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Din cuprins
Răzvan Mareș îi 
reprezintă pe hunedoreni 
în AGA de la Ecosid

S-au dublat încasările
caselor de pariuri hunedorene
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S-a dat liber la finanțarea 
pentru „Casa Verde”

Suporterii hunedoreni 
vor bani pentru Corvinul

g Sport
Campionatul Mondial 

de Fotbal

Africa de Sud

„...de pupat..." „...de blamat..."

Primarul comunei
Crișcior,
Ovidiu Furdui

Pentru că este preocupat de 
rezolvarea problemei încălzirii cen

Fostul portar 
al Minerului Lupeni, 
Silvian Ciucă

trale în comună, în condițiile în care cos
tul gigacaloriei, în iama care urmează, va fi foarte mare în 
lipsa subvențiilor.

Actuala centrală termică, administrată de Acvacalor 
Brad, furnizează agentul termic cu costuri foarte mari și 
este evident că populația din Crișcior nu va putea suporta 
cheltuielile cu încălzirea locuințelor.

Pentru că și-a măsurat forțele cu sep
tuagenarul Mihail Basrab, președintele sec

ției de fotbal al clubului Minerul Lupeni. 
Tânărul fotbalist l-a agresat pe bă

trânul om de fotbal din Lupeni, fiind dat 
în judecată de acesta, 

în cadrul procesului care va urma, 
Basarab i-a cerut daune morale lui Ciucă, 

constând în mingi și echipament sportiv pentru
copii și juniori.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN7 H. Geoagiu- Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN7 Spini - Simeria
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcăinaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petrila, str. Republicii

<_ A
Calewdar

ț greco-catolic
Sf. Apostoli Petru și Pavel

ț romano-catolic
SS. PETRU Șl PAUL, ap.

Rețettnilei

Ardei
umpluți
cu orez

și ciuperci

Ingrediente:

Ardei gras, 1 kg orez cu bobul 
mare, 1/2 kg morcovi, 2 cepe, 400 
g ciuperci tocate mărunt (de 
preferință să nu fie crude), pătrun
jel verde tocat, cimbru, 300 ml 
ulei, 100 g pastă de tomate, piper 
și sare după gust.

Mod de preparare:

Ardeii se taie la cotor și se scot 
semințele, se spală în jeturi de apă.

Se curăță, se spală și se taie 
ceapa julien. Morcovii se curăță, se 
spală și se dau pe răzătoarea mică.

într-un vas se pun 300 ml ulei, 
se pune vasul la foc. Când uleiul s- 
a încins se pun ceapa și morcovii 
și se amestecă timp de 15 minute.

Se adaugă apoi orezul spălat, 
bulionul și condimentele, se lasă la 
foc circa 15 minute amestecându- 
se continuu. Se lasă la răcit.

Se adaugă pătrunjelul tocat 
mărunt. Se pun apoi ciupercile tă
iate mărunt și se lasă pe foc 10 mi
nute.

Ardeii se umplu cu această 
compoziție și într-o tigaie se rume
nesc puțin pe toate părțile unul câte 
unul. Se așează apoi într-un vas cu 
partea deschisă în sus, se pune apă 
până la nivelul lor și se lasă la fiert.

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-------
Sfinții Apostoli Petru și Pavel

La aceștia care altă pricină mai mare 
de laudă ar putea cineva să gândească a 
afla, afară de mărturisirea și chemarea 
Domnului. De vreme ce pe unul l-a fericit, 
și l-a numit piatră, asupra căruia zice că a 
întărit Biserica (adică asupra mărturisirii 
lui); iar pentru celălalt (adică pentru 
Pavel) a zis că va să fie vas alegerii, și-i 
va purta numele Lui înaintea tiranilor și a 
împăraților. însă Sfântul Petru era frate lui 
Andrei cel întâi-chemat, trăgându-se dintr- 
un oraș mic și neînsemnat, adică din Bet- 
saida, feciorul lui Iona, din neamul lui 
Simeon, pe vremea arhiereului Ircan. 
Trăind cu mare lipsă și sărăcie, își ținea 
viața cu osteneala mâinilor sale. Murind 
tatăl său lona, atunci Simon căsătorindu- 
se, și-a luat femeie pe fiica lui Aristobul, 
fratele lui Vamava apostolul, și a născut 
fii, iar Andrei a rămas întru curăție. Deci 
pe vremea în care era Ioan la pază în 
temniță, mergând Iisus la lacul Ghenizare- 
tului, și aflând pe Andrei și pe Petru unde- 
și întindeau năvodul și mrejele, i-a chemat 
și îndată au urmat după Dânsul. După 
aceea propovăduind Petru Evanghelia în 
Iudeea, Antiohia, Pont, Galația, Capado- 
cia, Asia și în Bitinia, s-a pogorât până la 
Roma. Și pentru că a biruit cu minunile pe 
Simon vrăjitorul, împărățind acolo Nero, 
a fost răstignit cu capul în jos, precum el 
însuși a cerut și și-a primit fericitul sfârșit. 
El era la chipul feței alb, pleșuv și des la 
părul ce-i rămăsese, cam crunt la ochi și

roșu, cărunt la cap și la barbă, cu nasul 
cam iungăreț, cu sprâncenele înalte, la 
vârstă om de mijloc, drept la stat și se 
pornea îndată împotriva nedreptății, din 
râvnă dumnezeiască. Spre cei ce veneau 
la pocăință era iertător, și lesne a schimba 
și a muta hotărârile și judecățile cele mai 
dinainte.

Iar Sfântul Pavel, și el era evreu, din 
neamul lui Veniamin, dintre farisei, fiind 
învățat de Gamaliel, și instruit desăvârșit 
în Legea lui Moise. Locuia în Tars, care 
fiind fierbinte iubitor Legii, jefuia și strica 
Biserica lui Hristos, și cu a lui voie și sfat 
a fost omorât întâiul mucenic Ștefan. 
Cunoscându-se de Dumnezeu în amiaza 
zilei, și orbindu-i-se vederea, i s-a trimis 
glas dumnezeiesc din cer, prin care a fost 
trimis către Anania, vechiul ucenic al 
Domnului, ce locuia în Damasc, și acela 
învățându-I, l-a botezat. Și fiindcă s-a 
făcut vas alegerii, a purces, ca și cum ar fi 
zburat cu aripi, de a înconjurat și a cuprins 
toată lumea. Și ajungând la Roma, și 
învățând pe mulți, și-a săvârșit viața acolo, 
tăindu-i-se capul din porunca împăratului 
Nero pentru mărturisirea lui Hristos, în 
urma lui Petru. Și se spune că din tăierea 
aceea a curs sânge și lapte. Și măcar că 
fericitul Pavel s-a săvârșit mai pe urma lui 
Petru, moaștele lor însă tot la un loc s-au 
pus. Fericitul apostol Pavel era și el pleșuv 
la cap, vesel la căutătură, cu sprâncenele 
plecate în jos, alb la față, barba îi era cam

lungă cu cuviință, cu nasul rotund și cu
vios, la toată fața împodobit, cam cărunt 
la cap și la barbă, om sănătos cu virtutea, 
puțin cam scurt la trup, înțelept, plin de 
daruri, cu cuviința obiceiurilor sale și cu 
tăria cuvintelor sale, și cu dumnezeiască 
putere trăgea pe cei ce mergeau la dânsul, 
însă amândoi corifeii apostoli erau plini 
de Duhul Sfânt și de dumnezeiescul har. 
Și se face prăznuirea lor în biserica 
Sfinților Apostoli cea mare, și la Orfan- 
otrofion, și în cinstita biserică a Sfântului 
Apostol Petru ce este aproape de sfânta 
biserică cea mare, și la toate cele de pe 
alocuri sfintele lui Dumnezeu biserici.

HOROSCOP
Este momentul să îți pui la punct 

corespondența și să reînoiești relațiile 
cu anumite persoane dacă vrei să îți re
zolvi mai repede problemele. Unele
contacte sau prietenii mai vechi s-ar putea chiar
să îți vină în ajutor în momentul în care vei
avea nevoie.

Evită călătoriile lungi și întâlnir
ile de afaceri! Nu vei avea succes pe 
nici unul dintre aceste planuri. Seara, 
încarcă-ți bateriile vizionând un film 
bun alături de prieteni.

Este un moment bun pentru a 
pune pe picioare proiecte profesionale 
pe termen lung. Unii nativi sunt 
chinuiți de gânduri de răzbunare, care 
le răpesc liniștea sufletească.

Lucrurile evoluează repede la 
serviciu, însă în sensul pe care ți-1 
dorești. Fii mai maleabil în relațiile cu 
familia și vei avea parte de liniște și 
înțelegere în casă.

Te simți brusc mai independent 
și devii chiar imprevizibil. S-ar putea 
să întâlnești o persoană interesantă, 
care să reușească să-și sucească
mințile. Este bine totuși să vezi ce afir’ ~*i
aveți, pentru ca urmările ar putea fi deoseb. .e 
plăcute.

29 iunie
S-au născut:

de-a lungul timpului

120: O diplomă militară descoperită la Porolissum (azi, 
satul Moigrad din județul Sălaj) menționează pentru prima 
dată un guvernator al Daciei Superior, Cn. Minucius Fausti- 

| nus Sex. Iulius Severus
1400: începutul domniei lui Alexandru cel Bun în 

sMoldova
1521: Scrisoarea iui Neacșu din Câmpulung către Jo

hannes Benkner, judele Brașovului; scrisoarea , datată 29 
«mie 1521, reprezintă primul text redactat în limba română 
cu caractere slavone care s-a păstrat
'- 1866: Parlamentul României adoptă prima constituție
ITarii, una dintre cele mai avansate a acelor timpuri.

X 1986: Argentina câștigă Campionatul Mondial de Fot- 
al
T- ,1995: Navele spațiale Atlantis (SUA) și Mir (Rusia) s- 

it, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a 
itat vreodată în jurul Pământului

1482: Maria de Aragon, regină a Portugaliei (d. 1517) 
1798: Giacomo Leopardi, poet italian (d. 1837)
1891: Petre Andrei, filosof, sociolog, politician român 

(d. 1940)
1893: Demostene Botez, poet român (d. 1973)
1900: Antoine de Saint-Exupery, scriitor francez (d. 

