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Medici 
hunedoreni 
premiați q
Cu ce se mai ocupă 
românii pag- 4

Progresul tehnic și specializarea tot mai strictă au creat o 
multitudine de ocupații. Cei care doresc să afle cu ce se mai 
ocupă românii nu trebuie decât să consulte Clasificarea Ocupa
țiilor din România. Vor avea surpriza să constate că lectura 
poate fi una extrem de incitantă și distractivă în același timp.

„Crăciun pentru copii” 
la Crucea Roșie Hunedoara Q pag- 5

Evenimentele caritabile care au ca beneficiari 
copiii continuă: o sută de copii primesc astăzi daruri 
din partea Filialei de Cruce Roșie a județului Hune
doara.

Curs Valutar
El R - Euro: 4.2459
l SI) - Dolarul american: 2.9180
(HiP- Lira sterlină: 4.7645
X.ll - dramul de aur: 106.2975

Sursa: B \R

Medicul veterinar recomandă examenul 
trichineloscopic pentru porcii sacrificați 
în gospodărie > P".?. 3

Din cuprins

O Filmul "Up in the air”
e marele favorit al
Globurilor de Aur

Q pag. 7
La multi ani pentru toți cei 
care poartă numele Daniel

Q Pag- 3

©întâlnire cu Protosinghel loan 
Cojanu starețul mănăstirii 
Sf. loan Botezătorul

Q pag. 5

► Soluții pentru o Europă 
mai puternică

Un plan de relansare accesibil tuturor sta
telor membre precum și flexibilizarea meca
nismelor de aderare la zona euro ar fi două 
dintre soluțiile pentru construirea unei Europe 
puternice.

Pag. 7

*’ Editorial
de Iulian Radu

Cum se împacă 
onoarea cu doctrina

Citesc și nu-mi vine să cred! 
încă dc după turul I al alegerilor prezi
dențiale sc vorbește despre atitudinea 
dc onoare a PNL-ului care nu-și pără
sește aliații și nu-și încalcă principiile 
odată enunțate. Desigur povestea cu 
aliații este valabilă numai în relația cu 
PSD, uitându-se modul în care a fost 
scos PDL dc la guvernare în urmă cu 
câțiva ani. Iar principiile sc modelează 
în funcție dc motive mult mai prozaice 
precum situația grea în care sc află țara. 

fără ugere bune de muls. în paranteză 
fie spus, situația actuală aduce aminte 
de perioada marii crize economice din 
anii 1929 - 1933, când după o guver- 

' nare a PNL a „căzut măgăreața” guver
nării pe PNȚ-uI de atunci care a plătit 
din plin efectele negative ale recesiunii 
economice, fiind apoi înlocuit dc către 
același PNL, în perioada de prosperitate 
a întregii Europe din anii care au prece
dat cel de-al Doilea Război Mondial. 
Ca și altădată PNL își etalează poftele 
prin cereri greu de acceptat pentru ori
cine, mizând tocmai pe faptul că nu vor 
fi acceptate, iar ci vor scăpa cu fața cu
rată în fața electoratului spunând că au 
vrut să coopereze, dar nu i-au lăsat alții. 
Ar fi ieșit din comun ca un partid care 
nu deține nici 20 de puncte procentuale 
în Parlament și al cărui candidat la pre
ședinție a ieșit din cursă încă din primul 
tur de scrutin să pretindă și să și pri

mească postul dc premier. Atitudinea 
intransigentă a PNL este în conformi
tate cu un singur principiu al liberalis
mului și anume cu prosperitatea 
economică, dar numai pentru buzuna
rele membrilor săi. Celelalte sunt doar 
vorbe goale lăsate în scama politologi
lor. Peste tot în lume în societățile de
mocratice partidele politice sc 
structurează, își înregimentează mem
brii și sc plasează pe cșichcrul politic în 
funcție de doctrină, la dreapta sau la 
stânga. Iar atunci când fac alianțe în 
scopul accederii la guvernare se presu
pune că acele principii vor sta la baza 
actului dc administrație. Sunt niște re
guli simple, general valabile, uitate însă 
de actualii lideri ai PNL. căci altfel cum 
ai putea cataloga exacerbarea „onoarei” 
în dauna doctrinei și alierea cu un partid 
dc stânga precum PSD. Formația de is
toric a lui Crin Antqpescu ar fi trebuit

