să fie favorabilă 
democrației, păcii sau statu qou-lui 
reprezentat de noile realități 
geopolitice.

Cazul Tuhacevski se circum
scrie în totalitate acestor realități 
politice. Este o personalitate contra
dictorie, cu diverse schimbări de at
itudine. Mihail Nicolaevici 
Tuhacevski s-a născut la 16 febru
arie 1893, într-o localitate lângă 
Smolensk și a fost executat la 12 
iunie 1937. Provine dintr-o familie 
aristocratică de origine poloneză. A 
absolvit școala militară în anul 1914 
și a fost încadrat în rândurile Regi
mentului de Gardă Semionovski. în 
timpul Primului Război Mondial a 
avut gradul de locotenent. A fost 
luat prizonier de germani și a fost 
închis în forțărcața Ingolstadt alături 
de Charles de Gaulle. S-a reîntors în 
Rusia în anul 1917, după insurecția 
bolșevică. A intrat imediat în rân
durile partidului bolșevic, devenind 
ofițer al Armatei Roșii. S-a bucurat 
de avansări rapide datorită 

calităților sale. în timpul războiului 
civil a avut sarcina apărării 
Moscovei. Comisarul poporului 
pentru apărare Lev Troțki i-a dat lui 
Tuhacevski comanda Armatei a 
XlX-a în anul 1919. în fruntea aces
teia a dus luptele pentru recucerirea 
Siberiei învingând albgardiștii 
comandați de generalul Alexandru 
Kolceak (1874-1920), vârful de 
lance al luptei antibolșevice. A par
ticipat, de asemenea, la luptele pen
tru înfrângerea generalului Anton 
Denikin (1872-1947) în Crimeea în 
anul 1920. A fost conducătorul 
unităților Armatei Roșii care au 
înnăbușit rebeliunea de la Kronstadt 
și răscoala țărănească din Tambov. 
Tuhacevski a fost comandantul ar
matelor bolșevice în timpul 
războiului sovieto-polon din anul 
1920 fiind învins lângă Varșovia de 
Jozef Pilsudski (1867-1935), primul 
șef de stat (1918-1922) și dictator 
(1926-1935) al Poloniei și fonda
torul armatei poloneze. în timpul 
acestui război Tuhacevski a intrat 
prima oară în conflict cu Stalin. S- 
au învinovățit reciproc pentru în
frângere. Stalin l-a criticat pentru 
controlul inadecvat al forțelor sovi
etice deși ordinele lui au fost de 
multe ori ignorate chiar de ofițerii 
de rang înalt, ceea ce a dus în cele 
din urmă la câteva înfrângeri 
usturătoare în acea campanie. Pe de 
altă parte, Tuhacevski a adus în 
apărarea s-a faptul că nu i s-a per
mis să-și aleagă comandanții de di
vizii sau să-și mute cartierul general 
mai aproape de front și acestea doar 
din motive politice. Animozitatea 
dintre Stalin și Tuhacevski a contin
uat până la sfârșitul deceniului al 
patrulea deși a devenit șeful Mare
lui Stat Major al Armatei Roșii și 
adjunct al Comisarului Poporului 
pentru Apărare. A reușit să trans
forme trupele revoluționare nereg
ulate ale Armatei Roșii în militari 
profesioniști foarte bine antrenați. A 
fost autorul mai multor volume de
spre războiul modem și a contribuit 
reformarea armatei. A fost promo
torul unor idei revoluționare pentru 
vremea aceea în strategia militară, 
în special în problema utilizării tan
curilor și a aviației. Ideilor sale i se 
opuneau apropiații lui Stalin, 
apărători ai ideilor învechite din 
timpul războiului civil, mareșalul 
Uniunii Sovietice Kliment 
Voroșilov (1881-1969) și mareșalul 
Uniunii Sovietice Semion Budion- 
nîi (1883-1973). Să menționăm că 
aceștia doi au fost singurii mareșali 
care au supraviețuit marii epurări 
efectuate de Stalin în deceniul 4 în 
Armata Roșie. Teoria sa despre 
operațiile militare care puneau ac
centul pe atacul formațiunilor blin
date adânc în spatele liniilor 
inamice cu scopul distrugerii logis
ticii și spatelui adversarului, a fost 
puternic combătută de conducătorii 
militari de la acoa vreme. Germanii

au folosit o tactica absolut identică, 
războiul fulger, în timpul celui de- 
A1 Doilea Război Mondial. Armata 
Roșie a folosit-o ulterior în timpul 
luptelor cu germanii ceea ce a adus 
la mari victorii cum a fost cea de la 
Kursk din anul 1943 și în 
operațiunea Bagration din anul 
1944. Tuhacevski a fost avansat la 
gradul de mareșal al Uniunii Sovi
etice în anul 1935 având doar 42 de 
ani. Un an mai târziu a vizitat Re
gatul Unit, Franța și Germania. Ul
terior, când avea să fie judecat, a 
fost acuzat, și e posibil să fi fost/ 
adevărat, că pe durata acestor vizite 
ar fi contactat exilați ruși 
antistaliniști și a început să com
ploteze împotriva lui Stalin. Inițial 
a fost partizanul unei înțelegeri cu 
Germania. Pe măsura ce această 
țară eluda prevederile tratatelor de 
pace adoptate la sfârșitul Primului 
Război Mondial Mihail Tuhacevski 
devine partizanul unei alianțe a so
vieticilor cu britanicii și francezii. A 
fost arestat la 22mai 1937 și a fost 
acuzat că a organizat o "conspirație 
troțkistă antisovietică" și că a spi
onat, culmea, pentru Germania. La 
finalul procesului secret, 
Tuhacevski și alți opt înalți 
comandanți militari au fost
condamnați și executați în noaptea 
aceleiași zile, adică noaptea de 
11/12 iunie 1937. Fiind adversar al 
alianței cu Germania se pare că ser
viciile naziste au contrafăcut o serie 
de documente care să îl determine 
pe Stalin să îl înlăture din cercurile 
de decizie ale armatei. Alte păreri 
consideră că el a complotat îm
potriva lui Stalin. De ce 
această discuție acum ? în volumul 
„Spionii ruși de al Stalin la Putin” 
se reia discuția despre Tuhacevski. 
Soarta lui este legată de meandrele 
spionajului, ceea ce este destul de 
schematic. îmi aduc aminte cu 
plăcere că în timpul facultății am 
discutat la un seminar de Istorie 
Universală Contemporană două ore 
despre acest caz sub îndrumarea 
prof. univ. Vasile Vese. Destinul lui 
Tuhacevski a fost marcat de feroci
tatea dictaturii staliniste, de insufi
cientul sprijin primit din partea 
occidentalilor, de continuitățile și 
discontinuitățile politice europene 
interbelice. Soarta sa tragică este un 
subiect pentru o meditație privind 
raporturile dintre democrație și 
dictatură. Să spunem că și Winston 
Churchill a fost mereu un antinazist 
convins, deci la acel moment 
antigerman, și nimeni în Regatul 
Unit nu s-a gândit să îl trimită în 
fața plutonului de execuție. Mihail 
Nikolaevici Tuhacevski nu avut 
șansa să trăiască într-o țară 
democratică ci într-o dictatură care, 
din fericire, după anul 1989 a 
dispărut din istorie.

