
BĂSESCU
LUPTĂ PENTRU NC

7

Rezultatele finale în județ 
la votul din 22 noiembrie

Numărul alegătorilor care și-au exercitat dreptul 
de vot în județ se ridică la 227.511, din care 12.407 nu 
au votat la secțiile la care au fost arondați.
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Din cuprins
O Bal de caritate

la Hunedoara Q Pag- 7

Economia românească 
va putea înregistra 
o creștere © Pa& 8
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Sfântul Clement,
episcopul Romei
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„Mircea Geoană a câștigat 
alegerile în județ”

Candidatul PSD la președinția 
României, Mircea Geoană a câștigat de
tașat primul tur de scrutin al alegerilor în 
județul Hunedoara.
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Politicienii hunedoreni vorbesdBEF~ 
despre prezidențiale

Traian Băsescu și Mircea Geoană, candidații 
PD-L, respectiv PSD, se vor înfrunta în turul doi de 
scrutin. Q pag. 5

Bani și băutură 
pentru voturi pro-liberale

Editorial
de Cătălin Rișcuța

Motorul auxiliar 
al iui Traian Băsescu ?

Sita scrutinului pentru alegerile preziden
țiale a cernut până ce au mai rămas doar doi candi
dați: Traian Băsescu și Mircea Geoană. A fost doar 
primul set dintr-un meci cu două părți distincte. în 
acest moment candidații și echipele lor își trag su
fletul, cifrele se decantează, încep analizele. Rezul
tatele și procerfcle obținute de cei doi din frunte 
arată un fapt recunoscut și anume că fiecare a fruc
tificat, cu mici diferențe, scorul electoral al partidu- 

- lui care îl susține. în mod cert aparatul de partid este 

principalul motor al fiecărui candidat, în funcție de 
structura și potența acestuia în teritoriu ridrcându-se 
și acele care indică scorul electoral. Asta s-a văzut 
în cazul principalilor candidați la președinție, cu un 
plus pentru Crin Antonescu a cărui “găselniță” nu
mită Klaus Iohanpis l-a propulsat cu câteva puncte 
deasupra propriului partid și cu un minus pentru 
Sorin Oprescu a cărui spate nu a fost susținut de o 
structură partinică. Nici motorul “auxiliar” al lui 
Crin Antonescu n-a reușit să-l ridice însă la nivelul 
lui Mircea Geoană, susținut de un partid interesat și 
disciplinat. Toată lumea este convinsă în acest mo
ment că rezultatul final depinde de negocierile ce 
vor avea loc în perioada următoare. Cine mai lasă 
de la el și oferă cel mai mult va avea apoi de câști
gat. în plus, folosind niște termeni automobilistici, 
cel care și-a păstrat o rezervă de putere va apăsa 
acum pe accelerație pentru a trece într-o altă treaptă 
de viteză. într-o astfel de situație este Traian Bă
sescu. în pofida tuturor detractorilor, Băsescu este 
cel care a atins unul dintre punctele sensibile de pe

agenda electoratului român și anume reformarea cla
sei politice. Rezultatele Referendumului din 22 no
iembrie, atât în ceea ce privește participarea, cât și 
opțiunea cetățenilor indică, fără putință de tăgadă, 
direcția în care românii doresc să se reformeze sis
temul politic. Traian Băsescu nu este la prima ten
tativă de schimbare a sistemului, dacă amintim 
faptul că adoptarea votului uninominal s-a făcut tot 
în urma rezultatelor, atunci nevalidate, alemnui re
ferendum cerut de actualul președinte. în paranteză 
fie spus, datorită rezistenței clasei politice, votul uni
nominal în varianta actuală este un soi de struțo-că- 
milă și de aceea se cere parcurgerea încă unei etape, 
de data aceasta mai radicală, spre votul uninominal 
direct în două tururi de scrutin, variantă tot mai mult 
susținută și de către populație. De aceea, în acest 
moment motorul auxiliar al lui Traian Băsescu pen
tru turul doi nu poate fi decât miza punerii în apli
care a voinței populare. Câștigarea unui nou mandat 
ar putea fi condiția pentru continuarea reformei po
litice.
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► PROGNOZA METEO

ZIUA
Bărcuțe de vinete
cu șuncă

Ingrediente:
4 vinete, 200 g cuș-cuș, 300 g șuncă, 
2 ardei grași, 1 lingură pastă de to
mate, 6 frunze busuioc, 100 g boabe 
de porumb din conservă, ulei de mă
sline, 1 vârf de cuțit pudră de nuc
șoară, sare, piper, pătrunjel.

Mod de preparare:
Ardeii se taie în cubulețe, iar 

șunca în fâșii subțiri. Se prăjesc 
câteva minute într-o cratiță fără ulei, 
^e scot cu o spumieră și se puți într- 
un castron.

Cuș-cuș-ul se opărește cu apă 
fierbinte, se pune într-un vas și se 
lasă să se răcească. Se adaugă două 
linguri de ulei de măsline, pasta de 
tomate, frunzele de busuioc tăiate 
mărunt, sarea și piperul.

Se presară pudra de nucșoară, se 
adaugă cubulețele de ardei, șunca și 
se amestecă.

Vinetele se spală, se taie în 
jumătăți și li se îndepărtează mi
jlocul cu un cuțit, păstrând o margine 
de 1 cm.

Miezul de la vinete se toacă 
mărunt și se călește două minute în 
ulei încins. Se umplu vinetele cu 
pasta de vinete amestecată cu boa
bele de porumb și compoziția de 
cuș-cuș.

Se ung cu puțin ulei, se intro
duc în cuptor și se coc 25 de 
minute la foc mediu.

Se servesc fierbinți, presărate 
cu pătrunjel tocat.

MIN MAX

Deva: 7 11

Petroșani: 6 10

Hunedoara: 7 11

Hațeg: 7 11

Brad: 7 9

Orăștie: 7 11

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 4 5

Petroșani: 2 5

Hunedoara: 4 6

Hațeg: 3 6

Brad: 4 6

Orăștie: 5 6
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► HOROSCOP

Infertile
Astăzi 24.11.2009 în inter

valul orar 00.00 - 24.00 va fi 
întreruptă furnizarea apei potabile 
în municipiul Hunedoara după 
cum urmează:

- Microraion VII, precum și 
pe străzile Brădet, Carol Davila, 
Primăverii, Aleea Pădurii, Dr. 
Marinescu, Stejarilor (parțial), 
Cărpiniș, Brazilor (parțial), Dim- 
itrie Cantacuzino.

Agenți economici/ instituții 
afectate: Școala Generală nr. 9, 
Grădinița nr. 9.

întreruperea este cauzată de 
efectuarea unor lucrări de montare 
de echipamente , la rezervorul 
Chizid 2 (2 x 1500 mc) - lucrări 
din cadrul măsurii ISPA.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu
► DJ 705 Căstău - Orăștioara 
►DN 7 Grăștie - Spini
► DN 7 Simeria - Simeria Veche
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
►DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada .
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 7 Deva - Sântuhalm
►Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

Se poate să ți se facă propuneri interesante, în plan profesional. 
Partea bună a situației este că ești suficient de ambițios pentru a 
profită de șansele oferite. Partea proastă constă în faptul că noile 
propuneri anulează din start activitatea cu care te-ai obișnuit. In 
plan amoros, se face simțită nevoia de stabilitate și de afecțiune.

Ai o putere de convingere uluitoare. Te poți folosi de ea pentru a 
rezolva unele situații foarte delicate. Și diplomația îți este de foarte 
mare folos. Este o zi bună și în plan financiar, cu posibilități de a 
câștiga sume foarte importante de bani. Astfel de câștiguri sunt, în 
majoritatea cazurilor, total neașteptate.

Relațiile cu prietenii și cu persoanele apropiate sunt complicate. 
Se poate ca unii prieteni să te dezamăgească. Nu este însă cazul să 
faci din acest lucru o dramă. Deși ai o poziție stabilă în activitatea 
ta profesională, sunt anumite lucruri cere nu îți plac deloc. Cu 
toate acestea, va trebui să mai aștepti o vreme, pentru că nu este 
deloc momentul să faci schimbări sau să le soliciți.

Dacă ai nevoie de sprijin, un prieten drag va veni să fie lângă 
tine. Este un lucru care îți face mult bine, pentru că știi că orice ar 
fi nu rămâi singur. Familia are nevoie să primească mai multă 
atenție și mai multe gesturi de afecțiune din partea ta. Este o zi 
bună în plan financiar.

Dacă te confrunți cu probleme spinoase acasă, trebuie să privești 
lucrurile în mod obiectiv. Nu-ți fă griji pentru lucruri imaginare. 
Numai astfel vei reuși să găsești o soluție satisfăcătoare. In relația 
de cuplu, încearcă să nu-ți schimbi mereu starea de spirit, pentru 
că îl afectezi negativ pe partener. Dacă ești singur, ai o mulțime de 
cuceriri de făcut.

Chiar dacă apar mici probleme acasă, acestea se vor remedia 
curând. In plan financiar, lucrurile ar trebui să meargă bine atâta 
timp cât te arăți mai rezonabil și mai econom. In domeniul senti
mental, apar unele întrebări care necesită un răspus sincer atât din 
partea ta, cât și a partenerului de viață.

► bancurile zilei
Sosește un țăran la un stadion de 

lupte de cocoși. Tipul habar n-are des
pre aceste concursuri și se apropie de 
cineva care arăta ca un bun cunoscător 
(pălărie, trabuc și privirea respectivă) și 
îl întreabă:

- Scuzați, în următoarea luptă, care 
e cocoșul cel bun?

Omul răspunde:
- Cel bun e cel alb!
Prietenul nostru merge și pariază o 

mulțime de bani pe cocoșul alb. începe 
lupta și cel alb primește o bătaie de po
mină. Supărat, omul nostru se îndreaptă

către consilierul lui și îl ceartă:
- Alo, domnule, n-ați spus că cel 

bun era cocoșul alb?
La care celălalt răspunde:
- Da, cel alb era cel bun, celălalt 

este un dobitoc.

© © ©

Un om de la țară, împreună cu bă
iatul său, vizitează un magazin univer
sal de la oraș. Rămân amândoi blocați 
în fața celor două ziduri strălucitoare, 
care se despărțeau și apoi se uneau la 
loc. Băiatul întreabă:

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZ!
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE 
Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Acasă este o atmosferă liniștită. Nu ar trebui să o strici încer
când să te impui cu orice preț în fața celor din jur. Cheltuielile ar 
trebui să se reducă, pentru că tinzi să trăiești mai scump decât îți 
permiți. Dacă ai deja o relație, te bucuri de înțelegere și afecțiune. 
Dacă însă ai întâlnit pe cineva de curând, ar trebui să-ți păstrezi 
luciditatea.