să-l ajute în acest sens, dar poate că a 
lipsit de la acele cursuri. Alianța din 
timpul campaniei electorale poate fi 
justificată dc ura împotriva lui Traian 
Băsescu, dar odată încheiată lupta, frus
trarea înfrângerii nu mai poate ține loc 
dc doctrină. Cum s-ar împăca princi
piile celor două entități în actul de gu
vernare? Maniu, Brătianu ori 
Constantin Titcl-Petrescu ar avea câte 
ceva de spus în acest sens, dar probabil 
că neputând să sc mai exprime sc răsu
cesc în mormânt. Sau poate că în Ro
mânia diferențele de partid sunt date nu 
dc doctrină, ci dc ciolan. Poate că lim
pezirea va veni de la PSD, partidul con
siderat mai fără scrupule, eare odată cu 
„curățenia” la vârf va rămâne în matca 
sa normală, pe stânga, cum fi șade 
foarte bine și va lăsa deoparte alianțele 
cu „capitaliștii” rapaci de dreapta.



2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

Joi. 17 decembrie 2009

ReteWl1 eilei

Biftec 
pe piatră

Ingrediente:
4 filete fine de came de vită 

(filet mignon), 3-4 căței de us
turoi, sare, piper, dafin.

Mod de preparare:
Se pune usturoiul tăiat 

mărunt, sarea, piperul și dafinul 
peste filetele de came și se lasă 
cca. o oră ca să-și ia gust. O 
jumătate de oră înainte de 
servirea mesei, se pun pietrele 
în cuptor la 220°C. După ce s- 
au încins, se scot și se așează pe 
suporturi de lemn (sau alt tip de 
suport). Pietrele se pun pe masă 
și fiecare gătește carnea după 
plac.

Se servește cu mai multe so
suri (de usturoi, curry, oregano, 
etc) și cartofi la cuptor sau 
prăjiți.

Timp de preparare: 
45 min.
Complexitate: redusă
Porții: 4

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta
Geoagiu

► DJ 705 
Orăștioara

Căstău

► DN 7 Orăștie - 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

► PROGNOZA METEO

ZIUA NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -2 -4

Petroșani: -3 -5

Hunedoara: -2 -4

Hațeg: -2 -4

Brad: -2 -3

Orăștie: -2 -4

________________________________>

► HOROSCOP
Se poate să ai parte de discuții cu cei din familie. în loc să pui 

paie pe foc, ar trebui să te arați mai conciliant. In jurul tău există 
persoane care vor încerca să-ți atingă o coardă sensibilă. Ferește- 
te de acestea.

Grație influențelor astrale, poți să trăiești clipe extrem de ro
mantice, alături de partenerul de viață. Unii nativi s-ar putea de
cide să se căsătorească. Pe plan financiar, vei avea parte de o 
sumă de bani neprevăzută, care-ți va prinde bine.

In dragoste lucrurile merg așa cum îți dorești. Asta nu înseamnă 
că trebuie să cheltuiești sume uriașe pentru a-ți redecora întreaga 
casă sau pentru a-i face un cadou scump partenerului de viață. Te 
preocupă situația profesională sau sănătatea copiilor.

Te comporți destul de extremist, când ești pesimist și vezi lucru
rile în negru, când te apucă un entuziasm nejustificat. Nu te mira 
deci că familia nu reușește să te înțeleagă. Este o zi benefică pen
tru ieșirile cu prietenii. Dacă totuși ai și câteva obligații, ține cont 
de ele, chiar dacă tot ce vrei este să te distrezi.

Ești intr-o formă excelentă. Te bucuri de influențele pozitive as
trale și ai un tonus de invidiat. Cu toate acestea, tinzi să fii gur
mand și să iei proporții. Acasă poți să profiți de faptul că ești lângă 
cei dragi pentru a face niște schimbări de decor, poate să muți mo
bila, sau să cumperi ceva nou.

Comportamentul financiar va avea repercursiuni importante în 
următoarele săptămâni. Fii așadar prudent. Rezistă la toate obiec
tele care îți fac cu ochiul de pe rafturile magazinelor. Este în 
schimb o zi excelentă pentru a trăi clipe de armonie cu persoana 
iubită.

► Bancurile zilei
© © ©

Ardeleanul se întoarce de la spita
lul unde bunica familiei fusese inter
nată în stare gravă. ■

- Ei, care-i baiul? îl întreabă cei 
de-acasâ, nerăbdători să afle veștile.

- No, bine, răspunde ardeleanul. 
Doctorii spun că a ieșit din criză...

- Asta-i fain! exclamă cineva din 
familie.

