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Editorial
de Ștefan Ciocan

Lustrabilii nu vor 
lici legea bunului simț

Curtea Constituțională a declarat Legea 
.ustrației ca ne fiind în acord cu legea supremă a 
ării. Acest fapt era previzibil de altfel, pentru că 
ntre judecătorii Curții Constituționale există nu- 
neroase persoane care ar intra sub incidența legii 
i ar fi în situația de a se supune lustrării.

Ca și în cazul legii ANI, Curtea 
Constituțională nu a făcut altceva decât să apere in- 
eresele judecătorilor. ANI verifica averile mai mul

tor magistrați. Cum acestea nu puteau fi justificate, 
a fost mai simplă desființarea instituției atât de in
comode pentru sistemul profund corupt din Româ
nia. Prin declararea ca neconstituțională a Legii 
Lustrației, Curtea Constituțională se opune din nou 
încercării de reformare morală a societății 
românești. Practic, această instanță, formată în 
mare parte din magistrați numiți pe criterii politice 
de Parlament, se transformă într-o formă supremă 
de cenzură a oricărei încercări de intrare a 
României pe un făgaș normal.

Orice lege, care atinge interesele unor grupuri, 
fie ele formate din foști comuniști, informatori sau 
politicieni corupți, este declarată neconstituțională 
de un grup de magistrați, majoritatea proveniți din 
justiția comunistă sau numiți de clasa politică. în 
acest fel, reforma morală în România rămâne doar 
o vorbă în vânt și nu va putea fi făcută decât atunci 
când ultimul activist PCR și ultimul informator al 
securității își va da obștescul sfârșit.

Până atunci, suntem condamnați să trăim ra- 
portându-ne le aceleași valori morale cu care ne-au 

obișnuit relicvele comuniste și urmașii acestora: 
demagogia, minciuna, hoția, incompetența.

Dacă nu vom înțelege că asanarea morală a 
societăți este cel puțin la fel de importantă ca re
forma economică sau socială nu vom putea să ieșim 
din criza continuă în care trăim de 20 de ani. Pentru 
că având în frunte incompetenți, politicieni corupți, 
primari analfabeți sau directori ai căror singur ar
gument este apartenența politică, nu vom putea 
niciodată să creștem pe baze firești, economice sau 
sociale.

Scurtele momente de „bine” în istoria ultim
ilor 100 de ani au fost cu totul conjuncturale. De 
aceea nu au fost de durată ci s-au transformat re
pede în momente de criză.

Cel puțin, în ultimii 20 de ani, am fentat tot 
ceea ce se putea fenta. Am fentat economia, justiția, 
morala, chiar și credința. Acum plătim. Iar criza 
economică nu este decât un rezultat al profundei 
crize morale îri care se află România. Dacă am fi 
promovat competența, cinstea, respectul față de 
lege, orice criză ar fi fost mult mai ușor de trecut.
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Fructe de mare 
în nucă de cocos

Rețetă semi-vegetariană

Ingrediente:

100 g surimi de crab, 100-150 g 
came de scoici, 200 g caracatiță, 100 
g calamar, 1/2 ardei gras roșu, 1/2 
ardei gras galben, 1/2 ardei verde, 
100 ml ulei de măsline, 2 nuci de 
cocos de la care vom folosi miezul 
doar de la una singura, 100 ml sos de 
soia, 50 ml oțet de mere, 1 lingura de 
zahar. sare, piper.

Mod de preparare:

Caracatiță, scoicile si calamarul 
se spală în mai multe ape reci. în bu
căți mici se taie doar caracatița și ca
lamarul. într-un vas se pune 1 litru 
de apa, la care se adaugă puțină sare. 
Când clocotește se adaugă fructele 
de mare, mai puțin surimiul. Se lasă 
să fiarbă doar 5 minute, după care se 
scot din apa și se lasă să se scurgă 
bine.

într-o tigaie teflonata se adaugă 
o lingură de ulei. Se adaugă ardeii tă- 
iați fâșii subțiri. Din momentul în 
care uleiul sfârâie din nou, legumele 
se călesc doar un singur minut, 
având grija să agitam tigaia pentru a 
se pătrunde ușor toți ardeii.

Fierbinți se răstoarnă peste fruc
tele de mare. Miezul de nuca de 
cocos se taie în bucățele mici. Jumă
tate din surimi se taie pe lungime, iar 
cealaltă jumate în cubulețe. Zaharul 
se topește într-o crăticioară. Când 
devine ușor maroniu se stinge cu 
oțetul și 4 linguri de apa. Se lasă să 
fiarbă la foc domol până se dizolva 
tot zahărul. Se ia de pe foc și se lasă 
să se răcească. Se adaugă sare și 
piper după gust și restul de ulei. 
Acest dres se toarnă peste salată. Se 
amesteca ușor. Cu acest amestec um
plem cojile de nucă de cocos pe care 
am avut grijă după ce le-am tăiat cu 
ajutorul unui fierăstrău în două să le 
spălăm și să le lăsăm la zvântat. 
Această salată nu se ornează, ames
tecul fiind deosebit de aspectuos.
v_____________________________7
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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

TSfantul Zilei------------------
Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic
Teodor Stratilat

Sfântul Mare Mucenic Teodor a pătimit pentru Hris- 
tos de la păgânul împărat Lichinie, în cetatea Eracliei, 
unde era voievod. Vremea sfârșitului său a fost în opt zile 
ale lunii februarie, iar în această lună și zi se cinstește 
aducerea cinstitelor lui moaște din cetatea Eracliei în 
Evhaita, patria lui. Pentru că așa i-a zis el lui Uar, slugii 
sale, care a privit la pătimirea sa și a scris-o pe aceea: 
"Trupul meu să-l pui în Evhaita, în stăpânirea strămoșilor 
mei". Deci cel ce va voi să știe toate cele despre acest 
sfânt, să citească pătimirea lui cea scrisă pe larg și pusă 
în ziua de opt februarie. Iar noi să pomenim aici o minune 
care s-a făcut de icoana lui și pentru care Sfântul Anas
tasie Sinaitul și Sfântul loan Damaschin ne încredințează. 
Acea minune a fost astfel. Departe de cetatea Damascu
lui, ca la patru mii de pași, era un loc care se numea 
Carsat, unde era biserica Sfântului Mare Mucenic Teodor 
Stratilat. Și când au luat saracinii locul acela în stăpânirea 
lor și au început a locui acolo, mulți dintre dânșii au intrat 
în biserica mucenicului și au întinat-o cu toate necurățiile, 
pentru că au băgat în ea dobitoacele lor, femeile și copiii 
și făceau acolo multe păcate trupești spurcate și urâte. Și 
acolo, pe un perete, era pictat chipul Sfântului Mare 
Mucenic Teodor, iar într-o zi oarecare, sezând mulți 
saracini și vorbind în biserica aceea, unul dintre dânșii a 
luat un arc și o săgeată și, încordând arcul, a săgetat în 
acel chip și a nimerit cu săgeata în umărul drept al sfân
tului și îndată a curs sânge din icoană, ca dintr-un om viu. 
Și văzând saracinii aceasta minune, s-au mirat, însă n-au

ieșit din biserică, ci locuiau în ea și își săvârșeau 
necurățiile după obiceiul lor cel spurcat. Și erau cei ce 
locuiau acolo douăzeci de saracini, fiecare având femeile 
și copiii lor; și în puține zile toți au pierit cu moarte 
amară, fiind loviți fără de veste. Iar cei ce locuiau afară 
din biserică, toți au rămas sănătoși în acea vreme. Și 
spune Cuviosul Anastasie Sinaitul despre acea icoană, că 
a văzut-o el însuși și era pe ea semnul sângelui ce cursese 
din rană.

Această minune a fost spre înfricoșarea saracinilor 
necredincioși, iar nouă credincioșilor spre învățătură, ca 
să știm că suntem datori a cinsti sfintele icoane, căci prin 
ele se fac minuni și lucrează minunat darul Dumnezeului 
nostru.

le HOROSCOP
Nu este recomandabil să vă 

puneți mari speranțe într-o afacere, 
pentru că s-ar putea să fiți dezamăgit.
Dimineața apar mai multe evenimen
neprevăzute, care vă strică planurile.

S-ar putea să nu mai plecați într- 
o delegație, din cauza unei probleme 
de sănătate. Șefii vor înțelege situația. 
Vă sfătuim să evitați certurile, pentru
a nu vă agrava situația. Acceptați ideea că tr
buie să vă odihniți.

Dimineața s-ar putea să aveți 
probleme la serviciu, din cauza 
zvonurilor lansate de o femeie
invidioasă. La nevoie, puneți doi 
colegi față în față.

Intuiția vă ajută să aflați de ce și- 
a schimbat un prieten atitudinea față 
de dumneavoastră. Temperați-vă ner
vozitatea, pentru că nu rezolvați nimic 
certându-vă. Evitați speculațiile!

S-ar putea să fiți nevoit să luați o 
decizie dificilă cu privire la asocierea 
într-o afacere. Sfaturile unei persoane 
cu experiență vă ajută să înțelegeți că
avantajele financiare nu justifică timpul pie 
dut. Ar fi bine să vă ocupați mai mu’ 
partenerul de viață și de familie.

Vă dați seama că o femeie din 
anturaj vă invidiază. Nu este reco
mandabil să provocați o discuție. Ar fi 
bine să dați dovadă de mai multă

8 iunie
de-a lungul timpului

1922: Are loc, Ia Belgrad, nunta Principesei Maria- 
Mignon a României cu Principele Alexandru (unicul fiu al 

■ regelui Seibiei, Petru I Karagheorghevici). Logodna a avut 
■Hoc la 20 februarie 1922, la București

1930: Parlamentul proclamă pe Prințul Carol de Ho- 
hînzollem-Sigmaringen ca rege al României sub numele de 

- J Carol al Il-lea
1995: A fost lansată naveta „Discovery", această mis

iune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal 
ă iuman la bord (Cap Canaveral, Florida)

2004: Pentru prima dată după 1882, s-a produs un 
' îomen astronomic deosebit: planeta Venus a trecut prin 

ța Soarelui,
2008: înalt Preasfinția Sa Teofan a fost întronizat mit- 

lit al Moldovei și Bucovinei

1903: Margueritte Yourcenar, scriitoare franceză (d. 
1987)

1904: Gabriel Drăgan, poet și prozator român (d. 
1981)

1916: Francis Crick, cercetător englez, laureat al Pre
miului Nobel (d. 2004)

1936: Kenneth Wilson, fizician american, laureat al 
Premiului Nobel

1937: Gelu Ionescu, critic și istoric literar, eseist 
român

1971: Radu Muntean, regizor român

Comemorări:

sj S-au născut:
1810: Robert Schumann, compozitor german (d. 1856)

lg Bancurile zilei
Un țigan este chemat la 

o sindrofie dată de noii îm
bogățiți ai Revoluției. în 
timpul chefului, unul îl în
treabă: - Băi țigane, la ute- 
ciști ai cântat?