Unele probleme financiare vor fi rezolvate grație unui ajutor 
providențial. Cu toate acestea, nu trebuie să devii neprevăzător. 
Surprizele neplăcute încă pot să apară. Te înțelegi mai bine cu cei 
din familie, mulțumită atitudinii tale deschise și comunicative. Este 
o zi în care trebuie să-ți înfrânezi agresivitatea..

Nu prea ai chef să te conversezi cu partenerul de viață. Tot ce in
tenționezi să faci este să decizi de unul sigur, fără să ții cont de pă
rerea celuilalt. Nu ar trebui să exagerezi în acest fel. Este o zi bună 
pentru a găsi soluții rapide și bune la problemele financiare ale fa
miliei. Apar oportunități de dezvoltare și in plan profesional.

Treci de la o stare la alta cu o viteză care nu face decât să-i ză
păcească pe cei din jurul tău. Cei dragi nu vor mai ști cum să reac
ționeze. Este însă o zi bună pentru a te ocupa de situația 
financiară. Chiar dacă îți place să te joci cu partenerul de viață, s- 
ar putea ca acesta în final să-ți ceară să alegi între două variante.

In ciuda numeroaselor responsabilități pe care le ai, trebuie să 
petreci mai mult timp cu cei dragi. Apar oportunități de dezvoltare 
profesională, însă acestea nu pică din cer. Va trebui să te lupți pen
tru’a primi ceea ce-ți dorești. Se poate să câștigi o sumă de ban. 
astăzi. In plan amoros, este important să știi foarte bine ceea ce îți 
dorești.

Chiar dacă nu-ți place să recunoști uneori, susținerea familiei în 
seamnă mult pen tru tine. Dacă ești prea agitat astăzi, se poate să 
fie din cauza excesului de cafea sau de ceai. Găsește modalități de 
relaxare. Răbdarea și diplomația se dovedesc calități esențiale în 
activitatea profesională.

- Tată, ce-i asta?
Tatăl, care în viața lui nu văzuse un 

lift, răspunde:
- Fiule, n-am văzut așa ceva în viața 

mea, nu știu ce poate fi!
în timp ce se uitau amândoi, cu 

ochii ieșiti din orbite de uimire, o bă
trână într-un cărucior cu rotile vine, 
apasă un buton, cele două ziduri se des
chid, iar bătrâna intră într-o mică ca
meră. Zidurile se închid, iar cei doi văd 
niște cerculețe mici de lumină, care se 
aprindeau și se stingeau. Zidurile se 
deschid din nou și apare o blondă su

perbă de 24 de ani.
- Fiule, du-te repede și cheam-o p 

mă-ta!

© © ©

Pe marginea unui drum de munte 
stăteau doi ciobani cu oile lor. La u 
moment dat, trece un tir și calcă o oaie

- Ai văzut, mă?
- Am văzut.
- Și nu era asta mioara ta preferată
- Ba da.
- Și ce părere ai tu despre asta?
- îmi repugnă.

Deva, str. Mărăști,
BI. D4, Sc. 1, Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN
Distribuție: Cristian RUS

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897
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Mai mult de 200 de hunedoreni au fost martori la prestația lui Hada,
& care a fost huiduit de cei prezenți. Unii chiar au aruncat cu diverse obiecte 

în autovehiculul cu care primarul a venit în cartier.

Bani și băutură pentru voturi pro-liberale
Ovidiu Hada, primarul mu
nicipiului Hunedoara, este 
acuzat de oferire de mită 
eNctorală. Biroul Electoral 
Județean (BEJ) Hunedoara 
a primit în acest sens o sesi
zare din partea PD-L Hune- 
doara. In dovezile prezentate 
BEJ și mai apoi polițiștilor, 
se arată cum Hada, alături 
de alț membri ai PNL, au 
oferit bani și produse, solici
tând locuitorilor unui car
tier hunedorean să îl voteze 
pe Crin Antonescu.

Ovidiu Hada 
și-a arătat din nou 
caracterul

în cartierul Micro 6 din mu
nicipiului Hunedoara, încă de la

Reacțiile colegilor 
din PNL:

„Eu nu am cunoștință de 
zeea ce a făcut primarul 
Jvidiu Hada. Am să mă doc- 
imentez, iar dacă într-adevăr 
2 mituit pe cineva, organele 
competente vor lua măsuri ”, a

-f-Sfântul 

primele ore ale dimineții de du
minică, când lumea venea de la bis
erică sau se îndrepta către urnele de 
vot, localnicii spun că primarul 
Hada, alături de Radu Dorinei Puiu 
și alți reprezentați PNL, au încercat 
să îi mituiască pentru acordarea vo
tului candidatului PNL la președ
inție, Crin Antonescu. Chiar dacă 
locuitorii cartierului Micro 6 din 
Hunedoara dispun de posibilități ma
teriale reduse, ei au reacționat con
trar așteptărilor edilului.

50 de lei și-o țuică 
pentru un vot

Martorii incidentului spun că 
Ovidiu Hada și însoțitorii săi au 
oferit fiecărui cetățean care l-a votat 
pe Crin Antonescu câte 50 de lei și, 
opțional, ceva de băut la barul din 
apropiere. Atât proprietarul barului, 
cât și clienții acestuia și oamenii 
aflați pe stradă au fost revoltați de

afirmat Mircea Ioan Moloț, 
președintele Consiliului 
Județean Hunedoara.

„Am auzit că au fost ceva 
incidente într-unul din 
cartierele Hunedoarei, în care 
ar fi fost implicat și primarul 
Ovidiu Hada, dar sunt sigur 
că în acest, oraș nici unul din 
membrii PNL nu au dat mită. 
Nici în campania aceasta și 
nici în cealaltă ”, a afirmat 
Dan Nicolae Robert, vicepri- 
marul Hunedoarei.

„Nupot să cred că unul din
tre colegii mei din PNL ar putea 
să facă așa ceva. Nu am cunoșt
ință despre asemenea atitudine a 
vreunui primar național-liberal

Zilei — 

tonul, amenințările și vorbele jenante 
pe care primarul Hada le-a rostit 
celor aflați în preajma sa.

„Nu m-ați ajutat, nu-i nimic... 
vă aranjez eu când veniți la 
primărie!”, au fost cuvintele pri
marului la adresa celor care s-au 
opus tentativei de mituire, conform 
afirmațiilor mai multor locuitori ai 
cartierului prezenți la fața locului. 
Mai mult de 200 de hunedoreni au 
fost martori la prestația lui Hada, 
care a fost huiduit de cei prezenți. 
Unii chiar au aruncat cu diverse 
obiecte în autovehiculul cu care pri
marul a venit în cartier.

Georgiana Giurgiu

Reacția oamenilor poate fi 
vizionată și pe internet: 
http://www.youtube.com/watch7v 
=AeT2mdxnkOA

și cred că e doar încă o născo
cire a celor care vor să strice 
imaginea unor anumite persoane 
din partid", a declarat Bogdan 
Țămpău.

„La poliție nu a fost încă 
înregistrată nici o sesizare de 
dare de mită din partea 
Biroului Electoral Județean. 
Probabil că vom primi se
sizarea și dovezile în zilele ce 
vor urma ”, a declarat Bog
dan Nițu, purtătorul de cu
vânt al I.P.J. Hunedoara.

Rezultatele finale în județ 
la votul din 22 noiembrie
Mai mult de 50 la sută din 
hunedorenii cu drept de vot s- 
au prezentat la alegerile pen
tru președintele României.

Pe listele electorale permanente 
au fost prevăzuți 409.939 de alegă
tori. Numărul alegătorilor care și-au 
exercitat dreptul de vot în județ se 
ridică la 227.511, din care 12.407 nu 
au votat la secțiile la care au fost 
arondați. în fruntea clasamentului 
pentru alegerile prezidențiale, la 
nivel de județ, se situază reprezen
tantul PSD Mircea Geoană cu un 
număr de 75.704 de voturi, urmat de 
reprezentantul PD-L, Traian Băs- 
escu, cu 56.325 de voturi. Reprezen
tantul PNL, Crin Antonescu a 
cumulat 53.664 de voturi și se 
situează pe locul al treilea.

Referendumul național asupra 

reducerii numărului de parlamentari 
la maximum 300 de persoane a 
strâns la urne 210.098 de alegători 
din județ, din care 11.407 nu au 
votat la secțile la care au fost aron
dați. 180.978 dintre alegători și-au 
exprimat favorabil votul.

în cazul referendumului asupra 
trecerii la un Parlament unicameral 
din 210.098 de alegători prezenți la 
urne, 154.939 au votat DA.

Pe raza județului Hunedoara au 
fost înregistrate un număr de 20.232 
de voturi nule, din care 3.771 pentru 
alegerile președintelui României, iar 
16.861 pentru referendum.

Numărul total al alegătorilor 
care au votat utilizând urna mobilă 
se ridică la 579. Pentru referendum, 
doar 559 dintre aceștia și-au expri
mat votul.

lrina Năstase

Sfântul Clement, episcopul Romei
Fericitul și preaînțeleptul*Clement era 

roman din naștere și se trăgea din neam împă
rătesc, fecior al lui Faust și al Matildei. Deci, 
silindu-se la toată învățătura înțelepciunii eli- 
nești și aflând pe Apostolul Petru, a fost învățat 
de dânsul credința în Hristos cea adevărată și 
făcându-se propovăduitor al Evangheliei și 
scriind Așezămintele Sfinților Apostoli, a fost 
făcut și episcop al Romei. Și a fost al patrulea 
episcop al Romei, după Petru, Lin și Anaclet. 
Cu vrednicie a stat pe scaunul Romei vreme de 
aproape zece ani. în timpul acesta, s-a petrecut 
o mare dezbinare în Biserica din Corint. Mulți 
credincioși nemulțumiți, nu știm din ce pricini, 
s-au răzvrătit împotriva preoților și-i alungau 
de prin locurile lor. Atunci, Sfântul Clement, 
în numele Bisericii din Roma, scrie corinteni- 

lor o vestită Epistolă, în anul 96, care, fiind ci
tită în bisericile din Corint, toți credincioșii și- 
au recunoscut greșala, întorcându-se la calea 
cea dreaptă, de la care se abătuseră, făcând 
pace în Biserica lui Dumnezeu. Tradiția Bise
ricii ne spune că Sfântul Clement a murit mu
cenic. Că, fiind prins pe vremea prigoanei lui 
Traian (98-117), și, nesupunându-se poruncii 
lui, a fost surghiunit într-o cetate îndepărtată 
numită Cherson (Crimeea), iar acolo a fost 
osândit să fie aruncat în adâncul mării, le- 
gându-i de grumaji o ancoră de fier de cele de 
corabie. Și așa s-a săvârșit de trei ori fericitul.

