
cMiștocăreală
la urne Q

Cetățeanul de la bloc taie porci
„de mare porc” Q pag. 4

Tăierea porcului în preajma Crăciunului consti
tuie un obicei care datează de sute de ani în satele 
românești și care a fost adaptat în oraȘe odată cu ur
banizarea forțată făcută de comuniști.

în prag de sărbători dascălii
sunt cu buzunarele goale pag. 5

Emil Boc anunța luni seara, pe un post de televiziune 
că profesorii vor primi începând de ieri câte (aproximativ) 
130 de lei, pe bază de decont. Ieri, profesorii din județul 
Hunedoara ar fi trebuit să primească deja această sumă de 
bani. N-a fost să fie...

Curs Valutar
El R - Euro: 4.2513
l SD - Dolarul american: 2.9238
GRP - Lira sterlină: 4.7469
X'Al - Gramul de aur: 104 "r572

Sursa: RXR

Iarna a venit iar prin surprindere 
în luna decembrie

► pag-3

Din cuprins

O Catherine Zeta-Jones
a străldcit la debutul 
pe Broadway A pag^ 7

Numai coșarul autorizat
poartă noroc Q Pag- 4

Sfânta și făcătoarea de minuni 
Teofana, împărăteasă, 
care a fost soția preaînțeleptului 
împărat Leon

Comercializarea pocnitorilor 
poate fl infracțiune

O dată cu venirea sezonului sărbătorilor de
iarnă, o nouă problemă revine în atenția polițiș
tilor și anume cea a comercializării ilegale a 
obiectelor artizanale, adică a petardelor și a poc
nitorilor, dar și a comercializării ilegale a brazilor
pentru Crăciun.

Pag-4

Editorial
de Bogdan Barbu

Noul regim 
imperial (II)

Spuneam ieri că deținătorii pute
rii financiare în România de azi au 
ca țintă aducerea sub influența lor a 
tuturor instituțiilor Statului. Nici 
măcar nu c nimic nou sau original în 
asta; de când s-a inventat Statul ca 
atare, fiecare clasă socială sau indi
vid mai ambițios a încercat să își 
aloce o bucată cât mai consistentă 

din Putere - cei mai lacomi, chiar pe 
toată... Tentația e uriașă și scopul 
spre care se tinde e absolut firesc, 
într-un fel care ține de natura umană, 
dacă nu de altceva.

Unul dintre lucrurile care nu 
sunt deloc în regulă în România 
post-decembristă l-am auzit enunțat 
foarte des, din gura unor oameni cât 
se poate de deosebiți unul de celă
lalt. Pe scurt, așa-zisa „privatizare” 
care s-a făcut după Revoluție a fost 
un jaf deliberat organizat la scară 
mare; indivizi care au avut de-a face 
mai pe aproape sau mai pe departe 
cu structurile puterii comuniste au 
acaparat, cu protecția foștilor colegi 
de partid, toate intreprinderile profi
tabile, toate afacerile rentabile, într- 
un cuvânt tot ceea ce putea aduce un 

câștig. Toate fabricile și uzinele so
cialiste s-au transformat în societăți 
pe acțiuni, iar unde era o S.A. mare, 
hop și S.R.L.-ul - căpușă pe lângă 
ca... Nu-i vorbă, afacerea era profi
tabilă nu numai pentru „căpușari”, ci 
și pentru cei care le țineau spatele, 
pe principiul românesc că- o mână 
spală pe alta. în fond, până și Cali
gula și Nero au avut nevoie de oa
meni cu bani care să le susțină 
regimurile puterii personale, dară
mite niște amărâți de politicieni 
ajunși pe malul Dâmboviței prin co
tizările pe listele unui partid sau al
tuia...

Următorul pas pe care, logic, 1- 
au făcut omuleții cu buzunarele 
pline a fost să nu se mai complice să 
își pună „liberții” lor să facă în Par

lament legi care să îi ajute să fure, 
pentru că au observat că decât să 
cumperi sau, mai mult, să inventezi 
un parlamentar e mult mai ieftin să 
îți închiriezi unul din când în când, 
la nevoie. Cu alte cuvinte, e mai ren
tabil să ai la dispoziția ta instituția în 
sine, nu omul ca atare, de care nu 
ești sigur că nu se mai și schimbă, 
după cum bate vântul Puterii...

Vârful aisbergului a fost propu
nerea ca Președintele României să 
fie ales de către Parlament, nu de 
către popor. Ar fi fost ultima lovitură 
pentru preluarea puterii de către „fi
nanciari” - cei care se vor a fi noua 
putere imperială într-un stat care, 
din fericire, conține o majoritate de 
oameni care nu dorește așa ceva.
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

► PROGNOZA METEO
f \

ZIUA
Borș
cu penșoare 
de dovlecei

Ingrediente:
2-3 morcovi, 2 ardei, 1 

roșie, 1 ceașcă orez, 1 cană 
borș.
Mod de preparare:

Cureți morcovii, ardeii, 
ceapa și roșia, dai apoi pe 
râzătoare morcovii și tai mărunt 
ceapa și ardeii. Le pui la fiert cu 
orezul spălat și scurs în apă cu 
sare. Cât timp fierb legumele, 
pregătești perișoarele: cureți 
dovleceii, îi dai pe răzătoarea 
cu ochiuri mari, îi presari cu 
sare și îi lași să se scurgă într-o 
strecurătoare. Cureți și ceapa, o 
tai mărunt și o amesteci cu 
dovleceii presați bine, brânza 
de vaci, grișul, mărarul tocat și 
ouăle bătute. După ce au fiert 
legumele adaugi roșia dătă pe 
râzătoare și după 5 minute 
borșul fiert separat. Faci focul 
mic și adaugi apoi pe rând 
perișoarele de dovlecei și 
brânză. Le fierbi 10-15 minute 
și la final potrivești de sare și 
piper și presari verdeața tocată.

Timp de preparare: 1 h
Complexitate: redusă

Am sarea
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hune
doara

► DN 7 Simeria - Spini

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu

► DN7 Mintia - Vețel

► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► Uricani pe DN 66A

z

k.

MIN MAX

Deva: -1 -2

Petroșani: -2 -3'

Hunedoara: -1 -2

Hațeg: -1 -3

Brad: -1 -2

Orăștie: -1 -2

► HOROSCOP
încearcă să te abții de la cheltuielile pe care ai chef să le faci, 

deși îți va fi foarte greu. Ascultă sfaturile partenerului de viață și 
fii cumpătat. In caz contrar, surprize neplăcute vor apărea la ori
zont. Este o zi în care te simți nervos și obosit.

Lași să pătrundă problemele de la serviciu în relația de cuplu. 
Trebuie să înveți să valorifici ceea ce ai și să desparți clar viața 
profesională de cea personală. în timpul tău liber lasă munca de
oparte și acordă mai multă atenție partenerului.

în dragoste există unele neînțelegeri care pentru nativi pot de
veni extrem de grave. Lucrurile pe care se bazau se dovedesc nesi
gure. Dacă vrei să faci niște investiții financiare, este bine să 
consulți un specialist.

Intri într-o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar. 
Unii dintre voi vor avea niște creșteri de venituri destul de impor
tante. Nativii cu o imaginație bogată și idei originale au acum 
șansa să culeagă roadele muncii lor.

Simți nevoia de lucruri concrete pe plan profesional. Evită pro
iectele care prezintă riscuri sau care par să se clatine. Acasă nu te 
simți susținut de partenerul de viață, iar copiii nu par să te înțe
leagă. Totuși, azi te înțelegi foarte bine cu prietenii și alte persoane 
apropiate, ceea ce te ajută să-ți recâștigi echilibrul.

Pentru a obține rezultatele dorite la locul de muncă, trebuie să 
dai dovadă de răbdare și să faci eforturile necesare. Ocaziile nu 
vor apărea din senin, trebuie să le provoci, prin muncă și perseve
rență, chiar și in timpul tău liber. Cu toate acestea, poți fi sigur că 
ceea ce construiești are o bază solidă, iar acest lucru va sfârși prin 
consolidarea propriei poziții.

Bancurile zilei
© © ©

Care este diferența între o blondă 
și un tomberon? Măcar tomberonul e 
scos o dată pe săptămână...

© © © ‘

Cum se numesc circuitele unui 
calculator aruncat pe geam? Dezinte
grate...

© © ©

De ce este un computer mai pre
ferabil unei femei?

1. este întotdeauna acolo;
2. orice îi cumperi vei folosi tu;
3. nu se supără dacă îl neglijezi;
4. nu este o problemă deosebită 

dacă prietenii îți fososesc calculato
rul;

5. este ușor de aprins.
© © ©

De la ce vine acronimul LOTUS?

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -3 -4

Petroșani: -3 -5

Hunedoara: -3 -4

Hațeg: -3 -4

Brad: -2 -3

Orăștie: -3 -4
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încearcă să găsești o soluție originală pentru problemele care se 
pun. Este necesară poate și o evaluare a situației. Ține cont de pă
rerile colaboratorilor. în relațiile cu ceilalți dai dovadă de multă 
căldură și afecțiune, pentru că te simți tu însuți foarte bine. începi

Ești adâncit în proiectele tale și nu mai vezi manevrele răută
cioase ale celor din jur. Trebuie să fii mai atent la ceea ce se pe
trece lângă tine. Acasă evită să fii susceptibil, pentru că riști să 
rănești pe cineva, fără să merite cu adevărat un astfel de trata

Nativii trăiesc o poveste de dragoste care începe cu o simplă 
prietenie. Ambianța astrală aduce stabilitate în cuplu. Este bine să 
ai mai multă grijă de sănătate, pentru că te paște o răceală. Dacă 
te poți trata cu medicina naturistă, ar fi mai bine decât să iei tot 
felul de medicamente.

Există la nivel profesional câteva lucruri pe care nu reușești să ' 
înțelegi. In timp, situația va deveni mai clară. In anturaj se întâm
plă unele evenimente neplăcute, însă tu vei fi la adăpost de sur
prize de acest gen.