1944)
1954: Pavel Todoran, politician român
1968: Florin Aurelian Popescu, politician român

Conemorări:

1861: Elizabeth Barrett Browning, poetă britanică (n. 
1806)

1940: Paul Klee, artist plastic elvețian (n. 1879)
1987: Victor Mercea, fizician român (n. 1924)
1990: Irving Wallace, scriitor american (n. 1916)
1995: Lana Turner, actriță americană de film (n. 1920)
2000: Vittorio Gassman, actor și regizor italian de film 

(n. 1922)
2003: Katharine Hepbum, actriță americană (n. 1907)

Bancurile zilei
© © ©
De ce stau oltenii cu târ

năcopul în fața televizoru
lui? Pentru că dacă se strică 
un canal să sape repede 
altul...

© © ©
De ce poartă oltenii că

măși în pătrățele albe și 
negre? Ca să-i poată spune

nevestei: "Scarpină-mă la 
H8".

© © ©
- Care e diferența între 

un măr și un oltean?
- Mărul, cel puțin, este 

cultivat.
© © ©
Știți de câte ori râde un 

oltean de un banc? De 3 ori:

1. Când îl aude.
2. Când îl spune altuia.
3. Când îl înțelege.
© © ©

Un oltean hotărăște că 
trebuie neapărat să se apuce 
de skydiving. Se duce tipul 
la un club. Ăștia îl bagă în 
primul avion... La momen
tul potrivit, deschide ușa 
avionului și se aruncă.

Trage de sfoară... dar nimic! 
în cădere, trece pe lângă alți 
olteni care zburau în sus...

Tipul le zice: Hei! Voi 
nu știți cum se deschide o 
parașută?

Iar ăia răspund: Nu, da* 
tu știi cumva cum se face 
grătar la butelia cu gaz?

© © ©

Cei care doresc să scape de cele 
câteva kilograme în plus, trebuie să 
renunțe la pâine, alcool și alte lucruri 
care îngrașă, mai ales dacă este vorba
despre mese luate după-amiaza și seara. 
Renunță la aperitive și produse de patiserie.

în prima parte a zilei vei avea 
ceva discuții mai aprinse pe la serviciu 
datorită unor proiecte care nu suferă 
amânare.Cu calm și tact totul va ieși
cum trebuie. Acasă, copii îți dau bătăi de ca^.

Evită geloziile și suferința care 
însoțesc de obicei pornirile amoroase 
care au la bază o atracție sexuală. Ești 
mai puțin pasiv ca de obicei la lu
crurile care se întâmplă în jurul tău, reacțion“zi
chiar cu entuziasm la diferite situații
relațiile cu cei care te înconjoară sunt mai 
aprinse.

Dacă simți nevoia de o schim
bare, poate o reamenajare sau restau
rare a locuinței ar fi o activitate
binevenită în familie. Nu toate adevărurile tre
buie spuse.

La locul de muncă ai idei origi
nale și găsești solutții ingenioase la 
probleme complexe. Nativii care
activează în domeniul artistic lucrează la
proiecte care îi pasionează.

Apar câștiguri bănești 
neprevăzute sau reușești să închei o 
afacere profitabilă. Se poate să ai idei 
preconcepute, de care trebuie să te
desparți, în loc să încerci să demontezi ideile
altora.

Devine inevitabilă economisirea, 
pentru a preîntâmpina situațiile dificile 
în familie. Compania nativilor
Fecioară, Scorpion și Pești îți face bine. Aceștia
reușesc să te înțeleagă fără eforturi.
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Actualitate 3Cursul de referință, publicat luni de Banca Națională a României (BNR), a 
crescut cu 4,49 bani, la 4,3257 lei/euro, ajungând astfel la cel mai ridicat nivel 
de la introducerea monedei unice europene. Cea mai ridicată cotație de până 
acum, de 4,3127 lei/euro, a fost publicată de BNR în 22 ianuarie 2009. A/«rp; 29 iunie 2010

S-au dublat încasările la casele de pariuri hunedorene
- Campionatul Mondial de Fotbal a revigorat activitatea la casele de pariuri hunedorene. Sute de hunedoreni 

calcă zilnic pragurile celor șapte agenții, din Deva, în speranța unor câștiguri bănești spectaculoase -

)e la debutul Cupei Mondiale, 
inele case de pariuri au înre
gistrat creșteri spectaculoase, 
încasările fiind uneori duble 
față de o perioadă obișnuită, 
idministratorii se tem însă de 
efectele crizei economice și 

creșterea fiscalității anunțată 
de stat.

Pe ce se pariază?

Odată cu debutul Campionatului 
londial de Fotbal, hunedorenii care 
miază în mod frecvent la casele de par- 
ri au avut un motiv în plus să joace.

Marele eveniment sportiv, care se 
:sfașoară o dată la patru ani, a generat o 
eștere semnificativă a sumelor încasate 
i casele de pariuri. Agențiile au avut o

„în general se joacă sume mici. 
De când cu criza asta financiară nu 
mai joacă oamenii. Se joacă în general 
sume mici, uneori doar doi - trei lei. 
S-au jucat și sume mai mari, de 500 de 
lei, dar asta înainte de Cupa Mondială. 
Acum sșjoacă sume mai mici și toată 
lumea pariază pe favorit'.. Se joacă 
mult și inversări de scoruri pentru că 
au cote mai mari. Pariul sportiv este 
un hobby, la fel ca pescuitul. Dacă se 
vor introduce impozitele indiferent de 

,,a câștigată mulți vor renunța pen
tru că nu-și vor scoate nici banii”.

Eugen Popescu, parior

k solvenții de liceu l-au „întâlnit” pe Harap-Alb, la Bac
Ieri s-a dat startul examenului de Bacalaureat. Prima probă, 

a la Limba și literatura română, a fost suținută de către 5.322 de 
isolvenți de liceu hunedoreni. Cinci dintre aceștia au întârziat, dar, 
bunăvoința comisiilor, au fost primiți la „examenul de maturi- 

le jDupă ce colegii lor au terminat de rezolvat subiectele, li s-a 
t ocazia și lor să rezolve alte subiecte, de rezervă. în tot județul, 
:xistat un singur caz în care o comisie specială a trebuit să orga- 
?eze examenul la domiciliul elevului, care a absentat pentru că 
i bolnav. O adolescentă din Geoagiu a dat Bacul acasă, din cauza 
ei afecțiuni locomotorii.

Deși ultimele ore au fost extrem de tensionate pentru 
solvenții claselor a XH-a, majoritatea au ieșit mulțumiți sau foarte 
jlțumiți din sălile de examen. „Iar mi-a picat basmul, ca în clasa 
/III-a! A fost foarte ușor. Chiar am avut ce scrie. Sper să iau peste 
, a declarat încrezătoare Cosmina Bîrsan, unul dintre participanții 
Bac. Profesorii de Limba română sunt de părere că subiectele au 

accesibile și că, ținându-se cont de gradul scăzut de dificultate, 
iele ar trebui să fie mari. „Absolvenții de anul acesta au avut parte 
subiecte pertinente la Limba română. Subiectul eseului a fost 

racterizarea unui personaj dintr-un basm cult. S-a lucrat basm din 
isa a V-a: în gimnaziu, basm popular, în liceu basm cult. Nici cele- 
te subiecte nu au fost deloc pretențioase. Nu s-a dat nimic din

afara programei, ci mai degrabă lucruri de bază. Fiecare ar trebui 
să fi fost în stare să obțină notă mare”, este de părere Corina 
Trandafir, profesor de Limba și literatura română. Lucrările se află 
deja pe mesele profesorilor corectori, iar câțiva dintre aceștia au 
avut primele dezamăgiri. Ei spun că cele mai multe dintre lucrările 
corectate până ieri seara sunt „slăbuțe”.

Doriana Matei

Lăzvan Mareș îi reprezintă pe hunedoreni în AGA de la Ecosid
„Detronarea” tânărului conservator, 

ian Făgădar, din funcția de reprezentant 
Consiliului Local Hunedoara în Adunarea 
nerală a Acționarilor societății Ecosid, a 
mit valuri la ședința de consiliu, care a 
ut loc ieri.

în ciuda înverșunării cu care i-a luat 
ararea colega de partid, Tatiana Vasilescu, 
ian Făgădar a fost destituit, iar în locul 
r a fost votat Răzvan Mareș, omul propus 
către primarul Ovidiu Hada.

Motivul, cu care edilul șefi-a convins 
consilieri să voteze schimbarea lui 

gădar. a fost acela că tânărul nu are 
domă de licență. Mai mult decât atât, 
trivit primarului, reprezentantul Consili

ofertă largă de pariuri încă de la sfârșitul 
calificărilor și după tragerea la sorți a gru
pelor Campionatului Mondial.

Cu șase luni înaintea turneului final 
s-au făcut pariuri pe termen lung, 
jucându-se mai ales pe câștigătorul 
turneului sau câștigătorul grupelor. La ac
tualul Mondial, opțiunile pariorilor hune
doreni sunt orientate, în mod 
preponderent, spre echipele considerate 
favorite la titlu, precum Brazilia, Germa
nia, Argentina sau Spania. Casele de par
iuri oferă opțiuni foarte diversificate la 
toate meciurile disputate la Cupa 
Mondială.

Cele mai multe pariuri sunt pentru 
pronosticul corect (1 X 2), dar se pariază 
și pe scorul corect, pe numărul de comere 
dintr-un meci, pe numărul de cartonașe 
galbene și roșii, numărul de lovituri de 
pedeapsă, pe formația care dă primul gol, 
pe jucătorii care marchează, pe minutul 
înscrierii golurilor sau pe numele gol- 
geterului campionatului.

Unele agenții, care au sisteme de 
pariuri online, oferă clienților posibili
tatea de a paria chiar în timpul 
desfășurării partidei. în afară de pariurile 
din fotbal, se mai pariază pe competițiile 
de tenis, hochei sau baseball.

Sub amenințarea 
crizei economice 
și a fiscalității

Afacerea cu pariuri este încă una ex
trem de profitabilă în condițiile în care 
din sumele încasate aproximativ 30 la 
sută reprezintă câștigurile jucătorilor, iar 
restul revine agențiilor.

ului Local Hunedoara în Adunarea Generală 
a Acționarilor de la Ecosid a mințit în CV- 
ul său. Conservatorul s-a declarat absolvent 
de studii superioare, în condițiile în care mai 
avea câteva examene de promovat. Pusă 
față în față cu indignarea colegilor din con
siliu, conservatoarea Tatiana Vasilescu nu a 
fost în stare să repare reputația colegului 
său, stricată de declarațiile primarului. „Iu
lian Făgădar nu a mințit. Chiar dacă nu are 
licență, el a absolvit o facultate. Oricum ar 
fi, funcția asta nu cere neapărat studii supe
rioare. Poți să reprezinți Consiliul Local și 
dacă ai patru clasei”, a afirmat Vasilescu, 
enervată.