Dr. Gheorghe Firczak

http://glasulhunedoareL
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„îmi arăt mingile
dacă câștigăm

Nemții, acuzați de plagiat

Melodia câștigătoare la Eurovision, plagiată 
după „Leka noșt deța”, acuză bulgarii

Mondialul”
Femeia cu cel mai frumos bust

din Argentina a promis un striptease, 
dacă „pumele ” câștigă Mondialul

Luciana Salazar, model, actriță 
și cântăreață argentiniană, a promis 
un show de zile mari dacă naționala 
„pumelor” va câștiga CM din Africa 
de Sud.

Fosta prietenă a lui Maradona și 
Messi a anunțat un număr de 
striptease, dacă Argentina va ridica 
trofeul la finalul primului mondial 
disputat pe tărâm african. Maradona 
și Messi au mai împărțit ceva, pe 
lângă talentul extraordinar pentru fot
bal. E vorba despre o frumoasă 
argentiniancă, Luciana Salazar, acum 
în vârstă de 29 de ani, care a trecut în

Gwen Ștefani,
obsedată de machiaj

Gwen Ștefani a devenit obse
dată de machiaj când avea 
numai 10 ani și îi fura cos

meticele mamei sale. De 
atunci nu a ieșit niciodată 

din casă fără să fie aranjată.

Gwen era atât de fascinată de 
machiaj încât le spunea și pri
etenelor sale să ia cosmeticele 
mamelor și să le aducă la ea acasă 
să se joace cu ele, potrivit contact- 
music.com.

Cântăreața, în vârstă de 40 de 
ani, și-a lansat colecția LAMB în 
2004 și a recunoscut că de la 10 
ani a fost fascinată de produsele 
de înfrumusețare și a devenit 
obsedată de cosmetice. „Am iubit 

urmă cu ceva timp prin patul celor 
doi. Inițial, intenția starletei a fost 
dezvăluită doar apropiaților, dar Lu
ciana a dat asigurări că-și va ține 
promisiunea, după ce a aflat că 
declarația sa a ajuns în presă 
mondenă din întreaga lume. „îmi arăt 
mingile dacă câștigăm Mondialul”, a 
sunat declarația Lucianei, considerată 
femeia cu cel mai frumos bust din 
Argentina. CM din 2010 se 
desfășoară în Africa de Sud, între 11 
iunie și 11 iulie. Naționala „pumelor” 
face parte din grupa B, alături de 
Nigeria, Coreea de Sud și Grecia.

întotdeauna frumusețea. Le 
spuneam prietenlor: «întreab-o 
pe mama ta dacă putem să ne 
jucăm cu hainele și cosmeticele 
ei», și știți ceva, fac același 
lucru și acum”, a declarat artista.

Mamă a doi copii, Gwen 
recunoaște că deși era mai 
băiețoasă era fascinată de pro
dusele cosmetice și îi plăcea să le 
testeze. „Mă machiez foarte mult, 
nu glumesc. Sunt fata care ar 
purta jeanși largi, dar nu ar uita 
niciodată să-și pună tone de 
machiaj”, a mai spus Gwen. „îmi 
făceam singură haine de când 
eram mică. Toată ziua mă gân
deam ce piese vestimentare mi-ar 
plăcea să port”.

Prima parte a melodiei Satel
lite, care i-a adus Lenei Meyer 
victoria în finala Eurovision 

2010, ar fi fost copiată după o 
melodie foarte cunoscută atât 

în Bulgaria, cât și în România: 
jingle-ul de la emisiunea de 
desene animate din perioada 
comunistă, de la televiziunea 

bulgară.

Potrivit ziaristului Dragomir 
Simeonov, de la postul de radio 
Darik începutul melodiei a fost pre
luat din melodia cu care începe emi
siunea pentru copii „Leka noșt 
deța!”' a postului de televiziune 
național al Bulgariei. Această emi
siune, tradusă „Noapte bună 
copii!”, se difuzează de câteva 
decenii, în fiecare zi de la ora 19:50, 
și este foarte populară în Bulgaria, 
iar în anii '80 ai secolului trecut a 
devenit populară și în România. 
„Felicitări bulgarilor. în sfârșit, țara

Femeia cu cele mai multe tatuaje
Americanca Julia Gnuse a in

trat în Cartea Recordurilor 
după ce și-a tatuat corpul în 

proporție de 95 la sută.

Printre tatuaje, pe corpul amer
icancei sunt imagini din junglă, ac
torii ei favotiți sau personaje de 
desene animate Disney. Motivul 
pentru care Julia a început să își tat
ueze pielea a fost o problemă a 
pielii, aceasta având o boală numită 
porfirie, ce o împiedica să stea la 
soare. Pentru a-și masca cicatricile, 
aceasta a început să se tatueze, 
ajungând într-un final să își acopere 
95 la sută din suprafața corpului cu 
desene colorate. Prin acestea a ajuns 
să primească titlul de „Cea mai 
tatuată femeie din lume” din partea 
Cărții Recordurilor Guiness.

noastră a avut un succes la Eurovi
sion”, a afirmat Dragomir Sime
onov. El explică însă că acest succes 
nu a fost obținut de melodia "înger" 
a lui Miro, care nici nu a intrat în 
finală, ci de melodia „Leka noșt 
deța”, care a câștigat competiția.

Postul de radio Darik a publicat 

pe site-ul său fragmente din cele 
două melodii, iar ziaristul susține că 
ar fi similare. De cealaltă part 
însă, cei care au postat comentarii 
pe site-ul radioului nu sunt de 
aceeași părere. Majoritatea dintre ei 
nu găsesc nicio similaritate între 
acestea.

music.com


______

Viața, ca un dans la bară
n lumina estompată și fumul de țigară, 
o tânără își unduiește lasciv formele, 

spre stisfacția clienților. Este una din- 
re cele mai bune dansatoare a clubului 

de noapte, este atracția serii și nici 
unul din clienți nu pleacă fără a se 

reîntoarce cât mai curând posibil, de 
fiecare dată cu portofelul plin.