în relația de cuplu încep să se amestece banii cu dragostea. 
Acest lucru nu este neapărat ceva bun pentru tine. Este în interesul 
tău să trasezi o linie între cele două. Ai inițiative profesionale în
drăznețe. Vei fi capabil să închei o afacere îif. această săptămână.

să percepi lucrurile din prisme diferite.

ment.

Dacă ai tendința să fii mai cheltuitor decât de obicei, ar fi bine 
să începi să-ți faci socotelile. Totul merge bine acasă, te înțelegi cu 
familia și ai un sentiment de împlinire. Dacă apar neînțelegeri, re- 
zolvă-le repede, ca să nu se agraveze.

Let Only The Users Suffer.
© © ©

Dacă constructorii ar înălța clădi
rile în același fel în care programato
rii își concep programele, atunci 
prima ciocănitoare care s-ar ivi ar dis
truge civilizația.

© © ©

Se spune că dacă bagi CD-ul de la 
Windows 98 în unitate și faci în așa

fel încît să se învârtă în sens invers 
vei auzi niște acorduri muzicale sata
nice.

însă ce este mai îngrijorător este 
că dacă se învârte în sensul normal, 
se instalează Windows 98.

© © ©

- Azi, draga mea, n-am pescuit 
nimic.

- Știam, iubitule, ai uitat banii 
acasă.
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Inspectoratul Județean de Politie Hunedoara a amendat ieri cu 1.260 lei firma de deszăpezire 
pentru că nu a menținut în condiții bune drumul dintre Deva și Hunedoara (DJ 687) 
pentru desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță și fluență 
în urma căderilor de zăpadă și a formării de polei.

Iarna a venit iar prin surprindere
în luna decembrie
Pe unele drumuri județene, 
dar și pe străzile mai lătural
nice din centrele urbane au 
existat porțiuni de șosea pe 
care autovehiculele au circulat 
cu dificultate. Drumarii hune- 
doreni spun că au fost pe fază 
și au intervenit cu promptitu
dine. Polițiștii sunt de altă pă
rere. Ei spun că au fost nevoiți 
să amendeze firma care nu a 
menținut drumul în condiții de 
siguranță a traficului rutier.

Primele victime ale iernii care și- 
a intrat în drepturi au fost ca urmare a 
accidentului produs între Deva și Hune
doara, pe podul de la Peștiș, ieri 
dimineață în jurul orei 7 din cauza 
carosabilului acoperit cu zăpadă și 
nolei. în evenimentul rutier au fost im
plicate un automobil și o autoutilitară 
care transporta pâine. Cele trei per
soane accidentate au fost transportate 
de urgență la spital. Autoritățile din

județ au anunțat însă că nu au mai fost 
semnalate alte probleme. „în acest mo
ment se efectuează patrulări cu utilajele • 
pentru a putea interveni dacă ninsoarea 
se va înteți pe drumurile județene. Se 
lucrează în zona Straja unde ninge însă 
atât de puternic încât nu putem decât să 
îndepărtăm zăpada, urmând ca în mo
mentul în care ninsoarea va înceta să 
împrăștiem și antiderapant. Am trimis 
acolo încă un utilaj pentru a ajuta la 
deszăpezire”, a declarat Pompiliu Crai, 

șeful Direcției Județene de Drumuri - 
R.A. Deva. în ciuda asigurărilor date de 
către șeful drumurilor din județ și în 
acest an cei responsabili au fost prinși 
pe picior greșit dacă avem în vedere 
faptul că Inspectoratul Județean de 
Poliție Hunedoara a amendat ieri cu 
1.260 lei firma de deszăpezire.pentru că 
nu a menținut în condiții bune drumul 
dintre Deva și Hunedoara (DJ 687) 
pentru desfășurarea traficului rutier în 
condiții de siguranță și fluență în urma 

căderilor de ză
padă și a formării 
de polei. Totuși 
autoritățile spun 
că au mijloacele 
și materialele 
necesare pentru a 
putea face față 
condițiilor meteo. 
„Am mai reparat 
câteva utilaje, iar 
mâine pleacă 
mașinile spre 
Râmnicu-Vâlcea 
pentru a ne

aproviziona cu sare până după perioada 
sărbătorilor”, a precizat Pompiliu Crai.

Iarna nu-i ca vara

Administrația Națională de Mete
orologie a dat o veste bună doar copi
ilor și anume că de marți până joi va 
ninge în toate regiunile, urmând ca 
treptat să se depună strat de zăpadă în 
cea mai mare parte a teritoriului, iar 
vremea să ia aspect de iarnă. Desigur 
nu la fel de bucuroase sunt autoritățile 

locale și centrale care odată cu primii 
fulgi de nea trebuie să facă față unei 
provocări a naturii, conform celebrei de 
acum sintagme „lama nu-i ca vara”. 
Din fericire, până ieri după-amiază, 
Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din 
cadrul Spitalului Județean Hunedoara - 
Deva nu a primit pietoni care să fi avut 
de suferit în urma căderilor de zăpadă 
și a poleiului.

Cătălin Rișcuța 
Marcel Bot

Primii fulgi de nea - haos pe drumurile Hunedoarei

r-ț-Sfântul Zilei
Sfânta și făcătoarea de minuni Teofana, 
împărăteasă, care a fost soția 
preaînțeleptului împărat Leon

Sfânta Teofana s-a născut și a 
crescut în Constantinopol. Era de neam 
împărătesc, din vestiții Martinachi, fata 
lui Constantin și a Anei, amândoi de 
loc din Răsărit. Constantin și Ana se 
mâhneau și se întristau în fiecare zi că 
nu aveau copii, și chemau în ajutor pe 
Sfânta Născătoare de Dumnezeu. 
Rugăciunile lor și le făceau în cinstita 
biserică a Maicii Domnului din Vascu. 
Și se rugau, zicând: "Să ni se dezlege, 
Doamnă, stăpâna lumii, lipsa de copii, 
care ne topește pe noi, robii tăi!". Și 
pentru că s-au rugat cu credință au 
primit o fetiță. După ce a fost înțărcată 
și după ce a împlinit șase ani, a învățat 
Sfintele Scripturi și se împodobea cu 
tot felul de virtuți. Părinții vedeau toate 

acestea și se bucurau; se gândeau că 
nu-i departe ziua când vor culege road
ele unui copil atât de bun. Iar când 
copila a crescut și a întrecut pe cele 
asemenea ei, chiar pe cele mai bune 
dintre ele, s-a făcut* căutare de către 
împărați după o copilă frumoasă și vir
tuoasă, ca să fie dată soție fiului lor, 
Leon împăratul. Și au găsit împărații 
toate aceste bunătăți la Teofana, fiica 
lui Constantin și a Anei. Atunci toate 
s-au umplut de bucurie și de veselie. 
Dar n-a trecut multă vreme și vicleanul 
diavol a semănat zâzanie în urechile 
împăratului Vasile, prin limba lui San- 
tovarin, așa că împăratul a închis pe 
fiul său Leon împăratul, împreună cu 
soția sa, trei ani. De sfințirea bisericii

Unele localități din județul Hune
doara au jost luate prin surprin
dere de căderea primei zăpezi și 
de viscol Intervenția drumarilor 
a fost îngreunată de blocajele ru
tiere, iar oamenii tremurau în sta
țiile mijloacelor de transport în 
comun.

După o noapte cu temperaturi 
scăzute, de până la minus șapte grade 
Celsius și zăpadă viscolită, locuitorii 
municipiului Hunedoara au așteptat în 
zadar mijloacele de transport în comun 
la primele ore ale dimineții. Autobuzele 
au ajuns, în unele zone ale orașului cu 
foarte mari întârzieri, traseele fiind 
aproape imposibil de parcurs din cauza 
zăpezii de pe carosabil. De asemenea, 
firmele de taxi nu și-au putut onora la

Sfântului Prooroc Ilie s-a împăcat cu 
fiul său, și au ieșit împreună la slujbă. 
Când împăratul Vasile l-a lăsat singur 
împărat pe fiul său Leon, din pricina 
bolii ce venise peste el, atunci cinstita 
împărăteasă Teofana trăia în palatele 
împărătești, dar se îngrijea de mân
tuirea sufletului ei. Socotea ca nimic 
mărirea împărătească, iar desfătările 
vieții, ca pe o pânză de păianjen și 
umbră, le disprețuia; nu înceta zi și 
noapte să slujească lui Dumnezeu cu 
psalmi, cântări și rugăciuni și să-L facă 
îndurător prin milostenii. Niciodată în 
viață nu s-a mâniat, nici a spus neade
văruri, nici a vorbit de rău pe cineva. 
Cum spune despre ea una dintre cân
tările Bisericii: „Cu-adevărat strajă 
gurii tale punând, nici un singur cuvânt 
rău nu ai rostit, necontenit pe Domnul 
lăudând, și slugilor tale ca unor frați 
grăind”. Nu dormea în patul îm
părătesc, căci era acoperit cu așternu
turi scumpe, voind mai curând să fie în 
stare să se ridice spre a-și continua 

timp comenzile, iar- la ieșirea din oraș 
s-au format coloane de mașini inter
minabile. Autoritățile s-au dezmeticit' 
abia în jurul orei nouă și au pornit uti
lajele pentru împrăștierea materialelor 
antiderapante. „încă de la primele ore 
ale dimineții s-a împrăștiat material an
tiderapant și sare pe arterele principale. 
Am pornit și plugurile să curățăm ză
pada acolo unde a fost nevoie”, a afir
mat Dan Nicolae Robert, viceprimarul 
Hunedoarei.

Greu (doar) 
la deal...

La Deva, autoritățile au reacționat 
preventiv, iar traficul rutier nu a avut de 
suferit. „în Deva s-au semnalat difi
cultăți în trafic din cauza vremii doar pe 

rugăciunea neîncetată. După lungă 
vreme, s-a îmbolnăvit de pe urma 
nevoințelor și suferirii nedreptăților, 
însă și boala a folosit-o ca pe un prilej 
de mai mare înfrânare. Nu se deosebea 
cu nimic de marii nevoitori din pustie, 
dându-i-se să-și cunoască și ceasul 
morții.

