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fara „greu politicii

K marii de o boală rară 
de inimă

Pag- 4 ► \

„Lupii negri” n-au mai 
mușcat și la Turda
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Trei mașini avariate 
și trafic blocat, pe DM7
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de pupat de blamat

Președintele
Camerei Deputaților, 
Roberta Anastase

Pentru că a venit la mormântul lui Avram Iancu și a 
făcut o baie de mulțime cu toate că risca să fie huiduită, 
din cauza măsurilor adoptate de Guvernul Boc.

Poetul Adrian Păunescu
Pentru că pe vremea cât a fost senator 

de Hunedoara nu a lipsit. în niciun an. de la 
Țebea, insă de când nu mai are interes politic 

ignora acesta comemorare.
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ț greco-catolic
Sfințirea bisericii învierii din 
Ierusalim; Sf. m. Corncliu 
Sutașul.

ț romano-catolic
Sf. loan Gură de Aur.

Creier pane

Ingrediente:

750 g creier de porc sau vițel
2 ouă
2 linguri de făină
2 linguri de pesmet 
sare și piper 
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Se spală creierul și se pune 
în apă cu puțină sare să fiarbă la 
foc mic. Se fierbe în aproxima
tiv 20 de minute. Se formează 
spumă care se îndepărtează cu 
o spumicră. Se scoate și se lasă 
să se răcească, cât să puteți să-1 
manevrați. Umblați cu atenție, 
se rupe foarte ușor.

Se bat ouăle și se amestecă 
cu făina, pesmetul și puțin- 
piper. Amestecul trebuie să fie 
un pic mai gros ca aluatul de 
clătite. Se dă creierul prin acest 
amestec și se pune la prăjit în 
uleiul încins. Se prăjește pe am
bele fețe până se rumenește fru
mos.

Se poate servi cu cartofi 
natur și salată de varză cu 
mărar.___________ z

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

► IIX 7 Deva - Sândilialin 
W > nx 7 ii. Gwajîiu . Orăstie 
-v

► MX 7 Orâștie - Spini
Q ► MX 7 Spini - Simcria 
2S ► DX 7 Mintia - Vețel
Z

► DX 7 «țel - l.cșnic

► DX 7 l .eșnic - SăeKmas
► DX 7 Ilia - <îurasada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► DX 76 Căinei - Bejan
► Petroșani

Ziua Noaptea
12/21, 9/15

11/21, 8/

12/22, 10/

-J-Sfântul Zilei-----------------
Pomenirea Cuviosului Ioan de la Prislop

Se spune că un tânăr pe numele loan, din 
satul Silvașul de Sus - în hotarul căruia se află și 
Sfântul Locaș - a părăsit casa părintească, s-a 
închinoviat în obștea călugărilor de le Prislop, 
ducând o viață aleasă de rugăciune, împletită cu 
muncă și săvârșirea de fapte bune. După un 
număr de ani, dorind să ducă o viață și mai 
liniștită, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc, 
ca la 500 metri de mănăstire, pe malul prăpăstios 
al râului Slivuț, unde și-a săpat singur cu mari 
nevoințe, o chilie de piatră, cunoscută până azi 
sub numele de „chilia” sau iarăși „casa sfântului”. 
Aici și-a petrecut restul zilelor în neîncetate 
rugăciuni și ajunări, întocmai ca marii nevoitori 
întru cele duhovnicești din primele veacuri 
creștine. Dar a fost voia lui Dumnezeu ca viața 
lui îmbunătățită să se sfârșească prea devreme. 
Spune tradiția populară că pe când își făcea o 
fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul 
celălalt al prăpastiei l-au împușcat, fără să știe 
cine era. Așa s-a săvârșit din viață Cuviosul Si
hastru sau Sfântul Ioan de la Prislop.

Nu se știe cu siguranță când a trăit Cuviosul 
Ioan de la Prislop. Se presupune că în veacul al 
XV-lea sau în prima jumătate a celui următor. El 
a fost, este și va fi pentru credincioșii din părțile

Hațegului și Hunedoarei o pildă vie de sfințenie, 
iar „chilia” sau „casa” lui rămâne mereu un loc 
de pelerinaj și de reculegere sufletească pentru 
toți cei ce caută cuvânt de mângâiere și de întărire 
în locurile de mare frumusețe naturală ale Pris
lopului, în care au trăit atâția cuvioși călugări cu 
viață aleasă și bineplăcută lui Dumnezeu.

HOROSCOP
Cauți să vorbești cât mai puțin cu 

cei din jur, din cauză de lipsă de timp 
și pentru că nu te simți foarte entu
ziasmat de ceea ce se întâmplă înjur. Ai o dis
poziție cam proastă iar acest lucru se vede,
ceea ce nu-ți aduce tocmai beneficii.

Te aștepți astăzi la o declarație de 
război din partea unei persoane cu 
care ai avut unele conflicte de ordin
moral, dar și financiar. Este bine să 
fii prudent și să vorbești cât mai puțin.

să crezi. Cunoștințele pe care le vei 
căpăta îți vor consolida reputația.

Ai o perioadă în care îți petreci 
mult timp în societate. Cu toate aces
tea, tocmai pentru că ești înconjurat 
de tot felul de oameni, se poate să 
devii vulnerabil.

Este o zi bună pentru a-ți relua 
studiile sau a fi initiat în tehnilogii 
noi, sau chiar pentru a-ți dezvolta un 
talent personal, neexploatat până
acum.

Fericite circumstanțe vin în în
tâmpinarea ta, permițându-ți să ai re
lații mai călduroase cu persoanele 
din jur. Dacă un proiect profesional

Alătură-te celor care te pot ajuta 
să te realizezi. Poate să fie vorba de 
un club select sau de o cauza în care

r
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de-a lungul timpului

1745: A fost elaborat primul “Atlas geografic al Rusiei” 
-prima culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc

1788: Orașul New York devine prima capitală a Statelor 
Unite

1791: Regele Ludovic XVI al Franței acceptă noua 
constituție

1848: Bătălia din Dealul Spirii dintre pompierii militari 
si trupele otomane

1902: Intră în vigoare “Legea pentru organizarea meseri
ilor”, cunoscută sub numele de Legea Missir, adoptată la 5 mar- 

:ltg,i902
1939: Al doilea război mondial: Canada intră în război

# 1940: Al doilea război mondial: Italia invadează Egiptul
ți 1993: Organizația pentru Eliberarea Palestinei a decretat 
fcbătoare națională ziua de 13 septembrie

Ml IS-flH născut:
1819: Clara Schumann, pianistă și compozitoare germană 

li.-1896)

1838: Otto Friedrich August Benndorf, arheolog, membru 
de onoare străin al Academiei Române (d. 1907)

1860: Thoma lonescu, medic, întemeietorul școlii 
românești de chirurgie și de anatomie topografică, membru al 
Academiei Române (d. 1926)

1874: Arnold Schonberg, compozitor și teoretician muz
ical (d. 1951)

1899: Comeliu Zelea Codreanu, liderul Gărzii de Fier (d. 
1938)

1908: Edgar Papu, specialist în literatură comparată și 
filosof al culturii (d. 1993)

1924: Maurice Jarre, compozitor francez (d. 2009)

Comemorări:
1321: Dante Alighieri, poet, creator al limbii literare ital

iene (n. 1265)
1872: Ludwig Feuerbach, filosof german (n. 1804)
1894 Emmanuel Alexis Chabrier, compozitor și pianist 

francez (n. 1841)
1912: Joseph Furphy, romancier australian (n. 1843)
1913: Aurel Vlaicu, pionier al aviației române (n. 1882)
19”': Leopold Stokowski, dirijor american de origine 

poloneză (n. 1882)
1996: Tupac Shakur, interpret american (n. 1971)

este întârziat, nu-ți face griji. Ai destule idei 
inteligente pe care să le pui în practică.

Atenție la grijile familiale. Ai re- b 
lății destul de tensionate cu cei apro- aujB 
piați, mai ales cu copiii, acolo unde J \ 
este cazul. îți ocupi timpul rezolvând 
chestiuni de ordin administrativ. Dacă vei 
avea o mică decepție în dragoste, vei reuși să 
găsești repede consolarea într-o activitate care 
îți face plăcere.

întâlnirile amoroase se fac într- V b 
o manieră neprevăzută, în timpul 
unei călătorii. Se poate ca persoana 
în cauză să fie de origine străină. Pa
siunea poate duce la căsătorie, în cele din 
urmă.

Apropiații sau prietenii îți pro
voacă probleme obligându-te să faci 
niște alegeri importante. Venus te 
provoacă la acte de infidelitate, însă

Bancurile zilei

Vei simți că este vorba despre 
ceva important și astfel ai mari șanse 
să profiți de oportunitatea ivită. 
Modul de viață dezorganizat îți poate

Un cetățean merge la 
casa de bilete a aeroprtului 
J.F.K. și îi spune domniței 
de acolo:

- Un bilet până la Penta
gon aș dori și eu, vă rog!

- Păi, stimabile, avionul 
ăsta nu merge la Pentagon...

- Pe pariu?
© © ©

Om de știință renumit. 
Vin niște oaspeți în vizită. 
Când intră în cameră, ob
servă că deasupra patului 
are o potcoavă.

- Cum se întâmplă așa 
ceva? Doar nu sunteti su- 
persțitios?

- Nicidecum, dar mi-a 
zis cineva că îi ajută și pe 
cei care nu cred în supersti

ții.
© © ©

- Domnule avocat, aș 
vrea șă-mi scriu testamen
tul, dar din păcate nu știu 
cum se face. M-ați ajuta să- 
1 scriu?

- Cum să nu, lăsați totul 
în seama mea!

- Păi, m-am gândit că

dv. ați vrea partea mai mare, 
dar aș vrea ca și copiii mei 
să primească ceva din 
avere...

© © ©

Deviza avocatului: un 
om este nevinovat până de
monstrează că nu mai are 
bani...

crea probleme de sănătate, mai ales ale siste
mului nervos. învață să te relaxezi.

Azi nu-ți intră în voie nimeni și 
nimic și asta datorită oboselii și stre
sului acumulat în ultimul timp. în
cearcă să te odihnești cât mai mult și 
să faci sport, mâine te vei simți ca nou.