- Am cântat, coane.
- Rău, fiule, rău...
- La securiști ai cântat?
- Am cântat, coane, ce 

era să fac?

- Dar la nomenclatură ai 
cântat?

- Am cântat, coane, că 
era pericol.

Când ajunge acasă supă
rat și cu originea mototolită, 
îi povestește pirandei ce a 
pățit, la care aceasta îi zice:

- Bine, mă boule, nu pu
teai să spui că nu ai cântat?

- Cum să spun, fă, când

Hunedoarei
coUcxtn ce trtonn»ui yocxt awfltynt-’’’. cuC*l>tate

discreție. Odihniți-vă mai mult, dacă vreți să r 
aveți probleme de sănătate.

Relațiile cu partenerul de viață și 
cu prietenii sunt excelente. Fiți prudent 
în afaceri și nu alergați după câștiguri
ușoare! După-amiază petreceți mo
mente plăcute în compania celor drag, 
încercați să vă impuneți punctul de vedere.

Primiți un cadou cu valoare 
sentimentală deosebită. S-ar putea să 
primiți și de la serviciu o importantă 
sumă de bani. Nu sunt recomandate
călătoriile în interes personal.

1701: Filip I, Duce de Orleans, fratele regelui Ludovic 
al XIV-lea al Franței (n. 1640)

1862: Barbu Catargiu, jurnalist și politician român, 
prim-ministru al Principatelor Române (n. 1807)

1876: George Sand, scriitoare franceză (n. 1804)
1880: Țarina Maria Alexandrovna a Rusiei, soția

Țarului Alexandru al Il-lea (n. 1824)
1967: Otilia Cazimir, poetă româncă (n. 1884) 
1992: Peter Abel, scriitor, jurnalist, critic și istoric de

Dimineața sunteți nevoit să luați 
o decizie dificilă: vi se propune o co
laborare avantajoasă, dar partenerul 
de viață nu este de acord să munciți 
în plus. Gandiți-vă bine înainte să 
hotărâre. Nu faceți excese alimentare!

cinema maghiar (n. 1929)

erau toți acolo?
© © ©

O doamnă intră la far
macie și îi cere farmacistu
lui arsenic. Farmacistul 
întreabă: - Doamnă, la ce vă 
trebuie arsenicul?

- Pentru ca să-l omor pe 
soțul meu!

- Doamnă, nu pot să vă

vând arsenic pentru acest 
motiv, îmi pare rău, spune 
farmacistul.

Atunci doamna scoto
cește în poșetă și scoate o 
fotografie cu soțul ei care 
făcea dragoste cu soția far
macistului. Acesta se uită la 
fotografie și spune: - Ah, 
scuzați-mă, n-am știut că 
aveți rețetă.

Reușiți să terminați cu bine o ac
tivitate importantă. S-ar putea să găsiți 
cu greu soluții la problemele familiei. 
Nu este momentul să cumpărați un
obiect de valoare. Cel mai bine ar fi să aștepta
până când veți sta mai bine cu banii.

Intenționați să vă asumați mai 
multe responsabilități la serviciu, dar 
vă temeți că șeful nu va fi de acord. 
Relațiile cu colegii de serviciu se
anunță tensionate. Gândiți-vă bine înainte de
acționa și stabiliți-vă clar prioritățile!

Șefii vă apreciază, dar să nu vă 
așteptați la felicitări din partea 
colegilor. Nu este momentul să spuneți
chiar tot ce gândiți. După-amiază mergeți î
vizită la o rudă mai în vârstă.
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Oancea versus Mircia, un nou episod
Mircia Muntean și Florin Oancea intră în competiție 

pentru președinția organizației PNL Deva.
Cei doi liberali se află de mai 
multă vreme într-un conflict 
deschis. Oancea, fost lider al 

PNL Deva, l-a sprijinit pe Mir
cea Moloț în lupta pentru pre
ședinția organizației județene 

împotriva lui Mircia Muntean. 
Ca răspuns, edilul Devei l-a 

schimbat pe Oancea din func- 
, ția de viceprimar.
\--------------------------------------------

Imediat după ce a fost schimbat 
din funcția de viceprimar, cu voturile 
colegilor săi de partid, Florin Oancea 
și-a dat demisia din toate funcțiile 
deținute în PNL. După câteva luni, fos
tul viceprimar al Devei revine în forță 
și candidează pentru funcția din care a 
demisionat, pe motiv că a fost 
''zamăgit de atitudinea colegilor săi de 

, .Aid. Contracandidatul său este pri
marul Mircia Muntean care, după ce a 

pierdut bătălia pentru conducerea 
organizației județene, în fața lui Mircea 
Moloț, s-a repliat și vizează acum 
președinția organizației municipiului 
Deva.

Bătălia pe Consiliul 
Local Deva

Mai mult decât ambițiile politice, 
lupta pentru președinția PNL Deva are 
ca miză controlul Consiliului Local. 
Președintele organizației locale, 
împreună cu forul de conducere, poate 
să retragă oricând sprijinul politic al 
consilierilor care nu se supun „disci
plinei de partid”. în acest moment, Mir
cia Muntean a reușit să preia controlul 
a nouă consilieri PNL și să formeze o 
majoritate împreună cu aleșii PDL și 
UDMR. O eventuală victorie a lui 
Florin Oncea, în lupta pentru 
președinția organizației locale, ar în
clina balanța în favoarea acestora, cei 

nouă consilieri fiind puși în situația de 
a vota ce vrea liderul politic sau de a fi 
schimbați. In acest fel, cu o majoritate 
ostilă în Consiliu, lui Mircia Muntean 
i-ar fi greu să conducă municipiul 
Deva.

Oancea vrea unitate, 
Mircia e sentimental

Fostul viceprimar, Florin Oancea, 
este încrezător în șansele sale. „Can
didez cu gândul de a menține unitatea 
partidului și de a câștiga alegerile locale 
în anul 2012. Nu accept ca PNL să se 
predea Partidului Democrat cu ajutorul 
unor persoane”, a declarat Oancea. în 
replică Mircia Muntean a fost foarte la
conic: „Mi-e milă de el și nimic mai 
mult!”.

Alexandru Avram

Eveniment de amploare internațională 
pentru maghiarii din județ

Prima Ediție a Zilelor Maghiare Hunedorene, 
eveniment care se va desfășură în perioada 13-20 
iunie, va fi organizată sub semnul împlinirii unui 
/•“col de la fondarea, în județ, a comunității 
maghiare.

Evenimentul se va desfășura concomitent în 
toate cele 12 orașe și comune din județ, în care există 
cumunități maghiare. Cu acest prilej, va fi inaugurat 
în cartierul Ceangăi, din municipiul Hunedoara, 
monumentul ridicat în cinstea celor 19 familii de 
"*nie maghiară, care în urmă cu o sută de ani s-au 

.bilit pe meleagurile hunedorene, formând astfel 
comunitatea maghiară din județ. De asemenea, în 
cadrul avenimentului va fi cuprinsă și defilarea 
maghiarilor în straie populare. Această paradă va 
avea loc atât în Hunedoara, pe traseul cuprins între 
Hotel Rusca și Teatru, cât și în Deva, cu plecare din 
fața Casei Maghiare până la Casa de Pensii.

Evenimentul „Zilele Maghiare Hunedorene” va 
fi unul de amploare internațională, dat fiind faptul că 
în aceeași perioadă, în satul Cristur, va avea loc în
tâlnirea Secuilor Bucovineni de Pretutindeni, la care 
vor participa peste 4.000 de persoane de etnie 
maghiară atât din țară, cât și despre hotare.

„Am constituit echipa de organizare a acestui

Zi dedicată culturii, 
la Colegiul Național „Decebal”

Artistul hunedorean, Nicu Jianu, va vernisa astăzi, 
la ora 17:30, în sala de festivități „Jean Monnet” a 
Colegiului Național „Decebal” Deva, expoziția de fo
tografie „Satul din sufletul meu”. Fotografiile vor purta 
amprenta pasiunii artistului pentru satul hunedorean, pe 
care și-a manifestat-o și în lucrările sale de etnografie 
și folclor: „Cetăți și castele din Hunedoara”, „Biserici 
de piatră din județul Hunedoara”, „Județul Hunedoara- 
zonele etnografice”. Expoziția va fi urmată de 
prezentarea lucrării „Viața bisericească a românilor din

eveniment de acum un an. Scopul nostru este acela 
de a oferii o gamă cât mai largă de evenimente cul
turale pentru comunitatea maghiară și nu numai. 
Zilele Maghiare Hunedorene va avea un impact 
major pentru membrii comunității maghiare și se va 
suprapune cu festivalul internațional al secuilor bu
covineni”, a declarat Aranka Babos, organizator.

Irina Năstase

Parohia ortodoxă Bejan -Mintia”, scrisă de preotul 
Cosmin Panțuru. Evenimentul se va încheia cu piesa de 
teatru „D’ale carnavalului” de I.L.Caragiale, pusă în 
scenă de elevii clasei a IX-a A, de la Colegiului Național 
„Decebal”, coordonați de profesoara Daniela Teodoru. 
Pe lângă aspectul cultural, evenimentul mai reprezintă 
și o întoarcere în timp pentru Nicu Jianu, Cosmin 
Panțuru și Daniela Teodoru, toți absolvenți ai colegiului 
„Decebal”.

(D.M.)

Pompierii voluntari s-au întrecut la Deva
Echipajul de pompieri din Petrila și cel de la Electrocentrale Deva 

vor reprezenta județul la etapa interjudețeană
Echipele de pompieri voluntari din județ s-au în

trecut, ieri, pe stadionul „Cetate” din Deva, unde a 
avut loc faza județeană a concursurilor profesionale 
ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de 
Urgență. Pompierii voluntari au avut de parcurs trei 
probe viteza la pista cu obstacole, ștafeta de 4 x 100 
metri, tot cu obstacole, precum și la realizarea dispoz
itivului de intervenție. Cea mai bună s-a dovedit a fi 
echipa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
Petrila, iar la Servicii Private pentru Situații de 
Urgență, echipa din cadrul Electrocentrale Deva. O 
surpriză plăcută, la ediția din acest an, a fost 
reprezentația S.V.S.Lr. Crișcior care, deși a fost doar 
la a doua participare la concursurile profesionale, a 
reușit să obțină cel mai bun timp la proba „ștafetă 4 x 
100 metri”. Echipajele S.V.S.U. Petrila și S.P.S.U. S.E. 
Electrocentrale Deva vor participa la etapa 

ANUNȚ LICITAȚIE
Subscrisa Heral Consult IPURL Orăștie, în calitate de lichidator judiciar al SC Soft X Design 

SRL - în faliment, cu sediul în Brad, str. Republicii, bl. 9, et. P, județul Hunedoara, vinde la licitație 
publică în data de 09.07.2010, ora 1000 , la sediul Tribunalului Hunedoara:

- teren arabil intravilan, situat în sat Bejan, com. Șoimuș, jud. Hunedoara, compus din 2 parcele 
în suprafață totală de 2.736,78 mp, înscrise în CF Bejan nr. 13n, nr. cri. 10, nr. cadastral 784/1/2 și 
nr. crt. 14 nr. cadastral 785/2/2/2; prețul de pornire al licitației este de 34.580 lei exclusiv TVA.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației. Cumpărarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, 
str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel 0254-240807, fax 0254-206241.