După moartea ei, în 895, nu a tre
cut mult timp până ce Dumnezeu a ară- 
tat-o făcătoare de minuni, pentru lipsa 
ei de pizmuire, neținerea de minte e 
răului, marea sa milostenie și rugăciu
nile sale. însuși împăratul - Leon al 
VI-lea, fostul ei soț - a zidit o fru
moasă biserică în cinstea ei, lângă 
vestita biserică a sfinților Apostoli. 
Cum zice una dintre cântările ei: 
„Cunoscut-a împărătescul tău soț 
sfințenia ta, văzându-ți nevoințele și 
viața neprihănită, iar după a ta 
adormire a fost cuprins de râvna de a 
ridica ție sălaș de închinare”. Trupul ei 
neputrezit se păstrează astăzi la Patri
arhia Ecumenică din Constantinopol. 

drumurile care duc către Archia și 
Cozia. Acolo s-a împrăștiat material an
tiderapant, iar utilajele pentru 
deszăpezire sunt pregătite pentru a-și 
începe activitatea, în caz de nevoie”, a 
declarat Camelia Cotoară, purtător de 
cuvânt la Primăria Deva. La Geoagiu. 
deși primarul este în concediu, nu a 
neglijat problemele de serviciu apărute 
odată cu venirea primei zăpezi. „Au 
fost deja împrăștiate materiale antider
apante și sare pe toate arterele comu
nale și județene, iar plugurile de 
asemenea lucrează de dimineață. Ca în 
fiecare an, vom avea probleme în zona 
serpentinelor, care duc către Geoagiu 
Băi. Acolo, plugurile au curățat zăpada 
de două ori, dar va fi nevoie să revină 
mereu”, a declarat primarul Simion 
Mariș.

Georgiana Giurgiu
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în perioada următoare, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase vor intensifica controalele 
pentru a verifica respectarea legii în ceea ce privește comercializarea, deținerea și folosirea obiectelor artizanale 
și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Conform legii, comercianții vor putea vinde pocnitorile, 
petardele și alte „obiecte zburătoare din clasa I” așa cum sunt ele denumite, doar dacă au autorizație.

Cetățeanul de la bloc taie porci “de mare porc”
Tăierea porcului în preajma 
Crăciunului constituie un obi
cei care datează de sute de ani 
în satele românești și care a 
fost adaptat în orașe odată cu 
urbanizarea forțată făcută de 
comuniști Conform tradiției 
satului românesc, tăierea por
cului se face la Ignat sau la 
Crăciun, în curțile gospodării
lor. Tradiția citadină nu res
pectă aceste date. Astfel că 
porcul se taie în preajma blo
cului în orice zi și la orice oră 
în funcție de timpul liber al 
măcelarului amator.

Dacă în satele românești sacrifi
carea ramatorului este un adevărat rit
ual la care participă membrii familiei, 
la oraș „plăcerea” de a privi agonia an
imalului și a asculta guițatul înfricoșat 
al acestuia este împărțită cu cel puțin 
jumătate de cartier. Purcelul hrănit cu 
mălai, tărâțe sau bostani, de la țară este 
înlocuit la oraș cu un animal cumpărat 
din târg, crescut probabil pe haldele de 
gunoi sau cu concentrate furajere.

Sacrificarea porcului 
de la ritual 
la spectacol

La țară, sacrificarea porcului are 
un ritual aparte: o rugăciune de iertare 
a păcatelor înainte ca măcelarul să în
deplinească sacrificiul undeva în fundul 
curții, paharul cu țuică fiartă și 
pregătirea culcușului de paie necesar 
pentru pârlirea animalului sunt doar 
câteva obiceiuri „de tăiatul porcului” pe 
care țăranul român le păstrează și în zi 
de astăzi. La orașe, în schimb, acest rit

ual s-a transformat în. altceva. Tăirea' 
porcului între blocuri, în public, este un 
spectacol la care sunt nevoiți să asiste 
atât copiii, cât și trecătorii dezgustați de 
bălțile de sânge pe care le întâlnesc în 
calea lor. Nu lipsesc din acest tablou 
nici câinii comunitari, nici pisicile- 
vagaboande, nici șobolanii din sub
solurile blocurilor, care își asumă bu
curoși rolul „sanitari” și vin în urma 
măcelarilor amatori ca să facă „curățe
nie”.

Primăriile, Direcția Sanitar Veteri
nară, Garda de Mediu sau Direcția de 
Sănătate Publică susțin că nu au la dis

poziție o legislație prin care pot fi oprite 
în vreun fel „măcelurile” dintre blocuri, 
atât de frecvente în preajma sărbătorilor 
de iarnă. Așadar eventualele sesizări ar 
fi în zadar, deoarece plângerea va fi 

Nici tradiția neaoșă și nici legile Uniunii Europene, care recomandă 
asomarea animalului, nu sunt luate în seamă, ba chiar de multe ori este dată 
uitării cu inconștiență și analiza de laborator a cărnii. „ Cetățenii ar trebui 
să cumpere carcase de porc și alte mezeluri din magazinele autorizate, iar 
dacă totuși au acasă un animal pe care doresc să-l sacrifice pentru sărbători, 
să se asigure ca nu este infestat cu trichinela ”, averizează Mihail Rudeanu, 
directorul Direcției Sanitar Veterinare a județului Hunedoara.

pasată între instituțiile mai sus mențion
ate, fără ca cineva să fntervină în vreut 
fel.

Georgiana Giurgiu

Jandarmii la ceas de bilanț
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Ieri, Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Hunedoara a avut loc „Evaluarea activității 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Hu
nedoara în anul 2009”. La acest eveniment 
au participat generalul maior dr. Neculai 
Bontic - adjunctul inspectorului general al 
Jandarmeriei Române, Dorin Gligor, pre
fectul județului Hunedoara, președintele 
ATOP Hunedoara, și reprezentanții celor
lalte instituții MAI din județ.

în cursul anului 2009, jandarmii hunedoreni 
au executat peste 1.600 misiuni de asigurare a or
dinii publice cu ocazia manifestaților de protest, 
sportive, culturale, dar și cu ocazia unor vizite ofi
ciale. Toate aceste adunări s-au desfășurat fără in
cidente care să ducă la tulburarea ordinii și liniștii 
publice. Tot în acest an a fost constituită în mu
nicipiul Brad o Grupă de Sprijin și Intervenție pen
tru misiuni specifice în această localitate. S-a 
instituit paza cu efective de jandarmi la Camera de 
Conturi a județuluiiHunedoara și s-au făcut demer
suri pentru constituirea unui nou post de jandarmi 
în zona Pasul Vâlcan, în cursul anului 2010. „Pen
tru conducerea Jandarmeriei Române, Inspec
toratul de Jandarmi Județean Hunedoara este o 
unitate reprezentativă, care în ultimi ani s-a situat 
cu regularitate pe primele locuri în ceea ce privește 
rezultatul muncii. Apreciez rezultatele obținute de 
efectivul unității în anul 2009, aceste fiind rodul 
muncii continue a tuturor celor din această uni
tate”, a declarat generalul maior Neculai Bontic, 
adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei 
Române.

Jandarmeria, 
factor principal al ordinii 
și liniștii publice

Jandarmii hunedoreni au constatat în acest an 
un număr de 152 infracțiuni cu 202 autori și au 
aplicat un număr de 2.090 sancțiuni contra
venționale. De-a lungul acestui an, jandarmii mon
tani au participat la peste 4.000 misiuni de 
menținere a ordinii publice în stațiunile montane și 
pe traseele adiacente acestora, au salvat 15’per
soane aflate în dificultate și au executat 180 misi
uni de asigurare a ordinii publice în zona de 
competență cu ocazia diferitelor evenimente ce au 
implicat participarea unui public numeros. Au con
statat 43 de infracțiuni cu 63 autori și au aplicat 
peste 630 sancțiuni contravenționale.

Jandarmii au executat 581 de mandate de 
aducere emise de instanța de judecată sau parche
tele de pe lângă acestea. „Mă bucur să constat 
astăzi, la oră de bilanț, că Jandarmeria reprezintă 
și exercită rolul de factor principal al ordinii și lin
iștii publice și mai mult, să constat că se bucură de 
sprijinul și respectul comunității. Curajul și efi
ciența celor ce reprezintă Jandarmeria a fost 
demonstrată oriunde și ori de câte ori a fost, fie în 
localități la adunările publice, fie pe crestele 
munților. Sunt sigur că activitatea deosebită a jan
darmilor are în spate multă muncă și o pregătire ex
cepțională” , a precizat Dorin Gligor, prefectul 
județului Hunedoara.

Maria Bulz

Comercializarea pocnitorilor , 
poate fi infracțiune
O dată cu venirea sezonului sărbătorilor de 
iarnă, o nouă problemă revine în atenția po
lițiștilor și anume cea a comercializării ile
gale a obiectelor artizanale, adică a 
petardelor și a pocnitorilor, dar și a comer
cializării ilegale a brazilor pentru Crăciun.

în perioada următoare, polițiștii Serviciului 
Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase vor inten
sifica controalele pentru a verifica respectarea legii 
în ceea ce privește comercializarea, deținerea și 
folosirea obiectelor artizanale și de distracție pe 
bază de amestecuri pirotehnice. Conform legii, com- 
ercianții vor putea vinde pocnitorile, petardele și alte 
„obiecte zburătoare din clasa I” așa cum sunt ele de
numite, doar dacă au autorizație”. Produsele 
pirotehnice din clasa I care pot fi comercializate de 
către societățile autorizate, trebuie să fie inscription-’ 
ate in limba română și să fie menționată clasa I. 
Comercializarea lor fără documente înseamnă in
fracțiune”, a precizat subcomisarul Marcel Hodor. 
De asemenea, cei care doresc să organizeze focuri 
de artificii au nevoie de acordul primăriei și al 
unității de pompieri și nu în ultimul rând de cel al 
Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara. în 
județul Hunedoara sunt autorizate 34 de societăți 
comerciale. în această perioadă au fost confiscate 
112 produse pirotehnice și au fost date două amenzi 
în valoare totală de 6.000 de lei.