Ai vrea să fii în același timp în 
mai multe locuri, alături de mai 
multe persoane dragi ție, însă știi că
acest lucru nu se poate. Drept urmare va tre
bui să iei o hotărâre.
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PNL-iștii hunedoreni și-au desemnat candidatul
pentru Colegiul 3 Hațeg
După o ședință care a încins 
spiritele în rândul liberalilor 
hunedoreni, candidatul susți
nut de președintele Biroului 
Teritorial Județean al PNL 

Hunedoara, Mariana Câm- 
peanu, s-a detașat considerabil 
de cei patru contracandidați ai 
săi, fiind aleasă cu un număr 

„Alegerile au fost manipulate de Mircea Moloț. Am fost patru candidați 
din Țara Hațegului, și oricare dintre noi ar fi putut face față cu brio. în toate 
discuțile pe care le-a avut cu Mircea Moloț, ne-am opus categoric candidaturii 
ei, dar nc-au manipulat cu voturile primarilor din Țara Pădurcnilor. Nu am vrut 
pe cineva de Ia București. îl avem pe Rușanu de acolo și numai avem nevoie 
de altul. Am simțit că se va îmtâmpla acest lucru și am strâns deja semnături 
pentru a candida ca indepenaent. Drept urmare pe timpul alegerilor mă voi au- 
tosuspenda din partid. Chiar și dacă mă dau afară din partid nu-mi pierd postul 
de primar. Nu mai am încredere în președintele partidului”, a comentat pri
marul orașului Hațeg, Nicolae Timiș.

de 18 voturi din partea mem
brilor BTJ și 12 voturi din rân

dul primarilor PNL-iști.

Ședința de vineri a PNL-iștilor 
hunedoreni, în care s-a decis candidatul 
care va fi susținut în lupta pentru postul 
de deputat al Colegiului nr. 3 Hațeg, 
rămas vacant după decesul deputatului 
PD-L, loan Timiș, a încins iar spiritele 

în rândul membrilor de partid. Pentru 
postul de deputat, și-au exprimat 
intenția de a candida, primarii Nicolae 
Timiș-Hațeg, Sorin Ștefoni-Densuș, 
Daniel Răducanu-Baru, Ben-Oni Arde- 
lean-fostul candidat al PNL la alegerile 
parlamentare din 2008 și la europarla- 
mentarele din 2009, și fostul ministru 
al Muncii în timpul guvernării 
Tăriceanu, Mariana Câmpeanu.

„Alegerile 
au fost manipulate!”

După o ședință în care discuțile 
între membri PNL-iști s-au rezumat la 
injurii și jigniri, Mariana Câmpeanu, 
candidat propus și susținut de 
președintele BTJ al PNL Hunedoara, 
Mircea Moloț, a fost desemnată 
reprezentantul liberalilor la alegerile 
pentru postul de deputat al Colegiului 
nr. 3 Hațeg.

Cel mai usturător schimb de 
replici a avut loc între președintele BTJ, 
Mircea Moloț, și primarul Nicolae 
Timiș, care acuză conducerea partidului 
că a manipulat alegerile. Candidatul 
câștigător a fost desemnat prin vot se
cret, în care și-au exprimat alegerea atât 
primarii liberali, cât și membrii BTJ.

în urma votului, Mariana Câm
peanu a fost desemnată câștigătoare, 
aceasta obținând din rândul primarilor 
liberali 12 voturi, pe când Nicolae 
Timiș s-a ales doar cu cinci, Daniel 
Răducanu - patru voturi, iar Sorin 
Ștefoni și Ben-Oni Ardelean doar un 
vot.

De asemenea, din rândul mem
brilor BTJ, Mariana Câmpeanu a fost 
aleasă cu un număr de 18 voturi „pen

tru”, patru „împotrivă” și trei „nule”. 
Primarul muncipiului Hațeg a fost vădit 
nemulțumit de rezultatul voturilor, 
drept pentru care acesta susține că 
alegerile au fost manipulate de Mircea 
Moloț și spune că a simțit că așa ceva 
se va întâmpla. De altfel, Nicolae 
Timiș, avea deja pregătit terenul în 
cazul în care nu va avea suținere din 
rândul colegilor de partid. Acesta este 
hotărât să candideze ca și independent, 
autosuspendându-se din partid pe tim
pul alegerilor. Pentru a putea candida la 
postul de deputat al Colegiului 3 Hațeg, 
Nicolae Timiș a strâns deja 17 mii de 

semnături.
Pe de altă parte, președintele BTJ, 

Mircea Moloț, se arată mulțumit de 
rezultatul ședinței, fiind de părere că 
alegerile au fost corecte și democratice. 
„A fost un vot democratic și corect. 
Este propunerea noastră pentru postul 
de deputat al Colegiului 3. Ne vom unii 
toate forțele ca să obținem acest post și 
sunt convins că vom și câștiga”, a 
menționat președintele BTJ al PNL 
Hunedoara, Mircea Moloț.

Irina Năstase

Receptivi la reciclare
Peste 18 tone de deșeuri electronice și electrocasnice s-au strâns, 

vineri și sâmbătă, la centrele de colectare din municipiu
Sute de locuitori ai Devei și ai co

munelor din jurul orașului au 
răspuns pozitiv la invitația Aso
ciației Române de Reciclare de a 
depune aparatura electrocasnică 
veche sau defectă într-unul din 

centrele de colectare 
insatalate în urbe.

Devenii s-au dovedit a fi extrem de 
receptivi la campania de colectare inițiată 
de RoRec cu sprijinul Primăriei Deva. Și 
locuitorii satelor și comunelor din împre
jurimile municipiului reședință de județ 
au depus nu mai puțin de 10 tone de 
aparatură electrocasnică. Sâmbătă, 
locuitorii din Archia, Cristur, Bârca și 
Sântuhalm au plecat dis de dimineață 
pentru a „scăpa” de televizorul vechi din 
sufragerie, de monitorul defect al calcu
latorului sau de frigiderul vechi, care 
„zăcea” într-un colț, în garaj.

Cei mai mulți deveni au 
scăpat de televizoarele 
vechi și monitoarele 
calculatoarelor
Nici devenii nu s-au lăsat mai pre

jos, astfel că, vineri, în prima zi a cam
paniei s-au adunat trei tone și jumătate de 

deșeuri, pentru ca a doua zi locuitorii 
orașului de la poalele cetății să depună 
aproape aceeași cantitate de electronice 
vechi sau defecte, la cele două centre 
provizorii de colectare, cel din fața Casei 
de Cultură „Drăgan Muntean” și cel din 
parcarea Hotelului Deva. „Oamenii au 
fost foarte receptivi la campania noastră 
și au venit încă de dimineață să lase ceea 
ce aveau vechi în gospodărie. M-am bu
curat să văd că locuitorii din zonele din 
împrejurul orașului, precum cei de la Sân
tuhalm, Archia sau Cristur au răspuns atât 
de prompt acțiunii noastre. De acolo am 
strâns, numai sâmbătă, 10 tone de 
deșeuri. Și în oraș am înregistrat rezultate 
foarte bune, la centrul din parcarea 
hotelului se strânseseră trei tone și 
jumătate, până sâmbătă la prânz, iar aici 
în centrul orașului puțin peste această 
cantitate. Cei mai mulți dintre oameni (în 
proporție de 75 la sută) au adus la centrele 
noastre, televizoare vechi și monitoare de 
calculator. Apoi, mai sunt frigidere, 
mașini de spălat, radiouri, cuptoare cu mi
crounde, telefoane mobile ș.a.m.d.”, a de
clarat Marian Dobrin, manager RoRec.

Mulți dintre cei ce au venit la cor
turile amplasate în oraș au fost pension
arii. Aceștia au lăsat televizoarele vechi 
alb-negru, radiourile pe lămpi și mașinile 
de cusut, încă de la primele ore ale 
dimineții. „Am văzut afișele de prin oraș, 

am citit în presa locală și am hotărât cu 
familia mea să scăpăm de aparatura veche 
din gospodărie. Așa că, împreună cu 
ginerele meu am adus, de dimineață un 
televizor vechi și două frigidere «antice» 
care stăteau în garajul nostru. Acum am 
mai găsit împreună cu soția, niște tele
foane mobile vechi și un filtru de cafea și 
le-am adus și pe acestea. E o campanie 
binevenită și cred că ar trebui făcută reg
ulat”, este de părere Wilhelm Fleischer, 
din Deva.

Deșeurile sunt reciclate la 
două centre din țară
Cei care au depus aparatura veche la 

unul din centrele de colectare, au primit 
un tichet pe baza căruia vor participa la o 
tombolă, în care sunt puse la bătaie 55 de 
premii ce constau în biciclete și tichete de 
cumpărături în valoare de 100 lei.

Aparatura colectată ia drumul unui 
parc industrial de 2500 de metri pătrați de 
la Hunedoara, acolo unde deșeurile vor fi 
selectate și apoi trimise la singurele cen
tre de reciclare din țară, cele de la Târgu 
Mureș și Buzău. Acțiunea de ecologizare 
și reciclare a început acum trei săptămâni 
în Simeria, Orăștie și Geoagiu și va con
tinua în 24 și 25 septembrie la Hune
doara.

Claudiu Sav

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea de
vizelor în construcții și construcții hidrotehnice. Se 
oferă salar motivant.

* Instalatori, dulgheri, zidari cu experiență în 
construcții și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8-16.



4 Eveniment
Luni, 13 Septembrie 2010

Ministrul Agriculturii, Valeria Tabără, a declarat că proprietarii de terenuri 
nelucrate care nu îngrijesc și nu curăță suprafețele respective vmfi penali
zați, cu o sumă de 50-60 de euro pe hectar.

Trei mașini avariate și traffic blocat, pe DN7
Peste 2000 de țigarete 

confiscate

Petroșani. în urma unor 
activități specifice desfășurate de 
polițiștii Biroului de Investigare a 
Fraudelor din cadrul Poliției Municip
iului Petroșani, la sfârșitul săptămânii 
trecute, în zona Pieței Dacia din 
Petroșani, a fost depistat Liviu SI., de 
52 de ani, din Petroșani, care deținea 
și comercializa, dintr-un autoturism, 
cantitatea de 2080 de țigarete de 
diferite mărci, care aveau aplicate tim
bre fiscale dintr-o țară străină.

Polițiștii au confiscat cantitatea 
de țigarete și au întocmit dosar penal, 
bărbatul fiind cercetat în libertate pen
tru comiterea infracțiunii de 
contrabandă.