Iar. Dumnezeul minunilor, și după 
moarte mărind pe sluga Sa, a făcut o mare și 
peste fire minune. Că de atunci și în urmă în 
fiecare an la pomenirea Sfântului Clement se 

depărta apa de la mal ca la trei mile," lăsând să 
meargă ca pe uscat pe cei ce se duceau acolo 
să prăznuiască șapte zile, făcând astfel mare 
bucurie celor ce nădăjduiau în Domnul.

Deci odată, depărtându-se marea și in
trând poporul, și săvârșind praznicul sfântului 
și ieșind, s-a întâmplat că a rămas acolo un 
copil mic, uitat de părinții lui. Iar marea întor
cându-se și locul iarăși acoperindu-1, părinții 
copilului plângeau și se tânguiau pentru lipsa 
lui prin tot orașul, pricinuind și celorlalți cetă
țeni plângere și jale. Iar a fost în anul următor, 
când iarăși s-a retras marea în laturi, au mers 
și au aflat copilul sănătos șezând lângă mor
mântul sfântului. Pe care întrebându-1 cum s-a 
hrănit și cum a fost păzit nevătămat, au aflat că 
l-a hrănit sfântul cel c® zăcea acolo și l-a păzit 
cu darul rugăciunilor sale nevătămat de fiarele 
mării. Deci luându-1 și mulțumind sfântului s- 
au dus la casa lor slăvind pe Dumnezeu.

http://www.youtube.com/watch7v
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PSD Hunedoara se bucură:
„Mircea Geoană a câștigat alegerile în județ”

Pentru că au 
furat brazi 
au dosar penal

în urma unui control în 
trafic, efectuat de către polițiști 
pe Strada Merișori, din Vulcan, 
N. A. un adolescent a fost prin$ 
conducând mașina tatălui său 
fără a avea permis. Băiatul era în
soțit de doi infractori Constantin 
M., de 37 de ani, și loan C., în 
vârstă de 44 de ani, ambii din 
Vulcan. în urma percheziției fă
cută în autoturism, polițiștii au 
constatat că pe plafonul metalic 
al autoturismului se aflau 28 de 
brazi. întrebați de polițiști de 
unde au brazii, cei trei au răspuns 
că i-au tăiat ilegal din zona Corbu 
- Dealul Babii din Vulcan. Poliția 
le-a întocmit dosare de cercetare 
penală pentru tăiere și furt de ma
terial lemnos. Adolescentul s-a 
ales cu dosar penal și pentru con
ducerea pe drumuri publice a 
unui autoturism, fără a avea per
mis de conducere.

A fost prins 
la volan fără
a avea permis

în urmă cu două zile, în 
jurul orei 16,45 Claudiu C., în 
vârstă de 28 de ani, din comuna 
Traian Vuia, județul Timiș, a fost 
oprit în trafic de polițiștii 
Biroului de Poliție Rutieră Deva, 
pe raza localității Sântuhalm. 
Omul conducea un autoturism pe 
DN 7 în ciuda faptului că nu avea 
permis de conducere. Prin ur
mare polițiștii i-au întocmit dosar 
de cercetare penală pentru con
ducerea unui autoturism fără a 
poseda permis de conducere.

Maria Florescu

Au fost prinși 
la furat de cupru

Trei infractori au venit tocmai din Cugir pen
tru a fura 150 de metri de cablu de telefonie mo
bilă. Operațiunea nu le-a reușit din „cauza” 
polițiștilor care i-au surprins imediat după ce au 
tăiat cablul.

Au fost blocați de polițiști
Trei bărbați cu antecedente penale au furat ca

blul de telefonie mobilă care face legătura între 
Orăștioara de Sus și localitatea Ludești, în urmă cu 
trei nopți. Ei au fost prinși în flagrant în urma unei 
acțiuni comune a polițiștilor din Orăștioara de Sus 
și a celor din Orăștie. Când i-au văzut pe polițiști 
tâlharii au fugit cu un autoturism înmatriculat în 
județul Alba. După o urmărire ca în filme, autotur
ismul a fost blocat de către agenții de poliție pe o 
stradă din Orăștie. Eugen L., în vârstă de 40 de ani,

Ieri la amiază la sediul Orga
nizației PSD Hunedoara a avut 
loc o conferință de presă susți
nută de către liderii județeni ai 
partidului Au fost prezenți 
Florin Cazacu, președintele 
PSD Hunedoara, Laurențiu 
Nistor, deputat de Hunedoara 
și șeful campaniei electorale a 
PSD în județ, Emil Râșteiu, 
primarul comunei Băcia, și 
Sorin Marica, primarul comu
nei Sălașu de Sus. Cu acest 
prilej au fost prezentate cifrele 
rezultate din numărătoarea pa
ralelă a voturilor de către PSD.

Potrivit acestora candidatul PSD 
la președinția României, Mircea 
Geoană a câștigat detașat primul tur de 
scrutin al alegerilor în județul Hune
doara, pentru acesta exprimându-și 
opțiunea un număr de 75.573 cetățeni 
(33,81 %). Pe locul doi s-a plasat Tra
ian Băsescu, candidatul susținut de 
către PDL care a contabilizat 56.315 
voturi (25,19 %), fiind urmat de Crin 
Antonescu, competitorul propus de 
către PNL care a strâns 53.620 sufragii.

PSD Hunedoara 
pe primul loc 
din Transilvania

Liderii PSD au ținut să sublinieze 
victoria partidului la nivelul județului 
Hunedoara, scorul acestuia fiind peste 
media pe țară și plasând Organizația 
PSD Hunedoara pe primul loc din Tran
silvania în privința rezultatelor 
obținute. Cu deosebire a fost remarcată 
prestația echipelor de campanie din 
Valea Jiului care au aVut rezultate supe
rioare celor ale adversarilor politici. 
„Țin să mulțumesc cetățenilor județului 
că s-au prezentat la vot, celor care au 
ales social-democrația și pe Mircea 
Geoană. Ne așteptăm ca și în turul doi 
al alegerilor prezidențiale tot Mircea 
Geoană să fie pe primul loc la nivelul 
județului”, a spus Florin Cazacu,

președintele PSD Hunedoara. Cazacu a 
arătat că se așteaptă demararea discuți
ilor de la nivel central, după care vor 
avea loc discuții și la nivel județean cu 
președinții formațiunilor politice care 
au avut candidați în primul tur. „Există 
înțelegeri preelectorale care ar urma să 
se concretizeze acum”, a mai declarat 
Cazacu. în acest context, conducătorii 
social-democrați afirmă că alianța cu 
PC a funcționat foarte bine și au de
clarat că liderul PRM din județ, Costel 
Avram a reiterat sprijinul partidul și a 
susținătorilor acestuia pentru Mircea 
Geoană, urmând a se implica în mod 
activ în campania PSD.

Campania electorală 
continuă

Pentru PSD semnalul relansării 
campaniei electorale a fost chiar întâl
nirea cu presa de ieri. Echipa de cam
panie a PSD afirmă că va încerca să 
intensifice ritmul de lucru pentru a mo- ‘ 
biliza în continuare electoratul hune- 
dorean. Chiar în cursul zilei de ieri 
urma să aibă loc o întâlnire de lucru cu 
echipele de campanie din județ. Un mo
ment semnificativ al perioadei urmă
toare ar putea fi prezența în 29 
noiembrie a lui Mircea Geoană, invitat 
de către Președintele Consiliului 

Tudor J., de 29 de ani, fără ocupație, cu an
tecedente penale și Marius J., de 27 de ani, toți trei 
din Cugir, județul Alba, au fost duși la sediul 
poliției din Orăștie pentru a fi cercetați.

Au recunoscut
că ei sunt hoții

După efectuarea percheziției autoturismului, 
polițiștii au descoperit cablul telefonic care avea o 
lungime de 150 de metri, din cupru precum și 
ustensila cu care l-au tăiat, un fierăstrău tip bon- 
faier. Cei trei au recunoscut că ei sunt autorii fur
tului și că au intenționat să vândă cablul de cupru 
la un centru de colectare a fierului vechi. Cablul 
telefonic a fost predat firmei de telefonie mobilă. 
Dacă ar fi reușit să vândă cablul, hoții ar fi primit 
aproximativ 10.000 de lei. Ei sunt cercetați în stare 
de libertate pentru comiterea infracțiunii de furt 
calificat.

Maria Florescu

Județean Hunedoara, Mircea Moloț la 
ceremonia de instalare a noului episcop 
al Hunedoarei și Devei, Preasfințitul 
Gurie Gorjeanul. Liderii PSD au arătat 
că finanțarea campaniei electorale a 
PSD se contabilizează la nivel național, 
în ceea ce privește județul Hunedoara, 
Florin Cazacu a declarat că peste 50 de 
membri marcanți ai partidului au con
tribuit la campanie cu donații de până 
la 5.000 lei, acumulându-se astfel o 
sumă de peste 100.000 lei.

Nereguli Ia vot

Laurențiu Nistor a ținut să sublin
ieze, la rândul său, rezultatele de ex
cepție ale PSD la nivelul județului, 
arătând că social-democrații s-au impus 
chiar și în 13 localități conduse de pri
mari ai formațiunilor politice rivale. 
„Nu am sesizat acțiuni de turism elec

»

toral care să poată influența rezultatul 
alegerilor”, a declarat Nistor. Printre 
neregulile semnalate a fost votul exerci
tat la Șoimuș de către 30 de perso; 
aduse cu două microbuze. Fiind moni
torizate de către poliție, vehiculele și- 
au pierdut urma. în aceeași categorie se 
înscrie și votul a 52 de persoane aflate 
în vizită la Mănăstirea Prislop, care au 
votat la Hațeg și ulterior s-au îndreptat 
spre județul Gorj, fără a exista dovezi 
că ar fi votat și în altă parte. Altă nereg- 
ularitate semnalată de către Laurențiu 
Nistor este dispariția câte unei ștampile 
de vot la secții din localitățile Pricaz, 
Vaidei, Ilia, Vulcan și Petros. în 
schimb, Nistor a infirmat că primarul 
PSD de la Lupeni, Comei Resmeriță ar 
fi pătruns în mai multe secții de votare 
din oraș, influențând procesul electoral.