Numai coșarul autorizat poartă noroc
Hunedorenii sunt avertizați de către reprezen

tanții E.ON Gaz să își verifice Și să își curețe 
coșurile de evacuare a gazelor arse de cel puțin două 
ori pe an, pentru că a preveni intoxicarea cu 
monoxid de carbon. Coșurile de fum trebuie 
curățate de cel puțin două ori pe an și doar prin in
termediul firmelor autorizate. Avertizarea vine în 
urma creșterii în ultimii ani a numărului cazurilor 
grave de intoxicație cu monoxid dc carbon și a as
fixiilor.

“Numai anul trecut, în aria de competență a 
companiei noastre, s-au înregistrat un număr de 70 
de evenimente grave de intoxicație sau asfixiere cu 
monoxid de carbon, în urma cărora 131 de persoane 
au avut de suferit iar 52 de persoane au decedat. Ma

Se fură brazi mai puțini

Nici persoanele fizice nu vor avea dreptul să 
dețină, să confecționeze sau să comercializeze 
petarde și pocnitori cu excepția zilei de 31 decem
brie. Folosirea obiectelor artizanale nu se va putea 
face la o distanță mai mică de 50 de metri de 
locuințele cu patru niveluri și la mai puțin de o sută 
de metri față de cele mai înalte de patru niveluri. 
Legea mai prevede ca pocnitorile și petardele să nu 
se utilizeze la o distanță mai mică de 500 de metri 
de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile 
de livrare a combustibililor sau de instalațiile de 
gaze. în cazul nerespectării liniștii publice sancțiu
nile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei, în timp ce 
pentru comercializarea produselor pirotehnice fără 
autorizațiile și avizele pe care ie impune legea 
sancțiunile sunt cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. 
„Polițiștii au luat măsuri pentru ca fenomenul com
ercializării ilegale a acestor produse, precum și a 
brazilor fără acte de proveniență să se diminueze. 
Comparativ cu anul trecut fenomenul are o am
ploare foarte mică. Dovadă este faptul că până acum 
au fost confiscați doar 94 de brazi pentru care nu ex
istau acte de proveniență”, a precizat comisarul șef 
Adrian Păușescu.

Maria Bulz

joritatea acestor evenimente au fost înregistrate în 
timpul sezonului rece și au avut drept cauză lipsa 
tirajului sau obturarea coșurilor de evacuare a 
gazelor arse”, spune Florentina Maghiar, specialist 
Relații Publice la compania E.ON Gaz România.

Totodată, reprezentanții societății române de 
distribuție gaz recomandă montarea de dispozitive 
de protecție deasupra acoperișurilor și supraveg
herea sau chiar oprirea arzătoarelor ia vânturi put
ernice și atrag atenția că demontarea sau închiderea 
obturatoarelor de evacuare gaze arse la sobele de 
gătit reprezintă un pericol major de intoxicare cu 
monoxid de carbon.

Elena Matieș Iancău
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Vlad Țepeș a fost votat de hunedoreni puși pe glume la cel de al doilea tur 
de scrutin. Moș Crăciun și Obama au făcut parte dintre personajele de rezervă 
înscrise opțional pe buletinele de vot.

în prag de sărbători
dascălii sunt cu buzunarele goale
Ministrul interimar al Ministe
rului Educației și Învățămân
tului, Emil Boc anunța luni 
scara, pe un post de televiziune 
că profesorii vor primi înce
pând de ieri câte (aproximativ) 
130 de lei, pe bază de decont, 
pentru manuale și materialele 
didactice achiziționate de pro
fesori în vederea desfășurării 
activității profesionale. Ieri, 
profesorii din județul .Hune
doara ar fi trebuit să pri
mească deja această sumă de 
bonL■

Pe lângă cei 130 de lei, cadrele di
dactice ar trebui să mai primească până 
la sfârșitul acestui an încă o sută de 
euro, potrivit Legii 315/ 2006 privind 
stimularea achiziționării de cărți sau 
nrograme educaționale pe suport elec- 

■nic, bani necesari îmbunătățirii cal
ității activității didactice în 
învățământul preuniversitar. Ajutorul 
financiar se acordă anuaf la solicitarea 
cadrului didactic. Anul trecut au solici

tat și au primit „stimulente” prin inter
mediul Inspectoratului Județean Școlar 
un număr de 4.733 de dascăli din 
județul Hunedoara. Anul acesta situația 
este încă nesigură.

Nu se știe dacă 
vor primi banii

„Și în anul acesta 
numărul cadrelor didactice 
care ar trebui să beneficieze de 
acești bani se ridică la aceeași 
cifră ca și anul trecut. Până la 
sfârșitul anului vom plăti acești 
bani. Referitor la suma de 130 
de lei pe care a anunțat-o min
istrul interimar nu am primit 
nici o hârtie oficială care să ne 
anunțe de acest lucru. Probabil 
în cursul zilei de astăzi sau 
mâine vom ști cu exactitate”, a 
precizat Alexandru Lăutaru, 
inspectorul general al Inspec
toratului Județean Școlar 
Hunedoara.

„E o glumă. Noi suntem 
în proces cu Inspectoratul Șco
lar J udețean și cu fiecare insti
tuție școlară din județ pentru că 
în acest an nu ni s-au dat nici 
cei o sută de euro care sunt 
prevăzuți prin lege. Mai mult 
ca sigur vom câștiga procesul

pentru că este clar: legea nu a fost re
spectată. Altfel vom deveni o țară ba- 
nanieră. Este o aberație, mai ales acum 
când suntem în concediu fără plată în 
pragul sărbătorilor, iar salariile au fost 

reduse în proporție de 15,5 la sută”, a 
declarat Paul Rus, liderul Sindicatului 
din Învățământul Preuniversitar.

Maria Bulz

Bilanț la fisc
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Direcția Generală a Finanțe
lor Publice a Județului Hu
nedoara informează că în 
perioada ianuarie - noiem
brie 2009 structurile cu atri
buții de inspecție fiscală au 
efectuat un număr total de 
1.858 acțiuni de control la 

persoane juridice.

în cadrul inspecțiilor fiscale 
efectuate s-a avut în vedere re
spectarea de către contribuabili a re
glementărilor legale privind 
stabilirea, evidențierea declararea și 
plata impozitelor, taxelor, contribuți
ilor și altor obligații fiscale către 
bugetul general consolidat.

De asemenea, s-a urmărit reali
tatea și legalitatea operațiunilor pen
tru care agenții economici au solicitat 
rambursarea taxei pe valoarea adău
gată. în perioada ianuarie - noiembrie 
2009 au fost soluționate un număr de 
690 solicitări de rambursare sau resti
tuire a taxei pe valoare adăugată.

Din suma solicitată la rambur
sare și restituire în valoare de 52.613 
mii lei, a fost admisă suma de 47.162 
mii lei și s-a respins suma de 5.451 
mii lei.

Venituri 
suplimentare . 
la bugetul de stat

La nivelul județului, rezultatele 
înregistrate ca urmare a verificărilor 
efectuate la persoane juridice se con
cretizează în atragerea la bugetul de 
stat a unor venituri suplimentare în 
sumă totală de 60.824 mii lei.

Analizând comparativ valoarea 
sumelor atrase suplimentar la bugetul 
general consolidat în perioada ian
uarie - noiembrie 2009 (60.824 mii 
lei) cu realizările din perioada ian- 
uarie-noiembrie 2008 (59.608 mii 
lei), se constată că înregistrăm o 
creștere a valorii acestui indicator cu 
2,04 la sută.

La contribuabili persoane fizice 
s-au efectuat un număr de 598 acțiuni 
de control, rezultatele acestor acțiuni 
fiind concretizate în stabilirea unor 
venituri suplimentare în sumă totală 
de 1.007 mii lei reprezentând difer
ențe de. impozite și taxe, accesorii și 
amenzi.

Alexandru Avram

O samă de hunedoreni au ales 
să voteze în batjocură, adău
gând nume pitorești pe buleti
nul de vot.
Vlad Țepeș a fost votat de hu
nedoreni puși pe glume la cel 
de al doilea tur de scrutin. 
Moș Crăciun și Obama au 
făcut parte dintre personajele

Jucăriile la control
Zeci de jocuri și jucării au fost retrase de pe piață de 

inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Hunedoara. Astfel, din cei 24 de operatori 
economici verificați, șase au fost sancționați cu amenzi în 
valoare totală de 28.000 lei. Unele dintre cele circa 80 de 
jocuri și jucării retrase din magazinele hunedorene nu 
aveau etichetele traduse în limba română, altele nu aveau 
menționată pe etichetă grupa de‘vârstă căreia i se 
adresează, iar de pe altele lipsea prețul de vânzare.

Cei care se pregătesc de cumpărături în această pe
rioadă sunt sfătuiți de reprezentanții Comisariatului 
Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara să 
evite achiziționarea produselor care nu oferă informații 
complete în limba română.

Elena Matieș lancău

O delegație a Crucii 
Roșii Germane din orașul 
Bad Săckingen s-a întâlnit cu 
președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Mircea 
Ioan Moloț, în cursul zilei de 
ieri. Alături de oaspeții ger
mani, conduși de domnul 
Fred Thelen, ia această întâl
nire au mai participat 
reprezentanți ai Crucii Roșii 
- Filiala Județului Hune
doara, precum și Marius 
Constantinescu - consilier 
județean. Reprezentantul 
Crucii Roșii Germane a ținut 
să mulțumească în mod de
osebit conducerii județului 
pentru onoarea de a primi

Miștocăreală la urne
de rezervă înscrise opțional pe 
buletinele de vot.

Un hunedorean care a dorit să își 
anuleze votul a ales bășcălia ca formă 
de a protesta la adresa celor doi can
didați: Traian Băsescu și Mircea 
Geoană. După ce a intrat în cabina de 
vot, omul a schițat pe buletin o altă 
casetă cu numele unui al treilea can
didat: Vlad Țepeș. Acesta a fost can
didatul preferat de alegător și pe 
numele lui a aplicat ștampila VOTAT.

Un alt cetățean nemulțumit de 
ambii candidați și-a exprimat protes
tul așa cum a știut el: a scris în dreptul 
unuia dintre candidați “Porc”, iar în 
dreptul celuilalt “Și mai porc”.

L-au ales
pe Moș Crăciun

Un devean a ales un alt protest la 
adresa celor doi români care se aflau 
în cursa pentru fotoliul de președinte. 