Dosar penal pentru 
prostituție

Orăștie. O tânără, în vârstă de 
21 de ani, din Teiuș, județul Alba, s-a 
ales cu dosar penal, după ce a fost 
prinsă de o patrulă de siguranță 
publică din cadrul Poliției Municipiu
lui Orăștie, în timp ce se afla într-un 
autoturism oprit pe strada General 
Zămescu din localitate, unde 
întreținea raporturi sexuale cu 
conducătorul auto, un bărbat în vârstă 
de 37 de ani, din Orăștie.

Fânăra, Smaranda Z., a pretins și 
a primit de la conducătorul auto suma 
de 30 de lei în schimbul favorurilor 
sexuale. în cauză, oamenii legii au în
tocmit dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunii de 
prostituție.

Suspectul în cazul unui 
furt din locuință, depistat 

de polițiști

Uricani. Polițiștii din cadrul 
Poliției Orașului Uricani au efectuat o 
razie în urma căreia l-au identificat pe 
F.M., de 17 ani, din Uricani, care, în 
data de 17.06.2010, a pătruns într-o 
locuința din Uricani, de unde a sustras 
un portmoneu în care se aflau acte șî 
suma de 100 de euro. Prejudiciul 
cauzat a fost recuperat în totalitate, iar 
suspectul este cercetat în libertate pen
tru savarsirea infracțiunii de furt cali
ficat.

Doi răniți, în urma unui 
accident rutier

Petroșani. Două persoane, 
conducătorul unui moped și pasagerul, 
au fost rănite în urma unui accident ru
tier produs la sfârșit de săptămână, în 
municipiul Petroșani. Dumitru P. în 
vârstă de 28 de ani, din Petroșani. în 
timp ce conducea un autoturism pe 
bulevardul 1 Decembrie 1918. din Io 
calitate, pe direcția Centru Aeroport, 
la intersecția cu strada Oituz. 
intenționând să efectueze virajul la 
stânga, nu a acordat prioritate de tre
cere de dreapta mopedului condus de 
Ioan B., de 40 de ani, din Petroșani

în urma accidentului, 
conducătorul mopedului a fost ușor 
rănit, iar pasagera mopedului, Simona 
B., de 36 de ani, din Petroșani, a fost 
transportată î stare gravă la spital. In 
cauză, a fost întocmit dosar dc cerc
etare penală pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare corporală din 
culpă.

Doi tineri au scăpat ca prin 
urechile acului după ce ma

șina în care se aflau a fost lo
vită de un TIR și proiectată 
apoi într-un alt autoturism.

Accidentul s-a produs duminică 
noaptea, în jurul orei 03:40, pe DN7, în 
localitatea Ilia. „Conducătorul unui au
toturism Daewo Cielo, Cosmin D., în 
vârstă de 22 de ani, din Călărași, în 
timp ce conducea autoturismul pe DN 
7, din cauza oboselii a pierdut controlul 
volanului și a tamponat un autotracor 
condus din sens opus de un cetățean 
turc, în vârstă de 51 de ani. După im
pact, autoturismul Cielo a fost proiectat 
pe contrasens, într-un autoturism marca

Au tăiat fără drept material 
lemnos și au pescuit fără permis
în urma unor acțiuni, care au 

avut ca scop identificarea și 
tragerea la răspundere a per

soanelor care efectuează tăieri 
ilegale de arbori și a celor care 
pescuiesc fără a poseda permis 

de pescuit, polițiștii Biroului 
Combaterea Delictelor Silvice 
din cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județean 
Hunedoara, au depistat și 

sancționat trei bărbați.

Unul dintre aceștia, Daniel T., în 
vârstă de 19 ani, din comuna Buceș, a

15 septembrie - termen pentru 
depunerea Declarației 390 VIES
Direcția Generală a Finanțelor 

Publice a Județului Hune
doara informează contribuabi

lii că până miercuri, 15 
septembrie, trebuie depusă la 

Fisc „Declarația recapitulativă 
privind 

livrările/achizițiile/prestările 
intracomunitarepentru obliga
țiile de declarare aferente ope
rațiunilor desfășurate în luna 
august 2010”, formular 390 

VIES.

Nedepunerea sau depunerea de 
astfel de declarații cu sume incorecte 
ori incomplete se sancționează cu 
amendă de 2 la sută din suma totală a 

Mercedes, condus de Vasile M., de 30 
de ani, din Sibiu”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara, inspector Bog
dan Nițu.

în urma accidentului, 
conducătorul auto Cosmin D. și Ovidiu 
C., de 23 de ani, din Călărași, pasager 
în autotturismul Cielo, au fost ușor 
răniți. Cei doi au fost transportați Ia 
Spitalul Județean Hunedoara - Deva, 
dar nu au rămas internați. în cauză, 
polițiștii au întocmit dosar penal sub as
pectul comiterii infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă. Pe durata 
cercetărilor, traficul rutier a fost blocat 
apoximativ două ore.

Mihaela Tămaș

tăiat fără drept șase arbori din specia 
carpen și fag, în volum de 7,3 metri 
cubi, având o valoare de 980 de lei.

Materialul lemnos a fost confiscat, 
iar tânărul este cercetat sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de tăiere fără 
drept de arbori.

în timpul aceleiași acțiuni, 
polițiștii hunedoreni i-au prins pe 
Ștefan C., de 29 de ani, și pe Dorin C., 
de 39 ani, ambii din comuna Hărău, 
care pescuiau fără a deține permise de 
pescuit.

Cei trei au fost sancționați 
contravențional cu amenzi în valoare de 
600 lei. (M.T.) 

achizițiilor/livrărilor/prestărilor de ser
vicii intracomunitare nedeclarate sau, 
după caz, din diferențele nedeclarate 
rezultate ca urmare a declarațiilor in
corecte ori incomplete. Amenda se re
duce cu 50 la sută în situația în care 
persoana impozabilă corectează 
declarația recapitulativă până la ter
menul legal de depunere a următoarei 
declarații recapitulative. Nu se 
sancționează contravențional per
soanele care corectează declarațiile re
capitulative până la împlinirea 
termenului legal de depunere a aces
tora. De asemenea, nu sc sancționează 
contravențional persoanele care, ulte
rior termenului legal de depunere, 
corectează declarațiile ca urmare a unui 
fapt neimputabil persoanei impozabile.

• ATEHTIE _ ■'
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A murit de o boală rară

de inimă

loan Pascu, pensionarul si- 
derurgist care și-a pierdut 
viața joi, în fața Prefecturii 
Hunedoara, a murit de o 

boală rară a inimii. Medicii 
legiști au stabilit că bărbatul 
suferea de anevrism aortic, o 

boală rar întâlnită.

„Bărbatul suferea de 
anevrism aortic și putea să își 
piardă viața fie în somn, fie în 
urma celui mai mic efort depus”, 
a declarat șeful Serviciului 
Județean de Medicină Legală 
Hunedoara, Dan Mărculescu.

Pensionarul loan Pascu, în 
vârstă de 59 de ani, și-a pierdut 
viața, joi, în timp ce protesta în 
fața Prefecturii Hunedoara alături 

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari’
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

de alte aproximativ 70 de per
soane, împotriva majorării vârstei 
de pensionare pentru cei care 
muncesc în condiții grele de 
muncă.

Pensionarul loan Pascu le-a 
povestit unor colegi, alături de 
care a protestat, că nu a mai avut 
bani să-și cumpere medica
mentele pentru inimă și se simte 
cam rău. în timpul protestului 
bărbatul a început să se simtă tot 
mai rău și a leșinat. Jandarmii au 
încercat să-i acord primul ajutor 
până la venirea medicilor de pe 
ambulanță, care l-au preluat pe 
bărbat și au plecat spre spital, însă 
acesta nu a mai supraviețuit.

Petronela Tămaș 
____________ J
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Wri de persoane s-au adunat sâmbătă seară !a Salonic, pentru a protestufață de masu
rile de austeritate, într-un iiionieiit lu cure nreinierui Giorgios Papandreou se pregătetp. 
pentru un discurs privind prioritățile economice pentru J91I.
Manifestantii s-au adunat la ap dut principalelor centrale sindicate ii partide de stânca, 
purtând banderole pe care serie "Capitalismul trebuie să plătească pentru criză 
". '' atioioilizai eii băncilor ".
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Trei milioane de elevi încep școala
în 13 septembrie

. i

Comuniștii moldoveni se declară 
învingători după referendumul 
constituțional din 5 septembrie

3.300.000 de elevi și preșcolari 
încep azi cursurile semestrului 
I al anului școlar 2010-2011, 
potrivit calendarului aprobat 
de Ministerul Educației, Cer
cetării și Tineretului și Spor

tului.

Aproximativ 2.700.000 sunt elevi 
în învățământul primar, gimnazial și 
liceal și peste 500.000 sunt copii de 
grădiniță. Anul acesta, peste 220.000 
de micuți vor începe clasa I.

Cursurile, atât la grădiniță, cât și 
la școală și liceu, vor fi predate de 
aproximativ 250.000 de cadre didac- 

? titulare și suplinitoare. Cu toate 
^estea, peste 10.000 de cadre didac

tice nu vor mai preda din acest an. Unii 
au fost dați afară prin reducerea de 
posturi, iar alții au părăsit singuri sis
temul, din cauza salariilor mici.

Unitățile de învățământ fără 
autorizație sanitară sunt o altă 
constantă românească la început de an 
școlar. In acest moment, sunt în 
această situație aproape 10% dintre 
școli și grădinițe, motivele fiind și ele 
neschimbate față de anii precedenți: 
lipsa utilităților sau reparații încă 
neterminate. Situația îi va obliga pe 
unii elevi să facă naveta în alte corpuri 
de clădire și să învețe în mai multe 
schimburi.

Tot elevii vor avea parte, și anul 
acesta, de noi schimbări la examenul 
național de bacalaureat. Probele orale, 
de pildă, vor fi date în iunie, în aceeași 
perioadă cu cele scrise, după ce, în 

2009-2010, acestea au fost susținute în 
timpul săptămânilor de școală.