Pe lângă varianta propusă de primar,

Criza economică a fost însă puternic 
resimțită de casele de pariuri, nu atât prin 
reducerea numărului de jucători, cât mai 
ales prin reducerea mizei medii pe bilet.

Pe lângă criza economică, casele de 
pariuri vor trebui să facă față și creșterii 
impozitelor pe câștiguri. în acest moment 
statul român încasează 25 la sută din 
suma pe care un jucător o câștigă, pentru 
sumele mai mari de 600 de lei.

Guvernul și-a anunțat însă intenția 
de a impozita toate câștigurile, indiferent 
de sumă. Agenții de pariuri sportive spun 
că această măsură va duce la o diminuare 
semnificativă a încasărilor, la închiderea 
unor case de pariuri, dar și la reducerea 
veniturilor statului.

Cătălin Rișcuța

„De când a început Campi
onatul Mondial au crescut încasările, 
fiind uneori chiar duble față de zilele 
obișnuite. Câștigurile au fost însă mai 
puține pentru că majoritatea au pariat 
pe favorite și au fost multe surprize. 
Cel mai mic bilet este de 2,1 lei, dar 
avem cazuri când se pariază sute de 
lei, mai ales în perioada asta. Se 
câștigă chiar și un leu, iar cel mai 
mare câștig pe care l-am dat a fost de 
7.000 de lei. Asta s-a întâmplat însă la 
meciurile din campionatul nostru. în 
această perioadă nu se exagerează cu 
sumele pariate. Pariul este o pasiune. 
Avem clienți care câștigă des și mult, 
unii vin chiar de mai multe ori într-o 
zi ca să parieze”.

Andreea Adam, casieră 
Casa Pariorilor Deva

Răzvan Mareș, a fost supusă Ia vot și o 
variantă pesedistă, în persoana lui Carol 
Ecsy. Consilierii J-au desemnat, însă, pe 
Răzvan Mareș ca reprezentant al Consliului 
Local Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor de la Ecosid, cu toate că unele 
voci susțin că acesta are o reputație 
îndoielnică. Niciunul dintre partidele din 
consiliu nu au propus nume ca Gaița sau 
Vaidoș, ale unor persoane cu experiență, 
care să îi reprezinte pe hunedoreni în con
ducerea unei societăți prin care trec atât de 
mulți bani publici, cum este Ecosidul.

Doriana Matei

La actualul Mondial, opțiunile pariorilor hunedoreni 
sunt orientate spre echipele considerate favorite la titlu

„Casele de pariuri sunt bune 
pentru că toți speră să iasă din criză 
prin pariuri. Este normal că în 
această perioadă încasările au cres
cut. Noi am deschis doar de două 
luni și nit avem încasări foarte 
mari. Zilnic se încasează, în medie, 
2.500 - 3.000 de lei. Se pariază 
după buget, dar în general sunt 
sume mici. Cel mai mare câștig de
spre care am auzit în Deva a fost de 
8,6 milioane lei, dar înainte de 
Campionatul Mondial. De când a 
început Cupa Mondială s-a câștigat 
puțin pentru că au fost multe sur
prize. Toată lumea a pariat pe fa
vorite. In ceea ce privește impozitele, 
acum se impozitează 25 la sută din 
câștigurile de peste 600 de lei, dar

DSP luptă împotriva drogurilor
„Gândește Sănătatea fără 

droguri”, este sloganul sub care 
Direcția de Sănătate Publică (DSP) 
Hunedoara a demarat o campanie anti
drog, cu prilejul Zilei Internaționale de 
Luptă împotriva Abuzului și Traficului 
Ilicit de Droguri.

Campania nu se adresează doar 
tinerilor adolescenți, ci și adulților care 
trebuie să contribuie la crearea unei 
societăți sănătoase, în care cei 
predispuși la consumul de droguri să 
numai apeleze la astfel de surogate.

Reprezentanții DSP Hunedoara 
au început, de ieri, o activitate de 
conștientizare a tinerilor asupra 
efectelor negative pe care le are con
sumul de droguri, prin amenajarea unui

ANUNȚ PUBLIC
STOICOIU OVIDIU TIBERIU - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ anunță 

publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Pensiune agroturistică La Tușa - Dușa, Ocolișu Mic”, propus a fi amplasat 
în satul Ocolișu Mic, nr.121, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Huncdoara, zil
nic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 și 
la sediul STOICOIU OVIDIU TIBERIU - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ din 
satul Ocolișu Mic, nr.121, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara în zilele de 
luni - vineri între orele 8 - 16,30.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.

dacă se va impozita orice câștig, 
atunci mulți vor renunța să parieze, 
iar casele se vor închide”.

loan Florea, administrator 
Sky Bets Sports Deva

punct de informare, precum și di
fuzarea unor materiale informative și 
insigne anti-drog. Totodată, militanții 
anti-drog intenționează să-și extindă 
activitatea și în școli și tabere școlare, 
precum și în alte localități ale județului.

„Drogurile influențează negativ 
dezvoltarea psihologică și emoțională 
la pubertate și adolescență. Oamenii nu 
s-au născut cu joint-ul sau cutia de pra
furi la gât. Bolnavii sunt cei care au 
nevoie de droguri și pastile, în rest doar 
ce-i învinși de viață recurg la consumul 
de droguri pentru a-și găsi o falsă 
alinare”, a spus psiholog principal DSP 
Hunedoara, loan Crișan.

Irina Năstase



Marți, 29 iunie 2010

4 Eveniment
Astăzi are loc o întrevedere între reprezentanții administrației județene și membrii Comi
tetului de Bazin Mureș. Cele două părți vor discuta subiecte referitoare la lucrările hidro
tehnice construite pe râuri, importanța reglementărilor folosinței de apă, precum și 
importanța Zilei Dunării în contextul cooperării internaționale în misiunea de păstrare a 
apelor curate.

f
/

Jandarm hunedorean, instruit de Trupele Chineze
Prinși la furat de fier vechi

Trei bărbați, din Crișcior și 
Brad, au fost prinși de oamenii 
legii după ce au reuțit să fure, cu 
o căruță, fier vechi din incinta 
Uzinei de Preparare a Cuprului 
Gura -Barza. Polițiștii aveau 
informații conform cărora cei 
trei se deplasau spre localitatea 
Țărățel, unde i-au prins în fla
grant pe bărbați, care se 
pregăteau să vândă fierul vechi 
la punctul de colectare de pe raza 
localității. Dumitru M., de 28 de 
ani, din municipiul Brad, Liviu 
T., de 51 de ani, din comuna 
Crișcior, ambii cu antecedente 
penale și Candin B., de 33 ani, 
din Brad, au reușit să fure 250 de 
kilograme de fier vechi, în val
oare de 175 de lei. în cauză, s-a 
întocmit dosar penal.

Biciclist accidentat pe DN7

Un biciclist, în vârstă de 58 
de ani, din Orăștie, a suferit lez
iuni ușoare după ce a fost acroșat 
de un autoturism. Vasile D., în 
timp ce circula cu bicicleta pe 
strada Unirii (DN7) din municip
iul Orăștie, din direcția Deva - 
Sebeș, a efectuat o manevră de 
schimbare a direcției de mers 
spre stânga, însă nu s-a asigurat 
corespunzător și a fost acroșat de 
autoturismul condus de Stelian 
F., de 41 de ani, din Reghin, jud. 
Mureș, care circula în aceeași 
direcție de mers. în urma acci
dentului, a rezultat vătămarea 
corporală ușoară a biciclistului.

A furat motorina 
din rezervorul 

unui camion

Un bărbat în vârstă de 43 de 
ani, din Deva, fără ocupație, cu 
antecedente penale, a fost prins 
în flagrant, de polițiștii din 
cadrul Postului de Poliție Vețel, 
în timp ce fura motorină din rez
ervorul unui camion ce se afla 
parcat în incinta unei societăți 
comerciale, din satul Mintia. 
Prejudiciul, în valoare de 160 lei, 
a fost recuperat și restituit părții 
vătămate. în cauză s-a întocmit 
dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de furt.

' ' . ................. ............

Sergentul major Claudiu 
Doda, angajat în cadrul Deta
șamentului de Jandarmi Mobil 
Deva, a participat la un curs 
de instruire, în perioada 31

S-a dat liber Ia finanțarea pentru „Casa Verde”
Agenția pentru Protecția 

Mediului (APM) Hunedoara 
are la dispoziție aproximat 

2,5 milioane de lei pentru fi
nanțarea programului 

„Casa Verde”. Programul va 
deveni operațional începând 
de joi, 1 iulie, toate persoa
nele fizice putând să-și de
pună dosarul de finanțare 
nerambursabilă la sediul 
Agenției pentru Protecția 

Mediului Hunedoara.

Programul „Casa Verde” este 
destinat finanțării instalării sis
temelor de încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv în
locuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire și se adresează 
exclusiv persoanelor fizice, care 
sunt proprietari de casă.

Solicitanții vor putea beneficia 
de sume fixe din bugetul Fondului

Documente necesare 
alcătuirii dosarului:

* Cererea de finanțare nerambursabilă, completată prin
tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant, în 
original;

* Declarație pe propria răspundere a solicitantului, 
completată și semnată de către solicitant;

* O copie a actului de identitate al solicitantului;
* Un extras de carte funciară care să ateste dreptul de 

proprietate sau coproprietate asupra imobilului în care se va 
realiza proiectul, în original, sau autorizația de construire 
emisă, în copie legalizată pentru imobilele aflate în 
construcție, valabile la data depunerii;

* Certificatul de atestare fiscală privind plata 
obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data 
depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele 
competente de pe raza carora își are domiciliul solicitantul;

* Adeverința privind existența contului bancar al celui 
care cere finanțarea, emisă de o bancă comercială, în origi
nal;

* Un plic pe care se va completa numele și adresa 
completă a solicitantului, titlul programului, precum și se
siunea de depunere.

Piatră

preț: 18,80 lei/mc
sortat 0-4 mm preț:.

------
fl sortat 8 
sortaU 16-31 pmeți

mai - 25 iunie, sub conducerea 
a trei instructori din cadrul-

Trupelor Poliției înarmate Po
pulare Chineze, organizat la 
sediul Centrului de Perfecțio

nare a Pregătirii Cadrelor Jan
darmi Ochiuri, județul 

Dămbovița.