-... și a intrat în comă. Ce-o fi asta 
numai doctorii știu.

© © ©
într-un compartiment de personal, 

prin Ardeal. Trenul cam pustiu, cori
doarele goale, glasul roților de tren 
monoton.

Un cetățean singur într-un com
partiment, cufundat în gînduri. Trenul 
oprește într-o gară și în compartiment 
intră un alt cetățean, cu un picior de 
lemn. Dă binețe și cade și el pe gîn
duri.

Mai trec vreo două gări. Primul

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

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

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin R1ȘCUȚA, lrina NÂSTASE 
Fotoreporter: Ionel ȘUTA

*

Ai un șarm personal deosebit și reușești să-i cucerești pe toți fără 
efort. Cunoști mai multă lume și dai dovadă de o mare curiozitate. 
In mulțime, s-ar putea să dai peste o persoană care să joace un rol 
important în cariera ta.

Trebuie să acorzi mai multă atenție partenerului de viață și să te 
arați mai înțelegător. In plus, dacă ai frați sau surori, este momen
tul favorabil să consolidezi relațiile cu aceștia. Totuși, nu te apuca 
să faci tot soiul de promisiuni dacă nu ești absolut sigur că le vei

Influența astrală îți slăbește rezistența fizică. Trebuie să-ți faci 
un program, chiar dacă nu prea ai chef să eviți excesele de orice 
fel. Te ocupi de organizarea mai bună în sânul familiei, cumperi di
verse aparate electrotehnice și îți aranjezi locuința.

Relațiile cu cei apropiați riscă să treacă printr-o fază dificilă. 
Ori tu vei provoca tensiuni, printr-o atitudine prea autoritară, o. 
este vorba despre partenerul de viață. Dacă nu te simți prea bine, 
poate ar trebui să mergi la un medic.

In dragoste ești gata să faci niște crize de gelozie. Se poate să-ți 
dai seama că ești privit așa cum ești în realitate, nu așa cum ai 
vrea să pari. Astăzi ar fii mai bine să nu dai și să nu primești bani 
cu împrumut.

MIN MAX

Deva: -6 -13

Petroșani: -7 -14

Hunedoara: -6 -13

Hațeg: -6 -14

Brad: -6 -13

Orăștie: -6 -13

Ai schimbări bruște de comportament, care-i lasă perplecșipe 
cei din jur. Trebuie să ai o oarecare coerență în vorbe și în compor
tament. In cazul în care ceri sprijinul unui prieten și acesta nu-ți 
răspunde așa cum sperai, vei fi destul de afectat.

onora.

ocupant ciocănește discret în piciorul 
de lemn:

- Apăi, domnule dragă, nu vă fie 
cu supărare, frasin îi?

Posesorul, după un moment de 
chibzuială:

-Ba!
Liniște. Mai trece o gară.
- Paltin îi?
-Ba!
- Fag îi?
-Ba!
- Stejar îi?

-Ba!
- Gorun îi?
-îi.
- Apăi, daca-i gorun, îi fain, că ni 

amorțăște!

© © ©
Doi ardeleni pe marginea une 

străzi. Unul zice:
- Vrei să-ți arăt că eu pot trece 

strada asta în 10 minute.
- Dar ce, mă, ești fulger?

© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn

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

Tipar executat ia Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
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Doctorii seniori au primit diplome de excelență și plachete pentru întreaga acti- 
vitatea și pentru caracterul deontologic al atitudinii lor în profesia de medic. Au 
fost premiați și doctori activi, pentru meritele deosebite.

Medicul veterinar recomandă examenul trichineloscopic
pentru porcii sacrificați în gospodărie
Laboratoarele sanitar-veteri- 
nare sunt asaltate în această 
perioadă de cetățenii care vin 
cu probe din carnea de porc 
pentru a afla dacă aceasta este 
“curată” ori e infestată cu tri- 
chinella spiralis, un parazit 
provoacă afecțiuni grave la 
om. Contra sumei de 12 lei, cât

costă examenul pentru depista
rea trichinelozei, omul poate 
afla în maximum zece minute 
dacă porcul pe care tocmai l-a 
tăiat este bun sau nu pentru 
consum. Până acum, medicii 
veterinari deveni nu au depis
tat nici un caz de trichineloză.