La solicitarea ministrului 
Educației, Daniel Funeriu, prima zi de 
școală va fi lipsită de festivități pom
poase, mai lungi de 30 de minute. 
Demnitarul a mai cerut ca luni să se 
facă ore, acestea urmând să fie, cel mai 
probabil, de dirigenție, la care să fie 
discutate cu elevii probleme organiza
torice.

Sindicatele revin și ele în prim- 
plan odată cu prima de zi de școală. 
Reprezentanții Federaței "Spiru Haret" 
le cer profesorilor să boicoteze 
prezența politicienilor la deschiderea 
anului școlar, urmând ca în 5 oc
tombrie, împreună cu Federația 
Educației Naționale (FEN), să fie or
ganizat un miting de protest în fața 
Palatului Cotroceni.

Partidul Comuniștilor din Re
publica Moldova se consideră 
învingător în urma referendumului 
constituțional din 5 septembrie, "de
venit cel mai mare eșec al guvernării 
liberale", relatează Info-Prim Neo, în 
pagina electronică.

"Rezultatele referendumului in
validat, care literalmente a devenit 
cel mai mare eșec al guvernării lib
erale pe durata întregii aflări la put
ere, demonstrează o dată în plus că 
cetățenii Republicii Moldova sunt 
pregătiți să-și apere demnitatea, 
opiniile, libertățile proprii și a țării în 
ansamblu", se arată într-o declarație 
a Comitetului Central al PCRM, 
publicată sâmbătă, la încheierea unei 
Plenare a partidului.

Comuniștii moldoveni
consideră că "pregătirile de durată și 
foarte minuțioase, resursa 
administrativă enormă, propaganda 

mediatică fără precedent, diminuarea 
pragului de participare, presiunea 
asupra alegătorilor țării" ar fi trebuit 
să asigure puterii "o victorie, sigură, 
ușoară și categorică".

Conform PCRM, eșecul refer
endumului înseamnă că "poporul a 
demonstrat că este capabil să real
izeze o revoluție - revoluție a ne
supunerii față de o guvernare care 
nu-i este proprie".

Referendumul constituțional, 
având ca obiect modul de alegere a 
președintelui, a fost invalidat din 
cauza prezenței insuficiente la urne. 
Rezultatele finale anunțate joi de 
Comisia Electorală Centrală din Re
publica Moldova indică o prezență la 
urne în ziua referendumului de 30,29 
la sută, în condițiile în care pragul 
minim pentru validarea acestuia era 
de o treime dintre alegătorii înscriși 
în liste.

Ministrul Sănătății pregătește un program de prevenire 
HIV, finanțat de la bugetul de stat

Ministerul Sănătății afirmă că știe situația actuală 
privind achiziția și distribuția de seringi în rândul persoanelor 
dependente de droguri și pregătește un program special, care 
va fi finanțat de la bugetul de stat și care va prelua programul 
de prevenire a HIV, finanțat până anul acesta de ONU.

Conducerea Ministerului Sănătății s-a întâlnit în cursul 
lunii august cu reprezentanți ai organizațiilor neguvemamen- 
tale pe tema asigurării finanțării pentru prevenirea HIV, 
informează într-un comunicat MS.

"România este în pericol de a se confrunta, în viitorul 
apropiat, cu o epidemie majoră de HIV/SIDA", în contextul 
in care țările est-europene au început să înregistreze din ce 
în ce mai multe cazuri de boală, iar țara noastră a devenit 
principala sursă de prostituate în UE, nota, vineri, Time Mag
azine.

Un articol publicat de Time Magazine arată că, deși 
problema României în ceea ce privește HIV/SIDA nu este la 
fel de evidentă ca cea a țărilor din Africa, consumul de 
droguri injectabile în Europa de Est și Asia Centrală duce, 
rapid, la o epidemie.

Potrivit grupului ONU de luptă împotriva SIDA, din 
2001 prelevanța HIV/SIDA a crescut 66 la sută în regiunile 
menționate, ajungându-se la 1,5 milioane de bolnavi.

Totodată, 160 de persoane sunt infectate zilnic cu 
virusul HIV în Rusia, iar media de vârstă la care acestea mor 
este de 32 de ani. în plus, 70 la sută din consumatorii de 
droguri injecțabile (IDU) din Ucraina au virusul HIV.

Nu în ultimul rând, în ciuda creșterilor explozive a 
numărului de îmbolnăviri, UNICEF a raportat că investițiile 
în programele HIV în Europa de Est și Asia Centrală "nici 
nu se compară" cu investițiile într-o singură țară precum 
Etiopia, care are un număr similar de cazuri de HIV cu Rusia

sau Ucraina.
Până în prezent, România a reprezentat o excepție, în 

contextul în care ONG-urile au derulat, în ultimul deceniu, 
programe de prevenire a HIV/SIDA care au vizat grupurile 
vulnerabile. Astfel, prelevanța HIV/SIDA a fost menținută 
la numai unu la sută - cea mai scăzută din Europa de Est. 
Acest procent este rezultatul unor programe derulate de șase 
ONG-uri care au împărțit peste 1,6 milioane de seringi, în 
2009, unui număr de 7.500 de consumatori de droguri in
jectabile.

însă la patru ani după ce România a intrat în Uniunea 
Europeană, Banca Mondială nu o mai consideră o țară în curs 
de dezvoltare, ceea ce o face neeligibilă pentru diverse îm
prumuturi internaționale. începând din iunie 2010, UNICEF, 
Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei 
și Malariei și Open Society Institute au retras toate finanțările 
pentru programe vizând HIV/SIDA.

O altă caracteristică îngrijorătoare a evoluției bolii în 
România, notează Time Magazine, este că, spre deosebire de 
restul Europei de Est, cei mai mulți bolnavi de SIDA nu sunt 
consumatori de droguri sau prostituate, ci copiii din orfeli
nate. în 1987, asistentele din orfelinate, vrând să vindece 
copiii de anemie, au început să le facă acestora transfuzii de 
sânge zilnic, refolosind seringile pentru mai mulți copii. 
Unele doze de sânge s-au dovedit a fi infectate, astfel că 
10.000 de orfani s-au îmbolnăvit de HIV/SIDA, iar 3.000 
dintre aceștia au murit deja.

Ministerul Sănătății a epuizat deja, în august, bugetul 
pentru întreg anul pentru tratamentul bolnavilor de 
HIV/SIDA și acum așteaptă fonduri, scrie Time.

Acest lucru lasă 1.000 de pacienți fără tratament, pe o 
perioadă de aproximativ 180 de zile.

ANUNȚ PUBLIC
SC BĂILE DACO-ROMANE SRL cu sediul în localitatea Geoagiu Băi, 

str.Germisara, f.n., județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Complex Băile Daco-Ro- 
mane-Restaurant”, situat în localitatea Geoagiu Băi, str.Germisara, f.n., 
jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 
8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
NAGYIULIUS IOSIF ȘI NAGY SIMONA, cu domiciliul în localitatea 

Deva, str. B-dul Decebal, bl.K, ap.53, jud.Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului PUZ - “Locuință individuală 
D+P+1E, garaj auto și filigorie” în localitatea Hășdat, mun.Hunedoara, ex
travilan, f.n., jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru 
obținerea avizului de mediu.

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

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, str.' str.B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud.Timiș, în termen de 
15 zile calendaristice de la data primului anunț.
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Două televiziuni sud-americatte susțin că Gabriela Spanie nu ar fi fost otrăvită de asistenta ei perso
nală, ci ar fi vrut să atragă atenția presei așa că ți-a pus singură sulfat de amouui in aimente ți în 
băuturi. Potrivit acestora, actrița ți-arfi calculat foarte bine dozele de sulfat de amvnm, astfel încât să 
nu aibă prea mult de suferit.. fsisteiita personală. Celeste, cure a fost arestată pentru că ar fi încercat 
să o otrăvească pe actriță, a pledat nevinovată, susținând că totul i-a fost înscenat

Monica Anghel
a născut un băiețel

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu
s-au căsătorit în weekend

în sfârșit, Monica Anghel a 
scăpat de emoții. Vedeta și-a văzut un 
vis drag împlinit vineri dimineață, 
când a adus pe lume un băiețel 
sănătos, care va primi numele de 
Aviv Alexandru Anghel.

„Sunt în al nouălea cer. Sunt cel 
mai fericit tătic din lume. Monica e 
bine, băiețelul e bine, a avut 3,300 kg 
și 51 de cm și a primit nota 10 din 
partea medicilor . E sănătos tun”, a 
declarat tatăl copilului la Europa FM.

Vedeta nu este căsătorită cu tatăl 
copilului, care lucrează la Ministerul 
de Interne. Dar a spus clar că este 
fericită și îi este bine fără verighetă 
pe deget, recunoscând că un al doilea 
mariaj o sperie. Acum însă, prin

Tom Cruise o ’’inundă"
pe Katie Holmes

venirea pe lume a micuțului Aviv, 
probabil că va reevalua situația. Și nu 
este exclus să asistăm nu doar la 
botez, ci și la nuntă.

Cântăreața Alina Sorescu și 
omul de afaceri Alexandru 
Ciucu s-au căsătorit în wee
kend, au informat cei doi.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu 
s-au căsătorit civil sâmbătă, la ora 
16.30, la Oficiul de Stare Civilă a Sec
torului 1, iar ceremonia religioasă a 
avut loc duminică, pe Domeniul 
Știrbey. La petrecere au fost așteptați 
circa 250 de invitați.

Atmosfera a fost întreținută de 
Mioara Velicu, Ovidiu Komomyk, 
Călin Geambașu și band-ul său. MC-ul 
evenimentului va fi Răzvan Popescu. 
Meniul alesa fost unul tradițional, cu 
influențe mediteraneene.

Alina Sorescu este o cântăreață și 
realizatoare de televiziune română în 
vârstă de 24 de ani. A debutat în 1994, 
la Festivalul de Muzică pentru Copii,

faza pe București, unde a obținut locul 
I. A prezentat mai multe emisiuni de 
televiziune, printre care "Ploaia de 
stele", la TVR 1, sau "Tonomatul de

Vacanță", la TVR 2. De asemenea, a 
prezentat festivalurile Cerbul de Aur și 
Mamaia Copiilor, dar și finalele 
naționale ale concursului Eurovision.

cu trandafiri roșii

Actorul american Tom Cruise o
"inundă" pe soția lui, Katie Holmes, 
cu trandafiri, având pregătite flori 
pentru ea oriunde călătoresc, 
informează People.com.