Jandarmul hunedorean este in
structor sportiv și își antrenează colegii 
în domeniul tehnicilor de autoapărare. 
„La acest stagiu de pregătire, jandarmul 
a participat alături de 65 de luptători, 
care provin din toate unitățile Jan
darmeriei Române, fiind încadrați în 
structurile de ordine publică, iar practi
carea artelor marțiale contribuie 
substanțial la îmbunătățirea forței și 
abilităților acestora, la antrenarea în 
ceea ce privește capacitatea de a lupta, 
dar și din punct de vedere psihologic”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ 
Hunedoara, locotenent Nicolae 
Răducu.

de Mediu, în funcție de tipul 
instalației. Astfel, pentru montarea 
unor instalații de panouri solare și 
pentru instalația de producere a en
ergiei termice pe bază de peleți, 
brichete, tocătură lemnoasă, precum 
și orice fel de resturi și deșeuri veg
etale, agricole, forestiere, silvice, 
solicitanții vor beneficia de o 
subvenție în valoare de 6.000 de lei, 
iar pentru pompe geotermale, suma 
subvenționată va fi de 8.000 de lei.

Pentru montarea unor instalații de panouri solare, solicitanții 
vor beneficia de o subvenție in valoare de 6.000 de lei

■r

Jandarmul hunedorean și colegii 
săi au fost instruiți după modelul Tru
pelor Poliției înarmate Populare 
Chineze, într-un stil de luptă fără armă, 
care folosește ca mișcări principale

Plata subvenților se 
va face doar după 
efectuarea lucrărilor

Dosarele depuse la APM 
Hunedoara, care sunt conforme, 
sunt direcționate către 
Administrația Fondului pentru 
Mediu București, de unde se va 
trimite apoi în teritoriu contractul de 

Vinde oin stoc agregate de balastiera 
în cantitdți foarte mari

loviturile de picior, de pumn, aruncările 
și prizele, conținutul pregătirii fiind 
împărțit în patru etape: pregătirea de 
bază, aruncările, stilul de luptă Kung 
Fu, precum și simularea luptei reale.

finanțare.
Solicitantul va semna contrac

tul de finanțare, după care poate în
cepe executarea lucrării. După 
finalizarea lucrării, beneficiarul tre
buie să depună o cerere prin care 
solicită APM să constate efectuarea 
lucrării, după care subvenția poate 
fi virată în contul solicitantului.'

Este de menționat faptul că nu 
se acordă plăți în avans și se 
finanțează doar cheltuielile efectu
ate după semnarea contractului de 
finanțare. Solicitanții care doresc să 
beneficieze de subvenții se r 
adresa Agenției pentru Protecția 
Mediului din județul în care au 
domiciliul, chiar dacă locuința pen
tru care solicită finanțare se află îr 
alt județ.

Suma pe care Guvernul a apro
bat-o pentru derularea programulu 
este de 110 milioane de lei, din can 
județului Hunedoara i-a fos 
repartizată suma de 2.464.295 lei 
Dacă programul va avea succes 
finanțarea ar putea fi suplimentată.

Irina Năstast

86,00 tațfto
85,00 lei/to
18,00 lci/to
88,00 lci/to
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de lichidare
Ultimele rămășițe ale mineri
tului din zona Bradului sunt 

pe cale de a fi lichidate. Clădi
rile care au aparținut fostei ex
ploatări miniere așteaptă să fie 
vândute, așa cum au fost valo

rificate, la prețuri de nimic, 
toate activele care mai aveau o 
valoare, printre acestea fiind și 
clădirea Muzeului Aurului din 
l>xad. Cele care nu au fost încă 

—înstrăinate, au fost devalizate 
în scurt timp sub ochii nepăsă
tori ai celor care ar fi trebuit 

să le păzească. De data 
aceasta, urmează să fie „lichi
dat” unul dintre imobilele de 

la Gurabarza, care a aparținut 
fostei mine aurifere.

în aceste zile, sunt pe cale să fie 
șterse și ultimele amintiri ale industriei 
miniere din nordul județului. Vremea în 
care mineritul aurifer aducea prosperi
tate pentru locuitorii din zona Bradului 
este demult apusă. în urma timpurilor 
de glorie au mai rămas mărturie câteva 
clădiri din patrimoniul fostei între
prinderi miniere, printre care și edifi
ciul Clubului Muncitoresc din 
Gurabarza. După ce, rând pe rând, toate 

^lalte construcții au fost vândute, 
închiriate sau, pur și simplu, demolate, 
acesta pare să fie următoarea țintă a 
„lichidării”.

Falimentul exploatării miniere a 
fost urmat, în mod firesc, de vânzarea 
' ' velor acesteia pentru plata datoriilor 
^cumulate în timp. Numai că modul ne
transparent și păgubos în care s-au 
făcut vânzările ridică mari semne de în
trebare asupra onestității lichidatorului, 
iar cel mai bun exemplu în acest sens 
este înstrăinarea clădirii Muzeului Au
rului din Brad.

Ca și în cazul construcției de la 
Brad, clădirea Clubului din Gurabarza 
reprezintă un simbol al comunității și, 
mai mult decât atât, a fost ridicată din 
banii comunității. Prin urmare, aceasta 
ar trebui să-și păstreze destinația pentru 
care a fost construită și să rămână, în 
continuare, a comunității.

O clădire modernă 
construită din banii 
muncitorilor

Cei mai bătrâni locuitori din 
Gurabarza și Crișcior își amintesc că 
Clubul Muncitoresc a fost copstruit la 
sfârșitul anilor '60, ai secolului trecut, 
din contribuția muncitorilor de la toate 
unitățile economice din zonă. Clădirea 
cuprinde o sală de spectacole, aflată 
printre cele mai modeme în vremea 
când a fost dată în folosință. Sala are 
pereții acoperiți cu lambriuri, scaune 
tapițate și a fost dotată cu instalație de 
climatizare. Cabina de proiecție a cine
matografului a dispus de echipamente 
modeme, aici rulând săptămânal câte 
două filme. La subsolul clădirii se află 
cabinele pentru artiști și garderoba. 
Sala a găzduit, în deceniile șapte și opt 
ale secolului trecut, mari spectacole 
susținute de formații și artiști cunoscuți 
ai vremii. Aceasta a fost preferată de 
multe ori sălii de spectacole a cine
matografului de la Brad, datorită 
capacității sporite și confortului supe
rior pe care le oferea. Alături de sala de 
spectacole, funcționa și o sală mai mică 
unde se țineau diverse activități cultur
ale. La etaj, a existat o bibliotecă 
înzestrată cu mai multe mii de volume, 
o sală de lectură și un club pentru toți 
angajații din zonă, care se puteau 
delecta cu jocuri precum tenis de masă, 
biliard sau remi. Tot în această clădire 
se desfășurau repetițiile fanfarei miner
ilor, a formațiilor de muzică și dansuri 
și se țineau diverse cursuri de calificare 
și cercuri ale pasionaților de tehnică.

Lichidare
„cu perdea”

Clubul Muncitoresc din 
Gurabarza „a luat urma” Muzeului Au
rului, fiind preluat de către lichidatorul 
Filialei Bradmin, societatea IT Man
agement Advisors Timișoara. Aceeași 
firmă a vândut anul trecut, pe un preț 
modic de 120 mii de lei, trei blocuri de 
la Gurabarza, situate în „buricul târgu
lui”. Ce-i drept, cu excepția unuia din
tre imobile unde s-au aflat birourile și 
locuințele de serviciu ale angajaților de

Clubul Muncitoresc din Gurabarza

la SOCOT S.A., firma care construiește 
barajul de la Mihăileni, celelalte se 
găseau într-un stadiu avansat de 
degradare. Totuși, ele au fost preluate 
cu scopul declarat de a fi renovate și 
transformate într-un ansamblu 
rezidențial. Și în acest caz, lichidatorul 
„a operat” după modelul patentat la 
Brad, în mod netransparent. Astfel, 
potrivit unor surse, firma SOCOT S.A. 
ar fi fost dispusă să plătească doar pen
tru imobilul în care-și avea birourile, 
mai mult de jumătate din suma cu care 
au fost vândute toate cele trei clădiri. 
Numai că fostul chiriaș nu a fost 
anunțat și nu a cunoscut intențiile 
lichidatorului. Așa se face că imobilele 
au fost preluate „pe șest” de către firma 
italiană Proposte Vere, înregistrată la 
Registrul Comerțului anul trecut, cu 
sediul în Crișcior, strada Calea Zaran- 
dului, numărul 95. Până aici nimic 
neobișnuit, doar că la adresa citată se 
află o clădire lăsată în paragină, 
nelocuită. Se pare că tranzacția 
imobiliară de la Gurabarza a intrat și în

Constantin Mărcuș, localnic 
„Clubul acesta a fost printre cele mai 
reprezentative instituții de cultură și 
pentru petrecerea timpului liber din 
Hunedoara. în tot județul nu era unul 
mai frumos ca acesta. La spectacole 
venea atâta lume că nu mai prindeai 
bilete. Și nu puteai să intri oricum, 
trebuia să fii îmbrăcat decent. Iar la 
club intrai doar pe bază de 
legitimație, dacă erai angajat la 
Barza'. Nu-i normal ca acum clubul să 
nu mai fie folosit de către comunitate 
și pentru scopul în care a fost con
struit”.

atenția procurorilor anticorupție, un 
dosar pe această temă fiind în cercetare 
la DNA Alba lulia.