După ce și-a făcut curaj cu câteva 
păhărele de alcool, a venit la secția de 
votare în stare de ebrietate. A cerut un 
buletin, a intrat cu el în cabina de vot, 
iar după câteva momente a ieșit afară 
și l-a rupt în fața membrilor comisiei. 
După ce a fost amendat de către 
polițiști cu 1.000 de lei, cetățeanul a 
cerut un alt buletin de vot. Cum legea 
prevede că avea acest drept, membrii 
comisiei i-au dat unul nou. Omul a in
trat din nou în cabina de vot și de 
această dată a și introdus în urnă 
buletinul. Dacă era ștampilat corect 
ori nu, asta nu a mai putut verifica ni
meni.

Și în alte județe din țară, dar și în 
străinătate, cetățenii români au ales 
diferite metode de a-și anula votul. 
Unii au scris pe buletine numele lui 
Moș Crăciun, iar alții au hotărât să îl 
adauge pe lista candidaților pe Barack 
Obama.

Elena Matieș lancău

Oaspeți germani la CJ Hunedoara
“Diploma de Excelență” din 
partea Consiliului Județean 
Hunedoara în ședința din 
luna noiembrie, pentru în
treaga sa activitate desfășu
rată de-a lungul anilor, 
începând cu anul 1994, prin 
aducerea a peste 60 de trans
porturi umanitare destinate 
județului nostru. Oaspeții 
germani și-au manifestat de
schiderea pentru viitoarele 
colaborări materializate în 
proiecte comune cu au
toritățile publice locale 
județene și Filiala Județului 
Hunedoara a Crucii Roșii 
Române.
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,, .\ h pot să cred că mi-ait trebuit 20 de ani pentru a face asta. Este de-a dreptul șocant, 
pentru că îmi place spiritul de camaraderie si ador viața teatrală. Este ca și cum m-aș fi
întors acasă, la familia meu. ” ( atherine Zeta-Jones

Leonardo DiCaprio va juca într-un film
despre războinicii vikingi
Leonardo DiCaprio va juca 
într-un film despre lumea 
războinicilor vikingi, ce va fi 
regizat de Mel Gibson. Sce
nariul filmului dramatic, al 
cărui titlu nu a fost deocam
dată ales, va fl realizat de 
William Monahan. Filmă
rile vor debuta în toamna 
anului 2010 și, dacă toate 
detaliile vor fi puse la punct 
până atunci, acesta ar putea 
fi următorul proiect cinema
tografic regizat de Mel Gib
son.

Leonardo DiCaprio, renumit 
pentru fascinația sa pentru civilizația 
vikingilor, dorea de mult timp să 
joace rolul unui astfel de războinic. 
Acest proiect reprezintă prima lui co
laborare cinematografică cu Mel Gib
son.

Leonardo DiCaprio este unul 
dintre cei mai talentați actori de la 
Hollywood. A debutat devreme, fiind 
considerat în epocă un copil minune. 
Printre primele sale filme se numără 
"What's Eating Gilbert Grape" 
(1993), unde a jucat alături de Johnny 
Depp, și "Jurnalul unui baschetbalist" 
(1995). A cunoscut un mare succes la 
public după ce a jucat în "Romeo și 
Julieta", în 1996.

în ultima vreme, DiCaprio s-a 
specializat în biografii ale unor mari 
personalități.

Astfel, el a jucat rolul unui mare 
întreprinzător, cel al pionierului 
aviației Howard Hughes, în "Avia
torul", care i-a adus, în 2005, a doua 
dintre cele trei nominalizări la premi
ile Oscar.

De asemenea, el ar putea juca în 
curând rolul celui de-al 26-lea 
președinte al Statelor Unite ale 
Americii, Theodore Roosevelt.

în plus, el ar putea produce un 
film despre scriitorul britanic Ian 
Fleming, celebrul creator al lui James 
Bond, care a avut o viață la fel de 
interesantă ca a personajului său.

fosh Klinghoffer s-a alăturat trupei
’ed Hot Chili Peppers

Catherine Zeta-Jones a strălucit 
la debutul pe Broadway

hitaristul John Frusciante a 
ărăsit trupa Red Hot Chili 
'eppers, informează site-ul 
me.com. Se pare că Frus- 
iante a fost deja înlocuit cu 
hitaristul Josh Klinghojfer, 
are a cântat împreună cu Red 
lot Chili Peppers în 2007.

Josh Klinghoffer cântă deja alături 
e trupă de "câteva luni bune". John Fr- 
sciante este interesat de o carieră solo,

tessica Simpson e precaută în dragoste

au adăugat aceleași surse. 
Josh Klinghoffer a mai urcat 
pe scenă alături de artiști de 
renume: Perry Farrell, Tricky, 
PJ Harvey, Neon Neon și 
Gnarls Barkley.

Formația americană Red 
Hot Chili Peppers a fost 
înființată în Los Angeles, în 
1983. Trupa a vândut peste 50 
de milioane de albume în 
lumea întreagă și a câștigat 
șapte premii Grammy.

A învățat din greșelile trecutu
lui. Altfel nu s-ar explica de ce 
Jessica Simpson nu dorește să 
grăbească lucrurile cu noul ei 
iubit, solistul trupei „Smashing 
Pumpkins”, Billy Corgan. „Au 
de gând să se cunoască. Este 
un tip drăguț”, a declarat o 
sursă.

între timp, Jessica a scris pe pag
ina ei de Twitter că încearcă de mai 
multe luni să construiască o relație 
strânsă cu Billy. Săptămâna trecută, 
cântăreața, în vârstă de 29 de ani, cu

13 ani mai tânără decât iubitul ei, a 
fost văzută alături de rocker, ieșind 
din Hotelul Carlton.

Cei doi sunt împreună din 
noiembrie, când au luat parte la o pe
trecere în Los Angeles. „Era complet 
îndrăgostită de Billy și de atitudinea 
lui relaxată și inteligentă. Spunea că 
vrea să ducă lucrurile mai departe. A 
avut o pasiune pentru el de luni în
tregi și a simțit că există o conexiune 
la acea petrecere”, a declarat un 
apropiat. Să își fi găsit Jessica Simp
son alesul de data aceasta? Ar fi 
cazul, după câte încercări eșuate a 
avut.

în ultimele luni, Catherine 
Zeta-Jones a fost criticată ade
seori pentru că se îmbracă ne
potrivit pentru vârsta ei, ca o 
femeie mult mai bătrână, lată 
că soția lui Michael Douglas 
și-a luat din plin revanșa și a 
strălucit la debutul pe Broad
way.

Dacă în ceea ce privește 
prestația actoricească părerile au fost 
împărțite, unii remarcând „vocea 
senzuală de care se folosește bine”, 
alții subliniind că „poate să joace și să 
cânte, dar nu amândouă odată”, în ceea 
ce privește apariția pe covorul roșu toți 
au fost unanimi. I-a impresionat rochia 
lungă, bleumarin, cu decolteu generos 
și accesoriile simple, dar prețioase, 
cum au fost cerceii cu diamante și 
perle. O umbră de ruj pe buze a 
desăvârșit aspectul divei. Catherine a 
ales o comedie muzicală cunoscută, „A 
Little Light Music”, în care joacă 
alături de Angela Lansbury, pentru în
tâlnirea cu publicul de pe Broadway. Și 
nu regretă deloc pasul. „Nu pot să cred 
că mi-au trebuit 20 de ani pentru a face 
asta. Este de-a dreptul șocant, pentru că 
îmi place spiritul de camaraderie și

Courtney Love a pierdut 
custodia fiicei sale

ador viața teatrală. Este ca și cum m-aș 
fi întors acasă, la familia mea”, a de
clarat actrița.

Deocamdată, membrii familiei 
reale a actriței au fost nevoiți să ac
cepte schimbarea. Următoarele luni le 
vor petrece la New York, și nu în 
reședința lor obișnuită, din Bermude. 
Dar important este succesul, pentru că 
după piesa jucată pe Broadway vine 
promovarea noului film al actriței, 
„The Rebound”, care va avea lansarea 
în aprilie. Un sacrificiu care merită 
făcut, măcar pentru a o vedea pe 
Catherine Zeta-Jones strălucind, la 40 
de ani, pe covorul roșu.

,There Will Be Blood” e cel mai bun film
d deceniului
iacă piesă „Crazy In Love” a 
ii Beyonce a fost votat cel mai 
un cântec al deceniului, iată 
ă acum a venit rândul pro- 
ucțiilor din ultimii 10 ani să 
e bată pentru supremație. Iar 
âștigătorul este „ There Will 
le {flood”.

Experții publicației britanice 
Total Film” au numit drama din 2007, 
1 care joacă Daniel Day Lewis și care 

a câștigat două premii Oscar, cel mai 
bun film al deceniului.

„The Dark Knight”, filmul din 
2008 în care joacă regretatul actor 
Heath Ledger, a fost numit „Block- 
buster”-ul ultimelor 10 ani, în timp ce 
producția „Donnie Darko” a primit tit
ulatura de cel mai bun „cult-movie” al 
deceniului. „Selecțiile făcute de Total 
Film au fost menite să identifice 
producțiile care au lăsat o urmă în 
peisajul curentului actual modem al 
cinematografiei”, a declarat editorul 
publicației, Jamie Graham.

Cântăreața 
americană Court
ney Love, văduva 
fostului solist al 
trupei Nirvana, 
Kurt Cobain, a 
pierdut custodia 
fiicei sale în 
vârstă de 17 ani, 
Frances Bean, 
potrivit hotărârii 
Curții Superioare 

din Los Angeles. Un judecător din Los 
Angeles a decis ca solista americană, în 
vârstă de 45 de ani, să piardă custodia 
asupra fiicei sale, care a fost încredințată 
temporar lui Wendy O'Connor și Kim
berly Dawn Cobain, mama, respectiv 
sora fostului solist al trupei Nirvana.