Lichidator judiciar 
HERAL CONSULT IPURL

Prin asociat coordonator Radu Petre Herlea 

întocmit, Șef serviciu juridic
c.j. Ioan-Marian Hruban c.j. Ana-Maria Moldovan

interjudețeană a concursului, care se va desfășura la 
începutul lunii iulie în municipiul Deva.

La etapa regională se vor întâlni echipajele 
reprezentative ale serviciilor voluntare și private pen
tru situații de urgență din județele Timișoara, Hune
doara, Caraș Severin, Mehedinți, Gorj și Arad.

Clasament:
La Serviciile Voluntare pentru Situații de 

Urgență:
Locul I : S.V.S.U. Petrila;
Locul II: S.V.S.U. Simeria;
Locul III; S.V.S.U. Crișcior.
La Serviciile Private pentru Situații de Urgență: 
Locul I : S.P.S.U. S.E. Electrocentrale Deva; 
Locul II: S.P.S.U. Paroșeni;
Locul III: S.P.S.U. S.C. Alfa Point SRL

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.

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 Ia telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.
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Curtea Constituțională a decis, luni, cu majoritate de voturi, că 
Legea lustrației este neconstituțională, admițând astfel sesizarea 
făcută de mai mulți parlamentari. el

g
Elevii din Călan, 
ecologiști benevol

Cele mai importante zone ale 
orașului Călan au fost ecologizate 
de un grup de elevi și profesori de 
la Școala Generală din localitate, 
ajutați de Corpul Voluntarilor de 
Mediu Călan. Inițiativa a venit din 
partea cadrelor didactice și a fost 
o surpriză plăcută pentru reprezen
tanții Gărzii de Mediu Hunedoara, 
care declară că astfel de inițiative 
sunt rare. în cadrul acțiunii, au fost 
strânse gunoaiele din centrul ora
șului, din parc și de pe malul râu
lui Strei. Elevii harnici vor fi 
recompensați cu diplome, în ca
drul unei festivități prezidate de 
către comisarul șef al Gărzii de 
Mediu Hunedoara, Cristian Mol
dovan, care are loc astăzi, la 
Școala Generală din Călan. (D.M.)

Minori cercetați 
pentru furtul 
unor

Marii producători de lapte
primesc subvențiile de la UE
Marii furnizorii de lapte și pro

duse lactate, grav afectați de 
criza economică, vor primi un 

sprijin financiar de la Uniunea 
Europeană.

Subvenția europeană, acordată 
României, este în valoare de peste cinci 
milioane de euro. De acest ajutor 
beneficiază marii producători de lapte 
și produse lactate, care livrează aceste 
produse către procesatori și dețin cotă 
de lapte. Sumele sunt diferențiate în 
funcție de cantitatea de lapte livrat. Din 
județul Hunedoara, primesc sprijin 14 
producători, care au livrat procesato
rilor, în anul de cotă 2008-2009, o can
titate de cel puțin 10.000 litri de lapte. 
„O primă etapă de primire a cererilor s- 
a încheiat în 14 mai. Au fost depuse 
cereri din partea a șapte producători de 
lapte, organizați în forme juridice, re
spectiv persoane fizice autorizate și 
societăți comerciale. Până în 14 iunie, 
se desfășoară cea de-a doua etapă în 
care pot depune cererile producătorii 
individuali, persoane fizice”, a declarat 
șeful serviciului Ajutoare de Stat și 
Măsuri de Piață din cadrul Agenției 
pentru Plăți și Intervenție în Agricultură 
(APIA), Mirela Paraschiv.

fi • • • •Și oierii 
își vor primi banii

S-a încheiat și perioada de 
depunere a cererilor pentru schema de 
Plată Națională Directă
Complementară (PNDC) acordată 
crescătorilor de ovine și caprine. „în 
acest an, am primit 883 de cereri, pen
tru un număr de 115.576 animale. 
Comparativ cu anul trecut, au fost de
puse mai multe cereri pentru ceva mai 
puține animale. Urmează etapa în care 
vom efectua controalele în teren, iar din 
toamnă vor începe și plățile pe acest 
segment”, a spus Mirela Paraschiv. Un 
proiect de act normativ, aflat în dez
batere, se referă la sprijinirea 
crescătorilor de bovine din zonele de
favorizate. Schema de sprijin se 
adresează fermierilor care dețin între 2 
și 15 capete de bovine și au cotă de 
lapte. Ajutorul va fi în valoare de

aproximativ 60 de euro pe cap de vacă 
și se va acorda o singură dată într-un an, 
pe baza unei cereri scrise.

Cătălin Rișcu^..

porți metalice

Patru tineri, cu vârste cuprinse 
între 12 și 18 ani, au fost prinși de 
oamenii legii după ce au furat 
două porți metalice din curtea unui 
imobil din Orăștie. O patrulă de 
ordine publică, din cadrul Poliției 
Municipiului Orăștie, i-a surprins 
pe hoți după ce au vândut porțile 
la un centru de colectare a fierului 
vechi. Prejudiciul a fost recuperat 
în totalitate, iar pe numele celor 
patru s-a întocmit dosar de cerce
tare penală sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat.

Accident grav 
la Hunedoara

Doi tineri din municipiul Hu
nedoara au ajuns la spital în stare 
gravă în urma unui accident de cir
culație. Accidentul s-a produs du
minică seara, în jurul orei 23:15, 
pe strada Victoriei din localitate. 
Marius V., de 26 de ani, aflându- 
se sub influenta băuturilor alcoo
lice și fără a poseda permis de 
conducere sau atestat de pregătire 
legislativă pentru conducerea unui 
ciclomotor, a condus un ciclomo- 
tor neînregistrat pe strada Victo
riei, iar la intersecția semaforizată 
cu strada Aurel Vlaicu, semaforul 
funcționând pe culoarea galben in
termitent, nu a respectat 
semnificația indicatorului
„Oprire” și a pătruns în intersecție, 
unde a fost lovit de autoturismul 
condus regulamentar de către 
Nelu J., de 33 de ani, din Hune
doara. în urma impactului, condu
cătorul ciclomotorului și pasagerul 
Alin C„ de 19 ani, din Hunedoara, 
care nu purtau cască de protecție 
au suferit leziuni grave. în cauză 
s-a întocmit dosar penal pentru co
miterea infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Magazin golit de aparatură electronică
Patru tineri, din Petro
șani, sunt cercetați în li
bertate după ce au furat 
aparatură electronică în 

valoare de 36.000 lei.

Cei patru tineri infractori au 
reușit să dea lovitura, la începutul 
acestei luni, într-un magazin care 
comercializa aparatură
electonică.

Astfel, Marian R., de 20 de 
ani, Florian T., de 25 de ani, 
Cătălin B., de 26 de ani, Milian 
T., de 27 de ani, în noaptea de 2/3 
iunie, au reușit să pătrundă prin 
efracție în sediul unei societăți 
comerciale din Petroșani, de unde 
au furat mai multe laptop-uri, 
monitoare LCD, calculatoare.

La sfârșitul săptămânii tre
cute, oamenii legii au reușit să-i 
indentifice pe cei patru tineri, 
după ce au efectuat mai multe 
percheziții la locuințele unor per
soane din zona centrală a mu
nicipiului Petroșani.

Din locuințele
percheziționate polițiștii au reușit 
să recupereze 95 la sută din prej

ANUNȚ LICITAȚIE
Subscrisa Heral Consult IPURL Orăștie, în calitate de lichidator judiciar al SC Euro 

Est Casa de Comerț Transport Prestații SRL - în faliment, cu sediul în Petroșani, str. Parân
gului, bl. 2, sc. 1, ap. 4, jud. Hunedoara, vinde la licitația publică ce va avea loc în data de 
09.07.2010, ora 1300 , la sediul Tribunalului Hunedoara următorul imobil:

- hală pentru creșterea animalelor în suprafață de 500 mp și teren în suprafață de 622 
mp, situat în Iscroni Aninoasa, str. Costeni, nr. 328A, jud. Hunedoara, înscris în CF Iscroni 
nr. 552, nr. cadastral 1268, 1273, 1274/a; 1269, 1270, 1272/a; prețul de pornire a licitației 
este de 95.450 lei exclusiv TVA;

Prețul de pornire al licitației a fost redus cu un procent de 50% din prețul de evalu
are.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul 
lichidatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. .42, jud. Hunedoara, tel 0254-240807, 
fax 0254-206241.

Lichidator judiciar 
Heral Consult IPURL 

Prin asociat coordonator Radu Petre Herlea

udiciu.
Față de toți cei patru tineri s- 

a luat măsura reținerii pentru 24 
de ore, pe bază de ordonanță, iar 
sâmbătă au fost prezentați 
Judecătoriei Petroșani cu prop
unere de arestare preventivă.

Judecătoria Petroșani a

respins propunerea formulată de 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Petroșani, privind 
arestarea preventivă, dispunând 
față de cei patru măsura obligării 
de a nu părăsii localitatea pe o 
perioadă de 29 de zile. (M.T.)

Fonduri europene pentru 
adăpost pe timp de noapte

Primăria Deva intenționează să atragă fonduri 
europene pentru amenajarea unui adăpost pe timp de 
noapte pentru persoanele fără locuință. Consiliul 
local Deva a aprobat, ieri, documentația necesară 
pentru depunerea proiectului la ADR Vest.

Adăpostul pe timp de noapte pentru persoanele 
fără locuință va fi amenajat într-o clădire aflătă în 
posesia Primăriei Deva și va avea o capacitate de 30 
de locuri. Valoarea totală a incestiției este de 
1.839.300,46 lei, din care suma de 53.934,57 lei va 
fi suportată de la bugetul general la municipiului 
Deva. Renovarea clădirii, în care va fi înființa' 
adăpostul cât și utilarea cu mobilierul aferent, va fi 
finanțată din fonduri europene, prin Programul 
Operațional de Regional, Axa Prioritară 3 - 
îmbunătățirea structurii sociale. Termenul de re
alizare va fi de 18 luni, din momentul accesării fon
durilor. Adăpostul va funcționa după un regulament 
intern, iar pentru întreținere, Primăria Deva va aloca 
un buget anual.