Comunitatea locală 
s-a ales cu cărțile 
în limba rusă

Deși clădirea clubului a fost 
construită cu banii sindicaliștilor din 
zonă, reprezentantul sindicatului fostei 
exploatări miniere, Marius Bâte, spune 
că edificiul se afla doar în administrarea 
sindicatului, aparținând de fapt 
exploatării miniere. „în luna martie, am 
primit o adresă cu un extras de Carte 
Funciară din care rezultă că clădirea a 
aparținut Filialei Bradmin. Apoi, în 
aprilie am fost înștiințați să eliberăm 
clădirea”, a declarat Marius Bâte. 
Săptămâna trecută, sindicaliștii s-au 
conformat și au eliberat edificiul. 
Reprezentantul sindicatului spune că 
puținul care a mai rămas, din vastul pat
rimoniu aflat în clădirea Clubului, a

Gheorghe Stoia, localnic
„La club era o activitate culturală 

intensă, dar aveai posibilitatea să-ți 
petreci și timpul liber. Puteai să joci 
șah sau remi, iama, într-un spațiu 
încălzit. De două ori pe săptămână 
erau prezentate programe artistice. 
Am activat și eu în corul de la club, 
îmi aduc aminte că am participat la 
una dintre primele „întovărășiri” cu 
oile, în satul Grosuri. Acum, nu mai 
este nici o activitate culturală aici și 
nu ai un loc unde să-ți petreci timpul 
liber. De aceea clubul ar trebui să 
rămână al nostru și să fie folosit cum 
a fost și înainte”. 

fost donat „în scopuri caritabile” 
comunității locale, în conformitate cu 
Statutul Sindicatelor. „Am donat 
Primăriei Crișcior circa o mie de vol
ume, în special carte tehnică și în limba 
rusă, și costume populare care au 
aparținut formației de dansuri”, a spus 
Bâte. Potrivit primarului comunei 
Crișcior, Ovidiu Furdui, inventarul 
donat a fost dus la Căminul Cultural din 
satul Zdrapți. Primarul spune că ar fi in
teresat să cumpere, în folosul 
comunității, clădirea din Gurabarza, dar 
este sceptic cu privire la reușita demer
sului. „Dorim să achiziționăm clădirea, 
dar nu reușesc să-l găsesc pe lichidator. 
Nu răspunde la telefon. Intenționez să 
plec la Timișoara, pentru a lua contact 
direct cu el. Dacă obțin un preț rezon
abil, vom prelua clădirea”, declară Fur
dui. Se pare că, între timp, clădirea a 
fost concesionată de aceeași firmă 
italiană care a cumpărat anul trecut 
blocurile din Gurabarza. Deși se feresc 
să vorbească, localnicii spun „în 
șoaptă” că în aceeași zi, în care 
sindicaliștii au eliberat clădirea, noii 
„stăpâni” au scos caloriferele din 
clădire și le-au dus la fier vechi. în 
acest context, soarta edificiului, cu sala 
sa de spectacol, pare să fie deja 
pecetluită.

Nicolae Grecu

losif Colceru, localnic
„în cadrul clubului activa fan

fara și trupa de teatru, rulau filme 
și tot timpul era arhiplin. Erau cer
curi de muzică și depanare radio și 
se făceau cursuri de dactilografie. 
Clădirea este un bun construit din 
contribuția membrilor de sindicat. 
Nu este normal să se ia hotărâri în 
numele oamenilor din zonă. Clubul 
ar fi trebuit să fie cedat comunității 
și să-și păstreze destinația inițială”.
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Mihaela Rădulescu
șochează din nou

Mihaela Rădulescu reușește să șocheze 
aproape de fiecare dată când apare la TV. Re
cent, și-a dat jos pantalonii și cămașa.

Mihaela Rădulescu s-a dezbrăcat în direct, 
dar nu în costum de baie sau lenjerie intimă. 
Vedeta mai avea un rând de haine pe sub pan
talonii albi și un maieu foarte sexy sub cămașă.

Nu mai e demult o noutate că vedeta are o

relație cu Dani Oțil; acum cei doi s-au înțeles să 
facă schimb de locuri în matinalul Antenei 1. 
Pentru câteva zile Mihaela îi va lua locul iubit
ului său alături de Răzvan la emisiunea "Neatza 
cu Răzvan și Dani". Ca să crească un pic 
audiența, Mihaela s-a gândit să-și dea jos 
hainele în direct, notează libertatea.ro.

Actrița Fanny Ardant a fost lăudată 
de hinduși, pentru că a apărat 
drepturile romilor

Reprezentanții comunității hinduse și-au 
manifestat aprecierea față de actrița franceză 
Fanny Ardant, care, într-un discurs la Consiliul 
Europei, a subliniat importanța respectării drep
turilor cetățenilor de etnie romă, informează 
thaindian.com.

Actrița în vârstă de 61 de ani, câștigătoare 
a Premiului Lumiere, a declarat, pe 22 iunie, 
într-un discurs, la Consiliul Europei: "Spunem 
Dosta! (ajunge!) injustiției, umilințelor și 
ignoranței și nerespectării drepturilor omului", 
în continuare, ea a spus că societatea a fost 
barbară cu romii.

Reprezentantul comunității hinduse, Rajan 
Zed, a declarat, duminică, în Nevada, că romii 
au avut de înfruntat un apartheid în Europa și că 
este minunat că Fanny Ardant le-a luat apărarea.

Zed, care este președinte al Societății Uni
versale a Hinduismului, a rugat celebrități pre
cum Angelina Jolie, Bono, Papa Benedict al

XVI-lea, Nelson Mandela și Desmond Tutu să 
susțină cauza celor 15 milioane de romi, care au 
fost victime ale apartheidului, în Europa.

Paul McCartney va fi bunic
pentru a patra oară

Fiica lui Paul McCartney și-a dorit o familie 
numeroasă. Stella McCartney este însărcinată cu 
al patrulea copil. Vedeta și soțul ei, publisher-ul 
britanic Alasdhair Willis, vor deveni din nou 
părinți la finalul acestui an. Fiica celebrului muzi
cian din trupa Beatles,'Sir Paul McCartney, mai 
are doi băieți - Miller și Beckett (în vârstă de 5 și 
respectiv 3 ani) și o fiică - Bailey, în vârstă de 3 
ani. „Vreau să am o familie mare. Acum aș lua 
totuși o pauză, n-aș mai face încă un copil”, spunea 
creatoarea de modă în vârstă de 39 de ani la în
ceputul lui 2010 într-un interviu acordat unei 
publicații britanice. Acum, Stella McCartney și 
Alasdhair Willis se bucură nespus pentru cel de-al 
patrulea copil pe care îl vor crește. „Stella adoră 
ideea unei familii aproapiate, ca aceea în care a 
crescut. E o mamă minunată! A spus tuturor vestea 
cea mare”, a desclarat o sursă din anturajul vedetei 
pentru Daily Mail.

Sylvester Stallone vrea să facă un film 
despre mafiotul John Gotti

Sylvester Stallone negociază cu
John Gotti Jr., fiul celebrului șef 

mafiot John Gotti, pentru a juca, re
giza și produce un lungmetraj inspi
rat din viața fostului lider al mafiei 

americane, informează 
dailymail. co. uk.

Actorul american și fiul cel mare al lui 
"The Dapper Don", așa cum era denumit John 
Gotti, au luat cina împreună, în seara de joi, 
la un restaurant din Beverly Hills, unde au 
discutat despre acest proiect cinematografic.

Potrivit cotidianului britanic, Sylvester 
Stallone, în vârstă de 63 de ani, va juca rolul 
lui John Gotti și va fi, totodată, producătorul 
și regizorul acestui lungmetraj.

John Gotti, capul familiei mafiote Gam
bino, a murit de cancer în 2002, în închisoare, 
după ce a fost condamnat de justiția 
americană la închisoare pe viață pentru 
comiterea a cel puțin 13 crime. John Gotti 
avea 61 de ani și petrecuse deja 10 ani în 
detenție.

Gotti fusese poreclit anterior "Teflon

Don", după mai multe încercări ale procuror
ilor americani de a-1 condamna pentn 
comiterea mai multor infracțiuni - evaziuni 
fiscală, escrocherie și pariuri ilegale. Niciun; 
dintre aceste acuzații nu a putut fi *• ‘ 
dovedită.

După moartea lui John Gotti, familii 
acestuia a încasat mulți bani. Victoria, fiic< 
celebrului mafiot, a scris o biografie intitulați 
"This Family of Mine: What it was like grow
ing up Gotti" și a jucat în reality sho 
"Growing up Gotti" alături de cei trei fii ai ei

Sylvester Stallone, care și-a clădit carieri 
interpretând o mulțime de personaje eroice 
pare acum interesat să iasă din "zona lui d< 
confort", pentru a-1 portretiza pe marele ecrai 
pe celebrul șef mafiot. Stallone lucrează îi 
prezent la patru lungmetraje, aflate în diverși 
stadii de producție, iar un alt proiect al său 
intitulat "The Zookeeper", va fi lansat îi 
2011.

Actorul, regizorul și producătorul de filn 
Sylvester Stallone a devenit cunoscut ci 
roluri în filme de acțiune precum cele dii 
seriile "Rocky" și "Rambo". în anii '80, "Sly" 
așa cum este numit în presă, a fost unul din 
cei mai bine plătiți actori de la Hollywood.

libertatea.ro
thaindian.com
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Peste 40.000 de turiști au pășit pe litoralul 
românesc la sfârșitul săptămânii trecute

Canada va primi 
mai mulți imigranți în 2010

Peste 40.000 de turiști, între 
care aproape 1.500 au fost 

străini, și-au petrecut, oficial, 
sfârșitul de săptămână în sta
țiunile românești de la Marea 

Neagră.

Potrivit unei statistici oferite de 
Asociația Litoral - Delta Dunării, dintre 
cei 43.529 de turiști înregistrați la 
sfârșitul săptămânii trecute oficial, în 
fructurile de cazare, 1.444 au fost 

străini.
Numărul total al turiștilor a fost 

însă mai mare, în condițiile în care în 
statistici nu sunt incluse și persoanele 
cazate la particulari sau cele din 
campinguri.

Cei mai mulți dintre cei 
înregistrați oficial, 11.837, s-au aflat în 
*<amaia, stațiunea fiind urmată în top 

Eforie, cu 7.888 de turiști, și 
Costinești, cu 6.050 de turiști

Coreea de Nord își va consolida 
arsenalul nuclear
Coreea de Nord a anunțat luni 
că urmează să își sporească ar
senalul nuclear, fără a preciza 

mijloacele prin care va face 
acest lucru, pentru a răspunde 
la ceea ce ea califică drept o 

atitudine ostilă manifestată de 
"țațele Unite, a anunțat agen

ția oficială nord-coreeană 
KCNA.

"Evenimentele recente din 
peninsula coreeană arată că DPRK 
(Coreea de Nord) are nevoie să își 
consolideze dispozitivul de disuasi- 
une nucleară într-un nou mod, pen
tru a răspunde politicii de ostilitate 
persistentă a Statelor Unite și 
amenințării militare", a declarat un 
purtător de cuvânt al Ministerului 
nord-coreean al Afacerilor Externe, 
citat de KCNA.

Coreea de Nord a revendicat la 
12 mai un succes în domeniul fuzi-

înregistrați.
Alte câteva zeci de mii de per

soane au ales să-și petreacă vacanța în 
celelalte stațiuni de pe litoral, peste 
12.000 de turiști aflându-se în Neptun, 
Năvodari și Mangalia. De asemenea, 
aproape 3.000 de turiști au mers week- 
end-ul trecut la Vama Veche.