Zilnic, peste 40 de oa
meni trec pragul laboratoru
lui sanitar-veterinar situat în 
zona Pieței Centrale din 
Deva și cam 150 de oameni 
vin aici sâmbătă de sâm
bătă, în preajma Crăci
unului, pentru a afla dacă 
porcul pe care l-au tăiat este 
sănătos sau are trichineloză. 
“Sâmbăta vine foarte multă 
lume, iar câteodată stăm și 
până la ora 19 aici, chiar 
dacă programul este până la

ora 15. Cu toate acestea, numărul solic
itărilor este de aproape trei ori mai mic 
anul acesta comparativ cu anii prece- 
denți. Tot mai puțini oameni cresc porci 
în gospodării și la fel de puțini sunt și 
aceia care au bani să cumpere un porc 
din târg. Cei mai mulți dintre oamenii 
care vin cu carnea de porc la verificat 
sunt cei de la oraș. Și foarte puțini sunt 
cei care vin din zone rurale izolate”, ex
plică medicul Mihai Ghibu.

Ce bucată de carne 
este bună ca probă

Cei interesați trebui să știe că exa
menul pentru depistarea trichinelozei se 
face din mușchii pilieri diafragmatici. 
Procesul de examinare este unul relativ 
simplu, dar necesită experiență în 
domeniu și un aparat special numit 
trichineloscop. “O dată adusă aici, 
proba de came este prelevată, etichetată 
și se etalează pe lamă în 28 de câmpuri.

Apoi este pusă pentru ob
servație la trichineloscop. 
In cazul în care carnea este 
infestată, la trichineloscop 
se văd niște vacuole, în 
formă de lămâie, în mi
jlocul cărora pot fi identifi
cați unul sau mai mulți 
viermi spiralați”, spune 
medicul veterinar Mihai 
Ghibu.

Trichineloză
- o boală 
gravă

Medicii veterinari recomandă tu
turor celor care își taie porci de sărbă
tori să ducă o probă din carnea 
animalului la verificat, altfel riscă să se 
îmbolnăvească de trichineloză, boală 
care poate duce chiar și la moartea per
soanei infestate. Simptomele diferă în

funcție de gradul de infestare a cărnii, 
dar și de rezistența omului. Astfel, 
boala poate debuta cu amețeală, febră, 
durere de cap, sau pot apărea edeme ale 
feței, ale extremităților, ba chiar și șocul 
anafilactic, în cazurile grave. Netratată 
la timp, boala poate duce la orbire, in
farct, ba chiar și la moartea pacientului.

Elena Matieș lancău

Treisprezece medici hune- 
doreni au fost premiați pen
tru întreaga activitate 
profesională de către Consi
liul Județean al Colegiului 
Medicilor Hunedoara. Fes
tivitatea a avut loc ieri la 
ora două, la sediul Casinei 
Naționale din Deva.

Doctorii seniori au primit 
diplome de excelență și plachete 
pentru întreaga activitatea și pentru 
caracterul deontologic al atitudinii 
lor în profesia de medic. Au fost 
premiați și doctori activi, pentru 
meritele deosebite.

La mulți ani, 
Daniel!

■^■Sfântul Zilei

Medici hunedoreni premiați
între cei 

onorați astfel 
de către colegii 
lor s-au
numărat doc
torii GheorgWe 
Stoian, Rafila 
Ardelean, Petru 
Păsculescu - 
dintre cei care 
nu mai profe
sează - și Emil 
Foma, Letiția 
Angela Vintilă, 
Silviu Uțescu -
dintre cei în activitate. „Colegiul 
Medicilor a analizat și a hotărât să 
onoreze colegii medici pentru activ
itatea lor deosebită. Cu toate că ast
fel de manifestări devin foarte 
dificil de organizat în aceste vre
muri, am făcut un efort ca să ne

onorăm colegii, atât cei retrași, cât 
și cei activi, pentru conduita lor de
ontologică”, a declarat Mircea 
Artean, președintele Colegiului 
Județean al Medicilor Hunedoara..

Irina Năstase

Numele Daniel înseamnă în 
evreiește "Dumnezeu m-a jude
cat" (daniyyel). Deși nu-i sigur, 
Dan (cu diminutivul frecvent 
Dănuț, cu femininul mai nou 
Dana și cu numeroase alte de
rivate) ar putea fi o prescurtate 
de la Daniel (în evreiește: dan, 
"jude"). Alte forme românești, 
ieșite din uz ca nume de botez: 
Danii, Dănila (de unde Nilă), 
Dănăila etc. Diminutive: Dani, 
Danieluț. in româna veche a cir
culat mai ales forma Daniil 
(păstrată în limbajul bisericesc). 
Peste 80.000 de români poartă 
acest nume.