"Soțul meu are trandafiri roșii 
pentru mine peste tot pe unde 
mergem și pe unde călătorim", a de
clarat Katie Holmes.

Holmes crede în dragoste și este 
foarte iubitoare și afectuoasă cu fetița 
lor. "Este de vis să fii mamă", spune 
Holmes.

Katie Holmes s-a făcut

remarcată în serialul de televiziune 
pentru adolescenți "Dawson’s 
Creek". Holmes, care a mai jucat în 
lungmetrajul "Batman - începuturi/ 
Batman Begins" din 2005, urmează 
să interpreteze rolul lui Jacqueline 
Kennedy într-o miniserie TV 
inspirată din viața fostei soții a 
președintelui american John F. 
Kennedy.

Tom Cruise, starul francizei 
"Misiune: Imposibilă", a lansat pe 
marile ecrane, la începutul lui 2009, 
filmul "Operațiunea Valkyrie". El 
traversează în prezent o perioadă ex
trem de prolifică din punct de vedere? 
profesional, fiind anunțat în 
distribuția mai multor filme - "The 
Tourist", "Sleeper", "The Monster of 
Florence". Recent, el și-a lansat 
pelicula "întâlnire explozivă/ Knight 
and day", unde joacă alături de 
Cameron Diaz.
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Axl Rose spune că vocea sa 
este "sursa nebuniei" în viața sa

Axl Rose, solistul celebrei trupe 
Guns N’Roses, spune că "sursa neb
uniei" în viața sa, care a dus la un 
număr ridicat de reprezentații dezas
truoase ale trupei, este vocea sa, 
informează contactmusic.com.

Axl Rose, cunoscut pentru faptul 
că își lasă fanii să aștepte ore întregi 
înainte de un concert și pentru că este 
predispus la agresivitate, dă vina pentru 
toate ieșirile sale sălbatice pe modul în 
care trebuie să cânte, spune prietenul și 
partenerul de turneu al artistului, Sebas
tian Bach. .

Membrii trupei Guns N’ Roses au 
început concertul programat săptămâna 
trecută în Dublin cu aproape o oră în
târziere. Ei au fost nevoiți să părăsească 
scena după ce au fost "bombardați" cu 
pahare din plastic aruncate de mai multi 
spectatori.

Trupa Guns V Roses va susține un 
concert la București, la complexul 
Romexpo, pe 21 septembrie.

De-a lungul anilor, trupa Guns N' 
Roses a vândut peste 100 de milioane

de albume în întreaga lume, dintre care 
peste 76 de milioane numai în Statele 
Unite ale Americii. Fiecare album Guns 
N' Roses a intrat în topul Billboard, în 
multe topuri europene, dar și în cele din 
Asia și America de Sud. Cel mai bine 
vândut disc al grupului este "Appetite 
For Destruction", cu peste 38 de mil
ioane de exemplare vândute la nivel 
mondial. în

discografia grupului figurează 
șase albume de studio, trei EP-uri și un 
album live, dar și multe alte compilații.

Celebritatea la nivel mondial este 
consolidată printr-o serie de turnee și 

apariții la festivaluri importante, având 
ca punct de referință Monsters Of 
Rock, la Castle Donington, în 1988, 
unde au cântat în fața a 100.000 de 
spectatori.

După 1993, Guns N' Roses se 
desființează și, când nimeni nu se mai 
aștepta, în 2008, revine în atenție cu un 
nou disc de studio numit "Chin®- ■ 
Democracy". A fost marea surpriză S 
anului 2008 și, în același timp, un 
comeback de referință în istoria rocku
lui. Punctul forte al grupului ar s 
apariția live, astfel "Chinese Democ
racy World Tour" a devenit un bun 
prilej pentru fani să-i revadă la lucru 
după o pauză îndelungată.

în prezent, trupa Guns N' Roses 
este formată din Axl Rose (vocal, pian), 
Dizzy Reed (clape, pian, sintetizator, 
backing vocals), Tommy Stinson 
(chitară bas, backing vocals), Chris Pit
man (clape, backing vocals), Richard 
Fortus (chitară), Frank Ferrer (baterie, 
percuție), Ron "Bumblefoot" Thai 
(chitară), DJ Ashba (chitară).
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Serbările Naționale - Țebea 2010,
fara „greu politicii

Serbările Naționale de la 
Țebea s-au desfășurat și în 

acest an în nota obișnuită, care 
poate fi rezumată astfel: depu

neri de coroane, discursuri, 
„baie de mulțime” a oficialită
ților, spectacol folcloric, fum 
de grătar și munți de gunoaie.

Câțiva politicieni de la București, 
reprezentanți ai autorităților județene și 
locale, reprezentanții institițiilor pub
lice și aproximativ două mii de oameni 
au fost prezenți prezenți, ieri, la Țebea 
pfentru a aduce un omagiu lui Avram 
Iancu, Crăișorul Munților, la 138 de ani 
de la trecerea sa în neființă.

Țebea, loc 
de pelerinaj 
al oficialităților

Spre deosebire de alți ani, poate și 
fiindcă nu suntem într-un an electoral, 
manifestările au fost lipsite de partici
parea unor nume „grele” ale politicii de 
la București. Singurii politicieni mai 
„de marcă” prezenți la Țebea au fost 
președintele Camerei Deputaților, 
Roberta Anastase, secretarul general al 
Camerei, Gheorghe Barbu și secretarul 
general al PSD, Liviu Dragnea. Alături 
de aceștia, s-au aflat reprezentanții în 
teritoriu ai Guvernului, prefectul Attila 

Dezsi și subprefectul Dorin Gligor. De 
asemenea, au luat parte la manifestări 
președintele și vicepreședinții Consili
ului Județean Hunedoara, Mircea 
Moloț, loan Rus și Costel Avram. Par
tidele politice au fost reprezentate, în 
general, de politicienii din județ. Astfel, 
din partea PDL au fost prezenți sena
torul Dorin Păran și deputatul Viorel 
Arion, iar „echipa” PSD a fost 
compusă, alături de Dragnea, din sena
torul Cosmin Nicula și deputatul 
Laurențiu Nistor. La Țebea a fost ieri și 
deputatul hunedorean Gheorghe Fir- 
czak din partea Uniunii Culturale a 
Rutenilor din România. A surprins lipsa 
parlamentarilor județeni ai PNL, sena
torul Bogdan Țâmpău și deputatul Dan 
Radu Rușanu. Alți politicieni, precum 
președintele PRM, Comeliu Vadim 
Tudor și Adrian Păunescu, prezențe 
obișnuite la manifestările de la Țebea, 
au lipsit de această dată. „Tribunul” a 
fost însă suplinit de secretarul general 
al partidului, Gheorghe Funar. Ar mai 
fi de amintit prezența unei delegații a 
Primăriei Deva, condusă din primarul 
Mircia Muntean și a Primăriei Arad, 
sub conducerea primarului Gheorghe 
Falcă.

Omagierea 
Crăișorului Munților

Manifestările au început puțin 
înainte de ora 10, prin prezentarea 
onorului și intonarea Imnului de Stat. A 

urmat ceremonia depunerii de coroane 
la mormântul lui Avram Iancu, prilej cu 
care sau perindat reprezentanții 
instituțiilor statului, ai autorităților pub
lice județene și locale, delegați ai par
tidelor politice și ai diverselor ONG - 
uri. Ceremonia a fost urmată de o slujbă 
de pomenire oficiată de episcopul 
Devei și Hunedoarei, Gurie însoțit de 
un sobor de preoți. Apoi au luat cuvân
tul primarul comunei Baia de Criș, 
Romeo Farcaș și președintele Societății 
„Avram Iancu”, Victor Bercea. O notă 
aparte a făcut prestația lui Radu Sârbu, 
liderul uneia dintre fracțiunile din 
cadrul PNȚCD, care uitând că se află la 
manifestarea prilejuită de comemorarea 
lui Avram Iancu a ținut să-și exprime 
părerile politice, făcându-și cunoscută 
nemulțumirea față de actuala gu
vernare.

Programul comemorativ s-a 
încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare, 
după care oficialitățile s-au îndreptat 
spre corturile ridicate pe câmpul de la 
Țebea.

Spectacol folcloric 
și Bursă de Turism

Aproximativ două mii de oameni 
au fost prezenți ieri la Serbările 
Naționale de la Țebea. Cu toate că vre
mea a fost favorabilă, în acest an s-au 
înregistrat mai puțini participanți. Priv
itorii au fost mai apatici decât alteori, 
manifestările oficiale desfășurându-se 
fără incidente notabile. Oamenii au 
părut mai interesați de micii și berea de 
la tarabele întinse pe câmpul de la 
Țebea, participând la tradiționalul pro
gram folcloric susținut de interpreți 
îndrăgiți ai cântecului popular. în afara 
spectacolului folcloric, organizatorii au 
amenajat în căminul cultural de la 
Țebea Bursa de Turism „Hunedoara - 
Natură, cultură, aventură”, cuprinzând 
standuri ale principalelor unități turis
tice din județ. în cadrul bursei s-a 
desfășurat sâmbătă lansarea volumului 
„Țebea și Baia de Criș - îndreptar is
torico - turistic” scris de profesorul 
Nicolae Cristea, precum și vizionarea 
unor filme cu tematică turistică. Ieri, 
Bursa de Turism a fost deschisă vizita
torilor, programul acesteia încheindu- 
se cu „Gala premiilor de excelență în 
turism”.

Cătălin Rișcuța

Serbările Naționale Țebea 2010, 
câmpul cu tarabe

Roberta Anastase. președinta CamereiDeputaților, 
Gheorghe Barhu secretarul general al Camerei Deputaților. 

Viorel Arion, deputat PDL

CMYK
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Petru Ambruș, dublu campion 
național de atletism la 74 de ani

Steaua, învinsă de Unirea Urziceni,
scor 1-0, în Liga I

Atletul veteran din Valea Jiu
lui Petru Ambruș a devenit la 

vârsta de 74 de ani dublu 
campion național la recentul 

eveniment ce a avut loc la 
București.

Astfel reprezentantul din 
Valea Jiului a participat la concur
sul național de sărituri unde a 
câștigat două medalii de aur la 
săritura în lungime și la triplusalt.