„în acest caz nu se discută de beneficile acestui 
adăpost, ci de necesitatea acestuia. în Deva există 
foarte multe persoane vârstnice, care sunt neglijate 
sau abandonate în spital, iar numărul persoanelor fără 
locuință este în continuă creștere. Inițial, adăpostul 
va avea doar 30 de locuri, deci va trebui să ne gândim 
la posibilitatea de extindere a acestuia”, a declarat vi- 
ceprimarul municipiului Deva, Corina Oprișiu. 1

Irina Năstase

ANUNȚ LICITAȚIE
Subscrisa Heral Consult IPURL Orăștie, în calitate de lichidator judiciar al SC Romflavia 

Prod SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 3 jud. Hunedoara, vinde la licitație 
publică în data de 09.07.2010, ora 1100 , la sediul Tribunalului Hunedoara:

- cabană (casă) forestieră situată într-o zonă rurală dc munte în comuna Romos, sat Ciungu 
Mare, jud. Hunedoara, în suprafață de 295,68 mp, compusă din subsol și parter ( 2 dormitoare, 
3 camere, o cămară și o baie dc serviciu); prețul dc pornire a licitației este dc 32.000 lei exclusiv 
TVA;

- cabană (casă) forestieră situată într-o zonă rurală dc munte în comuna Balșa, sat Poenița, 
jud. Hunedoara, în suprafață de 450 mp, compusă din 3 dormitoare, o cameră, bucătărie și hol; 
prețul de pornire a licitației este dc 37.000 lei exclusiv TVA

Terenul pe care sunt amplasate cabanele forestiere nu sunt proprietatea SC Romflavia Prod 
SRL Orăștie.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din valoarea bunului pentru care se 
licitează. Cumpărarea caietului dc sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul 
lichidatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel 0254-240807, 
fax 0254-206241.

Lichidator judiciar 
Heral Consult IPURL 

Prin asociat coordonator Radu Petre Herlea
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GLASUL COMUNEI PUI

Primarul comunei Pui
„driblează” criza
dintre primăriile rurale din ju
dețul Hunedoara, Primăria co
munei Pui figurează cu cei 

mai mulți salariațiplătiți din 
bugetul local. Din cei 178 de 
bugetari, doar 33 sunt /acțio
narii primăriei, 77 sunt per- 

;e-vte asistate social și 68 sunt 
•adrele didactice, care predau 
în cele 13 școli ale comunei

Fără să luăm în calcul per
oanele asistate social, ale căror 
idemnizații nu lezează bunul simț, 
urnele primite de cadrele didactice 
unt, parcă, din altă poveste. Salari- 

Vute pornesc de la 1.000 de lei 
1 ajung până la 3.700 lei. Pe celălalt 
iler al balanței, angajații primăriei 
irimesc salarii brute cuprinse între 
.700 de lei, cel al primarului și 600 
e lei, al muncitorilor necalificați. 
)in bugetul local al comunei Pui, 
unt alocați 161.131 lei, pentru plata 

salariilor. Procentul cel mai mare, 
din această sumă, pleacă spre lefu
rile cadrelor didactice, adică cei 
care au intrat în grevă pentru că, 
spun ei cu nemulțumire, sunt foarte 
prost plătiți. Cifrele spun altceva. 
„Eu am două facultăți și peste 30 de 
ani de muncă și câștig, ca primar, 
1.900 lei. Noi nu avem dreptul la 
prime, al 13-lea salar, sau alte 
bonificații. Nu mi se pare echitabil, 
dar astea sunt salariile în primărie. 
Cadrele didactice câștigă mult mai 
mult decât noi, funcționarii publici 
și tot ei au ieșit în stradă, 
nemulțumiți. Am fost uimit când 
am citit în ziar că la primărie avem 
salar de 3.300 lei. Nici. gând. 
Asemenea salarii au doar profesorii 
și învățătorii”, a spus primarul.

Sportivii sunt 
mândria comunei

Trecând peste neplăcerile 
aduse de criză pe plan financiar, 

Victor Stoica, primarul comunei, 
investește în echipa de fotbal 
Măgura Pui. Rezultatele au început 
să apară, echipa reușind să câștige 
locul secund în Cupa României, la 
nivel județean. Măgura Pui este 
antrenată de Ovidiu Ciolea, un tânăr 
profesor de matematică. „Nu prea 
sunt bani, dar primarul ne susține cu 
tot ce se poate, ne ajută cu trans
portul când avem meciuri în de
plasare, ne finanțează, chiar dacă nu 
cu sume mari, echipamentul și 
unele cheltuieli inerente. Am reușit 
să urcăm pe un loc fruntaș în Cupa 
României, la nivel județean și sun
tem mândri de asta”, a declarat 
antrenorul-jucător, Ovidiu Ciolea.

Pentru dezvoltarea activităților 
sportive, Consiliul Local al co
munei Pui are în vedere amenajarea 
unui teren de sport și dotarea 
echipei de fotbal cu echipamente și 
alte lucruri necesare sportivilor, 
înființarea unei asociații sportive 
sau sociatății pentru conducerea și 
administrarea clubului sportiv și 
amenajarea parcărilor. Aceste 
proiecte au ca termen de finalizare 
anul 2013.

Obiective pentru 
dezvoltarea comunei

Unul dintre cele mai impor
tante proiecte în derulare este re
abilitarea și modernizarea bazei 
materiale și a infrastructurii 
unităților de învățământ și 
grădinițelor din comuna Pui. Toate 
școlile din comuna Pui au fost ren
ovate și dotate cu încălzire centrală 
proprie.

Primăria comunei Pui a mai

g „îndeplinirea obiectivelor pe care le-am dus la bun sfârșit 
a fost posibilă și cu ajutorul cetățenilor, care au dat dovadă de

- responsabilitate și m-au sprijinit în toate ativitățile. Mai sunt 
multe probleme care trebuie rezolvate în comuna noastră, dar am în
credere că, printr-o bună colaborare, se pot rezolva”, declară primarul 
comunei Pui, Victor Stoica.

contribuit și la înoirea mobilierului 
școlar. Școala generală din Băiești a 
fost dotată cu laborator de 
informatică, iar la Școala Generală 
din Pui a fost amenajat un centru de 
infromare și documentare. Pentru 
transportul "elevilor din comună au 
fost achiziționate două microbuze. 
Primarul comunei Pui, acordă un 
interes deosebit educației. Creșterea 
nivelului de confort al elevilor, în 
timpul procesului de învățământ, 
duce la îmbunătățirea 
performanțelor școlare și scăderea 
ratei de abandon școlar.

O activitate cu tendințe de dez

voltare este ramura de turism și 
agrement, de sfârșit de săptămână, 
în prezent, sunt formate trei zone de 
agrement, una în amonte de satul 
Uric, cea de-a doua în jurul 
localității Ohaba Ponor, iar cea de- 
a treia în amonte de localitatea 
Hobița.

Există o zonă montană de agre
ment în masivul Retezat, la cabana 
Baleia, însă drumul este greu acce
sibil.

Activități cultural- 
sportive în cumună

Căminele culturale din toate 
satele aparținătoare comunei pui au 
fost renovate.

Căminul cultural din satul Pui 
a fost dotat cu veselă personalizată 
și mobilier pentru 500 de persoane, 
în curând vor începe lucrările la 
ridicarea unui grup sanitar, unei 
magazii și unei bucătării, pentru uti
larea și dotarea completă a 
căminului cultural. Lucrări de 
restaurare și reparare au suferit și 
toate bisericile din comună.

Primăria a organizat în comuna 
Pui mai multe activități culural- 
sportive cum ar fi zilele Comunei 
Pui, sărbătorită la 1 mai, nedeia sat
ului Pui, în 14 octombrie, Ziua Fe
meii, Nunta de Aur, o manifestare 
dedicată celor de vârsta a treia la 
împlinirea a 50 de ani de căsnicie, 
Cupa „Măgura”-campionat de fot
bal în comuna Pui.

Gabriela Buzzi
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Joey Chestnut a devorat 42 de felii de pizza in doar 10 minute.. hnericanul Joey 
Chestnut, poreclit Fălci a reușit în acest fel să câștige campionatul mondial de 
mâncat pizza.. tmericanul se mândrește cu titlul de „cel mai mâneăcios om din 
lume”, după ce în anii trecufi a stabilit noi recorduri mondiale la mâncat hot-dog 
și hamburgeri.
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Don Cheadle, ambasador
al bunăvoinței din partea ONU

Robbie Williams
vrea să adopte doi

Actorul Don Cheadle a fost numit am
basador al bunăvoinței din partea Progra
mului Națiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP), pentru eforturile constante pe care 
acesta le întreprinde în lupta împotriva

încălzirii globale și pentru conservarea 
mediului înconjurător, informează ac- 
cesshollywood.com.

Achim Steiner, directorul executiv 
UNEP, a făcut acest anunț, sâmbătă, în cap
itala statului african Rwanda, declarând că 
Don Cheadle, prin eforturile sale de conser
vare a mediului înconjurător, va ajuta mil
ioane de persoane de pe Glob să înțeleagă 
mai bine principiile ecologiste.

Cu această ocazie, Cheadle a anunțat 
că Zoya este numele unui pui de gorilă, ales 
de către utilizatorii de internet, în cadrul 
unui program UNEP de informare a 
populației.

în 2004, Don Cheadle a jucat în filmul 
„Hotel Rwanda”, care a transpus pe marele 
ecran povestea genocidului din Rwanda din 
1994, care a cauzat moartea a peste 500.000 
de persoane, în principal din etniile Tutsi și 
Hutu - aripa moderată.

copii din Haiti
Cântărețul britanic Robbie Williams in- 

' tenționează să adopte doi copii din 
Haiti, artistul anunțându-și planurile 

după ce a vizitat insula devastată de un 
seism foarte puternic, în luna ianuarie, 

informează mirror.co.uk.
„Am vrut să fac adopțiile imediat ce am 

ajuns în Haiti. Se instalează subit un 
sentiment de vinovăție când ajungi 

într-un loc ca acela. Dar sunt câteva 
lucruri pe care vreau să le fac înainte 
de acest pas”, a declarat Robbie Wil

liams.

g =
Tom Cruise se mișcă bine
pe ritmuri de hip hop

Actorul Tom Cruise are o reputație de 
bărbat elegant, mereu- la patru ace. Dar nu 
s-a dat înapoi când a fost vorba să o ia la 
dans pe Jennifer Lopez la MTV Movie 
Awards.