ceară lui Dumnezeu să nu-1 dea morții, 
căci a păzit cele plăcute înaintea Lui; iar 
Dumnezeu i-a mai adăugat 15 ani la anii 

Sfântul Prooroc Daniel și Sfinții trei tineri: vieții lui. Când Ierusalimul a fost încon
jurat și robit de Nabucodonosor, îm- 

Anania, Azaria și Misail pârâtul babilonienilor, au fost luați și ei
robi împreună cu Proorocul Daniel și duși 

în Babilon. Pentru virtutea lor, au fost puși mai-mari peste treburile 
împăratului. Mai târziu, pentru că au batjocorit chipul pe care-1 fă
cuse și-l ridicase împăratul și pentru că nu s-au închinat lui, au fost 
aruncați într-un cuptor ars de șapte ori. Acolo ei cântau psalmi lui 
Dumnezeu. împăratul văzând minunea, a mărturisit că mare este 
Dumnezeul preaslăvit de cei trei Tineri. Căci văpaia se prefăcuse 
în rouă, iar ei rămăseseră nevătămați. Daniel n-a fost aruncat în 
cuptor, deși trăia, locuia și petrecea împreună cu cei trei Tineri, și 
din pricina lui fuseseră aceia cinstiți. Pricina n-o putem afla din 
Sfânta Scriptură, pentru că Scriptura a trecut-o sub tăcere. Dar 
după cum mi se pare mie și după cum este și adevărat, pricina pen
tru care n-a fost aruncat Daniel în cuptor a fost aceea că lui i se 
pusese numele Baltazar, iar la babilonieni numele acesta era nume 
de covârșitoare cinste, nume de dumnezeu. Deci pentru ca să nu 
creadă babilonienii, care fără judecată îndumnezeiau focul, că mi
nunea din cuptor a făcut-o Baltazar, a rânduit Dumnezeu ca Daniel, 
care purta numele dumnezeului lor, să nu intre în cuptor și nici să 
nu se vorbească deloc de Daniel în istorisirea minunii din cuptor. 
Sfinții trei Tineri, după izbăvirea lor, mai presus de cuget, din foc, 
după ce dobândiseră iarăși cinstea de mai înainte și după ce au trăit 
cu cinste toată viața lor, s-au săvârșit cu pace împreună cu Daniel. 
Spun unii că după moartea lui Nabucodonosor și a celorlalți îm

Acest fericit prooroc Daniel era din seminția lui luda, dintr- 
un neam care se găsea în slujba împărătească. S-a născut în Vitora 
cea de sus. încă de pe când era copil a fost dus rob din Iudeea în 
țara haldeilor și a proorocit 70 de ani. A trăit cu 460 de ani înainte

de întruparea lui Hristos. 
Era bărbat tare înțelept, 
iar iudeii socoteau că 
este eunuc. A plâns mult 
pentru popor și pentru 
cetatea Ierusalimului. 
Prin post se înfrâna de la 
orice mâncare dorită. 
Era uscățiv la față, dar 
foarte frumos, cu harul 
Celui Preaînalt. Cei trei 
Tineri, după cum spune 
istoria, erau din sfânta 
cetate a Ierusalimului. 
Tatăl lor se numea 
Iezechia, iar mama lor 
Caligona. Iezechia, când 
era bolnav, a cutezat să

părați de după el, 
care cinsteau pe 
Daniel și pe cei 
trei Tineri, s-a 
ridicat un alt îm
părat cu numele 
Atic. Acesta a 
făcut cercetare 
sfinților. înfrun
tat de ei, a 
poruncit să li se 
taie capetele. 
Când a fost tăiat 
capul lui Misail, 
Azaria și-a întins 
haina și i-a prins 
capul; la fel și
Anania a prins capul tăiat al lui Azaria, iar Daniel a întins haina 
lui și a prins capul lui Anania. în urmă i s-a tăiat și lui capul. Se 
spune că după tăiere, capetele lor s-au lipit de trupuri, iar îngerul 
Domnului i-a luat și i-a dus în muntele Gheval, unde i-a pus sub o 
stâncă. După 400 de am~ la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, 
au înviat și ei și iarăși au adormit.