„Sunt foarte mulțumit de

Alina Dumitru, 
medalie de bronz la CM
de judo, din Japonia

Campioana olimpică la cate
goria 48 de kilograme, Alina 

Dumitru, a cucerit, dumi
nică, bronzul la Campiona
tele Mondiale, aceasta fiind 
singura medalie obținută de 
delegația României la com

petiția din Japonia.

Alina Dumitru a câștigat Grupa 
D după trei victorii, cu Valetina 
Moscatt (Italia), Bat-Erdene Baljin- 
nyam (Mongolia) și Frederique 
Jossinet (Franța), calificându-se în 
semifinale.

în penultimul act, campioana 
olimpică la 52 de kilograme s-a due
lat cu reprezentanta țării gazdă, 
Haruna Asami, câștigătoarea Grupei 
C, care s-a impus în fața româncei, 
năruindu-i visurile de a obține 
medalia de aur mondială, singura 
care îi lipsește Alinei Dumitru din 
palmares.

în lupta pentru medalia de 
bronz, sportiva antrenată de Florin 
Berceanu a învins-o pe Jung-Yeon 
Chung (Coreea de Sud), venită din 
recalificări, trecându-și în cont cea 

i 'o-a treia medalie de bronz mondială 
din carieră, care se alătură aurului 
olimpic și celor șase titluri continen
tale.

La aceeași categorie, tot 
duminică, sportiva Carmen Bogdan a 
fost eliminată în turul doi al Grupei 

\ A, de Laetitia Payet (Franța), în timp 

această performanță. Cele două ti
tluri se adaugă altor 40 de care 
sunt mândru”, a declarat sportivul 
născut în Lupeni.

Petru Ambruș va reprezenta 
România și la Balcaniada din 
Grecia, unde va concura la 
triplusalt, lungime, 300 de metri 
garduri și posibil și la proba de 
ștafetă.

Petru Ambruș, legitimat la 
Minerul Lupeni, este nelipsit de la 
concursurile de anvergură.

ce la categoria 66 kilograme, Dan 
Fâșie a fost eliminat în turul trei al 
Grupei A, de japonezul Junpei Mor- 
ishita, după ce în lupta anterioară îl 
învinsese pe Kai Chun Yeung (Hong 
Kong).

La categoria 57 de kilograme, 
campioana europeană Corina 
Căprioriu s-a clasat sâmbătă pe locul 
cinci, după ce a fost învinsă în meciul 
pentru medalia de bronz de grecoaica 
Ioulietta Boukouvala, venită din 
recalificări. Tot la categoria 57 de 
kilograme, dar în Grupa C, Andreea 
Chițu a fost eliminată chiar din 
primul tur de câștigătoarea ulterioară 
a Grupei D și a celei de-a doua 
medalii de bronz, austriaca Sabrina 
Filzmoser. La masculin, categoria 73 
de kilograme, Costel Dănculea a fost 
eliminat și el la prima luptă, de thai- 
landezul Achilleus Ralli.

Primii sportivi intrați în 
competiție, la CM de la Tokyo, 
Daniel Brata și Vlăduț Simionescu nu 
au trecut nici ei de preliminariile cat
egoriilor 100, respectiv plus 100 de 
kilograme.

CM de la Tokyo se va încheia 
luni, cu categoria Open, în care 
sportivii români nu sunt angrenați.

La competiția din Japponia au 
participat 848 de sportivi, din 111 
țări. Pentru medalia de bronz, singura 
adusă delegației României, Alina Du
mitru a fost recompensată cu 200 de 
puncte în clasamentul IJF și cu un cec 
de 2.000 de dolari. 
_____________J

Formația Steaua București a 
fost învinsă, sâmbătă, în depla

sare, cu scorul de 1-0, de 
echipa Unirea Urziceni, într- 
un meci contând pentru etapa 
a Vil-a a Ligii I, înregistrând 

prima înfrângere în acest 
sezon în campionatul 

României.

La Steaua au evoluat cinci jucători 
care etapa precedentă erau legitimați la 
Unirea Urziceni: George Galamaz, 
Pablo Brandan, Marius Onofraș, Mar
ius Bilașco și Iulian Apostol, în timp ce 
la gruparea ialomițeană au jucat cinci 
fotbaliști care runda precedentă făceau 
parte din lotul Steaua II, Lupu, Muzac,

Kim Clijsters a câștigat US Open
pentru a treia oară

Jucătoarea belgiană Kim Cli
jsters, cap de serie numărul 2, a 
câștigat pentru a treia oară titlul la 
US Open, după cele din 2005 și 
2009, în urma victoriei de sâmbătă, 
scor 6-2,6-1, în fața rusoaicei Vera 
Zvonareva, favorita numărul 7.

Flamanda de 27 de ani a 
obținut a 27-a victorie consecutivă 
la Flushing Meadows.

Zvonareva a pierdut pentru a 
doua oară în finală de Grand Slam, 
după eșecul în fața Serenei 

R. Văduva, Toșca și Bâtfoi. La Unirea, 
au debutat în acest sezon șapte fotbaliști 
în meciul cu Steaua.

Pentru Unirea Urziceni a marcat 
Semedo, în minutul 61.

1-0: Semedo a preluat o minge la 
marginea careului stelist, i-a evitat pe 
fundașii centrali Geraldo și Galamaz și 
a șutat puternic la poartă fără ca 
Tătărușanu să mai poată interveni.

Unirea Urziceni: 77. Cernea - 8. 
Mușat, 16. E. Nicu, 24. Maftei, 5. V. 
Lupu - 6. Muzac (9. Bâtfoi ’90) - 22. 
Semedo, 10. Pădurețu, 15. Todoran, 20. 
Toșca (7. Văduva ’85)-14. Rusescu.

Antrenor: Octavian Grigore.
Steaua: 12. Tătărușanu - 3. 

Emeghara, 22. Galamaz, 23. Geraldo, 
14. Latovlevici - 20. Angelov (32. 

Williams, la Wimbledon.
Finala de sâmbătă a fost cea 

mai rapidă (59 de minute) de când 
durata meciurilor este înregistrată 
(1980).

Ca și anul trecut, Kim a fost 
însoțită pe teren la decernarea tro
feului de fetița sa, Jada.

Clijsters este prima jucătoare 
care și-a apărat titlul cu succes la 
New York după americanca Venus 
Williams, în 2001.

Apostol ’68), 5. Brandan - 11. On 
(9. Kapetanos ’59), 28. B. Stancuî 8. 
Răduț - 17. Bilașco (24. Surdu ’73).

Antrenor: Ilie Dumitrescu.
Cartonașe galbene: Emeghara 

'50, Kapetanos '90.

Meciul a fost urmărit de aproxi
mativ 6.000 de spectatori. Sectorul rez
ervat oaspeților a fost ocupat de 500 de 
fani steliști. Din minutul 80, galeria 
stelistă a început să-i scandeze numele 
fostului antrenor, Victor Pițurcă.

Partida a fost urmărită și de fostul 
jucător și tehnician stelist, Anghel 
Iordănescu, care a stat alături (*- 
finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali,‘y?' 
de președintele grupării "roș-albastre", 
Helmuth Duckadam. Becali a părăsit 
stadionul în minutul 80 al meciuh
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Victorie cu noroc pentru Mureșul
Au trecut deja trei etape din 
noul sezon al ligii secunde și 

Mureșul Deva rămâne cea mai 
surprinzătoare echipă de până 

acum. Formația condusă de 
Gică Barbu a reușit cea de-a 

doua victorie sub cetate, 1-0, în 
fața echipei fanion a Aradului, 
UTA. După trei etape disputate 
din actuala stagiune, Mureșul 
a acumulat șapte puncte din 
nouă posibile, fiind una din 

puținele echipe care nu au pri
mit încă gol.

Nou-venitul 
Sânmârtean a ratat 
un penalty, la debutul 
său pentru Mureșul
Fotbalul a lipsit cu desăvârșire, 

sâ )tă, pe stadionul Cetate din Deva. 
Cei aproximativ 1000 de suporteri care 
au luat loc în tribunele arenei devene nu 
au prea avut ce vedea. Primul sfert de 
oră a fost lipsit complet de ocazii de 
poartă, cele două echipe practicând un 
fotbal apatic în care greșelile și 
nesincronizările au fost la ordinea zilei. 
Cu toate acestea, gazdele se așează 
treptat, înjumătățea arădeană și reușesc 
să deschidă scorul, în minutul 17, la 
primul șut pe spațiul porții. Sătmar 
primește o minge din partea dreaptă, 
șutează de la 16 metri, mingea îl lovește 
în spate pe Pascariu, și poposește 
cuminte în plasa porții unui Smaranda 
căutat de traiectoria mingii. Imediat 
după primirea golului oaspeții încearcă 
egalarea, însă nici Neagu și nici 

Voiculeț (glogheterul arădenilor cu 4 
reușite) nu reușesc să îl învingă pe 
tânărul Horvat, acesta respingând foarte 
bine șutul noului „decar” al arădenilor. 
Cu două minute înainte de finalul 
primei reprize, Mureșul trece pe lângă 
șansa de a majora avantajul său. 
Tânărul Gîrlă primește o minge la mar
ginea careului de 16 metri, este agățat 
de către Chindriș, iar centralul întâlnirii 
dictează, ușor, penalty. Dinu 
Sânmârtean „arestează” mingea, 
căutând golul la meciul de debut. Ex- 
vasluianul trage însă, foarte slab, iar 
mingea trece pe lângă stâlpul din 
dreapta’ porții lui Smaranda. Astfel, 
gazdele intră la cabine cu avantaj 
minim.