Aniela este o tânără cu puțin peste 30 de ani, este 
i dansatoare remarcabilă, dar care știe foarte bine că cel 
iuțin în incinta barului de noapte, totul se plătește. Ast
ei pentru a avea parte pentru câteva clipe de atenția fru- 
noasei dansatoare, masculii înfierbântați au nevoie atât 
le acordul patronului cât și de un capital consistent pen- 
n'‘’>putea achita nota de plată. Cariera Anielei a început 
n urmă cu 14 ani. Era încă elevă pe atunci, dar atât pa- 
iunea pentru dans cât și nevoile financiare au determi- 
iat-0 să se dedice acestei meserii. Auzise întâmplător 
le ce se întâmplă în cluburile de noapte, curiozitatea a 
ăcut-o ca într-o noapte de sâmbătă să între într-un astfel 
le local. „Eram cu o prietenă și iubitul ei, din întâm- 
ilare am trecut pe lângă un Night Club și am intrat, 
-’etele erau deja pe scenă, mi s-a părut ireal ceea ce am 
'ăzut. Mi-a plăcut atât de mult dansul fetelor și tot ceea 
•a «e întâmpla , încât mi-am zis că asta este ceea ce 

x să fac și eu”, mărturisește Aniela.

Irina Năstase

atunci când simți că zeci de bărbați te-ar devora 
dacă ar avea posibilitatea, dar din nefericire 
pentru ei nu pot decât să rămână cu dorința.”

Aniela L, 
dansatoare în cluburi de noapte

mișcările

Primul dans este de neuitat 
în săptămâna ce-a urmat, Anielei i-a stat gân- 

iul doar la ceea ce văzuse în acea seară în 
lubul de noapte, fapt care a de- 
erminat-o

Epilarea... un rău necesar!
Salonul Mirella Stylle din Hunedoara vă răspunde 

'a cele mai arzătoare întrebări privind epilarea:
Pielea mea se irită și se înroșește după epilarea 

eară. Cum sa reduc acest aspect?
Aplică aloe vera sau gheață pe zona care îți face 

probleme, imediat după epilare. De asemenea, poartă 
aaine lejere, din bumbac cel puțin 2-3 ore după. Poți 
folosi și un tonic, însă evită cremele hidratante, 
deoarece astupă porii și exagerează iritația.

Ce să fac între epilările cu ceară, când părul se 
vede dar este prea scurt pentru a putea fi epilat?

Paca ai fire de păr negre, care se văd, dar puține 
la număr, le poți elimina cu penseta. Dacă sunt multe, 
poți încerca să le oxidezi. Există și loțiuni care inhibă 
creșterea și subțiază firul de păr.

Cum pot să previn firele de păr care cresc pe 
sub piele?

Indiferent dacă te epilezi cu ceară sau cu lama, 
așteaptă 24 de ore înainte să exfoliezi zona, apoi aplică 
un produs pe bază de acid salicilic, pentru a preveni 
firele de păr să fie prinse sub piele. Pentru exfolire 

Josește un burete din fibre naturale, masând pielea 
ușor. Dacă vrei să scapi de această condiție, mai ales 
dacă este în stare gravă, epilarea cu laser este cea mai 
bună soluție. După a treia sesiune, 90% din firele de păr 
de sub piele vor fi eliminate. 

reîntoarcă cu dorința de a se angaja. „M-am întors 
săptămâna următoare și l-am căutat pe patron. îmi am
intesc că m-a măsurat cu privirea din cap până în pi
cioare și m-a întrebat câți ani am. Când i-am spus că am 
doar 17 ani a început să râdă. M-am simțit descurajată 
și aproape că mi-a venit să plâng. Mi-a zis printre ho
hote de râs că sunt prea mică pentru ceea ce vreu să fac, 
să mă gândesc mai bine. Mi-a dat un număr de telefon 
și mi-a zis să-1 sun când o să fiu sută la sută convinsă 
că vreau să fac asta”, spune Aniela. Cu toate astea 
Aniela nu s-a lăsat descurajată, a doua zi făcea parte din 
echipa de dansatoare. Despre primul show Aniela spune 
că n-o să-1 poată uita niciodată. „Tremuram de emoții, 
nu am avut timp să pregătesc nimic, aveam și tocuri 
foarte înalte și îmi era frică să nu mă împiedic. îmi am
intesc că am mers la bar și am cerut două shot-uri de 
tequila, le-a dat peste cap și tot ce-mi mai aduc aminte 
e că mi-am lăsat pradă fanteziei și mi-am terminat 
numărul într-un ropot de aplauze”, povestește Aniela.

Carieră și peste hotare
Micile trucuri le-a învățat pe parcurs. Conștientă 

de calitățile sale, Aniela nu s-a sfiit niciodată să și le 
pună în valoare. La scurt timp 
de la debut, tânăra 
dansatoare devenise 
atracția localului, zeci de 
clienți pierzându-și nopțile 
prinvindu-i
provocatoare. Veniturile 
supli-

Ce pot face pentru ca epilatul să fie mai puțin 
dureros?

Nu te epila înainte de menstruație, atunci tensi
unea este mai ridicată, viteza sângelui mai mare, pielea 
mult mai sensibilă, starea psihică dificilă și sensibili
tatea la durere mai mare.

Mi se irită foarte tare pielea de fiecare dată 
când îmi epiiez sprâncenele sau mustața cu ceară. 
Ce să fac?

înseamnă că ai pielea foarte sensibilă, mai ales 
dacă iritația nu dispare în 4-5 ore. Este mai bine să te 
duci la un salon specializat, unde se folosește ceară în 
formule speciale, hipoalergenă, la temperaturi foarte 
scăzute, care este mult mai delicată și mult mai bună 
decât ceara din comerț.

Când este momentul potrivit să mă epiiez?
Seara este cel mai bun moment să te epilezi. Ești 

mai relaxată, iar orice iritație apare după epilare, va 
dispărea în timpul nopții.

Cum să pregătesc pielea pentru epilare?
Un duș cald este ca mai bună pregătire. îți va lăsa 

pielea curată și relaxată, cu porii deschiși. Folosește un 
gel de duș cu pH neutru și ai grijă ca apa să fie caldă, 
nu fierbinte, pentru a nu usca prea tare pielea. Unele 
aparate de epilat pot fi folosite chiar pe pielea udă, pen
tru o epilare mai rapidă și mai puțin dureroasă. 

mentare nu au întârziat să apară, fiind ce-a mai bine 
cotată dintre dansatoare, Aniela ajunsese să câștige 
sume considerabile de bani. Odată cu succesul a apărut 
și invidia celorlalte dansatoare. „Tensiunea dintre noi 
are atât de mare încât nu am mai rezistat. Era practic un 
război pentru clienți. Am decis atunci să plec în 
străinătate. Am auzit că acolo se câștigau mult mai mulți 
bani și așa a și fost. Mi-a fost greu să plec afară dar nu 
regret. Pot spune că a fost cea mai frumoasă perioadă a 
carierei mele”, spune Aniela. Astfel după trei ani de la 
primul dans, Aniela a plecat în străinătate. S-a întors în 
țară după șase ani, dar nu a renunțat la dansul la bară.