Noua decizie a justiției americane 
intervine cu puțin timp înainte de 
lansarea celui mai recent material 

discografic semnat Courtney Love, intit
ulat "Nobody's Daughter", care urmează 
să ajungă pe rafturile magazinelor de spe
cialitate la începutul anului 2010. Court
ney Love a declarat într-un interviu 
acordat postului american National Pub
lic Radio, în 2007, că simte nevoia de a 
fi foarte slabă pentru a avea succes în in
dustria muzicală, însă fiica ei i-a spus că 
această mentalitate este "nesănătoasă". 
"Fiica mea este inteligentă. E atât de 
inteligentă. Mi-a spus: «Stilul de viață la 
care subscrii este atât de dezgustător, 
mamă»", a mărturisit Courtney Love în 
acel interviu.

Courtney Love, văduva lui Kurt 
Cobain, solistul trupei Nirvana, care s-a 
sinucis în 1994, a avut probleme cu 
justiția de mai multe ori în ultimii ani, din 
cauza problemelor legate de droguri și a 
încălcării termenilor eliberării ei 
condiționate.

me.com
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MAI a luat măsuri pentru fluidizarea traficului rutier
Ministerul Administrației și Inter
nelor a luat măsuri pentru fluidi
zarea traficului rutier în condiții 
de ninsori și viscol și pentru verifi
carea modului în care firmele de 
deszăpezire acționează în teren, iar 
elicoptere ale ministerului ajută cu 
informații echipajele de poliție. 
Videoconferința de marți dimi
neață de la sediul MAI s-a înche
iat, în cadrul acesteia fiind 
discutate măsurile necesare în con
dițiile avertizării meteorologice 
Cod galben de ninsori și viscol va
labile de marți până joi.

Reprezentantul MAI, Christian Ciocan, 
a declarat că se fac verificări privind modul 
în care firmele de deszăpezire acționează în 
teren și că acestea trebuie să-și facă treaba 
deoarece "așa prevede legea, altfel se vor 
aplica sancțiuni". Ciocan a precizat că se ține 
permanent legătura cu Ministerul Transpor
turilor cu privire la situația din trafic și la 
eventuale blocaje care se pot crea.

Marți dimineață nu erau înregistrate 
probleme în trafic, unitățile de aviație ale 
MAI ajutând și ele din aer echipajele de 
poliție. De asemenea, numărul echipajelor și 
patrulelor formate din polițiști, jandarmi și 
lucrători ai inspectoratelor pentru situații de 
urgență a fost suplimentat.

Poliția recomandă șoferilor să se in
formeze înainte de a pleca la drum cu privire 
la situația traseului pe care urmează să se de

plaseze, sunând la numărul de telefoi 
021/9360 (Comandamentul Central di 
lamă). De asemenea, dacă trec prin zonei* 
afectate de ninsori, șoferii trebuie s; 
pregătească mașinile pentru circulația îi 
condiții de iarnă și să adapteze permanen 
viteza la condițiile meteo-rutiere (vizibțhțat 
redusă, carosabil acoperit cu zăpadă, pole 
sau umed și viscol). De asemenea, este nece 
sar să se păstreze în mers o distant 
suficientă pentru a putea opri în condiții d 
siguranță.

Meteorologii au emis, luni,” i 
atenționare meteo Cod galben, prognozâm 
că, de marți de la prânz și până joi la prânz 
va ninge în majoritatea zonelor țării, iar 1 
munte va fi viscol.

Cartel Alfa avertizează că va reclama
statul la OIM în cazul CFR Marfă
CNS "Cartel Alfa" atrage atenția, într-o scri
soare deschisă adresată premierului și minis
trului Transporturilor, asupra situației de la 
CFR Marfa unde de trei ani nu există bugete de 
venituri și cheltuieli și avertizează că va re
clama statul la Organizația Internațională a 
Muncii (OIM) pentru îngrădirea dreptului la 
negociere colectivă.

Plângere la Geneva

Au trecut “20 de ani
de la Revoluție”
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"Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa trage un 
serios semnal de alarmă asupra situației inadmisibile de la 
CFR Marfă, societate care nu are nici buget de venituri și 
cheltuieli aprobat și nici contract colectiv de muncă negociat, 
din cauza relei-voințe cu care întrețineți și perpetuați această 
stare de fapt, acum și prin noul proiect de Buget pe 2010", 
se arată în scrisoarea deschisă adresată premierului Emil Boc 
și ministrului Radu Berceanu.

Confederația sindicală atrage atenția asupra faptului că 
pentru al patrulea an consecutiv, CFR Marfa nu are buget de 
venituri și cheltuieli și nici contract colectiv de muncă la 
nivel de unitate. "Vă reamintim, domnule prim-ministru, 
domnule ministru al Transporturilor, că de trei ani zile CFR 
Marfă nu are bugete de venituri și cheltuieli aprobate, iar la 
31 decembrie expiră prevederile de aplicare a CCM. 
Considerăm că modul de acțiune al Guvernului este un aten
tat la dreptul la negociere colectivă prevăzut inclusiv de 
Convenția OIM nr. 98. Dacă nu luați măsuri pentru modifi
carea legislației sau Guvernul nu aprobă, prin HG, bugetul 
de venituri și cheltuieli pe 2010, pentru CFR Marfa, CNS 
«Cartel Alfa» va depune plângere la OIM, împotriva statului 
român, pentru îngrădirea dreptului la negociere colectivă", 
susține confederația în scrisoarea deschisă.

I
Luni seară, a debutat săp
tămâna comemorativă 
"Primele evenimente de
dicate acelor momente” 
ce au avut loc la Biserica 
Reformată din Piața 
Maria, acolo unde a fost 
casa parohială a episco
pului Laszlo Tokes.

în acest sens, Cartel Alfa avertizează că va face 
toate demersurile, prin depunerea unei plângeri la 
Comitetul de Libertăți Sindicale de la Organizația 
Internațională a Muncii de la Geneva, pentru a determina 
statul român să-și asume responsabilitățile pe care le are.

Președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, 
Iulian Măntescu, pentru, că sindicatele au fost notificate 
vineri că vor fi disponibilizati 6.380 de salariați din cei 
16.220 de la CFR Marfa, fără salarii compensatorii. Lid
erul sindical a precizat că de la CFR Călători nu s-a 
primit un astfel de program privind disponibilizări.

Analiștii ING Bank speră că investirea 
unui nou guvern va atrage bani de la FMI
Analiștii ING Bank apreciază 
că validarea unui președinte va 
avea un efect pozitiv asupra 
piețelor și anticipează că banii 
de la FMI vor intra în luna 
martie, dacă noul guvern va fi 
învestit până la sfârșitul anu
lui, iar discuțiile cu reprezen
tanții instituției financiare vor 
începe în ianuarie.

Validarea unui președinte este 
pozitivă pentru moneda locală și ar 
putea conduce și la reducerea 
dobânzilor, se arată într-o analiză ING. 
"Ne așteptăm în continuare ca banii de 
la FMI să vină în martie, după în-

ceperea negocierilor în ianuarie, dacă 
noul cabinet este învestit până la 
sfârșitul anului", spun reprezentanții 
băncii.

Ministrul interimar al Finanțelor, 
Gheorghe Pogea, consideră că România 
mai are încă șanse să primească a treia 
tranșă de la FMI în luna ianuarie, dar 
spune că bugetul pe 2010 va trebui 
depus în Parlament de către noul gu
vern. "Cred că da, da", a afirmat luni 
Pogea, întrebat dacă mai sunt șanse ca 
România să primească tranșa a treia de 
la Fondul Monetar Internațional (FMI) 
în luna ianuarie a anului viitor. Min
istrul Finanțelor a participat luni la o în
tâlnire cu experții FMI, aflați la 
București pentru o vizită de trei zile, pe 
tema adoptării bugetului pe 2010.

România are un acord cu FMI pe 
doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pa
chetul total de finanțare externă, de la 
Fond, Uniunea Europeană, BM și 
BERD, urmând să ajungă la 19,95 mil
iarde euro. Până în prezent, România a 
primit primele două tranșe din împru
mutul de la FMI, ce însumează 6,9 mil
iarde de euro. Tranșa a treia, de 1,5 
miliarde de euro, era programată pentru 
luna decembrie, iar cea de-a patra, de 
aproximativ 820 millioane de euro, 
pentru luna martie a anului viitor. De
blocarea celei de-a treia tranșe este 
condiționată în principal de adoptarea 
unui buget pentru 2010 care să se în
cadreze în condițiile convenite cu FMI.

Eroul Revoluției, așa cum 
l-au numit cei prezenți la eveni
ment, a asistat la dezvelirea 
plăcii care conține cuvintele
adresate lui, de către enoriași, în tim
pul Revoluției din 1989. "Trăiască 
Tokes Laszlo, libertate!" este mesajul 
pe care enoriașii i l-au transmis, în 
zilele Revoluției, episcopului refor
mat.. Cuvintele au reapărut pe fațada 
Bisericii Reformate din Piața Maria, 
după ce imobilul a fost recondiționat, 
la 20 de ani de la momentul 1989. 
"Venind înapoi, mă simt ca acasă, 
între enoriași, între camarazii mei de 
luptă. S-au adunat cei care m-au spri
jinit. Mai ales, simt că forța noastră 
cea mai mare este comunitatea", a 
spus la Timișoara, Laszlo Tokes.

în biserica reformată, unde au 
început evenimentele din 1989, au 
loc expoziții și manifestări dedicate

zilelor Revoluției. Acestea sunt 
menite să readucă în f-'n 
timișorenilor spiritul celor care 
ieșit din case, strigând "Libertate" în 
urmă cu 20 de ani. Toro Tibor, 
președintele Consiliul Maghiarilor 
din Transilvania, a declarat că "pe de 
o parte, ne amintim de acest spirit, pe 
de altă parte încercăm să facem un 
bilanț al celor 20 de ani, dacă acele 
speranțe s-au împlinit și ce mai avem 
de făcut în continuare".

La deschiderea evenimentelor 
dedicate comemorării a 20 de ani de 
la Revoluție au participat primul 
președinte al Ungariei după 1989 și 
ambasadorul Ungariei la București.

Rompetrol a ieftinit benzina
și motorina
Rompetrol Downstream a redus, 
ieri, prețurile de referință ale 
benzinei și motorinei, cu doi 
bani pe litru, respectiv trei bani 
pe litru, a anunțat divizia de dis
tribuție a carburanților din gru
pul Rompetrol

Benzinele Efix 95 și Alto 101 vor 
costa astfel 3,88 lei pe litru, respectiv 
4,49 lei pe litru. Totodată, sortimentele 
de motorină Efix și Alto 55 vor putea fi 
cumpărate cu 3,75 lei litru, respectiv 
4,04 lei pe litru.