Mulți nervi și puține 
realizări în repriza 
secundă
UTA a ieșit ceva mai hotărâtă de 

la vestiare, în căutarea unui gol rapid 
care să îi readucă în joc. Cu toate aces
tea, tot Deva are prima ocazie a părții 
secunde, prin Sătmar, care reia de la 16 
metri, din voie, centrarea lui Gîrlă. 
Antrenorul oaspeților, simte că atacul 
arădenilor nu merge și îl înlocuiește pe 
Țucudean cu Pecarov, fostul vârf al 
celor de la CFR Timișoara, fiind însă 
complet inexistent pe întreg parcursul 
celui de-al doilea mitan. împinși din 
spate de cei aproximativ 100 de supor
teri veniți de la Arad, „alb-roșii” se 
aruncă în atac, iar în minutul 58 sunt 
aproape de egalare. Nădăban execută o 
lovitură indirectă de pe partea stângă, 
direct în vinclu, însă centralul Romulus 
Pop anulează corect reușita acestuia, 
deoarece mingea trimisă de mijlocașul 
oaspeților nu a fost atinsă de nici un

Dinu Sânmârtean (dreapta imaginii) a debutat, sâmbătă, 
in tricoul Mureșului

jucător în drumul ei spre poartă. 
„Bătrâna doamnă” încearcă să se 
trezească din letargie, mai întâi prin 
Țînc, care trimite cu capul peste din 
poziție ideală, .și apoi prin Purece a 
cărui șut de la 20 de metri nu îi dă mari 
emoții lui Horvat. Șansele oaspeților de 
a egala se diminuează considerabil, 
după ce Chindriș vede direct roșu, în 
urma unui fault inutil la mijlocul 
terenului, în minutul 70. UTA îl mai 
încearcă de două ori pe portarul de 20 
de ani al Devei, prin Ali-Tombaye 
(jucător ce a fost acum câteva sezoane 
și în curtea hunedorenilor) și prin 
Purece, al căror șuturi de la 20 de metri, 
din finalul meciurilor sunt respinse cu 
siguranță în lateral.

Mureșul obține o victorie 
norocoasă în fața celor de la UTA și 
așteaptă partida de etapa viitoare de la 
Pitești, de pe primele locuri ale clasa
mentului, având un golaveraj de in

vidiat, patru goluri marcate și nici unul 
primit.

Antrenorul arădenilor, Roland 
Nagy a declarat la finalul celor 90 de 
minute, că echipa sa a făcut de departe 
cel mai slab joc din acest debut de 
sezon, subliniind că obiectivul 
„bătrânei doamne” în acest sezon 
rămâne formarea unui lot competitiv în 
vederea unei eventuale promovări în 
sezonul viitor. „De ce ne era frică n-am 
scăpat. Știam că Deva va practica un 
joc agresiv și am plătit pentru lipsa de 
concentrare. Am făcut cel mai slab joc 
de până acum. Lipsiți de atitudine, ap
atici, fără luciditate. Am păcălit fotbalul 
și pentru asta ma plătit”, a concluzionat 
tehnicianul UT-ei.

De partea cealaltă, Gică Barbu a 
admis că victoria gazdelor a fost una 
norocoasă, afirmând că jocul echipei 
sale fiind sub nivelul așteptărilor. „E 

una din cele mai norocase victorii. Sin
cer să fiu, poate un rezultat de egalitate 
era mai echitabil, însă e cu atât mai bine 
că am speculat puținele ocazii pe care 
le-am avut. Defensiva merge bine, însă 
mijlocul și atacul nu au note de trecere. 
Sânmârtean ne e folositor, dar nu din 
postura de mijlocaș, ci din cea de 
fundaș. Astăzi a vrut multe, dar a reușit 
puține”, a spus tehnicianul Devei.

Recunoscuți ca fiind unii dintre 
cei mai fanatici suporteri din România, 
cei aproximativ 100 de suporteri veniți 
de la Arad, nu și-au mai dat în petec, ca 
la ultima deplasare pe stadionul 
„Cetate”. Cu toate acestea, jandarmii au 
fost nevoiți să amendeze un suporter 
arădean cu 150 de lei, după ce acesta s- 
a urcat în repetate rânduri pe gardul 
care delimitează spațiul de joc, de 
tribună. Tânărul de 24 de ani a protestat 
în dese rânduri la adresa deciziilor luate 
de unul dintre tușierii întâlniri, care, 
întâmplător, era din Timișoara.

Claudiu Sav

Mureșul Deva: Horvat - 
Coca, Dosan, Gongolea (c), Cîm- 
pean - Golgoț Sătmar, Gîrlă. Mel- 
cea, Sânmârtean - Dîrvaru. Au mai 
jucat: Bogman, Trif, Ginghina.

Antrenor: Gică Barbu

FCM UTA Arad: Smaranda
Miheț. Tînc. Dascariu (c). Neagu - 
Chindriș, Purece, Nădăban, Ali- 
Tombaye - Voiculeț, Țucudean. Au 
mai jucat: Gâlcă, Pecarov, Capătă.

Antrenor: Roland Nagy

Omul meciului: Gîrlă
(Mureșul Deva)

„Lupii negri” n-au mai mușcat și la Turda
Minerul Lupeni a rămas doar cu vic

toria de pe teren propriu de etapa trecută, 
din fața celor de la CFR Gaz Metan 
Craiova, după ce sâmbătă au remizat, 1-1 la 
Turda, cu echipa din localitate, Arieșul. 
Trupa lui Ionel Augustin nu a reușit să se 
impună în fața unei echipe cu care s-a luptat 
și anul trecut pentru evitarea retrogradării. 
Hunedorenii n-au reușit să se concentreze 
după ce au deschis scorul, primind gol la 
doar un minut după ce punctaseră prin Dea- 
conescu.

Cele două echipe au remizat la capătul 
unei partide în care, atât gazdele, cât și 
oaspeții au avut oportunitatea de a obține 
t< z cele trei puncte puse în joc, însă 

intervențiile celor doi portari au făcut ca 
tabela stadionului,Arieșul” să arate la final, 
1-1.

încă de la debutul meciului, mai 
periculoși s-au dovedit a fi hunedorenii, 
care au și ratat prima mare ocazie a partidei 
prin Martinescu acesta șutând din preajma 
careului puțin pe lângă stâlpul din stânga 
porții apărate de Pampea. După alte zece 
minute, Minerul are cea mai mare ocazie de 
gol. Gabi Marin, prinde un șut senzațional 
de la 35 de metri, mingea trimisă de acesta 
lovind transversala porții aceluiași Pampea. 
La poarta cealaltă, gazdele sunt foarte 
aproape de deschiderea scorului, în minutul 
33, când Mecea salvează în fața lui 

Curtuiuș, scăpat la 10 metri de poartă. în 
cele din urmă, Lupeniul deschide scorul, în 
minutul 38, prin Deaconescu, care rămas 
singur, marchează din interiorul careului 
după o lovitură liberă executată de 
Avrămescu. Bucuria hunedorenilor nu 
durează decât un minut, pentru că la faza 
imediat următoare Arieșul restabilește egal
itatea prin Bucur, care profită de neatenția 
fundașilor lupeneni și reia fără probleme din 
careu. Turdenii puteau intra cu avantaj la 
cabine, dacă același Bucur nu l-ar fi luat la 
țintă pe Mecea, din doar șase metri, după o 
pasă excelentă a lui Gheți.

în repriza secundă ambele echipe s-au 
închis reciproc, astfel că ocaziile de gol au 

lipsit cu desăvârșire, gazdele fiind ceva mai 
insistente pe durata celor 45 de minute. Sin
gura ocazie notabilă de gol a venit, cu exact 
15 minute înainte de final, când Mecea și-a 
salvat echipa de la înfrângere, printr-o 
intervenție de mare portar în fața neobosit
ului Bucur, scăpat singur cu acesta.

Minerul Lupeni reușește prima remiză 
din actuala ediție de campionat și ocupă 
locul 10 în clasament, fiind la egalitate de 
puncte cu Politehnica Iași și Arieșul Turda. 
Trupa lui Ionel Augustin joacă sâmbăta vi
itoare, acasă, împotriva nou-promovatei, 
Voința Sibiu.

Claudiu Sav

Rezultatele 
etapei a treia:
CS Mioveni - ACSMU Poli Iași

1-1
ACU Arad - FC Bihor Oradea

0-1
Voința Sibiu - CSM Rm. Vâlcea

2-1
Gaz Metan CFR Craiova - FC Silvania

0-3
ALRO Slatina - FC Argeș Pitești

2-0
Petrolul Ploiești - Unirea Alba Iulia

2-0

GLASUL HUNEDOAREI

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

O
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: Iti, Str., Cra, lear, Cleni.

Introduceți in griîa ds mai sus următoarele cuvinte: 
AGA, CÂTANĂ, CATOZI, CIR, COUR, 
CORAL, GEOyiOTI, INADERENȚE, 

INE1 POANTA, IRA, ÎNCOLONAȚI, 
întărâtata lebădă, măcelăriri, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POIA 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SO,, 

STĂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD

9 6 4 5 3 2

8 9 3 7 5

3 5 8 2 9 1

5 8 3 4

4 1 2 9 1 8

9 7 5 2

8 4 2 7 1 9

2 6 1 8 5

5 1 9 4 7

Viorel Naghl-VLiADU«RESCU

TV/T1 ’ tv'Tz

divertisment)

g anteip*

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani tma- 09:55 Omul care aduce cartea 08:15

tina!) 10:00 Toate pânzele sus (român aven- 09:45
10:00 în gura presei tură, 1976, rel.) Misterele mări- 11:15
11:15 Honey (SUA dramă, 2003. rel. • lor. cu Ion Besoiu, Ion 12:30

94', cu Jessica Alba, David Dichiseanu, Colea Răutu 14:00
Moscow, Mekhi Phifer. Missv 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:30
Elliott 1973 - 3820.) 16:25

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 16:30
14:00 Abuz de putere (SUA thriller, 13:45 Serviți, vă rog! 17:30

1997) 88', cu Harry Hamlin, Mi- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, i 18:30
chele Greene, Gordon Clapp, 1973 -3821.) 19:30
Bob Morrisey 17:00 Știrile Pro TV 20:30

16:00 Observator 17:45 Happy Hour 21:30
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV
19:00 Observator 20:30 Operațiunea de salvare: Pune-
20:30 Comanda la mine (reality show, tul limită (acțiune), cu Mark Da-

2010) cascos, Rutger Hauer 22:30
22:30 Observator 22:30 Știrile Pro TV
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de 23:00 Supernatural: Aventuri în 23:30

lumea întunericului (serial de 
acțiune - 13.) cu Jared Pada- 
lecki, Jensen Ackles

Z

</3
r.