Cătălin Rișcuța
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“Sperăm că pe 6 decembrie România să aibă un președinte legitim care să poată 
& să rezolve, constituțional, problemele grave pe care România le are astăzi. ”

Adriean Videanu

Politicienii hunedoreni vorbesc
despre prezidențiale
'n urma rezultatelor neofi- 
iale ale alegerilor preziden- 
iale de ieri este sigur că 
Traian Băsescu și Mircea 
jeoană, candidații PD-L, 

respectiv PSD se vor în
frunta în turul doi de scru
tin. Candidatul PNL Crin 
Antonescu a adunat cel mai 
mare număr de voturi în ju

dețul Hunedoara, însă s- 
a clasat abia al treilea la 
nivel national.

Ce spun despre 
rezultatul alegerilor 
reprezentanții 
județeni 
ai principalelor 
trei partide politice 
românești:

„Rezultatele au fost așa 
cum ne-am așteptat. La nivel de 
județ există trei formațiuni 
politice egale. Noi am pierdut 
din electorat în Valea Jiului. în 
următoarele două săptămâni 

alegerile pornesc de la zero. Con
sider că cei care sunt de dreapta vor 
merge în alianță cu noi. Sunt sigur 
că alegerile vor fi câștigate de Tra
ian Băsescu”, a declarat Dorin 
Păran, deputat PD-L.

„Rezultatul era de așteptat. în 
turul doi nu avem dubii că nu o să 
câștigăm. Sunt convins că românii

s-au săturat de Traian Băsescu și 
vor veni la vot în număr mare, astfel 
încât frauda electorală care se 
așteaptă nu va influența rezultatul 
final al alegerilor. în continuare 
consider că se va face o alianță cu 
PNL și UDMR, astfel încât vom 
deține majoritatea în parlament”, a 
spus Cosmin Nicula, senator PSD;

„Mulțumesc devenilor pentru 
cele 11.217 voturi acordate. PNL 
este pe primul loc la nivel de județ, 

la nivel național suntem pe locul 
trei. în următoarele zile vom ști și 
pe cine o să susținem în continuare. 
Din punctul meu de vedere cred că 
se va trece de partea lui Mircea 
Geoană. Până acum toate alianțele 
care au fost încheiate cu PD-L, Tra
ian Băsescu le-a dezbinat”, a de
clarat Florin Oancea, viceprimarul 
municipiului Deva din partea PNL.

Irina Năstase

Conferința de presă susținută de prim-vicepreședintele
Adriean Videanu în data de 22 noiembrie 2009

Adriean Videanu: Până în mo- 
entul de față, în această zi de alegeri, 
irtidul Social Democrat a avut o 
- ‘egie în trei puncte:

• Un prim punct a fost acela al 
ntativei de fraudare, și am sesizat as- 
:ctele în prima conferință susținută 
tăzi, ele pot fi completate, dar veți 
:dea mai târziu argumentul pentru 
re nu vreau să reiau acest lucru.

• Un al doilea punct al strategiei 
Fost acela de dezinformare încercând 
creeze o anumită atitudine că aceste 
îgeri sunt fundamental viciate de 
iudă.

• Un al treilea punct, de care vă 
>i ruga să îmi permiteți să vorbesc în 
laiul declarației mele de presă.

Legat de primele două puncte, 
sau să vă spun că din punctul de 
dere al Partidului Democrat Liberal 
nă în momentul de față, în ciuda mul- 
lelor tentative de fraudă, autoritățile 
reușit să facă față acestor provocări 
fel încât să nu se creeze sentimentul 
aceste alegeri sunt fundamental afec- 
e de tentativa de fraudă practicată de 
ele partide politice. Cu alte cuvinte, 
opinia noastră, aceste alegeri nu sunt 
â mai mult, nici mai puțin decât toate 
lurile de alegeri din România de 
nă astăzi afectate de această tenta- 
ă, de această tentație de fraudă, a par
elor politice.

în schimb, ce este nou, și este al 
ilea punct din strategia Partidului So- 
1 Democrat, și permiteți-mi să citesc:

„Recomandări) «citesc din strate- 
PSD» ca în seara de 22 noiembrie 

se folosească exit-poll-urile pentru a 
:lanșa campania ofensivă pentru 

turul doi. Traian Băsescu și PD-L au 
fraudat alegerile”. Nu este un lucru 
nou, ne așteptam. Surpriza pe care PSD 
vroia să ne-o facă nu este o surpriză 
pentru că am mai trăit acest lucru la 
alegerile pentru Parlamentul european, 
și știți foarte bine, case de sondare a 
opiniei publice, apropiate PSD, au dat 
câștigător PSD în alegeri la nu mai 
puțin de 7 procente, rezultatul final al 
alegerilor demonstrând că Partidul De
mocrat Liberal a câștigat acele alegeri. 
Cu alte cuvinte, tentativa pe care PSD 
încearcă să o creeze ca o premisă de de
clanșare a unei potențiale campanii în 
turul doi este una periculoasă care nu 
face altceva decât să aducă atingere 
procesului final de numărare a vo
turilor, responsabil fiind de acest lucru 
Biroul Electoral Central.

Vrem să vă reconfirmăm faptul că, 
așa cum v-am obișnuit, Partidul Demo
crat Liberal face numărarea paralelă și 
așa cum v-am prezentat datele public, 
unde eroarea față de decizia finală a 
Biroului Electoral Central a fost de 0,02 
procente, absolut nesemnificativ, vom 
face și acest proces de numărare para
lelă și sperăm ca inclusiv înaintea au
torităților abilitate ale statului să vă 
prezentăm rezultatele finale. Dezavuăm 
public tentativa unor sondaje, unor case 
de sondare a opiniei publice, de a se 
ralia acestui demers al PSD, demers pe 
care îl pot justifica „în marja de 
eroare”, dar este un demers conștient pe 
care aceste case de sondare a opiniei 
publice îl fac. Cu alte cuvinte, Partidul 
Democrat Liberal a anticipat acest 
lucru și am încercat și încercăm să pre
venim un astfel de demers de dezinfor
mare a populației prin numărarea 
paralelă pe care o facem. Mai mult 

decât atât, n-am să intru în detaliile 
acestei strategii, colegii mei de la biroul 
de presă vă vor pune la dispoziție toate 
aceste materiale care parvin de la PSD 
ca să puteți singuri să luați la cunoștință 
faptul că PSD încearcă, dezinformând 
opinia publică, în momentul apariției 
exit-poll-urilor, să aibă un demers de 
inițiativă politică pentru ceea ce 
înseamnă turul doi.

în momentul apariției exit-poll- 
urilor să poată să aibă un demers de in
ițiativă politică pentru ceea ce 
înseamnă turul doi. în încheiere, aș vrea 
să spun că Partidul Democrat Liberal 
este convins de faptul că legitimitatea 
acestor alegeri va face ca în turul doi să 
intre cei mai bine plasați doi candidați 
și Sperăm că pe 6 decembrie România 
să aibă un președinte legitim care să 
poată să rezolve, constituțional, prob
lemele grave pe care România le are 
astăzi. Dacă aveți întrebări.

Ce garanție aveți că documentul 
în posesia căruia ați intrat provine intr- 
adevăr de la PSD și nu este decât o pre
supunere pe care o faceți la momentul 
acesta?

Adriean Videanu: E o întrebare 
foarte bună. Am aceeași garanție a 
garanțiilor pe care și dumneavoastră le 
aveți în calitate de reprezentanți ai mass 
mbdia, în momentul în care vă luați an
umite informații din sursele pe care le 
aveți. Sunt cel puțin la fel de credibile 
ca cele pe care le aveți dumneavoastră.

Să înțelegem că e un document pe 
surse, da?

Adriean Videanu: Nu pot să vă 
dau mai multe informații.

* Am înțeles. Spuneți și susțineți, 
într-un fel și indirect, și comunicați de
schis că PD-L nu a avut nicio tentativă 
de fraudare a acestor alegeri, da? Ce...

Adriean Videanu: Am să fiu 
foarte deschis aici și vreau să vă spun 
că, dacă au fost tentative pe plan local, 
condamnăm total aceste tentative. 
Vreau să vă spun că Partidul Democrat 
Liberal nu a avut niciodată și nu va 
avea niciodată o strategie, la nivelul 
conducerii partidului, în ideea de a 
încerca să fraudeze alegerile. Dacă au 
mai fost chestii punctuale, din exces de 
zel a unor colegi de-ai noștri, vreau să 
vă spun că la nivelul conducerii par
tidului dezavuăm total astfel de tenta
tive. După cum știți, și în istorie, în 
•momentul îș care au apărut astfel de 
suspiciuni Partidul Democrat Liberal a 
luat atitudini destul de ferme astfel 
încât acest fenomen să nu se es
caladeze.

Spuneți concret o măsură pe care, 
dacă cumva se demonstrează că cineva, 
de orice nivel, a avut-o în PD-L, o veți 
lua? Concret, ce veți face?

Adriean Videanu: Eu mi-aduc 
aminte că, în 2004, la alegerile parla
mentare au fost suspiciuni asupra unor 
colegi de-ai noștri, care au fost excluși 
din PDL în minutul doi.

Dacă poliția prinde pe cineva...?

Adriean Videanu: Autoritățile 
statului trebuie să-li facă datoria in
diferent de cine este și din ce formați
une politică face parte.

A luat cineva legătura, din PD-L, 
astăzi, cu candidatul pe care formați
unea dvs îl sprijină?

Adriean Videanu: Sincer, eu nu. 
Dat fiind faptul că domnul președinte 
Emil Boc a fost la Cluj, eu am fost aici, 
în București și am coordonat întreaga 
activitate a partidului. Vă pot confirma 
faptul că nu am luat legătura cu domnul 
președinte Traian Băsescu. Domnia sa 
este la sediul de campanie, conducerea 
partidului și-a făcut treaba pe ceea ce 
înseamnă coordonarea și conducerea 
partidului din punct de vedere al as
pectelor logistice de campanie.

Până în acest moment câte se
sizări a făcut PD-L?