«

Prețurile carburanților vânduți în 
stațiile Rompetrol pot varia cu +/- 5% 
față de prețurile de referință. Grupul 
Rompetrol este controlat integral de 
compania KazMunaiGaz din Kazah- 
stan.
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Conform unui pact UE de anul trecut, guvernele au promis că vor deporta imigranții 
& ilegali de pe teritoriul european și vor întări controlul la graniță. In plus, s-a căzut de 

acord pentru penalizarea angajatorilor care muncesc cu angajați fără acte.

Armenia și Azerbaidjan sunt la un pas de război
Un război între Armenia și Azer
baidjan este inevitabil, dacă se 
încearcă reglementarea conflic
tului din Karabahul de Sus (Na
gorno-Karabah) fără respectarea 
integrității teritoriale a Azerbaid
janului, a declarat la Baku mi
nistrul azer al Apărării, Safar 
Abiev.

"Un război este, în orice caz, posibil. 
Trebuie să știe toată lumea asta. Am spus- 
o în repetate rânduri. Dacă problema 
(Nagorno-Karabah) nu este reglementată 
în cadrul integrității teritoriale a Azerbaid

janului, un război este inevitabil", a de
clarat ministrul. Solicitat să comenteze 
evoluția negocierilor privind Nagorno- 
Karabah, care continua în cadrul Grupului 
de la Minsk al OSCE, ministrul a spus: 
"Totul va fi’clar după ce părțile vor lua 
măsuri concrete".

Conflictul din Nagorno-Karabah, 
care s-a soldat cu 15.000 de morți și un 
milion de refugiați, a izbucnit în februarie 
1988, ,când această regiune autonomă 
locuită majoritar de armeni și-a anunțat 
intenția de a se separa de republica 
sovietică Azerbaidjan. în septembrie 
1991, autoritățile regionale au proclamat 
crearea Republicii Karabahul de Sus, 
având capitala la Stepanakert. în replică, 

Baku a anulat autonomia regiunii, 
declanșând ostilitățile între armata azeră 
și' formațiunile de . luptă armene din 
Karabahul de Sus susținute de Erevan și 
de diaspora americană. Un armistițiu a 
fost încheiat în regiune la 12 mai 1994. 
zerbaidjanul. a pierdut controlul asupra 
Karabahului de Sus și asupra a șapte dis
tricte adiacente regiunii secesioniste. Ne
gocierile pentru reglementarea 
conflictului sunt purtate din 1992 în 
cadrul Grupului de la Minsk al 
Organizației pentru Securitate și Cooper
are în Europa (OSCE), coprezidat de 
SUA, Franța și Rusia.

Berlusconi va fi externat astăzi ONU cere UE
grillo, de la spitalul San Raffaele din 
Milano, unde este internat șeful Guver
nului italian.

Scrisoare cu scuze

•mierul italian, Silvio Ber- 
coni, sare va fi externat as- 

după ce a fost rănit la față 
Milano de un bolnav mintal, 
rimit luni o scrisoare de 

de la agresorul său și
.. ^ronse mesaje de susținere 
partea personalităților in- 
taționale. Berlusconi, în 
stă de 73 de ani, rănit la 
•,ă și la nas și cu doi dinți 
rți, a pierdut o jumătate de 
u de sânge în urma agresiu- 
de duminică, a dezvăluit 
dicul său personal.

Medicul a anunțat că Berlusconi 
va ieși din spital miercuri, chiar dacă 
rănile urmau să fie "supravegheate 
atent". El i-a recomandat să nu se 
întoarcă la lucru "decât peste zece zile", 
în cursul aceleiași emisiuni, purtătoru1 
de cuvânt al lui Berlusconi, Paolo 
Bonaiuti, a declarat că^eful Guvernului 
nu a vrut să revadă imagini ale agresiu
nii. "Ieri seară, a avut posibilitatea de a 
deschide televizorul, dar a spus că nu 
dorea să vadă scena", a declarat 
Bonaiuti.

Agresorul, care urma de zece ani 
un tratament pentru tulburări mintale, i- 
a scriă lui Berlusconi o scrisoare în care 
i-a prezentat scuze, a anunțat, în timpul 
serii, presa italiană. Bărbatul a declarat 
că "nu se recunoaște" în ceea ce a cali
ficat drept "act superficiâl, laș și 
nechibzuit", se arată într-o notă 
publicată de avocații săi. El a afirmat că 
"a acționat singur" și a exclus "orice 
formă de «militantism sau de 
apartenență politică", potrivit agenției 
de presă ANSA.

t

Agresorul Massimo Tartaglia, în 
.tă de 42 de ani, a utilizat ca armă o 
hetă în miniatură reprezentând cat- 
ila de la Milano, de nouă centimetri 
țime. "Dacă un obiect de acest tip 
atins zone mai fragile ca ochiul sau 
iiul", rănile ar fi putut fi mortale, a 
arat, în timpul emisiunii televizate 
a a Porta, doctorul Alberto Zan-

Susținere 
internațională ampla

Berlusconi, care nu mai poate par
ticipa la summit-ul de la Copenhaga 
asupra climei, a primit în. timpul zilei 
numeroase mesaje de susținere. Pri
etenul său, prim-ministrul rus Vladimir 
Putin, și președintele francez Nicolas 
Sarkozy au fost primii care i-au tele
fonat, apoi au urmat mesajul de 
susținere al Papei Benedict al XVI-lea,

cel al premierului britanic Gordon 
Brown, al cancelarului german Angela 
Merkel și al secretarului de stat Hillary 
Clinton. Președintele Parlamentului Eu
ropean, Jerzy Buzek, a "condamnat 
ferm" agresiunea, acestuia alăturându- 
i-se conservatorii din Partidul Popular 
European (PPE), din care face parte 
Partidul Poporul Libertății (PDL), al lui 
Berlusconi.

Procesele 
lui Berlusconi

A

Agresorul, încarcerat într-o celulă 
izolată de la Milano pentru "rănire 
gravă premeditată", este supravegheat 
în permanență de un gardian. El riscă o. 
pedeapsă între cinci luni și jumătate și 
cinci ani de închisoare, în cazul în care 
este găsit vinovat.

Pentru presă, ca și pentru clasa 
politică, unanimă în condamnarea agre
siunii, violența gestului, chiar-dacă a 
fost comis de un bolnav mintal, 
ilustrează o degradare a climatului 
politic din Italia. "Ceea ce s-a întâmplat 
rezultă dintr-un climat de ură", a de
clarat purtătorul de cuvânt al lui Berlus
coni. »

Președintele italian Giorgio 
Napolitano a făcut un apel la clasa 
politică să "nu alimenteze tensiunile", 
într-un interviu acordat directorului 
telejurnalului Tg2, citat de ANSA. 
Există o "exasperare periculoasă a 
polemicii politice" și "trebuie să se 
pună capăt acesteia", a declarat Napoli
tano. Atmosfera politică a fost marcată 
de procesul aflat în desfășurare îm
potriva lui Berlusconi pentru fal8 în 
documente și corupere a martorilor, de 
scandaluri sexuale și, mai recent, de 
acuzațiile unui fost mafiot împotriva sa.

ehii sunt autorizați să dețină droguri

să deschidă ușa
imigranților

Statele europene joacă pe cartea traficanților de carne vie 
prin întărirea politicilor de imigrație, într-o perioadă când 
economiile lor sunt din ce în ce mai dependente de forța de 
muncă a imigranților și când factori precum schimbarea cli
matică îi forțează pe cei ce doresc să vină, crede comisarul 
ONU pentru refugiați.

Antonio Guterres, aflat la Paris pentru o dezbatere despre efectele 
încălzirii globale privind migrația, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu 
sondajele de opinie ce arată o intoleranță crescândă față de străini și a avertizat 
că șomajul în creștere va amplifica probabil ostilitatea.

Migrația între politică și necesitate

Eba cerut oficialilor europeni să oprească ceea ce a calificat a fi declarații 
înșelătoare la adresa votanților. "Politicienii nu au curajul să spună oamenilor 
că avem nevoie de mai mulți imigranți", arăta Guterres, care sublinia că "dacă 
ai o populație bătrână, căreia îi lipsește dinamismul, este ușor să te joci cu 
teama". "Contrabandiștii răspund la o nevoie. De aceea este atât de greu de 
luptat cu ei. Dacă piața cere mai mulți oameni, ei vor veni. Dacă închizi ușa, 
se vor cățăra pe fereastră", arăta oficialul ONU.

Pe măsură ce opinia publică și-a consolidat pozițiile, la fel s-a întâmplat 
și cu legislația. Conform unui pact UE de anul trecut, guvernele au promis că 
vor deporta imigranții ilegali de pe teritoriul european și vor întări controlul 
la graniță. în plus, s-a căzut de acord pentru penalizarea angajatorilor care 
muncesc eu angajați fără acte.

Guvernul ceh și-a anunțat luni 
decizia de a autoriza posesia unor mici 
cantități de droguri, mergând până la 
1,5 grame de heroină, un gram de 
cocaină sau 15 grame de marijuana. 
Noul regulament prezentat de min
istrul Justiției, Daniela Kovarova, 
autorizează de asemenea posesia a 
cinci grame de hașiș și cinci doze de 
LSD, sub formă de comprimate, cap
sule sau cristale.

Până în prezent, legea autoriza 

posesia unei • "mici cantități de 
droguri", fără nici o altă precizare. în 
urmă cu 15 zile, Guvernul ceh a autor
izat cetățenii să planteze pe o suprafață 
de aproximativ 1,5 metri canabis, coca 
sau cactus conținând mescalină și să 
dețină până la 40 de ciuperci halucino
gene.

Pentru a lupta împotriva dopaju
lui în sport, Guvernul-a decis autor
izarea posesiei unei singure doze 
dintr-un anumit tip de anabolizante

Nu se poate fără imigranți?