2t

07:00
MB:
08:00

Telejurnal
La prima oră (matinal) 
Armăsarul sălbatic

07:0®
01:55
08:10

Cercul vieții 
învinge apele! 
în lumea lui Aladin (SUA

08.10 Contur RO, Episodul 1 aventură, 1997, rel.)
09:00 Banca de alimente 09:50 Poate nu știai
09:05 Verde'n față, Episodul 20 10:00 Telejurnal
țisrJB Palatele lumii, Episodul 5 10:20 Liber pe contrasens
09:40 Mari evenimente în natură 11:15 Atlas
10:15 Dovadă de iubire (serial, -51.) 11:45 Raliu - Raliul "Dramul mătă-
11:15 Ca Ia carte (rel.) sii"
12:00 Iubiri dincolo de ecran, Ep. 7 11:50 Descoperă românii
12:15 Zile și nopți 12:00 Telejurnal
12:50 Legendele palatului: doctorul 12:45 Ferma (rel.)

llur Jun (serial, rel. - 16.) 14:30 e Forum (reportaj)
13:50 Istorii de buzunar 15:00 împreună în Europa
14:00 Telejurnal 16:00 Cercul vieții (german serial,
14:45 Banca de alimente 2004, rel. - 33.)
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA •
15:30 Kronika (magazin cultural) serial de comedie. 1994 - 5.), cu
17:00 Animale extraordinare, Ep. 5 Paul Gross. David Marciano,
17:30 Goana după bani Beau Starr Catherine Bruhier
18:25 învinge apele! 18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro-
18:35 Legendele palatului: doctorul mânia

llur Jun (serial - 17.) 18:15 învinge apele!
19:35 Banca de alimente 18:30 Viața cu sânge rece
19:40 Sport 19:00 Aventurierii (canadian film se-
20:00 Telejurnal rial de aventură, 2002 - 11.). cu
21:10 Tess (dramă, 2008 - 2.) Michael Biehn. Karen Cliche,
22:10 30 Rock (comedie, 2006 - 9.) Jesse Nilsson, Christien Anholl
23:00 CSI - Crime și investigații (se

rial de acțiune, 2000 - 6.),cu 
Marg 1 lelgenberger, George

20:00 Lege și ordine (SUA serial po
lițist, 1990 - 21.), cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt

Eads, Paul Guilfoyle 21:00 Arena Leilor (reality show)
23:55 Banca de alimente 21:011 (>i a de știri (show de întâlnirii

Pe cuvânt de femeie
Săracii tineri bogați
Legământul
Legământul
O mare de pasiune
Marina
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune
Săracii tineri bogați
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008), cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines

Poveștiri de noapte (emisiune
de divertisment, 2007)

India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009), cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

Huff (SUA serial, 2004, rel. - 8.), cu Hank Azaria, Paget
Brewster, Blythe Danner, Anton Yelchin

Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007, rel. - 5.)
Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 12.) 
Moromeții (român dramă, 1988, rel.)
10 produse sau mai puțin (SUA serial de comedie, 2006 - 7.) 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 15.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 9.)

i Vârcolacii (SUA horror, 1992), Brian Krause, Mădchen Amick

18:00
IMO
19.30
10:30

Camera de ras
Nimeni nu-i perfect
Galileo
Sport cu Florentina 
Matrimoniale
Imobiliare Blitz
Autoforum
Camera de râs
în spatele camerelor de filmat 
Cireașa de pe tort
Trăsniții (serial de comedie, 

2007, rel. - 4.) 45'
Focus 18 90'
Focus Sport
Cine știe...câștigă!
întâlnire pe întuneric (reality 

show, 2010, rel.) 90' Redifuzare
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 5.) 45'
Mama (SUA comedie, 1996) 

104', cu Albert Brooks, Debbie 
Reynolds, Laura Weekes, John 
C. McGinley

15:55
17:35
19:30
20:00
21:25
22:50

Orașul fantomelor (SUA comedie, 2008) 
Călătorie cu peripeții (SUA comedie, 2008) 
Agathe Clery (francez comedie, 2008) 113'

15:1511:00
12:40
14:05

Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008) 100'
Furtuna de foc (SUA dramă. 2008) 122'
Pe platourile de filmare 26’
Cardiofitness (italian comedie, 2007), cu Federico Costantini 
întrebări frecvente despre călătoria în timp (englez comedie, 2009) 83’ 
Veronika se hotărăște să moară (SUA dramă, 2009) 103'

16:15
17:15
17:45
19:00
20:00
21:00
22:00



Ne puteți citi pe internet la 
http://glasulhunedoareLblogspot.com/

LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva zidar rosar-tencuitor 5

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

barman 3 Telefon: 0755.999.917

betonist 1 agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
2

asistent medical generalist 1

dulgher( exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faiantar 1

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

învățător* 1

■\fcjrator comercial 68

lucrator gestionar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 25

operator calculator electronic °i
rebele 3

os' '^(chelner) 1

pava tor 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

tractorist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

cusator piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

mecanic agricol 1

mecanic utilaj 2munc.necal.la amb. prod, sub forma 
de praf si granule 2

Petroșani

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

Telefon: 0755.999.918

asfaltator 1
operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1 barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

șofer de autoturisme si camionete
1

confectioner-asambleor articole din
textile 5

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
I

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarc ator-descarcator 1

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

munc.necal.în ind.confectiilor
11

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electrice an întreținere si reparații

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolidemontator placaje interioare si exte

rioare 1 1
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj . 1munc.necal.la între!drumuri, șo

sele,poduri,baraje 2
vânzător 1

operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusator articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din
cauciuc 7

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivui torist 1 ospătarțchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulant mărfuri I

montator accesorii pentru calapoade
1

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanele
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

lacatus montator 1

Mică publicitate

închiriez în Brad spațiu comercial ultracentral, 45 mp,amenajat, toate utilitățile. Relații la 
tel. 0740.239234 și 0740.025052

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, Hațeg, 
Orăștie, Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 

Informații suplimentare lanr. de tel. 0734.310.133.

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774
-S.. bprietar, vând spațiu în Deva în complex Romarta , lângă Mali, st=20mp. Preț 20.000 eur 

neg. Și în 12 rate. Tel.0728.049.989

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

Vând casă în Uroi, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, 
st^’^OOmp, gaz la poartă, curent. Preț lOOO.OOOlei neg. Tel.0748.347.I28

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Produse na
turale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mail: ac- 
tivmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro
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Văîm garsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 lei neg.
Tel.0748.689.532

Vând Ia jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de 5,5 m și 
înălțimea 1,20 m. Deva, relații la telefon nr. 0744200903.

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur. 
Tel.073 5.066.695

Vând casă în Bretea Mare, izolată la exterior, 3 camere, bucătărie, baie, hol, anexe, grădină, 
st=600mp. Preț 160.000 lei. Tel.0722.582.097

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE
5

Vând loc de casă în Simeria, st=970mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent. Preț 13.000euro. 
tel. 0729.015.069

Vând Ran7ic FB02 (bicicletă) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, autoîncărcâtor cu cupă 
Fiat Alis, stare foarte bună. Prețuri negociabile. Tel.0740.593.108

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Prep 50 lei negociabil. Informații Ia tel: 0757.595380.

Vând la preț de criză! Casă în Bretea Mare, la 5 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie izo
lată la exterior, la interior amenajata, centrală termică, grădină st=500mp, apă, gaz, curent, 
canalizare. Preț 160.0001ei neg. Tel.0729.015.069

Cabinet stomatologic NOU, modern, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, 
str.Pricazului 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

Vând loc de casă în Totia, st=4.200mp, apă, gaz, curent, zonă deosebită. Preț 5,5euro/mp neg.
Tel.0722.5 82.097

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. TeL0743.426364

Vând loc de casă în Simeria, zonă liniștită,st=960mp, apă, gaz, current trase pe teren. Preț 
12.000 eur. tel.0721.805.675

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18-28cm, cusut un sfert din eL, preț 5Oron neg.Tel. 
0254.228.748

Vând garsonieră în Simeria, et.l, decomandată, amenajată.Preț 65.0001ei. Tel.0740.965.191 Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil Tel: 0755851962

Ofertă specială! Vând casă lângă Brad, în Ribița, casa este din cărămidă, 2 camere, bucătărie, 
pivniță, hol, bucătărie de vară, teren st=900mp. Preț 32.0001ei neg. Tel.0748.689.532

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu cop u cu deficiențe în grade diferite asociate, Down,ADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752201.008, flynet07@yahoo.com

(text maxim 50 de cuvinte)

teren în Simeria st=1.600mp cu cabană nefinisată și magazie, zona parcului. Preț
WOOOIei. Tel.0735.066.695

Dante-boxer german, caută prietenă. TeL0764.606.707

Vând casă în Banpotoc, 4 camere, livadă, grădină, st=2ha. Preț 200.OOOlei. tel.0721.805.675
Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083

Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj intermediar, zona Poliție. Preț 95.OOOlei. Tel. 
0721.805.675

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786
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Sc..... Ap. ..

Vând casă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.OOOlei.
Tel.0748.347.128

Vând garsonieră în Simeria, neamenajată, balcon, etaj intermediar, zona pod-Profi. Preț
45.0001ei. Tel.0721.805.675 Semnătura

Vând casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 
st=540mp, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.OOOlei. Tei. 0748.347.128

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500 eur 
neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

Vând casă în Simeria, modestă, 2 camere, hol, grădină, apă, gaz, curent. Preț 55.0001ei.
Tel.0748.689.532

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1.900 eur. neg. 
Tel.0723.239.203

Vând apartament în Orăștie, str.N.Bălcescu, bl.53, ap.52, sc.D, et.III. Trei camere, două băi, 
două balcoane, hol central, 61,62 mp. Preț negociabil. Tel’: 0724 227 338.

Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

Persoană fizică, vând teren intravilan în Orăștie, zona „La Băltuțe”. Unic proprietar, ridicare 
topografică, întabulat. Suprafață: 1200 mp, F.S.:*23 m. Preț: 8500 euro. Tel.: 0745 368 700

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1.OOOlei. Tel.0745.494.954

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 
16.0001ei. Tel.0740.593.108

Taloanele de mică publicitate se pot depune 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
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
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Fabrica de mortare uscate
si adezivi Hunedoara SILVA> 
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fin lemn de tag.
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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Adeziv flexibis

www.silvader.ro
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

S.C.MLVA LEMNTEX 5. R X.
sui CJiimindia, nr I2/D, tornwiia ff«raw,
lcl//ux: 0354/54)1021/22, e-rnuilzsitva(ă>smuri.ru

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mar

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22.00 lei/tonă ■

1

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/tonă

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204

http://www.silvader.ro
smuri.ru