Hramul lor se săvârșește în biserica cea mare. Am primit de 
la părinți să prăznuim pomenirea lor cu șapte zile înainte de 
arătarea Stăpânului și de venirea dumnezeiască în trup a Domnului 
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că după 
părerea mea și ei sunt din seminția lui luda, din care se pogoară, 
în ce privește neamul, și Mântuitorul tuturor Hristos.
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Pe lângă numeroșii “aburitori”pe care îi vedem zilnic pe la televiziuni există și unii profesioniști 
precum aburitorii de plută sau aburitorii de textile.
Cea mai largă specializare are, fără îndoială, confecționeru! de cuțite, brice, brățări, andrele, 
agrafe și inele.

Cu ce se mai ocupă românii
Progresul tehnic și specializa
rea tot mai strictă au creat o 
multitudine de ocupații Cei 
care doresc să afle cu ce se 
mai ocupă români nu trebuie 
decât să consulte Clasificarea 
Ocupațiilor din România. Vor 
avea surpriza să constate că 
lectura poate fi una extrem de 
incitantă și distractivă în ace
lași timp.

Spre exemplu, dacă sunteți dis- 
cotecar, adică organizator de discotecă, 
aveți nevoie de un discjokey, adică 
omul care se ocupă de muzică în acea 
discotecă. *Există ocupații denumite 
după operațiunile care se efectuează 
asupra unor materii prime sau materi
ale. Consemnăm dintre acestea pe cele 
de afumător came, albitor de pastă de. 
hârtie, carbonizator de textile sau cur- 
bator de lemn.

Cum să faci focul

Dacă vă încălziți locuința cu 
lemne veți avea nevoie în prima etapă 
de un drujbist care să doboare copacii 
din pădure, iar apoi de un circularist la 
tăiat lemne de foc pentru a le debita la 
lungimea potrivită. Iar pentru a aprinde 
focul aveți nevoie de un chibrit. Fără 
înddială, industria chibriturilor este una 
extrem de importantă și complexă. în 
funcție de formă și material, produsul 
este realizat de către un confecționer de 
cutii de chibrituri din carton sau de un 
confecționer de cutii de chibrituri din 
furnir. Alți doi specialiști care con
tribuie la rezultatul uimitor de a obține 
o flacără gălbuie puternică sunt con- 
fecționerul de gămălii de chibrituri și 
pastatorul de cutii de chibrituri.

Meserii “murdare”

Până nu de mult prea puțini erau 
cei care băgau în seamă lucrătorii care 
își câștigă pâinea din meseriile așa-nu- 
mite “murdare”. Mai încoace, aceștia 
au devenit “la modă” fiind chiar 
subiecți ai unor emisiuni televizate. De
sigur majoritatea celor care le privesc 
n-ar face niciodată ceea ce văd “pe sti
clă” și tocmai de aceea “eroii” merită 
din plin sporul de rușine pe care-1 
primesc. Paleta ocupațiilor de acest tip 

este extrem de largă și cuprinde cunos
cutele meserii de gunoier, măturător de 
stradă, drenor - canalist, vidanjor, 
hingher. Ce ar putea fi mai oribil? Poate 
meserii precum autopsier la ecarisaj, 
mățar, trip ier = muncitor de abator spe
cializat în pregătirea pentru valorificare 
a tuturor deșeurilor animale ori colector 
și preparator de făina, sânge, came, 
oase. Sau poate unele macabre, precum 
cele de îmbălsămător sau gropar. Pe 
lângă acestea, ocupațiile de lustragiu 
sau hamal par unele nobile.

Aburitori de plută 
și împletitori 
de obiecte din foi 
de porumb

, Părul este o materie primă utilizată 
la confecționarea a diverse obiecte pre
cum peruci, pensule etc. Astfel se jus
tifică existența ocupațiilor de colector 
și sortator de păr, legător de păr sau 
pieptănător de păr la mașină.

Pe lângă numeroșii “aburitori” pe 
care îi vedem zilnic pe la televiziuni ex
istă și unii profesioniști precum aburi
torii de plută sau aburitorii de textile. 
Unele ocupații n-ar ieși atât în evidență 
dacă denumirile produselor rezultate n- 
ar avea rezonanțe destul de ciudate. La 

o sumară cercetare putem afla că un 
confectioner de cocleți este cel care 
produce ochiuri de iță folosite la 
războiul de țesut, iar un decorticator de 
crupe se ocupă cu decorticarea boabe
lor de cereale folosite la prepararea 
unor mâncăruri. în ceea ce privește 
ocupațiile ciudate, în unele cazuri nu 
poți decât să nu-ți pui problema util
ității lor, cum este cazul pu împletitorii 
de obiecte din foi de porumb sau înn- 
odatorii de fire de mătase naturală.

Ce fac ei se numește lucru man
ual...