Pe de altă parte, grupurile de imigranți și lobbyul unor corporații 
demonstrează că multe sectoare printre care construcțiile sau turismul nu ar 
putea opera fără imigranți.

Guterres arăta că este nevoie de oportunități pentru migrația legală. "într- 
o perioadă în care din ce în ce mai mulți oameni sunt forțați să se mute, este 
din ce în ce mai greu pentru oameni să se mute. Este una din contradicțiile 
vremurilor noastre". Oricum oficialul sublinia că migrarea în masă este o re
alitate pe care guvernele trebuie să o confrunte. "Societățile noastre vor deveni 
multietnic6, multireligioase și multiculturale, indiferent dacă ne place sau nu".
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- Când se oprește o femeie

din vorbit? ...

- La două ore ... /

!

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Est

Urmăriți 
A deșerta 

Cută “

Instruit

Poetic
Albit de 
zăpadă

Doar un 
strop

în pacel
Vas de 

băut

Cărăuși 
Brutărie 
la armată

i=J> Integrame 

i=> Rebus

Frigu- Y 
roși 

Ăduce

A supăra
Poen.

Deplasat 
Casă 
mare

ZI de 
odihnă
? (...)

Matrozi
Ri"id 
Uriași 
> V

Armă

Soare 
antic 

Soliști 
în cor

Ritm 
mediul 
Cadet!

Campion

Suită

Arămlt 
pe mijloc! 

Din 
Rusia

Dicționar: Râmi, Sin, Șiș. Reconstituire

Simțul

Femei în top ...

înmi
resmat 
A ierta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4 ..
5

■6 A J
7 ■
8

9

10

Nevă
zător

Limită

Primitor
Carte 
mare

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

AVAT, Bl, BO, CĂMARĂ, DAC, DiSCUTĂBiL 
DISTILABIL, EB, EG, ILIRE, IR, IRECUZABIL 

IREPARABIL, IVĂR, ÎNTĂRĂTORI, 
ÎNȚELENIRE, LEGUMICOLĂ, LEZA, 

LIBERABILĂ, OMIZI, ORARĂ, STILIZA, 
STIMATĂ, TAB, TAȚI, TELALI, URALE- 

Petru Ardelean - AP AL

Caisl

DE CE

TACA-ȚI CLANȚA

Pană de 
lemn

Animal 
tibetan

ÎMI ZICI MEREU:

Viorel Naghi - Vladimiresci

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

1 3 5 6
6 3 9 4 5

3 6 1 7 2
8 6 3 7 1 4

7 4 1 5 9 3

Pa
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Mică publicitate

Case/ GarsotM» Apartamente

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
euro, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

ind apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
nal, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, marc și 
ci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugărcni, Deva (per- 
ană fizică). Tel. 0758.063.622.

ind garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
u dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
6.403.

Vând mașină dc cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolite, microscoapc, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, dc circa 65 dc ani, 60 dc kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

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.

ind urgent două casc în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
umul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
54.217.553.

ind apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota- 
atc, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Ncptun,
35, sc. C, ap. 30, Deva.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
dc fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând pantofi dc 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, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

chiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dcccbal, bl. J, parter, suprafața 
•52 mp. Tel. 0726.191.954.

chiricz urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
u depozit. Arc toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Vând un set de 3 bucăți sfeșnice dc sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo- 
losit. Preț: 50 lei negociabil. Tel: 0254.228.748.
----------------------- —------------------------------------------------------------------------
S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii dc : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale 1.1, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

imeră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 
i ciCvă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lci/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

Vând aparat dc masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele dc masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat dc alergat (500 lei). Vând dozator dc apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

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

0254.234.448.

ind minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună, 
nt persoană fizică. Preț 2.000 euro. Tel. 0728.308.583.

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare dc funcționare, cu ace dc rezervă și 
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre internaționale. TeL 0722.142.458, 
Deva.

and Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
rbag, radio/cd, scrvodirecțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
iro, negociabil. Telefon: 07Î3.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
fer și rog seriozitate.

and două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
<RO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

ând Renault Meganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
itions, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
154.262.717.

Vând țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. 0720.880.751,0254.262.717.

LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, C_aleă’Zărandnlni 150 
(ieșirea sepre Simeriajângâ Vnlvw)

Facem contracte 
pentru firme, cu 
REDUCF.RF.

DE 20%

Cltcnții fideli primesc, 
pe bază dc bon, 

t LA 7 SPĂLĂRI
UNA GRATIS

ând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
8.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
500 euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

Vă. oferim:
• PERSONAL

eparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
Lincdoara, Orăștic. Tel: 0740.247.383. V

îut să lucrez ca muncitor nccalificat, în toate domeniile, la persoane 
teresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
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 publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni 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 beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

CALIFICAT 
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

ANGAJĂM PERSONAL 
• program de lucru B ore
- Mieriu 600 RON net
- carte de muncă

l'mgram de lunci uma.re:
Zilnic 0730-2030
Duminica 09.00 15.1»

TeLefon: 0761 - 973.940
Prestăm servicl curățenie
• persoane fizice
* pers one jurltice

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volantiJ

Informații la telefon:
0766.242.707

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.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

I

i (text maxim 50 de cuvinte)
î

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

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
I răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
! stand de ziare din centrul Devei (Ia „gang”, cum spun devenii), la chioș- 
! cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea in Piața Agroalimen- 
■ tară.
I 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, 
I cel de marți - în ediția de joi, cei de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- 
I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

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

http://www.consultinganka.ro


"Sunt foarte fericit pentru propunerea de a face parte din colectivul lotului național masculin
& pe care am acceptat-o, iar din 4 ianuarie, când se reunește lotul, voi fi lângă băieți. ”

Marius Urzică
Sport

Miercuri, 16 decembrie 2609

Jose Mourinho e anchetat pentru 
insulte la adresa unui jurnalist
Federația Italiană de Fot
bal (FÎGC) a decis, luni, să 
deschidă o anchetă în 
cazul antrenorului forma
ției Inter Milano, Jose 
Mourinho, care ar fi insul
tat un jurnalist după me
ciul cu Atalanta, din 
campionatul Italiei.

Portughezul, care are relații 
tot mai încordate cu presa, l-ar fi 
insultat copios pe Andrea Ramaz- 
zotti, jurnalist la cotidianul sportiv 
Corriere dello Sport, furios că 
ziaristul a pătruns în zona în care 
doar televiziunea clubului, Inter 
Channel, putea să-și desfășoare 
activitatea.

Conform Corriere dello 
Sport, jurnalistul primise permisi
unea de a-i asculta pe jucătorii de 
la Inter din partea responsabilului 
de comunicare de la clubul lom
bard.

Ferrari îl lasă pe Michael

Federer a fost desemnat
tenismanul deceniului
Tenismanul elvețian Roger Federer, li
derul ierarhiei mondiale, a fost desem
nat, luni, jucătorul deceniului de. către 
Asociația Jucătorilor Profesioniști de 
Tenis (ATP), a anunțat agenția Sports.

în această perioadă, Federer a câștigat 15 
titluri de Grand Slam și a fost lider mondial 
timp de 237 de săptămâni consecutiv în pe
rioada 2 februarie 2004 - 18 august 2008. în
cepând cu 6 iulie 2009 a revenit în fruntea 
clasamentului ATP, egalând performanța lui 
Ivan Lendl, care fusese singurul jucător din era 
Open care reușise să revină pe primul loc după 
o pauză de un an.

Federer a fost urmat în această ierarhie de 
spaniolul Rafael Nadal, câștigător a șase turnee 
de Grand Slam și ocupantul primului loc în ier
arhia mondială pentru 11 luni. Pe locurile următoare s- 
au clasat australianul Lleyron Hewitt și americanii

Andre Agassi și Andy Roddick.
Cel mai bun dublu al deceniului a fost desemn, 

cel format din frații americani Mike și Bob Bryan.

Schumacher să plece la Mercedes
Echipa Ferrari a anunțat, luni, 
că nu va împiedica plecarea la 
Mercedes a germanului Mi
chael Schumacher, campion 
mondial de Formula 1 în șapte 
rânduri și consilier al scuderiei 
de la finalul carierei de pilot.

pentru nunți, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat
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"Dacă merge pe un alt drum, acor
dul nostru nu va mai fi valabil", a afir
mat Luca di Montezemolo, președintele 
Ferrari, la BBC.

"Nu poți lucra și la o echipă 
concurentă și la noi. Nu am vorbit de 
acest lucru cu el. El ne este doar un pri
eten drag, nu un membru al echipei 
noastre", a menționat oficialul italian.

Marius Urzică a fost cooptat în colectivul 
tehnic al lotului masculin de gimnastică
Fostul campion olimpic în 
proba de cal cu mânere Ma
rius Urzică a declarat, luni, 
agenției MEDIA
FAX, că a acceptat 
propunerea Federa
ției Române de Gim
nastică de a face 
parte din colectivul 
de antrenori care 
pregătește lotul mas
culin de gimnastică.

"Sunt foarte fericit 
pentru propunerea de a 
face parte din colectivul 
lotului național masculin 
pe care am acceptat-o, iar 
din 4 ianuarie, când se 
reunește lotul, voi fi lângă 
băieți. Pentru mine este o 
propunere onorantă și 
sper să mă descurc
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împreună cu ceilalți antrenori ai lo
tului olimpic. Sper ca și gimnașții să 
înțeleagă ce ne dorim și că este mult 

de muncă, având în vedere că i 
aprilie au loc Campionatele Ei 
ropene", a spus Urzică.

Marius Urzică a afi 
mat că obiectivul său es 
obținerea unei medal 
olimpice de aur la Londr 
în 2012. "Jocuri 
Olimpice din 2012 su 
cel mai important pun 
de atins pentru noi, d 
trebuie să luăm totul 
tat. Un titlu olimpic m 
extraordinar pent 
România la orice apan 
dar sigur că m-aș bucu 
și mai mult dacă ar veni 
calul cu mânere", a cor 
pletat fostul gimnast. Ma 
ius Urzică, în vârstă de . 
de ani, va antrena până 
finalul anului grupele < 
copii ale CS Dinam 
după care se va alătura 1 
tului olimpic.
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