Cruise și Lopez au rupt podeaua la 
MTV Movie Awards cu o coregrafie care a 
lăsat pe toată lumea cu gura căscată, potrivit 
dailymail.co.uk. Tom Cruise pe lângă că a 
dansat a și stârnit hohote de râs în rolul lui 
Len Grossman, producătorul de la Holly
wood al cărui rol 1-a jucat în filmul Tropic 
Thunder. Tom Cruise și J-Lo s-au sin
cronizat perfect, iar coregrafia lor nu a fost 
deloc ușoară. Perechea a fost încurajată de 
soția lui Cruise, Katie Holmes, care se afla

în primul rând. Și Katy Perry a urcat pe 
scenă alături de Snoop Dogg. Nici Christina 
Aguilera nu a putut lipsi de la eveniment. 
Ea a încântat publicul cu trei melodii de pe 
noul album, Bionic.

g
„The Twilight Saga:
New Moon”, câștigător
al MTV Movie Awards 2010

new moon
___ 1 c ___

Filmul romantic „The Twilight Saga: 
New Moon”, despre dragostea unei tinere 
pentru un vampir vegetarian, a obținut cele 
mai multe distincții la gala MTV Movie 
Awards 2010, desfășurată duminică la am
fiteatrul Gibson al Universal City, Califor

nia, potrivit organizatorilor.
Pelicula a obținut cinci premii, inclusiv 

cele mai pentru cel mai bun film al anului, 
cel mai bun actor (Robert Pattinson) și cea 
mai bună actriță (Kristen Stewart).Una din
tre cele mai populare producții ale anului 
trecut, comedia „The Hangover”, a câștigat 
la două categorii, în timp ce „Harry Potter 
and the Half-Blood Prince” a primit un sin
gur premiu, acordat lui Tom Felton la cate
goria Cel mai bun personaj 
negativ.Distincția specială MTV Genera
tion Award i-a fost acordată Sandrei Bul- 
lock.Gala MTV Movie Awards s-a aflat 
anul acesta la ediția cu numărul 19.

„Cel mai probabil o să am, mai întâi, pro
prii mei copii și apoi aș vrea să adopt încă doi. 
E ceva ce am discutat. Este o perspectivă, nu 
știu exact când se va materializa”, a mai spus 
cântărețul.

Logodit cu actrița 
americană Ayda Field

După ce a părăsit trupa Take That, în 
1995, Robbie Williams a avut succes în cari
era solo, reușind să vândă peste 55 de mil
ioane de albume pe plan mondial. Penultimul 
album solo al solistului britanic a fost „Rude- 
box”, lansat în 2006, primit cu rezerve de crit
icii de specialitate, acesta fiind, totodată, 
materialul discografic al său cu cele mai slabe 
vânzări în Marea Britanie și cu mai puțin de 
un milion de copii vândute în Statele Unite 
ale Americii.

Cu toate acestea, Robbie Williams 
rămâne un cântăreț extrem de popular: în
2006, el a vândut peste 1,6 milioane de bilete, 
într-o singură zi, pentru concertele progra
mate în turneul său mondial din acel an. Cel 
mai recent album al lui Robbie Williams, 
„Reality Killed the Video Star”, primul său 
material discografic din ultimii trei ani, a fost 
lansat pe 9 noiembrie 2009.

Cântărețul britanic a trăit în ultimii ani la 
Los Angeles,' după ce s-a externat, în martie
2007, dintr-o clinică de tratare a dependenței 
de medicamente.

Anul trecut, în noiembrie, Robbie 
Williams și-a surprins iubita, cerând-o d< 
nevastă în direct la un post australian de radio 
La începutul acestui an au apărut primele 
zvonuri privind o posibilă logodnă a celo 
doi, încheiată în timpul sărbătorilor de iarnă 
deși cântărețul a negat că acest lucru s-ar f 
întâmplat.

La începutul lunii mai, Robbie William: 
le-a cerut avocaților săi să redacteze un con 
tract prenupțial, care stipulează felul în care 
sunt împărțite bunurile unui cuplu dupr 
divorț, în cazul în care posibila sa căsători 
cu actrița Ayda Field se va destrăma.

cesshollywood.com
mirror.co.uk
dailymail.co.uk
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Muftiul Ciprului de Nord a ratat
o întâlnire cu Papa pentru că a întârziat

Liderul comunității musul
mane din Ciprul de Nord, 

Yusuf Suicmez, a ratat dumi
nică o întrevedere cu Papa Be

nedict al XVI-lea din cauză 
că a întârziat, a anunțat Vati

canul.

întâlnirea era prevăzută la „ora 
16.00 (16.00, ora României) la 
Nicosia, capitala Ciprului, dar 
muftiul a întârziat și ceremonia la 
biserica maronită începuse deja”, a 
afirmat purtătorul de cuvânt al Vat
icanului, preotul Federico Lom
bardi.

Potrivit poliției cipriote,

muftiul Suicmez, cea mai înaltă au
toritate religioasă din Ciprul de' 
Nord, ajunsese cu mașina la ora 
locală 16.00 la punctul de trecere 
Ledra Palace din Nicosia, rezervat 
pietonilor și vehiculelor diplomat
ice, relatează AFP

Acesta a fost blocat 15 minute, 
timp în care poliția a obținut o 
autorizație din partea Ministerului 
de Externe pentru a-1 lăsa să treacă 
cu mașina.

„Dacă s-ar fi rezolvat această 
problemă în prealabil, s-ar fi dus di
rect și n-ar fi întârziat”, a declarat 
un purtător de cuvânt al poliției. Pe 
durata sejurului său de trei zile în 
Cipru, prima sa vizită în partea 
ortodoxă, Papa nu a vizitat Repub

lica turcă a Ciprului de Nord 
(RTCN; recunoscută doar de 
autoritățile de la Ankara), cu o 
populație majoritar musulmană, 
proclamată după o intervenție 
militară turcă în 1974.

Cu toate astea, muftiul 
Suicmez a declarat că este pregătit 
să se întâlnească cu Papa Benedict 
al XVI-lea într-o zonă neutră. într- 
un interviu acordat anul trecut, 
muftiul, în vârstă de 42 de ani, a 
povestit că a ajuns în Cipru în 1975, 
când familia sa s-a mutat din Tur
cia.

Sâmbătă, Papa a avut o scurtă 
întrevedere la Nicosia cu o person
alitate musulmană turcă din Cipru, 
șeicul Nazim Haqqani, în vârstă de

88 de ani. Locuind în Ciprul de 
Nord, el l-a așteptat, așezat pe un 
scaun, pe Papă în drumul său spre 
biserica franciscană Sfânta Cruce, 
situată într-o zonă-tampon 
controlată de ONU.

Papa, în vârstă de 83 de ani, a 
întrerupt procesiunea pentru a-l 
saluta. „Scuzați-mă, sunt bătrân”, a 
spus oficialul religios. „Sunt bătrân 
la rândul meu”, i-a răspuns Papa.

Șeicul i-a oferit Papei un bas
ton gravat, o tăbliță inscripționată 
cu un mesaj de pace în limba arată 
și o carte de rugăciuni musulmană. 
De asemenea, i-a cerut Papei să-l 
îmbrățișeze, iar acesta a acceptat.

Trei state din SUA, măturate
de tornade
Fenomene meteo de proporții 

catastrofale și în Statele Unite, 
unde tornadele și furtunile es
tivale au ucis cel puțin 7 oa

meni în mai multe regiuni din 
centrul continentul nord-ame- 
rican. Peste tot, tornadele au 
lăsat în urmă scene apocalip

tice.

Ca un tren în tunel. Așa descriu 
zgomotul produs de teribilul 
fenomen nelipsiții vânători de tor
nade. în prezent, statul american cel 
mai afectat de tornade este Ohio, 
unde, în afara celor 7 victime, peste 
50 de clădiri - inclusiv supermarke- 
turi «au școli, au fost făcute una cu 
pămuntul de forța devastatoare a 
tornadelor.

Orașele Lake Township și 
statele Colorado și Illinois se 
confruntă în aceste zile cu tornade, 
»psă gradul de devastare e mai 
redus. în statul Michigan, însă,

câteva suburbii ale orașului Dundee 
au fost pur și simplu rase complet 
de trecerea tornadelor. O centrală 
nucleară de pe malul lacului Erie, 
tot în Michigan, a fost închisă tem
porar pentru că tornadele au smuls 
complet fațada unei clădiri.

Prognoza meteo anunță că

lanțul de furtuni cu potențial de for
mare a tornadelor se îndreaptă către 
nord-estul Statelor Unite. Inclusiv 
capitala federală Washington sau 
metropole precum Buffalo ori 
Philadelphia ar putea fi afectate de 
fenomene extreme.

Palestinieni uciși în largul Fâșiei Gaza 
de armata israeliană

Marina israeliană a ucis luni 
dimineață patru scafandri pales
tinieni, în largul coastei Fâșiei 
Gaza, relatează presa internațională.

Potrivit armatei israeliene, 
soldații au fost nevoiți să tragă pen
tru a împiedica un atac, dar nu au 
dat alte explicații. Oficialii au afir
mat că trupe israeliene au văzut 
palestinieni în costume de scafan
dru și au deschis focul.

Patru cadavre au fost recuper
ate mai târziu și duse la un spital din 
Gaza, a declarat un oficial din Min

isterul palestinian al Sănătății. Două 
dintre victime fuseseră împușcate 
de mai multe ori în cap, potrivit 
aceleiași surse.

Forțele de ordine palestiniene 
au afirmat că două persoane sunt 
date dispărute.

Israelul a consolidat o blocadă 
impusă Fâșiei Gaza din 2007, când 
mișcarea islamistă Hamas a preluat 
controlul asupra teritoriului.

Incidentul de luni a intervenit 
la o săptămână după ce nouă 
activiști propalestinieni au fost uciși 
într-o ciocnire cu trupele israeliene 
de comando. Incidentul a generat un 
val de critici la adresa Ierusalimu
lui.
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România se îndatorează 
cu 600 euro pe secundă

România mai funcționează 
doar pe datorie, ritmul în 

care se împrumută de la în
ceputul anului fiind de 600 
de euro pe secundă - adică 
52 milioane pe zi sau 7,88 

miliarde, până la începutul 
lui iunie.

Chiar dacă statul taie din 
pensii 15% și din salariile buge
tarilor 25%, ceea ce i-ar aduce o 
economie de circa două miliarde 
de euro anul acesta, tot va trebui 
să mai împrumute 5,2 miliarde de 
euro pentru a rezista până în de
cembrie, potrivit Gândul. 
Economiștii atrag atenția că, în 
scurt timp, s-ar putea întâmpla un

adevărat dezastru: nimeni nu va 
mai vrea, sau nu va mai putea, să 
ne împrumute. Pe piața internă, 
băncile au ajuns la un prag de ex
punere de 18% pe titlurile de stat, 
iar maximul acceptat de bănci le- 
mamă este de 20%. Pentru împru
muturi externe, momentul este 
prost din cauza problemelor din 
Grecia și din zona euro.în total, în 
2010, România trebuie să împru
mute cel puțin 13 miliarde de 
euro, atât pentru a acoperi defici
tul bugetar, cheltuielile mai mari 
decât veniturile, cât și pentru a 
plăti creditele mai vechi cu altele 
noi. Doar pentru a plăti datoriile 
făcute anii trecuți, în special în
2009, statul va trebui să împru
mute 4,5 miliarde de euro în
2010.
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Conducerea grupării de handbal  feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea 
a stabilit lista posibililor antrenori pentru sezonul viitor pe care se 
află cinci tehnicieni, iar discuțiile vor începe în această săptămână, 
a anunțat președintele clubului, loan Gavrilescu.