Cei mai puțini turiști cazați în 
structurile hoteliere s-au aflat în 
Constanța - 896 de turiști și Techirghiol 
- 595 de turiști, dar multe dintre per
soanele care merg în vacanță în aceste 
localități aleg să se cazese la localnici, 
fără a fi înregistrate oficial.

unii nucleare, celebrat de serviciile 
sale de propagandă drept o "reușită 
decisivă" în direcția folosirii unor 
noi surse de energie. Dar mai mulți 
cercetători au pus la îndoială 
această afirmație, având în vedere 
că țara este una dintre cele mai 
sărace din lume.

"Fuziunea nucleară încoronată 
de succes este un mare eveniment 
ce ilustrează dezvoltarea rapidă și 
de vârf a științelor și tehnologiilor 
în Republica Populară Democrată 
Coreea (RPDC)", a subliniat struc
tura oficială a regimului, Rodong 
Sinmun, care susține că deține deja 
bomba A, bazată pe fisiunea 
nucleară.

La două zile după acest anunț, 
au fost dectate niveluri ridicate de 
gaz xenon, produs al fuziunii nu
cleare, au anunțat mai mulți oficiali 
sud-coreeni, precizând însă că nu 
aveau nici o dovadă privind 
existența unui test nuclear.

Anunțul de luni intervine în 

contextul în care Coreea de Sud și 
Statele Unite vor să obțină de la 
Consiliul de Securitate al ONU noi 
sancțiuni împotriva Phenianului, 
după scufundarea, în martie, a unei 
corvete sud-coreene, imputată 
Coreei de Nord.

Națiunile Unite trebuie să sem
naleze Coreei de Nord că atitudinea 
sa este "inacceptabilă", a declarat, 
duminică, la Toronto, în Canada, 
președintele american Barack
Obama. El a avertizat și China, 
principalul aliat al Phenianului, să 
se abțină de la orice "distragere 
deliberată a atenției".

Statele Unite au cerut vineri 
Coreei de Nord să înceteze "actele 
care agravează tensiunile" în 
peninsulă, după speculații privind 
noi tiruri de rachetă cu rază scurtă 
de acțiune.

Coreea de Nord a anunțat in
terzicerea navigației timp de nouă 
zile pe o parte a coastei sale occi
dentale.

Canada își modifică pla
nul de imigrație pe 2010 
pentru a pune mai mult 

accent pe revenirea econo
mică, a anunțat sâmbătă 

ministrul Imigrației Jason 
Kenney, precizând că țara 
intenționează să primească 

cu 10.000 de imigranți 
peste numărul prevăzut 

inițial

Candidații vizați în special 
sunt "muncitori calificați" care își 
depun cererea la nivel federal.

în total, Canada prevede 
pentru 2010 sosirea a 240.000- 
265.000 de imigranți , mizând 

■ mai degrabă pe limita superioară.
Ministrul canadian a explicat 

că țara vrea să poată răspunde 
nevoilor muncitorilor străini: "în 
timp ce Canada se recuperează 

l după recesiune, creșterea 
numărului de imigranți eco
nomici le va permite angajatorilor 

Tot ce ttebure sd Rit despre 
Complonotul Mondiol de fotbal*

Campkxxxviul Mondial de
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pe zile

să dispună de angajații de care au 
nevoie pentru a completa forța de 
muncă a țării".

în același timp, Kenney a 
anunțat că Guvernul a decis să 
"limiteze noile cereri care vor fi 
analizate în fiecare an în privința 
muncitorilor calificați la nivel 
federal" pentru ca termenul de 
tratare a dosarului să rămână re
zonabil.

Canada a primit deja sufi
ciente dosare pentru necesitățile 
anului 2010. Cei 10.000 de 
imigranți suplimentari fac deci 
parte dintre dosarele deja anal
izate, potrivit cabinetului min
istrului.

începând de ieri, pentru a 
putea prezenta o cerere, un 
muncitor calificat de la nivel fed
eral va trebui să dispună de o 
ofertă de lucru sau să aibă 
experiență în una dintre cele 29 
de profesii căutate.

Guvernul canadian va limita 
numărul cererilor analizate în 
funcție de lista profesiilor la 
20.000 pe an.
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FC Bihor Oradea a fost preluată de omul de afaceri Marius Vizer. 
Acesta a impus ca obiectiv pentru primul sezon promovarea în Liga 
I și îl vrea ca antrenor pe reputatul tehnician Emerich lenei.

Portarul Ciucă, dat 
în judecată

Mihai Basarab, președintele 
Minerului Lupeni, a declarat că nu 
renunță nici în ruptul capului la pro
cesul pe care l-a intentat împotriva 
portarului de 21 de ani, Silvian 
Ciucă. „Nu renunț la proces, pentru 
că aștept să iau mingile și echipa
mentele de joc pentru copii și juniori, 
pe care le-am cerut drept daune 
morale. Vrem să creștem juniori 
numai pentru marile echipe Steaua și 
Dinamo. Ciucă a greșit față de mine, 
care sunt un om în vârstă. Nu-1 iert.

For minte dă răspuns azi
Fostul antrenor coordonator 
al lotului olimpic de gimnas
tică, Nicolae Forminte, va da 

un răspuns Federației Ro
mâne de Gimnastică, azi, 
dacă va accepta sau nu să 
colaboreze cu Octavbian 
Heliu și Mariana Bitang.

"Din ce știu, Nicolae Forminte 
va veni la federație, iar împreună cu 
tot colectivul tehnic, adică eu, Mar
iana Bitang și Anca Grigoraș, dar și 

Peste câteva săptămâni va avea loc 
prima înfățișare la Tribunal”, a de
clarat Basarab. Cei doi au avut o 
discuție aprinsă în luna martie a aces
tui an când tânărul jucător, fost la 
Minerul, a fost acuzat că l-a îm
brâncit pe oficial. La rândul său 
Ciucă a negat că ar fi făcut acest 
lucru și a acuzat că cei din conducere 
au vrut să-l oblige să semneze un 
contract fals. în prezent Ciucă se află 
la CFR Gaz Craiova, echipă cu care 
a și semnat un contract de joc.

cu președintele federației, Adrian 
Stoica, vom purta discuții și vom 
vedea ce este de făcut. Trebuie 
analizate toate problemele, dar eu 
am mai spus și altă dată: este loc 
pentru toată lumea. Trebuie folosite 
toate resursele, chiar dacă obiec
tivul major este obținerea de 
medalii olimpice, peste doi ani", a 
spus Bellu în Prosport. Nicolae 
Forminte a demisionat de la con
ducerea lotului olimpic, după ce 
FRG a decis ca Octavian Bellu și 
Mariana Bitang să revină în funcții 
de conducere.

Suporterii hunedoreni vor bani
pentru Corvinul
Suporterii hunedoreni arată cu 

degetul spre primarul Hune
doarei, Ovidiu Hada, căruia i 
se reproșează că nu a găsit ni
merit să bage bani din bugetul 
local și pentru a acoperi dato
riile Corvinului, nu doar pen
tru a finanța o echipă de Liga 

alV-a.

„Din dorința de a arătă cât de mult 
susține Consiliul Local fotbalul hune- 
dorean, autoritățile s-au contrazis sin
gure prin vocea edilului Hunedoarei, 
Ovidiu Hada. Bătându-se cu pumnii în 
piept, acesta a arătat opiniei publice 
actele doveditoare că de la începutul 
campionatului s-au cheltuit 515.500 lei 
(267.000 lei reprezentând remunerațiile 
jucătorilor, restul fiind alocat 
întreținerii bazei, sportive) sumă ce 
reprezintă 147.412 dolari, existând 
totodată și un fond de rezervă de 80.000 
lei (22.916 $) în cazul promovării. Pe 
lângă aportul finariciar la nivel local, 
FC Hunedoara a primit și sprijinul lui 
Mircea Lucescu (70.000 lei - 20.052 $) 
și loan Andone (12.000 lei - 3437 $) 
precum și ajutorul câtorva sponsori 
(170.000 lei - 48697 $). Făcând un 
total, ajungem la suma de 847.500 lei, 
adică aproximativ 243.000 dolari (la 
cotațiile BNR din data de 27.06.2010),

Lupeniul și-a găsit antrenor
Cu o săptămână înainte de re
luarea pregătirilor, Minerul 
Lupeni pare că și-a găsit an
trenor. Acesta este un nume 
surpriză, Nicolae Babeti, cu
noscut mai bine microbiștilor 

din Moldova.

Nicolae Babeti a antrenat în 
Liga I pe Foresta Fălticeni, dar acest 
lucru se întâmpla în urmă cu 12 ani. 
De atunci cariera sa a însemnat 
echipe din liga secundă a României, 
seria „Est” sau formații din Algeria, 
acolo unde a fost secundul lui Dorin 
Anghelache.

Negocierile cu Babeti nu sunt 
finalizate, însă acesta are cele mai
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ceea ce se apropie de datoria pe care FC 
Corvinul trebuie să o plătească la stat.

Dacă suma e prea mare pentru 
Liga a IV-a rămâne la aprecierea 
fiecăruia, și chiar merită lăudați cei 
care au adus acești bani la nivelul ligii 
județene. Problema e alta. Fie că aces
tea sunt sau nu sumele reale, rămâne o 
întrebare de adresat autorităților: de ce 
pentru Corvinul nu se găsesc bani, dacă 
pentru fotbalul hunedorean ei există 
(dovedit tot de voi)? Bineînțeles, 
finanțarea s-a făcut în mod eșalonat, dar

mari șanse să fie numit principal la 
echipa din Valea Jiului de pe o listă 
care îi mai cuprinde pe loan Petcu 

banii necesari s-au găsit, deci ei sui. . 
ar ajunge și la Corvinul 1921, dacă s-ar 
renunța la orgoliile politice și dorința de 
a poza în salvator. După cum spunea și 
președintele Corvinului din anii 80, 
Mircea Pascu, numai prin efort unit 
aspirațiile fotbalului hunedorean ar fi 
împlinite. Lăsați ambițiile personale și 
aduceți împreună Corvinul înapoi. Cu 
siguranță hunedorenii va vor aprecia 
meritele și fără să ieșiți în față”. Se 
arată în materialul publicat pe site-ul 
www.corvinul1921.ro

sau Adrian Matei. Durata înțelegerii 
cu Nicolae Babeti, în cazul în c 
negocierile se vor finaliza cu suc
ces, se va întiunde pe durata unui 
an.