„Bărbații sunt ca niște câini 
în călduri”

Dansul la bară nu i-a adus numai satisfacții. Nu 
rare au fost ocazile în care frumoasei dansatoare i s-au 
făcut și propuneri indecente. Dacă la început toate 
răutățile clienților au afectat-o, în prezent Aniela le 
tratează cu mare indiferență. „Prima propunere 
indecentă m-a șocat. Nu știam ce să răspund și cum să 
reacționez. Un client m-a întrebat direct câți bani vreau 
ca să întrețin relații sexuale cu el. Am avut noroc cu pa
tronul care a văzut ceea ce s-a întâmplat și i-a explicat 
că eu sunt dansatoare într-un club de noapte, nu o 
prostituată de la un bordel”, spune Aniela. Despre mese
ria pe care o practică Aniela spune că o face din pasiune 
și cu dăruire. Nu au lipsit momentele neplăcute, uneori 
fiind pusă în ipostaze umilitoare, dar experiența a 
învățat-o că nu trebuie să lași răutatea oamenilor să te 
afecteze. „Cel mai bine mă simt pe scenă. îmi iubesc

„O femeie trebuie să fie conștientă 
de latura sa feminină și de putearea pe 
care o poate avea asupra unui bărbat. Nu 

ar trebui să existe femei care nu pun preț pe în
grijire și aspect. Cel mai frumos sentiment îl ai

Aniela (în albi
împreună cu colegele de scenă

corpul și știu că mișcările mele îi înebunesc pe clienți. 
De aceea am vrut întotdeauna să fiu cea mai bună. 
Odată ce ai urcat pe scenă bărbații se transformă. Sunt 
ca niște câini în călduri, iar atunci când nu primesc ceea 
ce vor mușcă. Asta mă ambiționează și mai tare. Acum 
după 14 ani de „muncă” aș putea liniștită să numai lu
crez nimic toată viața, dar dansul la bară este marea mea 
pasiune și nu voi renunța”, a conchis Aniela.

Bd. Corvin, bl. H7, sc. B ap. 24 , 
(vis a vis de Școala Genera



8 Noi si lumea
Miercuri, 2 iunie 2010 ..

I

Oficialii americani cred că Mustafa Abu al-Yazid a fost ucis recent, în zonele 
tribale din Pakistan, care sunt adesea vizate de atacuri americane cu drone. 
S'umărul trei Al-Qaeda din Afganistan, Mustafa Abu al-Yazid, a fost ucis, au 
anunțat mai multe site-uri islamiste, citând o declarație a grupării teroriste. Al- 
Yazid, cunoscut și ca Sheikh Said al-Masri, a murit împreună cu soția și cu trei 
copii ai săi, potrivit site-urilor.

Banca Vaticanului, 
suspectată de spălare de bani

Justiția italiană suspectează Institutul 
de opere religioase (IOR), Banca 
Vaticanului, de spălare de bani, 

relatează La Repubblica

Salarii nesimțite în Anglia

170 de funcționari câștigă mai bine 
decât premierul

Procuratura din Roma 
anchetează 10 bănci în acest 
dosar, dintre care grupuri mari, 
precum Unicredit sau Intesa Sao 
Paolo, dar și mai modeste, pre
cum Banca del Fucino, fondată de 
principii Torlonia.Justiția italiană 
a descoperit că banca Vaticanului 
gestiona conturi în instituții fără 
ca la titular să fie trecut numele 
unei persoane fizice sau juridice, 
numai sigla IOR, ceea ce poate 
reprezenta un paravan care as
cunde operațiuni de spălare de 
bani. într-unul dintre aceste con
turi, deschis la Unicredit și de
scoperit în 2008, au fost 
transferați circa 180 de milioane 
de euro în decurs de doi ani. 
„Ipoteza anchetatorilor este că 
persoane care au domiciliul fiscal 
în Italia au folosit și folosesc IOR 
ca pe un paravan pentru a ascunde 
diferite infracțiuni, de la fraudă la 
evaziune fiscală”, apreciază 
procurorul adjunct Nello Rossi și 
parlamentarul Stefano Rocco 
Fava.Când Parchetul italian a 
cerut numele titularilor conturilor,

cele oferite nu s-au confirmat, 
ceea ce înseamnă că au fost 
încălcate legile împotriva spălării 
^e bani. Autoritățile italiene nu 
pot să intervină împotriva IOR, 
pentru că aceasta beneficiază de 
extrateritorialitatea acordată Vat
icanului și nu este obligată să re
specte normele financiare în 
vigoare în Italia.

Acești funcționari publici care 
câștigă pe an de două ori mai 
mult decât șeful guvernului 

costă bugetul de stat aproxima
tiv 35 de milioane de euro 

pe an.

Guvernul Marii Britanii a făcut 
publice, luni seară, numele a 170 de 
funcționari publici cu state vechi în 
administrație care câștigă, fiecare, 
în medie, cam cu 150.000 (180.000 
de euro) de lire sterline mai mult 
decât ar trebui să primească într-un 
an.

Fiecare dintre aceștia câștigă 
cam de 10 ori mai mult decât 
salariul mediu pe economie în 
Marea Britanie și dublu față de 
primul ministrul. Potrivit cotidian
ului The Guardian, acesta e un prim 
pas în transparentizarea cheltuielilor 
publice pe care a promis-o noul pre
mier, David Cameron.

Cel mai bine plătit este John 
Fingleton, directorul executiv al 
echivalentului britanic al Consiliu
lui Concurenței ale cărui venituri 
salariate se ridică într-un an la o 
sumă cuprinsă între 275 și 280.000 
de lire sterline (334.000 de euro). 
Venitul acestuia e de două ori mai

mare decât cel destinat șefului din 
Downing Street. Salariul premieru
lui britanic este de 142.500 de lire 
sterline/an (170.000 euro), asta 
după ce David Cameron a decis re
ducerea salariului șefului guvernu
lui.