O bună parte dintre ocupațiile ex
istente acoperă diversitatea de operați
uni manuale ori mecanice efectuate la 
lucrări în infrastructură sau servicii, 
necesare pentru fabricarea unor pro
duse ori pentru buna funcționare a unor 
mașini și utilaje. Amintim doar câteva 
dintre cele mai sugestive: aspirant (nu 
se referă la aspiranții la posturi sau 
funcții), asfaltator, cantaragiu, chituitor, 
decapsulator, decuscutor, derulsltorist, 
destrămator, deblocator, funicularist, 
ghemuitor, scuturător sau umplutor de 
sifoane. Unele dintre cele mai răspân
dite ocupații din România par a fi cea 
de acar (sub numele de Păun) și cea de 
frânar, aceasta din urmă neavând măcar 
un corespondent pozitiv în ocupația de 
accelerator, care nu există.

în România se confecționează 
aproape orice, astfel explicându-se ex
istența unor ocupații precum cele de 
confecționer corzi din intestine, con
fecționer corsete, confecționer cretă 
școlară sau confecționer bibelouri din 
Jenille. Una dintre cele mai profitabile 
pare să fie cea de confecționer de fitile, 
printre cele mai utile este cea de con
fecționer de colace și centuri de salvare, 
iar cea mai largă specializare are, fără 
îndoială, confecționeru 1 de cuțite, brice, 
brățări, andrele, agrafe și inele.

De la cele sfinte 
la cele lumești

înclinația spre religie, atât de bine 
aspectată în societatea românească, își 
găsește o fidelă reflectare în puzderia 
de ocupații și funcții aparținând tuturor

cultelor: călugăr, călugăriță, arhondar = 
călugăr care are în grijă arhondaricul și 
primește oaspeții mănăstirii, exarh = 
arhiereu însărcinat cu controlul mănă
stirilor, mitropolit, patriarh, cantor, 
capelan, cardinal, muezin, muftiu, 
rabin, haham = persoană care se ocupă 
de tăierea ritualică a vitelor și păsărilor 
la mozaici.

Mai dăinuie încă o serie de ocu
pații ce au denumiri cu rezonanțe vechi 
precum aprod, cărăuș, pivnicer sau 
vestitor. Decăderea unor ramuri indus
triale sau pur și simplu progresul au 
făcut ca unele dintre aceste ocupații să 
fie deja pe cale de dispariție: băieș =• 
miner, ceaprazar - șepcar, caretaș = 
producător de carete, ceasornicar, opin- 
car, rotar, confecționer piese, linguri, 
spițe, albii, donițe, cozi de unelte, șin
drilă, ciubere.

Nu mai insistăm asupra unor pro
ducători de materiale precum ipsosarii 
sau mangalizatori, ori asupra unor cul
tivatori precum ciupercarii sau crescă
tori de păsări ca fazanierii.' Dacă aveți 
ca*hobby vânătoarea cu siguranță veți 
ști că cei care hăituiesc vânatul sunt go
naci, iar cartușele pe care le utilizați 
sunt produse de un confecționer de car
tușe de vânătoare.

Puțini sunt cei ce știu că per
soanele care se ocupă de confecționarea 
cravatelor le și repară, căci ei sunt în
cadrați la ocupația de confecționer 
reparator de cravate. Ideea că mai multe 
dintre obiectele pe care le utilizăm sunt 
produse la un loc cu altele sau de către 
aceeași persoană este falsă, spe
cializarea pe categorii de produse fiind 
ilustrată de paleta ’de ocupații precum 
confecționer de preșuri, confecționer de 
termose sau confecționer de scalăradio.

Și în industria instrumentelor 
muzicale există o serie de specialiști, 
alături de mai cunoscuții lutieri = 
meșteșugari care construiesc și repară 
instrumente muzicale cu coarde, întâl
nind și cașeratori - șlefuitori de celuloid 
pentru carcase de acordeoane sau 
ceruitori de piastrine pentru 
acordeoane.