■

Emisarii cui au fost la meci?
Prezențe inedite în tribuna Stadionului CFR, din Sime- 

ria, la jocul dintre Marmosim și ACS Recaș. Cea mai insolită 
prezență a fost cea a lui Ionuț Popa, până în urmă cu o 
săptămână manager general la UTA. Acesta s-a așezat 
cuminte în tribună, însă a fost ușor de reperat de către spec
tatori. Ionuț Popa a venit însoțit de un alt arădean, iar în tim
pul jocului au vorbit în permanență la telefon. Gurile rele au 
speculat faptul că Ionuț Popa a venit cu „darul” din partea 
celor de la ACU Arad, pentru că în aceeași seară, de la ora 
19, UTA juca meciul cu Minerul Lupeni. Ori din câte știm. 
Ionuț Popa a fost ofertat de Pandurii Târgu Jiu, nu de CFR 
Marmosim Simeria sau ACU Arad. La final, însoțitorul lui 
Popa s-a apucat să strige în gura mare cuvinte la adresa 
timișenilor care ar înroși și paginile de ziar. „V-ați săturat de 
liga secundă, piticaniilor? Echipă de jucători de un metru 
jumătate. Să vă dau ... din picioare”, striga în gura mare per
sonajul arădean.

La câțiva metri depărtare, un alt personaj cunoscut în 
partea de vest a fotbalului românesc. Timișoreanul Petre 
Mehedințu a urmărit partida din imediata apropiere a tri
bunei. Iar aceiași „zvoneri” de serviciu au spus că omul de 
fotbal din Timișoara era mesagerul celor de la Recaș, în caz 
că partida se termina cu un rezultat favorabil echipei din 
„orășelul vinului”. Până la urmă CFR Marmosim și-a apărat 
corect șansele și a câștigat partida, eliminând toate 
speculațiile din jurul partidei de sâmbătă.

9.Real Sântandrei 21 7 3 11 38-48 24
10. Santos Boz 22 4 3 15 44-80 15
11. Streiul Simeria Veche 21 4 2 15 29-76 14
12. Voința Vălișoara 21 3 1 17 31-72 10

Etapa viitoare

Olimpia Ribița — CFR II Simeria
Streiul Simeria Veche - Silva Miracol Hărău
Recolta Bucureșci — Sprint Luncoiu de Jos
Voința Vălișoara — Unirea Șoimuș
Real Sânatndrei - Ponorul Vața
Santos Boz și Unirea Buceș stau

Seria Valea Streiului
Rezultate etapa a XXI-a

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

Clasament

Etapa viitoare

Liga a V-a 1 .Măgura Pui 19 16 2 1 67-23 50
Seria Brad - Valea Mureșului 2.Sălașu de Sus 19 13 1 5 43-29 40
Rezultatele etapei a XXV-a 3.Lunca Cernii 19 11 3 5 53-33 35

4.Râu de Mori 19 11 1 7 36-21 33
Silva miracol Hărău — Olimpia Ribița 1 - 1 5.Baru Mare 19 9 2 8 39-31 29
Unirea Șoimuș - Recolta Bucureșci 4-3 6.Sântămăria Orlea 19 8 3 8 39-39 27
Unirea Buceș - Voința Vălișoara 3-0 7.Dacia Boșorod 19 7 5 7 32-31 26
CFR II Simeria - Santos Boz 3-2 8.Bretea Română 19 6 3 10 43-49 21
Luncoiu de Jos - Streiul Simeria Veche 3-0 9.Ulpia Traiana 19 5 3 11 32-55 18
Poinorul Vața și Real Sântandrei au stat 10. Grai. Berthelot 19 5 0 14 29-60 15

11. CS Ghelari 20 2 ’ 1 17 11-51 7
Clasament

1.Olimpia Ribița 21 17 22 80-28 53
2.Silva Miracol Hărău 21 16 23 70-16 50
3.Unirea Buceș 22 13 45 66-31 43
4.CFR II Simeria 21 11 2 8 52-39 35
5.Ponorul Vața 21 12 2 7 46-41 32
6.Luncoiu de Jos 21 9 3 9 41-45 30
7.Unirea Șoimuș 21 9 2 10 45-57 29
8.Recolta Bucureșci 21 7 4 10 15-54 25

Dacia Boșorod - Narcisa Sălașu de Sus
Măgura Pui - Cema Lunca Cernii
Retezatul Râu de Mori - Streiul Baru Mare
Unirea general Berthelot - Sargețiă Bretea Română 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa - AS Sântămăria Orlea 
CS Ghelari stă

Minerii nu se dau
la o parte?!

Cel mai interesant meci al ul
timei etape din liga secundă se va 
juca la Lupeni, acolo unde 
Minerul primește vizita celor de 
la Universitatea Cluj.

Partida nu mai are importanță 
decât pentru „șepcile roșii”. Aces
tea așteaptă, mâine, decizia 
Comisiei de Disciplină a FRF, 
care judecă incidentele de la par
tida cu FC Argeș. Clujenii se 
așteaptă să câștige punctele la 
„masa verde”, iar în acest fel ar 
face 15 punte în retur câștigate 
prin neprezentarea adversarului, 
retragerile din competiție sau de
cizii ale comisiilor, un adevărat 
record în materie. în cazul în care 
U Cluj va âștiga meciul de la 
Pitești cu 3 - 0, va fi la egalitate 
de puncte cu Dacia Mioveni, iar 
rezultatele directe sunt identice, 
ambele echipe câștigând cu 2 - 1 
meciurile de pe teren propriu. în 
această situație, formația lui Flo
rian waiter ar avea nevoie de cel 
mult un punct la Lupeni, pe 
terenul unei echipe care nu mai 

are nici un interes să lupte, dar cu 
o mare foame de bani. „Va fi un 
meci de care pe care. în acest 
meci noi vom demonstra care ne 
este adevărata valoare. Nu le va fi 
deloc ușor clujenilor pentru că 
vom lupta până în ultimul minut. 
Acum mai depinde și de cine va 
arbitra la Lupeni, pentru că în ul
tima vreme noi am fost blocați de 
către arbitrii. Vreau să fie foarte 
clar pentru toată lumea, noi nu ne 
vom da al o parte. Va promova 
echipa care va merita să joace în 
Liga I”, a declarat președintele 
onorific al Minerului, Cornel 
Resmeriță.

Pe lista de transferuri a celor 
de la U Cluj a ajuns și mijlocașul 
Mihai Onicaș. Acesta a fost îm
prumutat de Steaua la Poli Iași, 
dar Florian Walter ar vrea să îl 
achiziționeze sau să-l împrumute 
pe închizătorul de 21 de ani. 
Mihai Onicaș s-a remarcat la 
Mureșul Deva, în urmă cu două 
sezoane, ajungând apoi chiar și în 
prima echipă a Stelei.

Campion la 73 de ani
Petru Ambruș, din Lupeni, și-a 

trecut la Campionatele Naționale de 
atletism ale veteranilor, de la 
București, cel de-al cincilea titlu 
consecutiv la triplusalt. Mai mult, 
reprezentantul Văii Jiului s-a impus 
în toate probele în care a concurat, 
50 metri garduri, triplu salt și 
săritura în lungime.

„Sunt foarte mulțumit de rezul
tatele obținute și nu aș fi reușit 
performanțele acestea fără sprijinul 

RADIO
ORASTIE

unor oameni de bine din Vale”, a 
spus Ambruș. Bravul atlet mai 
afirmă că fără un regim alimentar 
adecvat și un program riguros de 
pregătire, nu ar fi reușit.

„Alerg mult și mănânc sănătos, 
aceasta este rețeta succesului. Iar 
acum mă pregătesc pentru Campi
onatul European, din luna iulie, din 
Ungaria, unde vreau să fiu pe 
podium”, a declarat Petru Ambruș.
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Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care s-a impus, duminică, 
la Roland Garros, a revenit pe primul loc în clasamentul ATP, 
pe care l-a ocupat în perioada august 2008 - iunie 2009, 
detronându-l ue elvețianul Roger Federer.

Campionatul Mondial de Fotbal
Grupa E

Olanda, Danemarca, Japonia, Camerun

OLANDA Reprezentativa "Portocalei Mecanice “ se află la cea de-a noua 
participare la Campionatul Mondial, unde a jucat finala de două ori, 
în 1974 și 1978. Olandezii s-au calificat fără probleme la turneul final 
după ce au defilat în grupă, câștigând toate cele opt meciuri din grupa 
preliminară. Antrenorul echipei, Bert van Marwijk, este un om con
servator, extrem de serios și liniștit. Selecționerul a organizat foarte 
bine jocul echipei, care practica un fotbal spectaculos, dar ineficient. 
Punctele forte ale echiepi sunt mijlocul și atacul unde, "Portocala 
Mecanică " are jucători senzaționali. Dezavantajul selecționatei lui 
Marwijk este în apărare și în poartă, unde selecționerul nu a reușit 
să găsească un înlocuitor la fel de valoros pentru Van der Saar. Cel 
mai important jucător al echipei este Arjen Robben. Fantezia, talentul 
său vor conta enorm în jocul echipei. Naționala Olandei a învins 
Ghana, scor 4-1, într-un meci înainte de Campionatul Mondial.

JAPONIA Naționala Japoniei se află la cea de-a patra calificare la un 
Campionat Mondial. Selecționata niponă s-a calificat de pe locul doi, 
în prelimiarii terminând la cinci puncte grupa câștigată de Australia. 
Obiectivul echipei este accederea în semifinale (!), dar va fi foarte 
greu pentru că au în față o grupă foarte grea. Antrenorul echipei, 
Takeshi Okada, este un tip introvertit, care nu are prieteni în rândul 

jucătorilor. Este un antrenor conservator, și nu este adeptul promovării 
tinerelor talente, de acea se abate foarte rar de la un unsprezece bine 
stabilit. Japonia este o echipă extrem de ambițioasă și muncitoare, 
dar care are mult de suferit în atac. Shunsuke Nakamura este fără 
discuție cel mai important jucător al echipei, având capacitatea de a 
câștiga de unul singur un meci. Intr-un ultim test, înainte de Campi
onatul Mondial, Japonia a pierdut în fața Angliei, scor 1-2.