Nici David Nicholson, șeful 
sistemului de asigurări de sănătate 
nu o duce cu mult mai rău. Nichol
son primește pe an între 255.000 de 
lire (304.000 euro) și 260.000 de 
lire (310.000 euro). De asemenea, 
mulți alți funcționari primesc salarii 
anuale din șase cifre, asta deși 

lucrează cu jumătate de normă, 
în lunile ce urmează, guve 

va publica numele oricăru 
funcționar public al cărui salarii 
depășește 58.000 de lire sterlin 
(70.000 de euro) pe an, informeaz 
The Telegraph.

La sfârșitul acestei săptămâni 
coaliția guvernamentală (conserva 
tori+liberal-democrați) urmează s 
facă publică o bază de dat 
conținând toate programele d 
investiții publice.

Trei homeleși români au pus 
pe fugă un tâlhar în Franța

Românii au sărit în ajutorul 
unei fete agresate de un individ 
înarmat într-o benzinărie din 

orașul Lille din nordul 
Franței

Cei trei români fără adăpost au 
împiedicat un jaf armat într-o 
benzinărie din orașul Lille, 
relatează presa franceză. Ei au sărit 
în ajutorul unei studente care, în 
momentul în care a oprit să își facă 
plinul, a fost agresată de un bărbat 
înarmat.

Jurnaliștii de la cotidianul La 

Voix du Nord scriu că „aceasta este 
o știre care va înlătura multe 
prejudecăți despre imigranții 
români, cel puțin pentru o 
perioadă”.

Ziariștii francezi precizează că 
românii nu au ezitat nici o clipă 
când au auzit-o pe tânără strigând 
după ajutor. Și în ciuda pericolului, 
ei au fugit spre agresorul care o 
amenința pe fată cu un pistol au
tomat. Potrivit presei franceze, ata
catorul a fugit când i-a văzut pe cei 
trei români. El a fost arestat însă, la 
scurt timp după incident.

Moțiunea PNL împotriva măsurilor 
de austeritate a picat

Moțiunea simplă inițiată de 
PNL împotriva ministrului 

Finanțelor, Sebastian 
Vlădescu, a picat 

Documentul, intitulat „Programul 
Băsescu-PDL, curbe de sacrificiu pen

tru români”, critica măsurile de auster
itate anunțate de Guvern.

Au fost înregistrate 130 de voturi 
pentru și 143 împotrivă. Este a patra 
moțiune a PNL din acest an în Parla
ment, primele trei vizând educația, ar
mata și administrația publică.

Urmează moțiunea 
de cenzură a PSD

Președintele PSD,Victor Ponta,; 
declarat luni la începutul ședinței BPf 
că susține ideea ca moțiunea de cenzuri 
ce va fi inițiată de social-democrați s; 
nu includă măsurile alternative propus, 
de PSD, astfel încât demersul să fu 
susținut atât de liberali, cât și de paria 
mentari ai puterii.

Președintele PNL Crin Antonesci 
a declarat pe 24 mai că dacă PSD va< 
elude în moțiunea de cenzură elemerfti 
de stânga, scad șansele ca și parlamen 
tari ai puterii să o voteze, adăugând c; 
liberalii nu vor susține niciodată un gu 
vem cu o „politică economic; 
stângistă”.
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Tatăl fundașului echipei Chelsea, John Terry, fost căpitan al 
naționalei Angliei, a fost condamnat, ieri, la șase luni de în
chisoare cu suspendare pentru trafic de droguri, de către un 
tribunal din sud-estul Angliei.

Campionatul Mondial de Fotbal
Grupa A

Africa de Sud, Mexic, Uruguay, Franța

ifrîca de Sud Africa de Sud s-a calificat din postura de (ară organizatoare. 
Selecționata Bafana-Bațana este la a treia participare la un Cam
pionat Mondial de Fotbal după precedentele din Franța 1998 și 
Coreea de Sud 2002. După 2-1 cu naționala Columbiei în ultimul 
amical, Africa de Sud a ajuns la zece meciuri consecutive jără în- 
frâgere. Antrenorul echipei este Carlos Alberto Parreira, fostul 
selecționer al Braziliei, care a făcut ordine în rândurile formației, 
care avea un joc dezorganizat și lipsit de substanță. Vedetele 
echipei sunt Benny McCarthy, de la Blackburn Rovers, și Steven 
Piennar, de la Everton, care vor duce greul în meciurile de la 
Cupa Mondială. Marele dezavantaj va fi lipsa de experință și pre
siunea fanilor, care nu concep ca echipa să nu se califice în op
timile de finală, având în vedere că joacă pe teren propriu.

Uruguay Participantă la nu mai puțin de zece ediții ale campionatului 
mondial, selecționata Uruguayului este o formație experimentată. 
Dublă campioană mondială, formația antrenată de Oscar Wash
ington Tabarez s-a calificat după ce a terminat grupa pe locul 
cinci, și a mers la baraj unde a elimiat Costa Rica.

Antrenorul echipei, Oscar Washington Tabarez, este adeptul 
jocului, bine organizat și se bazează deseori pe contratac.

Diego Forlan nu mai are nevoie de nicio prezentare, super 
atacantul lui Atetico Madrid este un real pericol pentru orice 
defensivă. Luis Suarez este vedeta echipei reușind să marcheze 10 
goluri în preliminarii.

Dezavantajul acestei echipe este inconstanța.

Portari

ltumclcng Khunc (Kaizcr Chiefs) 
Shu-Aib Walters
(Maritzburg United)
Rowcn Fernandez
(Arminia Bielefeld)
Moenccb Joseph (Orlando Pirates)

Fundași

Matthew Booth 
(Mameiodi Sundowns) 
Siboniso Gaxa 
(Mameiodi Sundowns) 
Innocent Mdledlc 
(Mameiodi Sundowns) 
Bongani Khumalo 
(Supersport United)

Tscpo Masilela (Maccabi Haifa) 
Aaron Mokoena (Portsmouth) 
Bryce Moon (PAOK Salonic) 
Anele Ngcongca (Racing Gcnk) 
Siyabonga Sangweni
(Golden Arrows)
Lucas Thwala (Orlando Pirates) 
Bevan Fransman
(Maccabi Netanya)

Mijlocași

Surprise Moriri
(Mameiodi Sundowns) 
Franklin Calc ,
(Mameiodi Sundowns)
Lance Davids (Ajax Cape Town) 
Kagisho Dikgacoi (Fulham) 
Andilc Jali (Orlando Pirates)

Tcko Modisc (Orlando Pirates)
Reneilwc Lctsholonyanc
(Kaizcr Chiefs)
Siphiwc Tshabalala (Kaizcr Chiefs)
Thanduyise Khuboni •
(Golden Arrows)
Steven Pienaar (Everton)
Macbeth Sibaya (Rubin Kazan)