Adriean Videanu; Aveam 318 în 
jurul orei 13:00, nu mai știu în momen
tul de față care este numărul sesizărilor, 
dar în urma discuțiilor cu președinții de 
organizații am constatat faptul că au
toritățile Ministerului Administrației și 
Internelor, Biroul Electoral Județean, 
Procuratura, acolo unde a fost sesizată, 
fiecare instituție și-a făcut datoria și 
este, din punctul nostru de vedere, un 
lucru îmbucurător că s-a acționat cu ra
piditate pentru preîntâmpinarea aces
tora. Dorința organizațiilor PD-L a fost 
aceea de a preîntâmpina tentativele de 
fraudă. Nu ne interesează ca cineva să 
fie acuzat, condamnat pentru ceea ce 
face, vrem să preîntâmpinăm, pentru că 
suntem convinși că oamenii care sunt 
tentați să facă astfel de lucruri, în naiv
itatea lor, sunt conduși de formațiuni 
politice - ca urmare a unor tentații care 
li se oferă. Vă mulțumim!
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ I EȘTI VĂ Dl REA ELION
și CINĂ FESTIVĂ IN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers
Pentru cazare 
tariful este de S0 run /pers/loc 
camera/ zi hoteliera

PA( HE r SERVICII REAEL1ON - larii cazare 
Include M ASA EES I l\ Ă DE REVELION 
și CINA EESTIV Ă LN 01.01.2010

PREȚ 200 roii / pers Antrenul este asigurai 
de oi chesh fi de muzică 

și soliști >ocoli.

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:
0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

I RI ( I Rl A ÎNSOUI AN 
VA I I MARCATĂ 
CU I A I RI AIOS

I ()( 1)1 ARI II l( II

SILVA> 
LE M KITE k
"Mace ;i nmicliibMd

tâmplarii Iii lima tripli draMcd
■ti cl isrsnrs ia ea» —

MtM Materna ie tai

HoteMd poate găzdui 54 de 
pertaane In IO apartartMme 
li 10 camere duble (cu doua 
paturi de o persoanei 
Restaurant cu m*Muri ateii 
din bucătăriei trddțlonale 
romdnerii |i IntcHUritonale 

Sala de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu vldeopreiecior 
0 Internat de mare vlieiâ
Pltcinâ acoperita tu o tuprftfeța 
de sobri. Ape este Incalaita 
la 30 do grada.
Sauna

Pescuit iportfe pe lacuri cu o 
Miprefetd totala de perie 
100.000 de metri pitrați pentru 
pateuri crap, somn U piau.

S.C.MLVA I.EMKTKXK.R.L.
wf C.'Mmindiu, *tr. 121D comuttu Htlrâu, 
td/fax: 6354/561021 /12, e-mttitt dilvtt^>»m«4rl.rti

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantități foarte mari

r
Telefoane: O254.264.O3H Web. wwwjIimu.-nnurcwlut.ro

0254 264.039 I i»mh olfn <• Mrnuamun-ufui.ro

nnurcwlut.ro
ufui.ro
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Poți și tu să ajuți o fetiță, ca mania ei să trăiască! Hi și tu unul din cei care fac 
& un cadou de Crăciun Mirelei! Vino !a „Balul I lenez” și oferă-i o șansă la viață!

Bal de caritate la Hunedoara
Pașii de vals, ținutele sclipi
toare și muzica de calitate ale 
seratelor vieneze vor fi pre
zinte în seara de 28 noiem
brie și în municipiul 
Hunedoara. Pentru prima 
oară în județ, la Hotelul 
Rusca vor răsuna ritmurile 
deosebite ale valsului caracte
ristic petrecerilor luxoase din 
Austria, iar organizatorii pro
mit să fie un eveniment de 
neuitat pentru participând și 
oaspeți
O

Balul este de fapt un eveniment 
caritabil organizat de firmele Exclusiv 
Event Company și Hotel Rusca din 
Hunedoara în parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie Hunedoara. Orga
nizatorii își propun strângerea de fon- 

Ti pentru sprijinirea unei tinere din 
. .anedoara care suferă de o boală 
gravă.

Mirela are nevoie 
de noi

Pentru ajutorarea Mirelei 
Baicoană, o. tânără hunedoreancă bol
navă de cancer, în cadrul primului “Bal 
Vienez”, pe lângă principalii organiza
tori s-au alăturat și Fundația Conexiuni, 

President Models Agency, Antena 1, 
Unu Tv, Deva Tv, ProTv Deva, Eveni
mentul Zilei, Adevărul,’Ziua, Jurnalul 
Național, România Liberă, Zile și 
Nopți, Mesagerul Hunedorean, Glasul 
Hunedoarei, Servus, Replica, Adevărul 
de Seară, Kiss FM, Magic FM, Big 
FM, Radio Color, Radio ZU, Pro FM, 
Balul va avea loc sâmbătă, 28 noiem
brie, la Hotel Rusca, din municipiul 
Hunedoara, începând cu ora 19°°. în 
cadrul evenimentului va fi vernisată o 
expoziție de pictură și artă fotografică. 
Punctul de atracție al programului va fi 
recitalul susținut de invitații speciali 
Ovidiu Komomik și Paula Seling pre
cum și desemnarea reprezentantelor 
României și Moldovei la concursul in
ternațional de modele “Best Model Of 
The World 2009”. Organizatorii au 
pregătit o licitație cu caracter caritabil, 
de obiecte donate de Cătălin Botezatu, 
Daniel Buzdugan, Mihai Bendeac, 
Mihai Morar, Paula Seling, Ovidiu Ko
momik și donații în bani.

O fetită de 5 ani 
așteaptă un cadou 
pentru viitor

Mirela Baicoană are 30 de ani și 
este suferindă de cancer, într-o formă 
agresivă. Starea ei de sănătate în con
tinuă degradare în ultimii patru ani și 
necesită o operație urgentă, într-o clin
ică din Viena. Din cauza costurilor 

foarte mari al intervențiilor chirurgicale 
anterioare și a tratamentului îndelungat, 
Mirela nu-și mai permite să plătească 
alte operații, să-și asigure medicația 
necesară și să-i asigure fiicei ei tot ce 
are nevoie.

“Mă simt tot mai rău! Fetița mea 
are doar 5 ani și nu vreau să o las sin
gură de acum. Vreau să fie un copil 
obișnuit, care să-și aibă alături mama 
cât mai mult timp. Spitalizarea în clin
ica vieneză mă costă peste 30.000 de 
euro. Iubesc viața și-mi iubesc copilul 
și sper să găsesc înțelegere, să pot 
aduna banii necesari pentru operație cât 
mai curând posibil”, a afirmat Mirela 
Baicoană.

Toți partieipanții la „Balul 
Vienez” vor beneficia de meniuri bo
gate și băuturi alese. Vor primi câte un 
DVD cu filmarea întregului eveniment, 
iar cei care doresc să rămână peste 
noapte la Hotelul Rusca vor beneficia 
de o reducere de 70% din prețul de 
cazare. Toate acestea sunt în prețul bile
tului, care este doar 300 lei pentru o 
persoană.

Poți și tu să ajuți o fetiță, ca mama 
ei să trăiască! Fii și tu unul din cei care 
fac un cadou de Crăciun Mirelei! Vino 
la „ Balul Vienez ” și oferă-i o șansă la 
viață!

Georgiana Giurgiu

prwnorttafc

A frați fâdtcri
Ovidiu Komomyik 

W paula Seling
- prezentări de moda

Best Model Of Romania 
& Rep. Moldova

. 20 de modele din cele două țâri, case de modă din 
Italia $1 România: Annette, Langellotti, Anna Blagini, 

Effect, Liza Panait și Elena Perseil

Expoziția Da Picturii Și Artâ Fotografici

eveniment prezentat de:
Daiana Anghel 

MlhaiFeler

Moment Caritabil 
licitație de obiecte în scop caritabil

r

Sâmbătă
28 Nov 2009 ora 19W
Hotel Rusca Hunedoara

Hviimti liberii

Numărul de locuri este limitat, 
pentru rezervări, vă rugăm accesați 
www.txclutivevtnt.ro sau 
sunați la numerele de telefon 
0733.068.978 șl 0254.717575 

eveniment organiza cu sprijinul:
Camera O>e Comerț Și 
Industrie Hunedoara

n
parteneri media: 

adev^rul U 

BSESfl 1 Mesagerul REPL)
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Shakira își dorește un copil
‘ declarat că își dorește un 

copil, dar se pare că Shakira 
nu mai are răbdare. Cântă
reața columbiană a mărturisit 
că este pregătită să își înteme
ieze o familie alături de iubitul 
ei, Antonio de la Rua, pentru 
că deja „ceasul biologic a înce
put să ticăie”.

„Sunt înnebunită să am un copil. 
Amândoi suntem. Mie mi-ar plăcea doi, 
iar Antonio vrea trei. Așa că, probabil, 
Vom face asta după noul meu album, 
care va ieși anul viitor. Nu cred că se va 
întâmpla mai devreme, pentru că 2010 
/oi avea concerte. De fapt, ceasul meu 
jiologic ticăie deja și nu știu cum să de- 
>criu. A devenit o nevoie fizică acum”, 
i declarat vedeta în vârstă de 32 de ani, 
ogodită de patru ani cu Rua, 36 de ani.

Shakira, care și-a întâlnit iubitul în 
rrmă cu nouă ani, într-un restaurant din 
Argentina, a. știut din prima că. el este 
desul. „în minutul în care am intrat, 1-

am văzut stând și m-am gândit: «Acest 
bărbat este pentru mine, este bărbatul 
vieții mele». Am continuat să mă hol
bez la el până când m-am dus să ÎI 
cunosc în acea noapte. Apoi mi-am 
urmat intuiția și totul a funcționat. Sin
cer, să îl întâlnesc în acea noapte a fost 
ca și cum aș fi câștigat la loterie”, a 
mărturisit diva.

Cu toate acestea, deși este logodită 
și și-a găsit jumătatea, Shakira nu in
tenționează să se căsătorească prea 
curând. Ea declara în urmă cu ceva 
timp: „Cred că este mult mai romantic 
să fii o iubită eternă. Suntem fericiți așa 
cum stau lucrurile. Relația noastră este 
puternică și stabilă”, a completat cân
tăreața.

New Moon are încasări record
Cel mai nou film din seria Twilight, New Moon, 

;e află pe primul loc în box office-ul nord-american. 
vlai mult, producția a obținut încasări care o plasează 
te locul al treilea în istoria Hollywood-ului în materie 
ie câștiguri pentru weekend-ul de lansare.Filmul a 
tbținut 141 de milioane de dolari în numai trei zile, 
leria Twilight, bazată de cărțile autoarei americane 
itephanie Meyer, descrie povestea de dragoste dintre 
in vampir și o muritoare.

Filmul a stârnit controverse în Italia, după ce a fost

criticat de Vatican. în opinia Bisericii Catolice, filmul 
prezintă "o serie de excese care au ca țintă publicul 
tânăr" și merge până la extreme pentru a obține succe
sul financiar.