Portari

Maarten Stekelenburg (Ajax)
Sander Boschker (FC Twente)
Michel Vorm (FC Utrecht)

Fundași

Khalid Boulahrouz (Stuttgart) 
Edson Braafheid (Celtic) 
Giovanni van Bronckhorst 
(Feyenoord)
John Hcitinga (Everton)
Joris Mathijsen (HSV) 
Gregory van dcr Wiel (Ajax) 
Andre Ooijer (PSV)

Mijlocași

Mark van Bommel (Bayem 
Munchcn)
Nigel de Jong (Manchester City) 
Stijn Schaars (AZ)
Wesley Sneijder (Inter)
Rafael van der Vaart (Real Madrid) 
Demy de Zeeuw (Ajax)
Ibrahim Afellay (PSV)

Atacanți

Dirk Kuyt (Liverpool)
Eljero Elia (HSV)
Ryan Babel (Liverpool) 
Klaas-Jan Hunteiaar (AC Milan) 
Robin van Persie (Arsenal) 
Aijen Robben (Bayem Munchen)

Portari

Seigo Narazaki
(Nagoya Grampus)
Eiji Kawashima
(Kawasaki Frontale)
Yoshikatsu Kawaguchi
(Jubilo Iwata)
Fundași
Yuji Nakazawa
(Yokohama Marinos)
Marcus Tulio Tanaka *
(Nagoya Grampus)
Yuichi Komano (Jubilo Iwata) 
Daiki Iwamasa (Kashima Antlers) 
Yasuyuki Konno (FC Tokyo) 
Yuto Nagatomo (FC Tokyo) 
Atsuto Uchida (Kashima Antlers)

Mijlocași

Shunsuke Nakamura
(Yokohama Marinos)
Yasuhito Endo (Gamba Osaka) 
Kcngo Nakamura (Kawasaki 
Frontale)
Junichi Inamoto (Kawasaki
Frontale)
Yuki Abe (Urawa Red Diamonds) 
Makoto Hascbe (Wolfsburg) 
Keisuke Honda (CSKA Moscova) 
Daisuke Matsui (Grenoble)

Atacanți

Shinji Okazaki (Shimizu S-Pulse) 
Keiji Tamada (Nagoya Grampus) 
Yasuhito Okubo (Visscl Kobe)

Kisho Yano (Albirex Niigata) 
Takayuki Morimoto (Catania)

DANEMARCA Naționala Danemarcei se află la cea de-a patra participare 
la Campionatul Mondial. Danezii s-au calificat de pe primul loc, 
dintr-o grupă cu adversari foarte dificili precum Portugalia sau 
Suedia. Antrenorul echipei, Morten Olsen, este un tip extrem de 
apropiat de jucătorii săi, își studiză adeversarul până în cel mai 
mic amănunt, analizând foarte atent fiecare meci al echipei sale. 
Danezii beneficiază de jucători cu disponibilitate la efort foarte 
mare și sunt fotbaliști extrem de puternici fizic. Problemele apar 
la construcție, când echipa trebuie sa aducă mingi în careu pentru 
masivul Bendtner. Incontestabil, vedeta echipei este vârful lui Ar
senal, Miklas Bendtner, un jucător extrem de inspirat care poate 
decide singur soarta unui meci. într-un meci înainte de Campi
onatul Mondial, Danemarca a învins Senegal, scor 2-0.

Selecționata „ leilor neîmblânziți" se află la cea de-a șasea partic
ipare la Campionatul Mondial și la a cincea consecutivă. Naționala 
Camerunului s-a calificat de pe locul întâi din grupă, dar a fost învinsă 
surprinzător de modesta echipă a Gabonului. Antrenorul echipei. Paul Le 
Guen, este foarte apreciat de jucători și federație și este cu siguranță unul 
dintre atuurile echipei la Campionatul Mondial. Are o relație foarte bună 
cu elevii săi și este foarte dedicat muncii sale. Armele principale ale 
echipei sunt atacul și mijlocul, deoarece Camerunul are jucători de 
excepție. Problemele apar în apărare, unde Le Guen are de lucru înainte 
de Mondiale. Un mare dezavantaj este că echipa are probleme uriașe de 
concentrare în anumite momente ale meciurilor. Indiscutabil, marele star 
al Camerunului este Samuel Eto 'o, un jucător senzațional, care nu mai 
are nevoie de nici o prezentare. într-un ultim meci înainte de Campionatul 
Mondial, Camerun a pierdut în fața Serbiei, scor 4-3.

Portari
Thomas Sorensen (Stoke City)
Stephan Andersen (Brondby) 
Jespcr Christiansen (FC Copen
hagen)

Fundași
William Kvist (FC Copenhagen) 
Simon Kjaer (Palermo)
Lars Jacobsen (Blackbum
Rovers)
Per Kroldup (Fiorentina)
Daniel Agger (Liverpool) 
Patrick Mtigliga (Malaga) 
Simon Poulsen (AZ Alkmaar)

Jakob Poulsen (AGF Aarhus) 
Dennis Rommedahl (Ajax Ams
terdam)
Thomas Kahlenberg (VfL 
Wolfsburg;
Thomas Enevoldsen (FC
Groningen)
Christian Eriksen (Ajax Amster
dam)
Mikkel Beckmann (Randers) 
Daniel Jensen (Werder Bremen) 
Jesper Gronkjaer (FC Copen
hagen)

Atacanți
Jon Dahl Tomasson (Feyenoord) 
Soren Larsen (Toulouse) 
Nicklas Bendtner (Arsenal)

Portari

Guy Roland N'Dy Assembc (Valen
ciennes)
Idriss Carlos Kamcni (Espanyol) 
Hamidou Souleymanou (Kay- 
serispor)

Fundași

Benoit Assou Ekotto (Tottenham 
Hotspur)
Sebastien Bassong (Tottenham Hot
spur)
Gaetan Bong (Valenciennes)
Aurelien Chedjou (Lille)
Gcrcmi (Ankaragucu)
Nicolas Nkoulou (Monaco)
Rigobcrt Song (Trabzonspor)

Mijlocași

Achille Emana (Real Bctis) 
Enoh Eyong (Ajax Amsterdam) 
Jean Makoun (Olympique Lyon) 
Georges Mandjeck (Kaiserslautern) 
Joel Matip (Schalke 04)
Landry Ngucmo (Celtic) 
Alexandre Song (Arsenal)

Atacanți

Vincent Aboubacar (Coton Sport) 
Eric Choupo-Moting (Nuremburg) 
Stephane Mbia (Marseille)
Samuel Eto'o (Inter Milano) 
Mohamadou Idrissou (Freiburg) 
Achille Webo (Real Mallorca)

Mijlocași
Martin Jorgensen (AGF Aarhus) 
Christian Poulsen (Juventus)

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Z.arandulxu ISO (DN7) 
(Ieșirea spre Sîmeria, lângă Volvo)

GLASUL HUNEDOAREL

Vă oferim.:
• PERSONAL

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%

Clicnții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI !
UNA GRATIS

CALIFICAT
SOLUȚII 
SPECIFICE

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

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

CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei Qâ

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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După ce partenerul său este ucis cu brutalitate de nemilosul asa
sin Rogue (Jet Li), agentul FBI Jack Crawford (Jason Statham) 
jură să dea de urma criminalului și să răzbune astfel moartea co
legului său. Rogue se dovedește însă a fi de negăsit... (Pro TV; 
20:30; Un asasin nemilos)

'

Umor... Dicționar: Râmi, Sin, Șiș. Reconstituire

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACID, ACU, ACUM, AM, ANA, APE, AȚĂ, 

AVAT, Bl, BO, CĂMARĂ, DAC, DISCUTĂBIL, 

DISTILABIL, EB, EG, HIRE, IR, IRECUZABIL 
IREPARABIL, IVĂR, ÎNTÂRÂTORI, 

INȚELENIRE, LEGUMICOLĂ, LEZA, 
LIBERABILĂ, OMIZI, ORARĂ, STILIZA, 
STIMATĂ, TAB, TAȚI, TELALI, URALE- 

Petru Ardelean - ARAC 

!<i]

6 8 9 2 4 1 5
2 7 4 8 9
1 9 7 3 2 8
4 2 7 1 6 3

1 3 5 6
6 3 9 4 5

3 6 1 7 2
8 6 3 7 1 4

7 4 1 5 9 3
Vlorel Naghi - Vladlmlresci

TV/?1 TV*72
07:00
07:30
08:00
09:00
09:15
10:10

11:15
12:15

12:50

14:00
14:45
15:30
16:00
17:10
18:20
18:50

20:00
20:40
21:10

£ 22:55

oo

Oi 23:55

2 MM

Telejurnal; Sport; Meteo "OH»
La prima oră
Trezirea la apel! 07:50
Telejurnal 08:00
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti- ș

nian serial, 2008 - 261.)
Vedeta familiei (rel.) 10:00
Cântecul amintirii... amintirile ! 10:15

cântecului (rel.)
Giuvaierul palatului (sud-co- 10:45

reean serial, 2003, rel. - 23.) 12:00
Telejurnal; Sport; Meteo 12:45
Pur și simplu delicios (rel.) 14:30
Rom european
Kronika (magazin cultural) 15:00
Cluj Fashion Week (rel.) 16:00
Eu, tu, noi Ediție specială 17:00
Giuvaierul palatului (sud-co- 18:00

reean serial, 2003 - 24.) cu
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 18:10
Park Chan-hwan, Kim Hyc-seon 18:35
Telejurnal; Meteo
Sport 19:15
Din iad în Texas (SUA wes-

tem, 1958) 100' cu Don Mur-
ray, Diane Varsi, Chill Wills,
Dennis Hopper
Camera de gardă, 1900... (en- 21:00

glez serial, 2006 - 3.) cu Chcrie 22:00
Lunghi, Fiona Gillies, Rebecca 23:10
Johnson, Nicholas Farrell
Săptămâna Modei Românești,

Iași 2010

Altă viafă! (australian serial, 
2001 - 16.)
învingătorii
Comisarul Montalbano (rel.) 