Atacanți

Benni McCarthy
(West Ham United)
Katlcgo Mphcla
(Mameiodi Sundowns)
Siyabonga Nomvcte
(Moroka Swallows)
Bernard Parker (FC Twente)

Portari

Fernando Muslera (Lazio)
Juan Castillo (Deportivo Cali) 
Marjjn Silva (Defensor Sporting)

Fundași

Diego Lugano (Fenerbahce)
Diego Godin (Villarreal)
Andres Scotti (Colo Colo)
Jorge Fucile (Porto)
Martin Caceres (Juventus) 
Mauricio Victorino 
(Univcrsidad dc Chile)

Mijlocași

Walter Gargano (Napoli)

Egidio Arevalo Rios (Pcnarol) 
Sebastian Egurcn (Aik Stockholm) 
Diego Perez (Monaco) 
Maximiliano Pereira (Benfica) 
Alvaro Pereira (Porto)
Jorge Rodriguez
(River Plate Uruguay)
Ignacio Gonzalez (Valencia) 
Nicolas Lodciro (Ajax Amsterdam)
Alvaro Gonzalez (Nacional) 
Alvaro Fernandez
(Univcrsidad dc Chile)

Atacanți

Luis Suarez (Ajax Amsterdam) 
Diego Forian (Atletico Madrid) 
Sebastian Abreu (Bolafogo)
Edinson Cavani (Palermo)

Sebastian Fernandez (Banficld) 
Jorge Martinez (Catania)

lexic Echipa Națională a Mexicului, se află la a 14-a calificare 
consecutivă la un Campionat Mondial. Mexicul s-a calificat de 
pe locul secund în grupa câștigată de S.U.A. în ultimul meci am
ical înaintea Campionatului Mondial, selecționata Mexicului a 
învins Chile, cu 1-0.

Antrenorul echipei, Javier Aguirre, a imprimat echipei un 
stil ofensiv, utilizând deseori sistemul 4-3-3. Echipa deține o serie 
de jucători foarte valoroși care dau siguranță echipei. Rafael 
Marquez este alături de Blanco cel mai important om al vestiaru
lui.

Un dezavantaj îl constitue faptul că echipa începe foarte 
bine meciurile dar nu reușește să le termine în același ritm.

Incontestabil favorita grupei, selecționata cocoșului galic 
se află la a 13-a participare la un Campionat Mondial. Franța s- 
a calificat de pe locul doi în grupa în care se află și România, și 
s-a dus la baraj unde a întâlnit Irlanda pe care a eliminat-o foarte 
greu. Antrenorul echipei Raymond Domenech a fost deseori crit
icat pentru criteriul de selecție pe care îl folosește.

Echipa națională a Franței are jucători extraordinari, care 
oricând pot face diferența, dar uită să joace precum o echipă. 
Vedetele ecnipei sunt Frank Ribery, Anelka, Gourcouff sau Henrv. 
Franța a câștigat campionatul mondial în 1998 și a fost finalistă 
în 2006.

Dezavanatajul echipei este defensiva și criteriul de selecție 
al antrenorului.

Portari

Guillermo Ochoa (America)
Luis Michel (Chivas)
Oscar Perez (Jaguarcs)

Fundași

Rafael Marquez (Barcelona)
Carlos Salcido (PSV Eindhoven)
Francisco Rodrigucz
(PSV Eindhoven)
Hector Moreno (AZ Alkmaar)
Ricardo Osorio (Stuttgart)
Efrain Juarez (Pumas)
Paul Aguilar (Pachuca)
Jonny Magallon (Chivas)
Juan Carlos Valenzuela (America)

4 Jorge Torres (Atlas)

Mijlocași

Andres Guardado (La Coruna) 
Jonathan Dos Santos (Barcelona) 
Gerardo Torrado (Cruz Azul) 
Israel Castro (Pumas)
Pablo Barrera (Pumas)
Adrian Aldrctc (Morelia)

Atacanți

Carlos Vela (Arsenal)
Giovani Dos Santos (Galatasaray) 
Guillermo Franco (West Ham) 
Alberto Medina (Chivas)
Adolfo Bautista (Chivas) 
Cuauhtemoc Blanco (Veracruz)
Javier Hernandez (Chivas)

Portari

Cedric Carrasso (Bordeaux)
Hugo Lloris (Lyon)
Steve Mandanda (Marseille)

Fundași

Eric Abidal (Barcelona)
Gael Clichy (Arsenal)
Patrice Evra (Manchester United)
William Gallas (Arsenal)
Marc Planus (Bordeaux) 
Anthony Rcvcillere (Lyon) 
Bacary Sagna (Arsenal) 
Scbastien Squillaci (Sevilla)

Mijlocași

Abou Diaby (Arsenal)
Alou Diarra (Bordeaux) 
Lassana Diarra (Real Madrid) 
Yoann Gourcuff (Bordeaux) 
Florent Maiouda (Chelsea)
Jeremy Toulalan (Lyon)

Atacanți

Nicolas Anelka (Chelsea)
Djibril Cisse (Panathinaikos) 
Andrc-Pierrc Gignac (Toulouse) 
Sidney Govou (Lyon)
Thierry Henry (Barcelona) 
Franck Ribcry (Bayern Munchen) 
Mathieu Valbuena (Marseille)

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

GLASUL HUNEDOAREI

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE 

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS |

Program dc funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice - 

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

12 luni - 100 lei bi

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
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Starul filmelor de acțiune, Steven Seagal, este eroul principal 
ai thriller-ului de acțiune "Sortit Morții", o producție a stu
diourilor 20th Century’ Fox. Seagal interpretează rolul lui John 
Hatcher, un fost agent DEA (Pro TV; 20:15; Seninul morții)

Ghicitoare... Dicționar: Iți, Icar. Reconstituire...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

2

3 ■
4 ■ ■r
5 ■ A
6 a"■
7 ■ ■

:

9 t
10 r

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinti 
AROMAT, AS, BĂȚ, CA, CAM, CANARISIF 
CAPABILI, CAȘALOT, CEC, CLĂCAȘ, COI 

COT, DICROMATIC, DISCUTABIL, INTERE 
IRONIZATOR, IT, ÎNLĂTURATA, LĂZI, 

LETALITATE, MAS, MUTAT, NUMITĂ, OTA 
RÂT, RE, ROL, STĂTĂTOR, TÂNĂR, TF*'< 

TUȘI, ȚAR, ȚĂRÂNĂ, URÂT.