Pe cel de-al doilea loc în box office-ul nord-amer
ican se află filmul "The Blind Side", cu Sandra Bullock, 
care a obtinut încasări de 34,5 milioane. Locul al treilea*
a fost ocupat de producția "2012", care a acumulat în
casări de 20,5 milioane de dolari.

Iulia Albu a scăpat de kilogramele 
acumulate la sarcină
Unele femei se bucură din plin de maternitate, atât de ve
nirea micuțului pe lume, cât și pentru recuperarea siluetei 
dinainte de naștere în timp record. Un astfel de exemplu 
este și Iulia Albu.

Soția designerului de încălțăminte Mihai Albu a reușit performanța 
de a scăpa de cele 15 kilograme acumulate la sarcină în doar două săp
tămâni, ajungând din nou la greutatea dinainte de sarcină, 50 de kilo
grame.

Cum a reușit performanța? Imediat după ce a devenit mămică, Iulia 
a uianat un program personalizat de remodelare corporală la centrul pe 
care îl conduce nașa ei de cununie, Mihaela Borcea. „Iulia nu a avut 
nevoie de prea multe tratamente, pentru că s-a îngrijit foarte bine pe tim
pul sarcinii. A venit la câteva ședințe de masaj, pentru circulația sângelui, 
împachetări pentru tonifiere și electrostimulare, iar în doar două săptămâni 
am reușit să scăpăm de toate kilogramele acumulate în timpul sarcinii”, a 

declarat Miha&la Borcea.
Acum, frumoasa Iulia 

se bucură de noul ei statut 
de mămică, dar și de faptul 
că sânii s-au mărit simțitor, 
acordându-le o atenție de
osebită. „La început nu am 
fost încântată că mi-au cres
cut sânii, însă acum m-am 
obișnuit. Folosesc tot felul 
de creme, recomandate de 
Mihaela, care m-au ajutat ca 
pielea să nu-și piardă din 
fermitate și elasticitate”, a 
completat vedeta. Cu sigu
ranță însă, Iulia Albu va fi 
mult timp invidiată de 
proaspetele mămici, care se 
luptă cu kilogramele în plus 
chiar și ani întregi.

http://www.txclutivevtnt.ro
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Ciocan a precizat că polițiști și angajați ai Autorității Rutiere Române au controlat 
15.265 de autovehicule, scopul principal al acțiunii fiind depistarea turismului electoral 
și a persoanelor suspecte de această infracțiune.

Petrom a redus prețul carburanților
Petrom a redus, ieri, prețul benzinei și al mo

torinei cu trei bani pe litru, ca urmare a evoluției 
cotațiilor internaționale la produsele petroliere, a 
anunțat compania.

Astfel, benzinele Premium fără plumb și Top 
Premium fără plumb 99+ costă 3,76 lei/litru, re
spectiv 4,13 lei/litru.

Noile prețuri ale sortimentelor OMV Carrera

95 și OMV Carrera 100 sunt 3,9 lei/litru și 4,53 
lei/litru.

în cazul motorinelor Top Euro Diesel 5 și Euro 
Diesel 5, noile prețuri sunt 3,71 lei/litru și 3,5* 
lei/litru.

Motorinele OMV Sprint Diesel și OMV Alpin 
Diesel costă 3,76 lei/litru, respectiv 4,04 lei/litru.

Economia românească va putea înregistra
o creștere de 1% în 2010
Economia românească ar putea 
înregistra o creștere de circa 1 % 
în ultimele două trimestre ale 
anului viitor, estimează directo
rul general al Coface pentru Ro
mânia și Bulgaria, Cristian 
Ionescu.
"Probabil vom vedea o creștere 
economică de circa l%în tri
mestrele trei și patru din 2010", 
a afirmat, ieri, Ionescu în cadrul 
conferinței "Zilele Biz ".

Investiții atractive

Pentru 2010, atât CNP, cât 
FMI prognozează o creștere

economiei de 0,5%. Viceguverna
torul BNR Cristian Popa a declarat, 
în 12 noiembrie, că avansul PIB ar 
putea ajunge la 1,5% anul viitor. 
Ionescu a arătat că, în cursul anului 
viitor, creditarea se va menține la un 
nivel insuficient, iar politica de fi
nanțare va fi în continuare restric
tivă, însă pe de altă parte și nevoile 
de capitalizare vor fi mai mici. To
todată, numărul insolvențelor va 
crește și în ultimul trimestru al aces
tui an, tendință care se va menține și 
în 2010.

De asemenea, șeful Coface es
timează că șomajul va consemna o 

și creștere, după alegeri urmând o re
structurare a sectorului public.a

Bilanțul alegerilor electorale
Comisarul Christian Ciocan, 
reprezentantul Ministerului 
Administrației și Internelor 
(MAI), a informat, ieri, că în 
ziua alegerilor s-au înregistrat 
la nivel național 1.327 dPinci
dente electorale, 106 infrac
țiuni, fiind totodată aplicate 
amenzi în valoare de peste 
188.000 de lei.

Ciocan a dat exemplu situația in
cidentelor electorale de la alegerile pen
tru europarlamentare, spunând că 
atunci s-au înregistrat 96 de infracțiuni. 
In ultimele 24 de ore, spune Ciocan, au 
fost aplicate 92 de contravenții, în val
oarea totală de 188.510 lei. în Galați au

Pe de altă parte, Ionescu a ex
plicat că această perioadă prezintă și 
oportunități de afaceri. "Este o pe
rioadă bună pentru cei care pot și își 
permit să achiziționeze competitori 
mai mici. Cei care au insistat și care 
încă insistă au șansa de a majora 
cota de piață", a spus Ionescu. El a 
menționat că investițiile sunt mai 
atractive în această perioadă întrucât 
valoarea activelor este mai-scăzută.

Și vești bune 
pentru 2010

La rândul său președintele PC 
Fun, Marius Ghenea, apreciază că

refluxul va continua și anul următor 
și nu se poate vorbi de o creștere 
generală a business-urilor. "Pe de 
altă parte există și o veste bună. în 
2009 contracția a fost atât de puter
nică, încât cei care au reușit să se re
structureze și să se ajusteze suficient 
să nu mai aibe probleme în 2010", a 
spus Ghenea. El a menționat că ex
istă multe companii "care își 
închipuie că s-au ajusta, dar nu au 
facut-o cum trebuie". Din acest 
punct de vedere, anul viitor ar putea 
exista un val mai mare de falimente, 
întrucât problemele nu au fost rezol
vate la timp.

Primul deces cauzat de gripa porcină
fost aplicate 11 sancțiuni, în Argeș și 
Buzău câte nouă. Suceava șase, iar în 
Cluj cinci. Cele mai multe incidente au 
avut loc în mediul urban, unde s-au ra
portat 669 de astfel de evenimente, în 
timp ce în mediul rural au fost 658.

Cele mai numeroase infracțiuni 
constau în vot multiplu (29) , oferirea 
de bunuri sau bani în scop electoral 
(17), ștampile deteriorate sau lipsă (10), 
verificarea exercitării de vot (5) și in
troducerea unui număr suplimenta de 
buletine de vot în urne (4). în ce 

privește situația pe județe, 
Ciocan a arătat că în București 
s-au înregistrat 159 de inci
dente, în Olt 110, Călărași 78, 
Argeș 82, Mureș 75, Buzău 
60. Ciocan a mai declarat că 
au fost verificate peste 15.000 
de autovehicule la nivel 
național în ziua alegerilor, prin 
cele 810 filtre din țară organi
zate cu ocazia scrutinului.

Ciocan a precizat că 
polițiști și angajați ai Au
torității Rutiere Române au 
controlat 15.265 de autove
hicule, scopul principal al acți
unii fiind depistarea turismului 
electoral și a persoanelor sus
pecte de această infracțiune.

Totodată, au fost aplicate 
și măsuri privind nereguli la 
regimul de circulație, a spus 
Ciocan. Datele privind per

soanele verificate vor fi transmise Au
torității Electorale Permanente, care va 
confrunta listele de domiciliu ale 
cetățenilor respectivi și cele speciale, 
urmând ca, dacă este cazul, procurorii 
să continuie cercetările.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Șiret a decedat la 
spitalul din lași, unde fusese internat pe 15 noiembrie, au 
precizat reprezentanții Ministerului Sănătății.

Pacientul era infectat cu virusul gripal pandemic 
AH INI, iar boala s-a agravat pe fondul unor complicații

cauzate de obezitate și diabet, a anunțat secretarul de stat, 
Adrian Streinu-Cercel. Acesta a mai precizat că membrii 
familiei bărbatului nu prezintă simptome de îmbolnăvirr 
cu gripă porcină.

Rețeaua de hipermarketuri PIC
este în insolvență de plată

Rețeaua de hipermarketuri PIC a intrat la cerere în 
insolvență, în data de 16 noiembrie, în cadrul procesului 
de restructurare, a anunțat ieri retailerul. "în contextul 
crizei economice generale cu care se confruntă în 
prezent toți jucătorii din economia românească, rețeaua 
de hipermarketuri PIC a intrat la cerere în insolvență în 
data de 16 noiembrie", după cum se arată într-un comu
nicat.

în urma aplicării procedurilor de restructurare, 
scăderea vânzărilor a continuat, crescând astfel datoriile 
față de creditori, motiv pentru care acționariatul PIC a 
decis intrarea în insolvență la cerere.

Se suspendă acțiunile 
pentru creanțe

"Cele mai mari datorii sunt către furnizori. PIC a 
luat această hotărâre din cauza scăderii cererii pe piața
internă și a reducerii vânzărilor cu 30% în acest an, dar și din cauza presiunilor din partea creditorilor", a afirmat Claudia 
Rusu, directorul de marketing al companiei PIC, controlată de frații Ilie și Cornel Penescu.

De la data deschiderii procedurii insolvenței se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea 
creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale. "în prezent, echipa de management PIC face eforturi pentru a găsi cele 
mai bune soluții pentru reorganizare, pe baza reluării activității de aprovizionare și a vânzării parțiale de active în vederea 
redresării companiei", se mai arată în comunicat.

Rețeaua de magazine PIC*iumăra cinci unități în Pitești, Craiova, Brăila, Oradea și Călărași. în urma procesului de 
restructurare, acționariatul a decis închiderea a trei unități, respectiv cele din Brăila, Oradea și Călărași.
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Teama de gripă a redus numărul credincioșilor în cursul micului pelerinaj, numit Omra, 
din timpul ramadanului, în august și septembrie, însă impactul ei pare limitat 
în ceea ce privește Hajj-ul.