Echipa din Valea Jiului vrea să- 
și ia și un portar cu nume. Pe lista 
de achiziții se află Andrei Mari
nescu, goalkeeper de 24 de ani, care 
a fost format la rapid.

Portarul s-a făcut remarcat în 
Liga I prin gafele sale impardon- 
abile și ar urma să-i fie concurent 
lui Adrian Pascal. Minerul Lupeni a 
rămas într-un singur portar, după ce 
Dumitru Hotoboc și-a încheiat con
tractul și a semnat cu Universitate». 
Craiova.

http://www.corvinul1921.ro


le Orașul Montevideo, cu popularul său centru cultural 
Mercado del Puerto, a intrat într-o adevărată atmosferă de 
carnaval după calificarea naționalei Uruguayului în sferturile 
de finală ale Cupei Mondiale. îi
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Campionatul Mondial de Fotbal
Duelul giganților în sferturi: 

Argentina versus Germania
Optimi de finală

Germania - Anglia 4-1

Reprezentativa Germaniei s-a 
calificat în sferturile de finală ale 
Cupei Mondiale, după ce a învins, 
duminică, la Bloemfontein, cu scorul 
' 14-1, selecționata Angliei, în optim

ile de finală ale turneului din Africa de 
Sud. Germania a început bine meciul 
și a irosit o primă ocazie în minutul 
cinci, prin Mesut Ozil, dar șutul aces
tuia a fost respins de David James.

Nemții au reușit să deschidă 
scorul, când Neuer a degajat balonul, 
iar Klose talonat de Upson a trimis 
,~’ngea în plasă. Anglia a încercat să 

ină, dar tot germanii au fost cei 
care au marcat, în urma unui con
traatac fulger, Muller a centrat perfect 
pentru Lukas Podolski, care a finalizat 
pe sub James, în minutul 32.

Anglia a redus din diferență cinci 
minute mai târziu, prin Upson, care a 
marcat printr-o lovitură de cap. La 
următoarea fază, Lampard a prins un 
șut violent de la distanță, mingea a 

lovit bara transversală și a depășit linia 
porții, dar arbitrul asistent nu a validat 
golul perfect valabil al formației lui 
Capello. Anglia a controlat mai mult 
jocul până la pauză, dar acest lucru nu 
a fost suficient și formația lui Loew a 
intrat la pauză în avantaj, scor 2-1.

în repriza secundă Anglia a fost 
la un pas de egalare, dar șutul aceluiași 
Lampard a lovit din nou bara 
transversală.

Anglia a presat tot mai mult, a 
încercat egalarea, dar contrele 
nemților le-au fost fatale în minutele 
67 și 70 la reușitele lui Muller, după 
două pase excelente de la Schwein
steiger și Ozil.

Gerrard a fost aproape de un nou 
gol în minutul 81, șutul său a ocolit 
puțin buturile lui Neuer, dar diferența 
a fost prea mare, atât pe teren, dar și 
pe tabelă pentru ca Anglia să mai 
poată reveni în meci. Astfel Germania 
s-a calificat în sferturile de finală unde 
va întâlni Argentina.

Argentina - Mexic 3-1

Reprezentativa Argentinei s-a 
calificat în sferturile de finală ale 

Cupei Mondiale, după ce a învins, 
duminică, la Johannesburg, cu scorul 
de 3-1, selecționata Mexicului, în op
timile de finală de la Campionatul 
Mondial.

Mexicanii au avut primele ocazii 
mari de gol ale partidei, chiar dacă 
sud-americanii au dominat teritorial, 
Salcido a tras de la distanță în minutul 
opt, dar Romero a respins mingea în 
bara transversală. Guardado a expe
diat și el un șut periculos, dar mingea 
a ocolit de puțin ținta un minut mai 
târziu.

Echipa lui Maradona a avut ceva 
probleme la construcție, din cauza 
așezării formației lui Aguirre, dar ge
nialul Messi a trimis o pasă în 
adâncime pentru Tevez, acesta a fost 
blocat de Perez, Messi a revenit și a 
tras la poartă, mingea a ricoșat la 
Tevez, care a deschis scorul, dintr-o 
poziție clară de ofsaid.

Mexicanii au protestat, arbitrul 
Rosseti s-a consulat cu tușierul și până 
la urmă golul a fost validat. La puține 
minute, Osario a gafat nepermis la 
marginea careului propriu, Higuain a 
fost pe fază, a speculat foarte bine 
greșeala fundașului mexican și a ma

jorat scorul la 2-0 în favoarea echipei 
sale. Salcido putea reduce din 
diferență în minutul 34, dar șutul său 
frumos de la marginea careului a fost 
respins cu greu de la vinclu de 
Romero și Argentina a intrat la cabine 
cu avantajul a două goluri. După 
pauză mexicanii au încercat să revină 
în meci, dar minutul 53 le-a fost fatal.

Tevez a făcut dubla cu o reușită 
de excepție, de la 25 de metri, șutul 
său violent oprinde-se în vinciul porții 
și scorul a devenit 3-0.

Mexic a reușit golul de onoare în 
minutul 71, după o fază bună de atac, 
mingea a ajuns la Hernandez, acesta a 
pivotat pe lângă Demichelis și a expe
diat o torpilă în vinciul porții lui 
Romero. Messi nu a reușit nici în acest 
meci să marcheze, singura sa ocazie a 
venit în minutul 92, când șutul său a 
fost respins în corner de Perez.

Argentina s-a calificat în optimile 
de finală, unde va înfrunta Germania 
într-un meci șoc de la Campionatul 
Mondial.

Atacantul naționalei Germaniei,
Miroslav Klose, l-a egalat cu 12 
reușite pe jucătorul brazilian Pele în 
clasamentul golgheterilor la turneele

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

Klose a egalat recordul legendarului Pele
finale ale Cupei Mondiale, după ce, 
duminică, a înscris un gol în partida 
cu reprezentativa Angliei, din optim
ile de finală, câștigată cu scorul de 4-

1. Vârful de 32 de ani ajuns la 12 
goluri marcate pentru naționala Ger
maniei, la cele trei Campionate Mon
diale la care a participat până în 
prezent. Klose a marcat de cinci ori la 
Mondialul din 2002, performață care 
a repetat-o patru ani mai târziu la 
turneul final organizat chiar în Ger
mania. La această ediție a Cupei 
Mondiale, atacantul lui Bayern 
Munchen a mai marcat un gol în par
tida de debut contra Australiei, din 
cadrul grupei D. Miroslav Klose este 
singurul jucător din clasamantul all 
time al golgheterilor de la Cupa 
Mondială care mai poate să îl întrecă 
pe Ronaldo, marcator a 15 goluri, la 
turneele finale din 1998, 2002 și 
2006, compatriotul său Gerd Muller, 
autor a 14 reușite, și francezul Just 
Fontaine, care a marcat de 13 ori.

S.R.L?

N.

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,

I LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS |

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

GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

O



Matt (Barry Pepper) este unicul fiu al liderului mafiei din Brooklyn. Consi
derat prea sensibil pentru a se implica în treburile murdare ale sindicatului 
crimei, dar incapabil să-și găsească o slujbă regulată, Matt primește o a 
doua șansă din partea tatălui său: împreună cu o gașcă de băieți duri trebuie 
să transporte o geantă în care se află o jumătate de million de dolari.
(Pro Cinema; 22:00; Patru băieți și o geantă)

07:00
07:30
98:00
99:00

10:55

11:35

12:35

13:45

14:00
14:45
15:35
16:35

16:50

18:50

M 20:00
Z 120:45
3 21:00

* 21:20

0£ 23:30<

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel!
Campionatul Mondial de Fot

bal F1FA 2010 (rcl.)
Studioul Campionatului Mon

dial de Fotbal FIFA 2010 (rcl.)
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 270.)
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rccan serial, 2003, rcl. - 34.) cu 
Ycong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-scon 

lnfo Campionatul Mondial de 
Fotbal FIFA 2010
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rcl.) 
Kronika (magazin cultural) 

Info Campionatul Mondial de 
Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rcean serial, 2003 - 35.) cu 
Yeong-ac Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-seon
Telejurnal; Meteo
Sport
Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
Studioul Campionatului Mon- 

dial de Fotbal FIFA 2010

07:00 Altă viață! (australian serial, 
2001 -29.)

07:50 Campionatul Mondial de Fot
bal FIFA2010

08:25 Orașele lumii (rel.) Hanoi 
09:00 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008, rel. - 33.) 
10:00 Telejurnal; Sport 
10:20 întâlnire pe 2
11:30 Telejurnal
11:50 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA2010
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel.-29.)
17:00 Povești din Paris (francez se

rial de comedie, 2008 - 35.) cu 
Marie Fugain, Renaud Bernard, 
Charlotte Desert

18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia

18; 1 f Orașele lumii Reykjavik
18'45 Info Campionatul Mondial de 

Fotbal FIFA 2010
19:00 Campionatul Mondial de Fot

bal FIFA 2010
21:0(1 D'ale lu'Mitică (reportaj) 45'
ÎIiOC1 Ora de știri (show de întâlniri)

• Hercule (SUA aventură, 2005) 
240' cu Paul Tclfcr, Timothy 
Dalton, Scan Astin, Lcclec So
bieski

divertisment)

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009)
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea
10:00 în gura presei 10:00 Om sărac, om bogat (român
11:00 Film 100% comedie - 49.)
12:00 Miami Vice (SUA film serial i 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

de acțiune, 1994) 1973, rel.-3766.)
13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV
14:00 Benny Hill (englez serial, 13:45 Al zecelea regat (SUA-englez-

’ 969) 60' cu Benny Hill, Henry 1 german aventură, 2000)
McGee, Bob Todd, Jackie 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
Wright 1973 -3767.)