Petru Ardelean - AR

8ii<lo\n
1 9 8 3 4 2 6
4 3 2 1 7
6 5 9 7 1 3
8 5 6 1 3 9

6 1 4 9
2 3 7 6 1

5 6 8 2 «
9 1 4 5 8 2

2 1 8 9 4 7
Viorel Naohi-Vladimirei

O x

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

nian serial, 2008 - 256.)
11:15 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rcl.)
12:25 Călător pe viață (rel.)
12:50 Giuvaierul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003, rel. - 19.) cu 
Yeong-ae Lcc, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon 

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:50. Agenda TIFF 
15:30 Oameni ca noi (reportaj) 
16:00 Conviețuiri (documentar) 
17:00 Generația contra 
17:55 Drumul către Africa de Sud- 

Episodul 13 - Japonia și Ghana 
18:30 Giuvaierul palatului (sud-co- 

rcean serial, 2003 - 20.) cu 
Yeong-ac Lcc, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon 

19:40 Sport 
20:00 Telejurnal; Meteo 
21:10 Gala Premiilor de Televiziune 
23:00 Camera de gardă, 1900... (en

glez serial, 2006 - 2.) cu Chcric 
Lunghi, Fiona Gillies, Rebecca 
Johnson, Nicholas Farrell

07:00 Altă viață! (australian serial,
2001 - 12.) 

07:55 învingătorii 
08:10 Săptămână de săptămână 
09:45 Poate nu știai 
10:00 Telejurnal; Sport 
10:15 Povești din Paris 
10:45 întâlnire pe 2 
12:00 Telejurnal 
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Zon@ IT (2007, rcl.) 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rcl. - 12.)
17:00 Asul din mânecă
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Povești din Paris
18:45 Drumul către Africa dc Sud- 

Episodul 7 - Anglia si Grecia 
19:20 Peștera fermecată (SUA film 

dc aventuri dc familie, 2000) 88' 
cu Miko Hughes, Jan-Michael 
Vincent, Dan Haggerty, Cody 
McMains

21:00 Bazar (documentar) 
21:30 Bugetul meu (reportaj) 
22:00 Ora dc știri (show dc întâlniri) 
23:10 Culcă-te cu mine (englez 

dramă, 2009) 94' cu Adrian 
Lester, Jodhi May, Anamaria 
Marinca, Adam James

| 06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 Pasiune (dramă, 2007) 07:00 Camera ac râs
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 99:55 Omul care aduce cartea 08:15 Cameleonii 07:30 Neveste disperate
10:00 în gura presei 10:00 Al zecelea regat 09:45 Maria Mercedes 08:20 Sport cu Florentina
11:00 Familia Bundy 12:00 Tânăr și neliniștit 11:15 Predestinați 09:00 Camera de râs (rel.)
12:00 Miami Vice (SUA film serial 13:00 Știrile Pro TV 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30 Nimeni nu-i perfect

dc acțiune, 1994)45' cu Don 13:45 Autostrada destinelor 14:00 Cele două fețe ale Anei 10:00 Pitici și tătici
Johnson, Philip Michael Tho
mas, Edward James Olmos,

lo:00 Tânăr și neliniștit (serial, - 
3748.) cu Heather Tom, Christel

15:15
15:30

Rețeta dc ACASĂ 
Destine furate

10:30 Buretele Bob și coroana 
lui Neptun

| M Saundra Santiago Khalil, Lauralcc Beli, Don Dia- 16:25 Vremea dc ACASĂ 13:00 Camera dc râs
13:00 Observator mont 16:30 Maria Mercedes 14:00 Neveste disperate
14:00 Zebra de curse (sud-african- 17:00 Știrile Pro TV 17:30 Povcștiri adevărate 15:15 Nimeni nu-i perfect

SUA comedic dc familie, 2005, 17:45 Happy Hour 18:30 împreună pentru totdeauna 15:30 Galileo

16:00
17:00

rel.) 102' cu Hayden Pancttierc, 19:00 Știrile Pro TV 19:30 Cameleonii 16:15 Jane Doe: Gravat în memor
M. Emmet Walsh, Bruce Green
wood, Wendic Malick
Observator
Acces Direct

20:15 Semnul morții (SUA film dc 
acțiune, 1990) 89' cu Steven 
Seagal, Basil Wallace, Keith 
David, Tom Wright

20:30
21:30

Predestinați
Cealaltă față a Analici (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co-

18:00
19:00

19:30

Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina

Varga, Dragoș Gostian 
Cronica Cârcotașilor

19:00 Observator 22:00 State de România (român serial rona. Jose Guillermo Cortines 22:15 Trăsniții
10:30
22:00

’ 23:00
23:45

Te pui cu blondele?
Plasă dc stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
Observator
Un Show Păcătos 23:30

dc comedic, 2009 - 118.) cu 
Gheorghc Visu, Carmen Tănasc, 
Doinita Oancca, Octavian Stru- 
nilă

Știrile Pro TV

22:30
23:30

Poveștiri dc noapte
India (brazilian-indian film se

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

23:15 CSI - Crime și investigații 
(SUA-canadian film serial dc 
acțiune, 2000 - 17.) 45' cu Vi 
liam L. Petersen, Marg Helge 
berger, Joija Fox, Gary Dour

B Ii Indiana Jones și regatul craniului dc cristal
>215 Profil' dc engleză (SUA comedie, 1994)
14:20 Elizabeth: Epoca dc Aur (englez dramă)

16:15 Bellamy (francez polițist, 2009) cu Gerard Depardieu
18:05 Votul decisiv (SUA comedie, 2008) 120' cu Kevin Costner
20:00 îngeri și demoni (SUA thriller, 2008) 140' cu Tom Hanks
22:15 Chc - Partea a doua (spaniol-franccz-SUA dramă biografică, 2008) cu 

Bcnicio Del Toro, Dcmiân Bichir, Rodrigo Santoro, Catalina Sandino 
Moreno

21:00 Seinfeld (SUA serial dc comedie, 1990- 143.) cu Jerry Seinfeld 
22:00 Război cu extratereștrii (SUA S.F., 2007) 83' cu Amy Weber, Eliza

Swenson, Matthew Wolf, Leigh Scott

15:00 Smallville (SUA film serial dc acțiune, 2001 - 2.)
16:00 Noi toți (SUA serial, 2003 - 7.) cu Duanc Martin
16:30 Marca dinlăuntru (spaniol-franccz-italian dramă, 2004) 
19:00 Aceeași Christine, alte aventuri (serial dc comedie, - 1.) 
20:00 Traveler (SUA film serial dc acțiune, 2007 - 7.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
•ev» muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1

elefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art, din tex
tile 10

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

ent contractări și achiziții (broken 
irfuri) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

ent de curățenie clădiri și mij- 
ace de transport 2 ospătar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

căi» 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

2 șef de sală restaurant(maitre 
d'ho tel) 1

sier trezorier 4
șef departament 5

ordonator în protecție și securitate 
ivaiă 1 șef departament de mărfuri alimeri 

tare/neaiimentare 3
ilgherțexclusiv restaurator) 