Un belgian diagnosticat greșit a zăcut jumătate 
din viață într-un pat

Jn belgian și-a petrecut jumătate din viață ză
când într-un pat, după ce medicii l-au diagnos- 
icat greșit. Deși doctorii credeau că este în 
■omă, omul era conștient, însă nu se putea 
nișca și vorbi.

Rom Houbens a paralizat complet în urma unui accident 
e mașină petrecut în anul 1983. El a fost diagnosticat corect 
1 urmă cu trei ani, când activitatea cerebrală i-a fost moni- 
rrizată cu ajutorul unui aparat. Rezultatele testelor au fost 
ocante: creierul belgianului funcționa normal.

în urma unei terapii intensive, bărbatul de 46 de ani este 

acum capabil să scrie diferite mesaje pe computer și să 
citească. "Am fost martorul propriei mele suferințe. Doctorii 
și asistentele au încercat să vorbească cu mine, dar în cele 
din urmă și-au pierdut speranța și au renunțat", povestește 
bărbatul. "Frustrarea pe care am simțit-o nu poate fi descrisă. 
Nu voi uita niciodată ziua în care au descoperit ce este, într- 
adevăr, în neregulă cu mine. A fost ziua în care m-am născut 
pentru a doua oară", a adăugat belgianul.

Oamenii de știință de la Spitalul Universitar din Liege 
sunt cei care au descoperit că creierul belgianului funcționa 
normal. Ei încearcă acum să descopere și alte cazuri 
asemănătoare de diagnosticare greșită.

Hamas oprește atacurile asupra Israelului
Hamas a anunțat că va în
gheța atacurile cu rachete asu
pra sudului Israelului, după ce 
avioane israeliene au bombar
dat Fâșia Gaza. Grupul care 
conduce enclava din 2007, a 
precizat că a ajuns la un acord 
cu alte grupuri militante că pe 
viitor vor trage cu rachete doar 
că răspuns la atacurile ae
riene. Acordul este menit a 
"menține unit frontul intern și 
interesul național suprem al 
poporului palestinian ", a pre
cizat un purtător de cuvânt al 
Hamas.

Israel a lansat în urmă cu un an o 
ofensivă militară contra Gaza, în urma 
căreia au murit 1.400 de palestinieni. 
Scopul operațiunii era tocmai de a pune 
capăt atacului de rachete. Deși acestea 
au scăzut semnificativ, ele nu au fost 
oprite total.

Acord istoric între 
Israel și Hamas?

Anunțul de duminică ar putea fi 
un răspuns la relatările că Israel este 
aproape de a ajunge la un acord cu 
Hamas pentru eliberarea unui soldat iș- 
raelian capturat în urmă cu trei ani. Se 
crede că Gilad Shalit va fi schimbat cu 

sute de militanți palestinieni reținuți în 
închisori israeliene. în Cisiordania, ofi
cialii Fatah au chemat la proteste 
pașnice în preajma coloniilor evreiești.

Liderul palestinian Mahmoud 
Abbas a declarat că demonstrațiile ar 
trebui modelate după cele care au vizat 
construirea unei bariere de securitate în 
interiorul Cisiordaniei. "Poporul trebuie 
să lupte să înlăture ocupația", declara 
Abbas pentru BBC. Totuși, el a exclus 
o repetare a luptei armate dusă de 
palestinieni în 2000. Seria de atacuri 
sinucigați și atacuri armate întâmplă
toare în Israel, sau atacarea coloniilor 
evreiești, au condus Israel să reocupe 
z_.ie palestiniene autonome din interi
orul Cisiordaniei și construcția unei 
bariere.

Iranul pregătește apărarea 
în caz de conflict

Pelerinii la Mecca și Medina
Un comandant al Gărzilor

sfidează gripa porcină
Revoluționare din Iran a 
anunțat, duminică, că for
țele aeriene vor "anihila " 
avioanele israeliene dacă 
atacă republica islamică, 
subliniind că acestea au în
ceput exerciții militare pen
tru a se pregăti în vederea 
unui conflict.

Manevrele sunt menite a ex
ersa răspunsul la atacuri simulate la 
centrele nucleare. "Avioanele is
raeliene F-15 și F-16 vor fi prinse 
de forțele noastre de apărare aeriene

și vor fi anihilate", arăta Amir Aii Hajizadeh, care conduce divizia aeriană a
Gărzilor Revoluționare. "Chiar dacă avioanele lor scapă, vor fi distruse de dis
tructivele noastre rachete înainte de a ateriza la baza de unde au plecat".

Miza: uraniul îmbogățit

Manevrele militare au fost anunțate și de generalul Ahmad Mighani, șeful 
forțelor aeriene ale armatei, care a precizat că principalul scop este să zădăr- 
îicească amenințările aeriene asupra unităților nucleare ale Iranului - de la re
cunoaștere la atacul propriu-zis - în fața unui dușman imaginar. "Din cauza 
imenințărilor contra unităților nucleare este datoria noastră să apărăm unitățile 
laționale vitale, iar aceste manevre acoperă Bushehr, Fars, Isfahan, Teheran 
>i provinciile occidentale", declara Mighani.

Centrala nucleară iraniană încă neoperațională este în Bushehr, în timp 
ce fabricile de îmbogățire a uraniului sunt în Isfahan și lângă Teheran. Occi- 
ientul acuză că îmbogățirea uraniului ascunde planuri de a fabrica arme nu
cleare, deși Teheran insistă că are scopuri pur civile. ■

Washington și Israel nu au exclus niciodată loviturile contra unităților 
îucleare. Pe de altă parte, republica islamică a precizat că va lovi Israel și in- 
eresele americane din regiune dacă este atacată.

Sfidând pandemia de gripă 
H1N1 și posibile manifestații 
ale pelerinilor iranieni, mai 
mult de 2,5 milioane de musul
mani se pregătesc să meargă 
în pelerinaj la Mecca și Me
dina.

Sub supravegherea a peste 
100.000 de polițiști și 20.000 de mem
bri ai serviciilor medicale, cel mai mare 
pelerinaj din lume va culmina pe 26 
noiembrie cu o adunare a credincioșilor 
pe muntele Arafat de lângă Mecca. în 
pofida eforturilor autorităților saudite 
de a reduce riscurile de contaminare, 
primele decese în rândul pelerinilor 
provocate de gripa H1N1 au fost 
anunțate.

Teama de gripă...

Autoritățile regatului saudit, unde 
70 de persoane au murit și 7.000 au fost 
contaminate, în afară de pelerini, le-au 
recomandat acestora din urmă să se 
vaccineze și să respecte măsurile de 
prevenire. Camere termice au fost in
stalate în aeroporturi și în portul Jeddah 
de la Marea Roșie. Sute de paturi au 
fost adăugate în spitalele din apropierea 
locurilor sfinte și 1,5 milioane de doze 
de Tamiflu au fost stocate. Teama de 
gripă a redus numărul credincioșilor în 
cursul micului pelerinaj, numitOmra, 
din timpul ramadanului, în august și 

septembrie, însă impactul ei pare limi
tat în ceea ce privește Hajj-ul. Puțini 
credincioși poartă măști de protecție.

... și de violențe 
politice

Autoritățile se tem și că cei 65.000 
de pelerini iranieni vor organiza 
tradiționala lor manifestație antiameri- 
cană vineri. Liderii saudiți au avertizat 
în legătură cu orice manifestație 
politică în timpul pelerinajului, ca cea 

a pelerinilor iranieni din 1987 care a 
dus la ciocniri soldate cu peste 400 de 
morți.

Oficialii nu exclud nicio 
amenințare din partea al-Qaida după 
atentatul eșuat revendicat de această 
rețea împotriva șefului luptei antiteror- 
ism, prințul Mohammed ben Nayef, în 
august. Acest pelerinaj are loc la 30 de 
ani după ce mai multi extremiști musul
mani s-au baricadat în marea moschee 
din Mecca și forțele de ordine au avut 
nevoie de două săptămâni pentru a-i 
scoate de acolo.
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c£> Integrante
Rebus

US Onen 2009... Dicționar: Ada, Apari, KMki, Bej, Cea.

QQQ

Cutii cu 
miere

A se 
încurca

Curat 
Capre! 

Aparate cu 
discuri

A se 
înnemuri 

Fără 
lipsuri

Evolu, 
în doi

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Bărbierit

Moral

Rumegători

Divinitate 
rustică

Pantaloni 
rustici

Ore de 
zbor!

Un polițist interpelează un individ 
beat turtă care încearcă să se 
urce la volanul mașinii sale: 

- Chiar intenționezi să șofezi în J 1
halul ăsta?

- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în 
stare............................

Europa! 
Perioadă 
de timp

Dopări 
Fără 

replică 
j Bătrân

Vârf

Arab

Zone Cam
pioniStârnește 

râsul

Dicționar: Maur, Efă, înrudi, Rebo.

Arta de 
a vorbi

Fricos
Icre 

negre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5 E
6 A
7

8

9

10

Țepe! 
Deschide 
apetitul!

Măsură 
pentru 
cereale 
Aspru

Festă!

Scor 
mediu! 
Balsam 
prețios

Raluca 
Oancea

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AERA, ÂLEATORICE, AMI, ANTET, AȚĂ, 

BUCI, COLAC, DOM, ERBIVOR, ERE, 
EROU, ETERNITATE, HELIANTINĂ, 

HIDROTIPIE, IA, IATĂ, IRITE, IT, ITAL, 
IȚE, IȚI, IU, LIMITE, NAȚIE, NECESAR, 
omăt’ OT, PLISEU, RĂRITE, RUINATĂ, 

RULAT, TA, TĂVALĂ, TE, TIRANȚI, 
TRECE.

Petru ARDELEAN - ARADLucrare 
agricolă

Golie

Anda 
Vladuț 
Dânsa

Crez
Joc cu 
figuri

în fire! 
Cult, 

religie

Intrare

Graba 
Servite 
la tavă!

Făt 
Frumos

Nichel
Negație

Viorel Naghi - Vladimirescu

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

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

6 9 1
7 2 5 1 6 8 9 4
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Glasul publicitate
■=> Tel. O771.677.031, O730.549.659

Mică publicitate
Vând apartament cu trei camere, la 

parter, recondiționat, în stare impecabilă, 
cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare 
(la casă), ocupabil imediat (cu actele por
nite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, 
situat în zona B a Devei, S- 80 mp, plus 

'garaj și curte comună. Rog seriozitate.
Preț 45.000 euro, negociabil.
Telefon: 0743.011.772.