Luna de hârtie cu Luca Zinga- 
retti, Katharina Bohm, Davide 
Lo Verde, Cesare Bocci
Telejurnal; Sport
Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 17.)
întâlnire pe 2
Telejurnal
Popasuri folclorice (2008) 
Tribuna partidelor parlamen

tare
împreună în Europa
Altă viață! (rel. - 16.)
Asul din mânecă (30.) 
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Povești din Paris (rel. - 17.) 
Drumul către Africa de Sud

Episodul 13 - Japonia și Ghana 
Povestea unei ferme din Africa

(sud-african dramă, 2004) 97' 
cu Richard E. Grant, Armin Mu
eller-Stahl, Karin van der Laag, 
Kasha Kropinski
D'alc lu’ Mitică (reportaj) 45'
Ora de știri (show de întâlniri)
Se apropie furtuna (francez- 

belgian mini-serial, 2007) cu 
Anouk Grinberg, Anne Brochet, 
Valentine Varela

06:00 Observator Știrile Pro TV (2009) 07'00 îngerașul (2000) 07:00 Camera de râs
98:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 07:30 Neveste disperate (12.)
10:00 în gura presei 10:00 Om sărac, om bogat (43.) 09:45 Maria Mercedes (rel.) 98:20 Sport cu Florentina
11:00 Familia Bundy (SUA serial de 12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3751.) 11:15 Predestinați (rel.) 09:00 Camera de râs (rel.)

comedie, 1987) cu Ed O'Neill 13:00 Știrile Pro TV 12:30 împreună pentru totdeauna 09:30 Nimeni nu-i perfect (34.)
(2:00 Miami Vice (SUA film serial 13:45 Al zecelea regat (SUA-englez- (mexican rel.) 10:00 Pitici și tătici (2003) 30'

de acțiune, 1994) german aventură, 2000) 14:00 Cele două fețe ale Anei (2006) 10:30 Toto Sapore și istoria magică <
13:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:15 Rețeta de ACASĂ pizzei (animație, 2003)
14:00 Benny Hill (englez serial, 1973 - 3752.) cu Heather Tom, 15:30 Destine furate (2007) 13:00 Camera de râs

1969)60' cu Benny Hill Christel Khalil, Lauralec Bell, 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Neveste disperate (24.)
14:30 Să te prezint părinților (emi- Don Diamont 16:30 Maria Mercedes (1992) 15:15 Nimeni nu-i perfect (35.)

siune de divertisment, 2009, 17:00 Știrile Pro TV 17:30 Poveștiri adevărate 15:30 Pitici și tătici (serial de come-
rel.) 17:45 Happy Hour 18:30 împreună pentru totdeauna die, 2003 - 20.) 30'

16:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV (mexican serial de dramă, 2008) 16:15 Gunoierul vedetă (rel.)
17:00 Acces Direct 20:30 Un asasin nemilos (SUA thril- 19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 18:00 Focus 18 90’
19:00 Observator Ier de acțiune, 2007) 103' cu lumbian serial, 2009) cu Car- 19:00 Focus Sport
20:30 Identitatea lui Bourne (SUA- 1 Jason Statham, Jet Li men Villalobos, Fabiola 19:30 Cireașa de pe tort

german-cch thriller, 2002) 119' 22:30 Știrile Pro TV Campomanes 20:30 Un băiat de milioane (1995)
cu Matt Damon, Clive Owen, 23:00 Terminatorul: Războiul conți- 20:30 Predestinați (mexican serial, 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
Julia Stiles, Franka Potente nuă (SUA serial, 2008 - 2.) cu 2009) 2007 - 6.) 45'

23:00 Observator Lena Headey, Summer Glau, 21:30 Cealaltă față a Analiei (2008) 23:15 Defectiva (SUA-luxcmburghc
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de Thomas Dekker, Richard T. 22:30 Poveștiri de noapte dramă, 2004) 90' cu Lauren

divertisment) Jones 23:30 India (brazilian-indian 2009) Holly, Max Martini

HB© 11:10 CJ7 (hong-kong comedie, 2008)
12:35 Filme și vedete
13:05 în căutarea semnelor: Tărâmul întunericului (2007)

14 45 Aurul nebunilor (SUA film romantic de aventură, 2008)
16:35 Grey Gardens (SUA dramă biografică, 2009)
18:20 Fugi, grăsane! (englez comedie, 2007) 100' cu Simon Pegg
20:00 Bătălia de la Stânca Roșie (chinez dramă de război, 2008) 150' cu

Tony Leung Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Fcngyi Zhang, Chen Chang
22:25 Gamer - Jocul supraviețuirii (SUA S.F., 2009) 95' cu Michael C. Hall

14:30 Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001, rel. - 3.) 
15:30 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 1.) 
16:30 Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 4.) 
17:30 Noi toți (SUA serial, 2003 -11.) 30' cu Duane Martin 
18:00 Miss Perfecțiune (SUA film de familie, 1987)
19:00 Aceeași Christine, alte aventuri (englez serial de comedie, 2006 - 9.) 
20:00 Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 1.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 3.)
22:00 Cea mai bună apărare (SUA acțiune-comcdie, 1984)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

ospătarfchelner)

Deva

Telefon: 0755.999.916

agent contractări și achiziții (brokeri
mărfuri) 1

agent de curățenie clădiri și mij-
Joace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate
privată 1

dulgherfexclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

recepționer hotel

femeie de serviciu 2

operator control nedistructiv
3

operator calculator electronic și re
țele 3

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) ]

bucătar 1 Petroșani

4

1

j beton ist 1

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, pisciculturii, pese uit, vânat

2

inspector^referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

ru construcții civile, indus- 
u.«ie și agricole 1

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2

director societate comercială 
]

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 1I

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

florar-decorator

șef departament 5 frezor universal I

șef departament de mărfuri alimen
ta re/n ea li men tare 3

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion dc măr
furi alimentare/neali men tare 8 maistru ind.textilă,piciăric 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

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

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar 1 monta tor aparate aer condițional
1

zidar rosar-tencuitor 9
ospătar-chelner 1

mecanic utilaj 1

zidar rosar-tencuitor 2

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

barman 1

bucătar I

confecționer tâmp line din aluminiu 
și mase plastice 1

munc.necal.la demiI.clădiri, zidă
rie .mozaic, faianță, gresie 1

munc.necal. la asamhlarea,montarea 
pieselor 1

zidar rosar-tencuitor 1

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

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan

munc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

munc.necal.la întreț. drum uri, șo
sele, pod uri, baraje 10

vânzător

ambalator manual 4

barman 5

brutar 3
zidar samotor

sudor manual cu arc electric 5

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920

bucătar 1

10
con fecți oner-asamblor articole tex
tile 5

dulgherțexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
k

Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, curte, 
fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, cotețe toate din 
cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 25.oooeuro neg. Tel. 
0745.656.454

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

’ în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
.523.486

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, termopane, 
centrală termică, mobilată. Preț 1 lOeuro/lună neg. Tel.0734.969.619,0769.589.175

Vând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, parchet, 
gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 195.0001ei 
neg. Tel. 0746.150.763

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

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț I30.0001ei. 
tel. 0748.689.532

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj 1, 
decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel. 
0769.839.694

Vând casă în Simena , partert-etaj, living. 2 dormitoare, un hol, 2 băi, balcon, piv
niță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 0735.066.695

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane operator mașini de fragmentare(pro 
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționai
11

mașinist la mașini pt.
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri^idă- 
rie, mozaic, faianță, greș ie, parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj 
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal ]

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921
bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator 1

Oraș tie

Telefon: 0755.999.922

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

lucrător gestionar 1

man i pul an t mărfuri 14

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale |

montator subansamble 47

Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intabulat, unic proprietar, FS 23m, zona “la băl- 
tuțe”. Preț 7euro/mp neg. Tel.0745.368.700

Vând apartament, 2 camere în Deva, parter înalt, lângă liceul auto, izolat CT, faianță, gresie.
Preț 110.00 Iei neg și în 2 rate. Tel. 0725.389.514

Vând garsonieră în Deva, ocupabilă imediat, cu balcon. Preț 52.000 lei neg. și în 2 rate. 
Tel. 0726.523.486

Se caută chiriași serioși pentru un apartament, 2 camere, mobilat, utilat, ocupabil imediat, 
în Deva, 140 euro plus garanție. Tel. 0732.727.786

Se vinde hală în Deva, 800mp, teren 4.000mp, deschidere la stradă, toate utilitățile și mul
tiple îmbunătățiri, sală de mese, vestiare, birouri, spațiu producție. Tel. 0732.727.786

Se vinde apartament 2 camere în Deva, Aleea Straiului. Preț 88.000lei neg. și în rate. Tel. 
0732.727.786

Super ofertă! Vând casă în Luncoiu de jos, casă locuibilă, 3 camere, bucătărie, baie, piv
niță, 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 mîn. de piața centrală, bloc de cărămidă. Preț
48 .OOOeuro neg. Tel. 0751.176.178

Schimb casă în Bretea Mureșană, din cărămidă, 4 camere, bucătărie, cămară, pivnița, 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 150.0001ei. Tel. 0721.805.675

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

’^nd garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. 
fiS^OOOlei.Tel.0748.689.532 DIVERSE

k

Vând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj intermediar.
Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisal.
Tel. 0723.409007, c-mail: nicutmfas@yahoo.com

Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu.
Tel.0751.176.178

Caut apartament de închiriat în Deva, et. 1, zonă bună, să fie nemobilat și pe temen 
lung. Tel. 0751.176.178

Efectuez masaj Ia domiciliul pacientului. Masaj: antistres, de relaxare muscu
lară, împotriva durerii, anticelulitic, reflexoterapie sau programe de kinetotera- 
pie complete pentru persoanele cu handicap sau imobilizate. Prețuri foarte bune. 
Seriozitate maximă și profesionalism.Contact pe str. Dacilor, nr.l, 
bl,8,sc.2,ap.35, Mirea Roxana, Brad.

Vând /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, 
peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 0254.221.590, 
0742.229.182

Vând goblenuri deosebite, reproduceri după picturi N. Grigorescu, peisaje. Tel. 
0722.557.876

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

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală ter
mica, preț 60.000 euro, negociabil, tel. 0744.118.773 Vând combină frigorifică marca “Polar”, stare foarte bună de funcționare. Preț

700 ron, garanție 1 an.Tel. 0769.290.750
Vând casă, 3 camere, bucătărie plus dependințe, sat Balșa, comuna Balșa, Geoagiu, 
preț 10.OOOeuro. Tel.0254.648.119

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

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

g Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu. 3 lei,

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

cusător piese din piele și înlocuitor
11

munc.necal în ind. confecțiilor
12

za ic .zidâne, fa ian ți, greș ie,parchet 2

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

Hațeg Petriia

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

djrector comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutiere 1 agent securitate 2

munc.necal.la întreț. drum uri, po
duri, baraje 1

conducător i mm, pa tron (girant j-co- 
merț 1

operator calculator electric și rețele 
|

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospatarț chelner) ]

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

■j
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
Telefon: 0755.999.927

administrator 1
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

mecanic utilaj 1

munc.necal.în silvicultură 6
â / ( ( H

3

paznic 1

tăi puilor industrial 5

Călan

Telefon: 0755.999.924

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

munc.necal.la demol. clădiri, mo-

munc.necal.la amb.prod,so)ide și 
semisolide 10

ospătar (chelner)

AUTO

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. 
Tel. 0721.653.028
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

și la cutiile poștale amplasate 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;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA

Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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Sîlvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
si reabilitarea termică 
a casei tale.
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N.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat C'himintiia nr. 1210, comuna I/arău, 
td/fax: 0354/501021/22, e mail: silva^imart.m