]

florar-decorator 1

frezor universal 1

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2 

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1

mecanic utilaj I

zidar rosar-tencuitor 2

șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

Lupeni

setro mecanic 2

meie de serviciu 2

'Monist 1

giner construcții civile, industriale
agricole 1

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

maistru ind.textilă,pielărie 1

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

barman 1

giner șef în agricultură,silvicul- 
ră, piscicultura,pescuiL vânat

2

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar roșar-tencuitor 9

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

mun. necal. în ind. confecțiilor
6

montator aparate aer condiționat
1

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demîl.clădiri, zidă
ne. mo za ic, faianță, gresie 1

spector(referent) resurse umane
1

ospătar-chelner

Hunedoara

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 1

crător bucătărie (spălător vase 
ari^ 2 Telefon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor

a._ construcții civile, indus- 
lale și agricole 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

unc.nccal. la demol.clădiri, zidărie
mozaic, faianță, gresie, parchet 8

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

ambalator manual 4
sudor manual cu arc electric 5

bucătar

unc.necal.1a întreț.drumuri, șo- 
;le, poduri.baraje 10

barman 5
vânzător 10

brutar 3

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor 8 dulgherfexclusiv restaurator) 2

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentarețpro- 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-san ilare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist ia mașini pt.
lerasamcntețifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie jnoza ic, faianță, greș ie,parchet

]

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2

tâmplar universal 1
vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

confecționer-asambieor articole din 
textile 18ștanțator 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 munc.necal la asamblarea, monta

rea pieselor 3

cusător piese din piele și înlocuitori
> ospătar (chelner) 3

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5lucrător gestionar ]

manipulam mărfuri 14 tăi pui Lor industrial 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

montator subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic.zidărie,faianță,gresie,parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po
duri, șosele, baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț.drumuri,po
duri, baraje 1

conducător i mm,patra n(girant)-co- 
merț 1

operator calculator electric și rețele 
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospatarțchelner) 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

]

munc.radioelecronist 4
văzător 3

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electricean de întreținere și repara
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

mocan k: utilaj I

munc.necal.în silvicultură 6 wmunc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide 10

.munc.necal.la demol.clădiri.mo-

° Mică publicitate

IMOBILIARE < Vând garsonieră cu balcon în Deva în Micro. Preț 52.000 lei. Tel. 0726.523.486

Se vinde apartament 2 camere în Deva, Aleea Streiului. Preț 88.0001ei neg. și în rate. 
Tel. 0732.727.786

'ând în Baia de Criș, str. Gorunul ui 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, curte, 
intână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, cotețe toate din 
irâmidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 25.oooeuro neg. Tel. 
745.656.454

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. 
Tel. 0721.653.028

and garsonieră în Geoagiu. Preț 20.000euro. Tel. 0744.513.201,0744.671.110

i chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel.
7^.523.486

>er spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, termopane, 
întrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. Tel.0734.969.619,0769.589.175

'ând casă în com.Iha sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența, 
el.0743.832.083

Super ofertă! Vând casă în Luncoiu de jos, casă locuibilă, 3 camere, bucătărie, baie, 
pivnița, anexe, apă trasă în casă, încălzire cu sobe pe teracote, acces din șosea. 
Preț45.0001ei neg. Tel.0748.689.532

Vând apartament 3 camere în Deva la 3 min. de piața centrală, bloc de cărămidă. 
Preț 48.000euro neg. Tel. 0751.176.178

Schimb casă în Bretea Mureșană, din cărămidă, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, 
anexe, grădină, 3000mp, cu apartament în Deva plus diferența sau o vând în 2 rate la 
prețul de 140.000 lei neg. Tel. 0722.582.097

Vând casă în Simeria, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, baie, interiorul renovat, 
grădină, 410mp, toate utilitățile. Preț I50.0001ei. Tel. 0721.805.675

I
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rând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, parchet, 
resie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 195.000lei 
eg. Tel. 0746.150.763 

'ând urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile apă- 
anal separat. Preț 70.000lei. Tel 0730.287.975 

'ând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 130.0001ei. 
;1. 0748.689.532

Ifertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj 1, 
ecomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel. 
769.839.694

^ând casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, balcon, piv- 
iță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 0735.066.695 

/ând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj intermediar, 
‘reț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19 

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

^aut apartament de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și pe temen 
ung. Tel. 0751.176.178 

/ând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță deosebită 
2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructiferi, trandafiri, 
«isaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 0254.221.590, 
1742.229.182 

/ând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală ter- 
nica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773 

/ând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, Geoagiu, 
jreț lO.OOOeuro. Tel.0254.648.119 

/ând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 euro/mp. Tel. 
1735.066.695

Preț de criză! Vând casă în Simeria, 2 încăperi, hol, grădină, 210mp, apă trasă în 
curte, gaz, curent,casă din cărămidă. Preț 60.0001ei. Tel. 0730.346.219

Oferetă specială! Vând garsonieră în Simeria, et. 2, decomandată. Preț 45.000 lei. 
Tel.0730.287.975

Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, decomandat, et. 1 
sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel. 0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, lângă Liceul de Artă “Sabin Dră- 
goi”, complet renovat și mobilat. Preț 42.000 euro neg. Tel 0734.310.133

'*nd garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț
Jj001ei.Tel.0748.689.532 DIVERSE

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 
0734.310.133

Cumpăr maimuță “Capucino” sau altă rasă, talie mică, mascul sau femelă. 
Tcl.0723.519.046

Cumpăr cățel, câine până la vârsta de 2 ani, „Dalmațian”. Tel. 0743.832.083

Vând jaluzele pentru o cameră, stare foarte bună, preț 150lei neg. Tel. 
0723.684.514

! (text maxim 50 de cuvinte)
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Semnătura

Doresc să închiriez masă de biliard cu fisc, medic, pentru zona Brad. Tel. 
0723.896.368

Cumpăr bureți gălbiori , preț avantajos. Tel.0723.896.368

Vând combină frigorifică marca “Polar”, stare foarte bună de funcționare. Preț 
700 ron, garanție 1 an.Tel. 0769.290.750

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, 
Irlanda și Germania ia destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 
0721.285.100

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
; Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1!ii
î și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
I Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
; Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
; str. Minerilor, nr. 5-7;
I Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar),
J b-dul Corvin, nr. 9.

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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Silvadez^
; uscotr adezivi, napi autoruvelante

f jbrica nr mortare uuati
‘•i adezivi Hunedoara

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