Societate comercială angajează oper
ator casă de amanet și contabil, salariu 
atractiv, informații suplimentare la sediul 
societății din Deva, Str. George Enescu, bl. 
2, sc. C, ap. 22 și la telefon 0254.234.448.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 
Jci, an fabricație 2001, break, culoare 
roșie, 150.000 km, full option, taxe la zi, 
preț 4.500 euro, negociabil.

Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Cumpăr aparate optice vechi din 
'«lamă, Teodolite, microscoape, lunete, ni
vele și busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsă
torie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m 
înălțime. Telefon 0733.018.302.

Numai sâmbăta și duminica.

Vând minibus Volkswagen, 8*1 diesel,an de 
fabricație 1990, stare bună, sunt persoană fizică. 
Preț 2000 euro. Tel. 0728.308.583.

Vând apartament din cărămidă, 3 camere, 
parter (la casă), contorizat și pavat în totalitate, 
semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, 
parchet laminat, anifonat, tavan fals modern,cu 
"ooturi, zugrăvit de calitate, ușă metalică), cu in- 
. are din curte comună, zonă deosebit de lin

iștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică.
Preț 40.000 de euro, negociabil. Ofer și rog 

seriozitate.
Tel. 0743.011.772.

închiriez urgent spațiu comercial, 
2.500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile 

și dotările necesare. 
Tel. 0745.595.045.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 

de fabrică 17.50 lei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de 

cărămidă, contorizat în totalitate, 
localitatea Simeria.
Preț 80.000 lei. 

Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 
4, opțiuni: ABS, A/C, 4, airbag, radio/cd, 

servodirectie,
70.000 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil. 
Telefon: 0723.893.599 

între orele 11:00 și 20:00.
Ofer și rog seriozitate.

Vând două pompe ae injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil.

Informații la telefon 0753.200.853.

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36 și 39.
Preț între 10 și 30 lei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea 
muncii, inspector protecția muncii, cadru tehnic 
PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 

307/2006 (evaluări, fișe, documentații, instruc
taje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Umilea Zannduhii ISO
(Ieșirea %pre Simeria, lângă Vnlvn)

SPĂLĂTORIE AUTO
Clicnții fideli primesc, 

pe bază dc bon. 
I-A 7 SPĂ1 ÂRI 

l UNA GRATIS

Facem contracte 
pentru firme cu 
Deducere

DE 20%

ANGAJÂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 ROM net
- carte de muncă

Prestăm scrvicl curățenie 
“ persoane fizice 
* persone jurltlce

lVogram de funcționare:
Zilnic Q7.Î0-20.Î0
Duminica: 09.0IM5.00

Telefon: «761 - 973.940

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 Iei
6 luni - 56 lei

12 luni -108 Iei

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă 

gratuit la alegere: spațiu publicitar alb-negru, di
mensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică publici
tate;

- pentru 5 abonamente pe 12 Juni se oferă 
gratuit spațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 
anunțuri de mică publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă 
gratuit spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 
anunțuri de mică publicitate (spațiul publicitar 
este alocat în funcție de solicitările beneficiaru
lui).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel 0771.677.031, 0730.549.659.

Vând-schimb Skoda Octavia Ambiente 
break,albă 1,9 TDI, an fabricație 2003, 118
000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar.

Preț 8000 euro, negociabil. Tel. 0720.880.751; 
0254.260.909

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei 
. 6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.
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(text maxim 50 de cuvinte) t
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C.I. seria............... nr.........................................................................
Eliberat de..........................................................................................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.



Oficialitățile din Jamaica au decis să-l onoreze pe triplul campion olimpic l suin Hoit 
prin denumirea unei autostrăzi cu numele sprinterului, șoseaua în cauză fiind 
chiar cea pe care sportivul jamaican a suferit un accident rutier în urmă cu câteva luni.

Sport
Marți, 24 noiembrie 2009

Usain Bolt și Sanya Richards, atleții anului 2009
Jamaicanul Usain Bolt, triplu medaliat cu aur la 

Campionatele Mondiale de la Berlin, și americanca Sanya 
Richards, câștigătoare în proba de 400 de metri, au fost 
desemnații atleții anului 2009 de către Fundația Inter
națională de Atletism, duminică, la Monte Carlo. Bolt, în 
vârstă de 23 de ani, și Richards, în vârstă de 24 de ani, au 
mai fost laureați în 2008, respectiv 2006.

Oficialitățile din Jamaica au decis să-1 onoreze pe

triplul campion olimpic Usain Bolt prin denumirea unei 
autostrăzi cu numele sprinterului, șoseaua în cauză fiind 
chiar cea pe care sportivul jamaican a suferit un accident 
rutier în urmă cu câteva luni. Premierul jamaican, Bruce 
Golding, a declarat, marți, în Parlament că "Austostrada 
2000" se va numi "Autostrada Usain Bolt". Respectivul 
drum leagă capitala Kingston, spre est, de orașul Montego 
Bay.

Voina: Cel mai important este că nu avem accidentări
Antrenorul echipei naționale de handbal feminin a 

României, Radu Voina, a declarat că după Cupa Mobelrin- 
gen, unde tricolorele au obținut două înfrângeri și o victorie, 
cel mai important este faptul că nu sunt accidentări în lot.

"Cred că după acest ultim test internațional înaintea 
Campionatului Mondial trebuie să reținem partea bună a lu
crurilor. Am avut trei meciuri puternice, cu Rusia, Norvegia 
și Croația. Cu Rusia este de apreciat că am reușit să revenim 
de la minus nouă goluri, chiar dacă nu am învins, iar cu 
Norvegia este pozitiv faptul că am confirmat un joc omogen, 
chiar dacă nu am obținut victoria. Au fost și momente grele 
în evoluțiile noastre, culmea că la ultimul meci, cu Croația, 
pe care l-am câștigat. Și-a spus cuvântul oboseala, angaja
mentul cu care s-a jucat, dar pentru mine cel mai important 
este că nu am avut accidentări înaintea plecării la Campi
onatul Mondial", a spus Voina.

Programul meciurilor echipei naționale 
a României, în grupa preliminară C 
la Campionatul Mondial, este următorul:

Sâmbătă, 5 decembrie, ora 11.15 (ora României): 
România - Chile
Duminică, 6 decembrie, ora 15.15: Japonia - România 
Luni, 7 decembrie, ora 15.15: România - Ungaria 
Miercuri, 9 decembrie, ora 15.15: România - Tunisia 
Joi, 10 decembrie, ora 13.15: România - Norvegia.

Delegația României va pleca spre China în 28 noiembrie

Federer l-a învins
pe Verdasco la Masters

Tenismanul elvețian Roger Federer. cap de serie numărul unu. 
l-a învins. duminică, cu scorul de 4-6. 7-5. 6-1. pe spaniolul Fer
nando Verdascu. al șaptelea favorit al competiției. în grupa A din

cadrul Mastersului 
de la Londra.

în celălalt meci 
al grupei, britanicul 
Andy Murray. cap 
de serie numărul, a 
trecut, eu scorul de 
6-3. 3-6. 6-2. de ar
gentinianul Juan 
Martin Del Potro. al 
cincilea favorit al 
competiției.

Liga 3, seria 5

Etapa 16, rezultate:
Jiul Rovinari - Mama Mia Becicherecu Mic 0-0
ACU Arad - Pandurii II Târgu Jiu 1 - 1
FC Școlar Reșița - Național Sebiș 2 0
FC Timișoara 11 - Minerul Mehedinți 3-0
ACS Recaș - Marmosim Simeria 0-1
Unirea Sânnicolau Mare - Millenium Giarmata 0 - 1
Retezatul Hațeg - Gloria Arad 3-2
CS Ineu a stat deoarece Viitorul Sânandrei s-a retras.
Muncitorul Reșița a stat deoarece Progresul Gătaia s-a retras.

Clasament:

Liga a IV-a Hunedoara
Etapa 14, rezultate:
Minerul Aninoasa Minerul Teliuc 3-0
Inter Petrila - CS Vulcan 1 - 1
Aurul Brad - Aurul Certej 5-4
Gloria Geoagiu - Mureșul Brănișca 1 - 1
Minerul Uricani - Metalul Crișcior 3-0
FC Hunedoara Victoria Călan 4 - 1
Agrocompany Băcia - Zarandul Crișcior 3-2
Dacicus Orăștie - - Universitatea Petroșani 6-2
Notă: Jocul Metalul Crișcior - Gloria Geoagiu a fost omolo 
gat cu 3 - 0 pentru Gloria Geoagiu.

Clasament:

1. ACS Recaș 14 9 2 3 20-8 29
2. Minerul Mehedinți 14 8 4 2 26-13 28
3. Marmosim Simeria 14 7 6 1 22-12 27
4. Pandurii II Târgu Ji u 14 7 5 2 21 - 11 26
5. ACU Arad 14 7 5 2 15-7 26
6. Național Sebiș 14 8 1 5 26- 19 25
7. Timișoara II 15 6 4 5 18-16 22
8. Jiul Rovinari 14 5 6 3 17-13 21
9. CS Ineu 14 6 2 6 18-21 20
10. Millenium Giarmata 15 5 3 7 19-24 18
11. Școlar Reșița 14 5 2 7 12-12 17
12. Becicherecu Mic 14 4 3 7 18-19 15
13. Muncitorul Reșița 14 4 1 9 17-33 13
14. Gloria Arad 14 4 0 10 15-30 12
15. Unirea Sânnicolau 14 2 5 7 14-17 11
16. Retezatul Hațeg 14 1 1 12 8-31 4

1. FC Hunedoara 14 10 4 0 31-7 34
2. Aurul Brad 14 10 1 3 23-17 31
3. Minerul Uricani 14 9 2 3 29-16 2‘
4. Dacicus Orăștie 14 9 0 5 47-27 27
5. CS Vulcan 14 6 6 2 24-14 24
6. Minerul Aninoasa 14 6 4 4 21 - 16 22
7. Victoria Călan 14 6 2 6 24-26 20
8. Zarandul Crișcior 13 4 5 4 23-17 17
9. Inter Petrila 14 5 2 7 21-24 17
10. Agrocompany Băcia 14 5 1 8 26-29 16
11. Minerul Teliuc 14 4 4 6 12-27 16
12. Gloria Geoagiu 13 3 3 7 14-22 12
13. Aurul Certej 14 3 2 9 30-32 11
14. Mureșul Brănișca 14 2 4 8 17-38 10
15. Univ. Petroșani 14 3 1 10 15-37 10
16. Metalul Crișcior 14 3 5 6 12-20 8
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pentru nunti- botezuri seu alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat
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