14:30 Să te prezint părinților (diver- 17:00 Știrile Pro TV
tisment, 2009, rel.) i 17:45 Happy Hour

16:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV
17:00 Acces Direct 20:30 Fortăreața 2 (SUA-luxcmbur-
19:00 Observator ghez film de acțiune, 1999)
20:30 Ucigașul dinlăuntru (SUA 22:30 Știrile Pro TV

thriller, 2004) 94' cu C. Thomas 23:00 Terminatorul: Războiul conți-
Howell, Sean Young, Ben nuă (SUA serial, 2008 - 14.) cu
Browder, Dedee Pfeiffer Lena Headcy, Summer Glau,

22:30 Observator Thomas Dekker, Richard T.
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de Jones

acasa /' •
U7:00 îngerașul 07:00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Frați și surori (SUA serial,
09:45 Legământul 2006 - 2.) cu Dave Annablc
11:15 Predestinați 08:20 Sport cu Florentina
12:30 împreună pentru totdeauna 09:00 Specialiștii
14:00 Cele două fețe ale Anei 10:00 Nimeni nu-i perfect
15:30 Victoria 10:30 Misterul comorii din Machu
16:25 Vremea de ACASĂ Pichu
16:30 Legământul 12:00 Cenușăreasa
17:30 Povcștiri adevărate 13:00 Camera de râs
18:30 împreună pentru totdeauna 14:00 Neveste disperate
19:30 Săracii tineri bogați 15:00 Tranzacție cu bucluc
20:30 Predestinați 17:00 Specialiștii (talk show, 2010)
21:30 Cealaltă față a Analici (SUA 18:00 Focus 18

serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:00 Focus Sport
Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 19:30 Circașa dc pe tort
rona. Jose Guillermo Cortines 20:30 Einstein, demolatorul (SUA

22:30 Povcștiri de noapte (emisiune comedie dc familie, 1998)
de divertisment, 2007) 22:15 Trăsniții (serial dc comedie,

23:30 India (brazilian-indian film se- 2007- 18.) 45’
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

23:15 Ultima strigare (comedie) cu 
Ben Affleck, Sam Rockwell, 
Megan Ward, French Stewart

g 11:20 Angus și sărutul perfect
13:00 Războiul minții (SUA S.F., 2009)
14:50 îndoiala (SUA dramă, 2008)

16:35 Scăpați de Smart (SUA acțiunc-comcdic, 2008) cu Steve Carcll 
18:25 în rând cu lumea (francez comedic, 2008) 90' cu Lambert Wilson 
20:00 Chiria (SUA dramă, 2008) 165' cu Will Chase, Adam Kantor, Michael 

McElroy, Rodney Hicks
22:20 Semiprofesionist (SUA comedic, 20085 99' cu Will Ferrell, Woody 

Harrelson, Andre Benjamin, Maura Tierney

16:30 Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 13.)
17:30 Lecția de maternitate (SUA serial de comedic, 2007 - 4.)
18:00 Miss Perfecțiune (SUA film de familie, 1987) 
19:00 Băieții mei (SUA serial de comedic, 2006 - 4.) 
20:00 Mafia pc tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 7.) 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedic, 1994- 15.) 
22:00 Patru băieți și o geantă (SUA thriller de acțiune, 2001) 91' cu John

Malkovich, Dennis Hopper, Vin Diesel, Barry Pepper

E
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) I operator control nedistructiv

3

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 o spătar( chelner) 4

bucătar 4 recepționer hotel 1

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

casier trezorier 4
șef departament 5

coordonator în protecție și securitate 
privată 1 șef departament de mărfuri alimen

ta re/neali men tare 3
dulgherțexclusiv restaurator)

1 șef raion/adjunct șef raion de măr
furi al imentare/nealintentare 8

electromecanic 2
șofer de autoturisme și camionete

2fenjeie de serviciu 2

Ir betonist 1 tehnicean electromecanic 1

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

tractorist 6

vânzător 5

inginer șef în agri cui tură,silvicul- 
tură, pisc ic ui tura, pe sc uit, vânat

2
zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9
in spec lorț referent) resurse umane

1 Hunedoara
lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2 Telefon: 0755.999.917

t. <11 construcții civile, indus
triale și agricole 1

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

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

ambalator manual 4

barman 5
munc.necal.la întreț.drumuri, șo-
sele, poduri,baraje 10 brutar 3

bucătar 1 Petroșani
confecționer-asamblor ari. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

cameristă hotel 1
cusător piese din piele și înlocuitor

29 conducător autospecială 2

director societate comercială
1

confectioner articole din piele și în
locuitori 6

florar-decorator 1 inginer mecanic 1

frezor universal 1 * mecanic utilaj 1

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2

lăcătuș mecanic 4 Lupeni
maistru ind.textilă,pielărie 1 

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

Telefon: 0755.999.919

harman 1

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

bucătar 1

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1mun. necal. în ind. confecțiilor

6

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie, mozaic, fai anță^res ie 1monta tor aparate aer condițional

1

mine, necal. la asamblarea, montarea 
pieselor 1ospătar-chelner ]

pregătitor piese încălțăminte
18

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcanșofer autocamion/mașinâ de mare 
tonaj 1

Telefon: 0755.999.920
specialist in domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1

vânzător 10
confecționer-asamblor articole tex
tile 5

zidar samotor 8 dulgheri exclusiv restaurator) 2

fierar betonist 1 operator mase plastice 7

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmenta repro
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sanilare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist Ia mașini pt.
terasamenie(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădin^idă- 
rie,mozaic,faianță,gresie, 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-asambleor 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.nccal. 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 1

manipulanț mărfuri 14 tălpuitor industria] 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale 1

Călan

monta tor subansamble 47 Telefon: 0755.999.924

munc.necal în ind. confecțiilor
12

vânzător 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

director comercial 1

inginer autovehicule rutierei

munc.necal.la înlreț.drum un, po
ri uri. baraje 1

operator calculator electric și rețele
1

ospaLarțchclncr) 1

subinginer mecanic automobile
1

văzător 3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

administrator 1

electricean de întreținere și repara
ții 1

femeie de seviciu 1

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1

munc.necal.in silvicultură 6

zaic, zi darie, fai an ță,gres ie, parchet 2

munc.nccal la întreț.drumuri, po
duri,șosele, baraje 1

Petrila

Telefon: 0755.999.928

administrator 1

agent securitate 2

conducător imm,patron(girant)-co-
merț 1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1

munc.radioelecronist 4

șofer autocamion/mașină de mare
tonaj 1

zidar rosar-tencuitor 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1

asistent medical ]

fierar betonist 1

munc.necal.la demol. clădiri, mo

i

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

Mică publicitate Schimb spațiu în Deva, 20 mp, lângă Mail cu casă în Deva sau Simcria. Ofer diferență maxim 15.000 
curo. Preț spațiu 22.000 curo. Tel. 0728.049.989

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

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

Super ofertă! Preț criză! Vând apartament 2 camere decomandat, Aleea Pescarilor, 
St=55mp, ocupabil imediat. Preț 120.000 lei neg. și în 2 rate. Tel. 0732.727.786

Caut chirie apartament 2 camere cu centrală termică în Deva. Ofer 120 euro/lună. 
Tel. 0751.176.178

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

Vând teren intravilan în Bârsău, St= l.OOOmp, F.s.=85ml, parcelabil, la nr.186, în 
apropierea stației de autobuy dinspre Certej.Tel. 0722.338.749

L. _ in chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
0726.523.486

Caut chirie în Deva . Pot oferi 90 euro/lună.Tel. 0734.957.389

Vând apartament 3 camere, zonă ultracentrală, etaj 2, 60 mp, balcon, centrală termică. Preț 60.000 
curo neg. Tel. 0744.118.773 '

Vând apartament 2 camere în Uricani, 2 boxe, 30 mp teren aferent, situat în zona Primăriei. Preț 8.000 
euro neg. sau închiriez cu 200/lună. Tel. 0745.096.367

Vând urgent casă în Simcria, construcție nouă. Preț 300.000 Ici neg. Tel. 0732.727.786

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, ter- 
mopane, centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. 
Tel.0734.969.619, 0769.589.175

DIVERSE

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

AVIS 3000 (fosta AVICOLA) angajează electrician pentru ferme Mintia 
(preferabil din Deva, Mintia, Leșnic). Tel. 0254.236.555, 0764.606.759
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Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par
chet, 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 70.0001ei. Tel 0730.287.975

Ocazie! Vând iPhone 3G, 8Gb, nou (din luna aprilie), cu husa+ abonament Orange. Preț 
pachet 500 lei. Tel. 0720.499.605

Vând ladă frigorifică marca ^Arbc”, cu 4 sertare, stare excelentă de funcționare, preț de 
criză. Vând pentru colecționari discuri de patefon, șlagăre și cântăreți cunoscuți sau di
vertisment iubitorilor de anticariat. Preț negociabil.Tel. 0748.355.577

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
130.0001ei. tel. 0748.689.532

Lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, mascări, BCA, rigips, izolații, interior, 
exterior, terase, garaje, montat parchet, uși, balcoane. Calitate la prețuri ieftine. Tel. 
0744.116.494

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

Tel. 0769.839.694

Vând grâu pentru panificație, cantitatea 20 L Preț 0,6/kg. Tel. 0721.519.180, 
0769.610.828, 0254.224.292

Vând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
65.0001ei.Tel.0748.689.532

Vând combină frigorifică marca “ Polar", stare foarte bună de funcționare. Preț 700ron. 
Tel. 0769.290.750

Vând casă în Simeria, parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal
con, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
0735.066.695

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

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

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

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

I (text maxim 50 de cuvinte)

; Nume................................. Prenume..........................................
! Strada....................................Nr........Bl................Sc......Ap. ...
; Localitatea........................ Județul.......... .
• C.I. seria............... nr.................................
! Eliberat de....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

! Semnătura

Caut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
Tel.0751.176.178 AUTO 1
Caut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
pe temen lung. Tel. 0751.176.178

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de
osebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi
feri, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
0254.221.590,0742.229.182.

Vând tractor U65O M cu cabină, înmatriculai, 1000 ore de funcționare, remorcă un ax 3 T, plug PP2. disc 
săpătoare 4R, Deva. Tel 0740 273 734

Vând Audi A6 din 1996 cu volan pe dreapta, impecabil, benzină, nr. Anglia, valabile, interior catifea neagră. 
Preț 1.200euio. Tel. 0740.593.108

Vând Audi 100 C.C., înmatriculat persoană fizică, an 1986. atare foarte bună, preț 3.900 ron.

Vând Ford Mondeo TDC1, an 2002, volan dreapta. negru impecabil, preț 2.700 euro neg. Tel. 0740.593.108

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
euro/mp. Tel. 0735.066.695 Vând Sonda Lamda noul de BMW 318i. xf. mașină 2002, preț 100 euro. Tel. 0721.653.028

I
 Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 

amplasate în următoarele locații:

Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”;
; Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
i str. Minerilor, nr. 5-7;
! Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
! și la redacție:
j Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei. Preț anunț cu Chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7. lei.

mailto:nicutrufas@yahoo.com
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara

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