Nu există nici 
în Dicționar

Nu putem încheia fără a expune o 
serie întreagă de ocupații desemnate 
prin cuvinte pe care majoritatea dintre 
noi le auzim fie foarte rar, fie niciodată 
în viață și nu înțelegem la ce se referă 
oricât ne-am stoarce mintea, așa cum 
este cazul meseriilor de actuarist = spe
cialist în aplicarea teoriei probabil
ităților și a statisticii matematice ;n 
diferite calcule, cambist = desemnt . 
un broker de valori, cap de masă = nu 
face parte din mobilier, ci este o per
soană care dirijează jocurile la cazinou, 
honuitor = lucrător care netezește 
suprafața interioară a unei piese cilin
drice cu ajutorul unei mașini speciale, 
lepuitor = muncitor care netezește 
foarte fin suprafața metalică a unei 
piese cu o substanță abrazivă specială, 
rediționar = funcționar care calculează 
taxele de transport a mărfurilor pe caiet 
ferată în funcție de distanță, rezinator = 
persoană care extrage rășina din arbori: 
rășinoși prin recoltarea din scurgerile 
naturale sau din tăieturile făcute spe
cial, șanfrenator = lucrător care execută 
manual sau mecanic o fațetă oblică k 
extremitatea unei găuri cilindrice sau k 
marginea unei suprafețe plane a une 
piese pentru a înlătura muchiile as
cuțite, cardator = se ocupă de scărmă
natul și dărăcitul textilelor, chesonier = 
lucrător la chesoane, care sunt con
strucții de forma unei cutii comparti
mentate din beton sau oțel care permite 
executarea fundațiilor sub apă, corhan- 
itor = muncitor care împinge bușteni 
pe coastă în jos. Și lista poate continua 
inclusiv cu ocupații care nu se regăsesc 
în Dicționarul Explicativ al Limbi 
Române, acesta rămânând infirmă față 
de creativitatea debordantă de care dă 
dovadă poporul român.

Cătălin Rișcuțc
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„Crăciunpentru copii”se numește serbarea care are loc astăzi, începând cu ora 10, 
la sediul Filialei de Cruce Roșie a Județului Hunedoara. Beneficiarii cadourilor sunt copii 
cu vârsta cuprinsă între trei și 10 ani și provin din familii cu probleme financiare.

k Soluții pentru o Europă mai puternică
Un plan de relansare accesibil 
tuturor statelor membre pre
cum și flexibilizarea mecanis

melor de aderare la zona euro 
ar fi două dintre soluțiile pen
tru construirea unei Europe 

puternice, consideră parla
mentarul european luliu Win
kler (UDMR, PPE).

"Un plan de relansare economică 
cu adevărat egal accesibil tuturor 
statelor membre, precum și flexibi
lizarea mecanismelor de aderare la 
zona euro, sunt două dintre măsurile 
aflate la îndemână pentru construirea 
unei Europe puternice, Europa cu o 
jumătate de miliard de cetățeni care îm
părtășesc aceleași valori și sunt moti
vați de aceleași idealuri", afirmă luliu 
Winkler în intervenția scrisă pe care a 
depus-o în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea Declarației Comisie Europene cu 
privire la relansarea economiei în 
statele membre din Europa Centrală și 
de Est care s-au desfășurat, marți, în 

plenul Parlamentul ui-European reunit 
la Strasbourg.

Vulnerabilitate 
la criză

Potrivit parlamentarului european, 
criza globală a generat efecte inegale în 
statele membre ale UE, cele din Europa 
Centrală și de Est dovedindu-se a fi 
cele mai vulnerabile în fața acesteia. 
"Realitatea ne-a arătat că a existat un 
acces dezechilibrat la măsurile incluse 
în Planul European de Relansare Eco
nomică. Tot realitatea ne-a arătat că 
statele din euro-zonă au fost mai prote
jate în fața crizei. Nu întâmplător, 
statele în care azi efectele crizei se res
imt mai puternic au accesat mai puțin 
măsurile de relansare. Aceleași state 

membre nu fac parte din zona euro", 
susține luliu Winkler în intervenția sa.

Deputatul european mai atrage 
atenția asupra faptului că, în 2010, criza 
socială și a locurilor de muncă își va 
face pe deplin simțite consecințele, 
fiind evident, deja, faptul că noile state 
membre vor fi mai afectate.

"Odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, Uniunea a 
depășit etapa reformării cadrului insti
tuțional. Acum este nevoie de efortul 
nostru comun pentru a mări coeziunea 
în UE, condiție sine qua non pentru ca 
Uniunea să iasă câștigătoare din criză, 
ca un actor global puternic", mai 
afirmă luliu Winkler în intervenție.

Alexandru Avram

Program de depistare 
a HIV aplicat la Deva
numărul femeilor gravide tes
tate HIV a crescut la 83 de 
procente în luna octombrie, 
față de cele cinci procente câte 
au fost testate până în luna 
aprilie a acestui an. De la înce
putul anului și până în prezent 
au fost consiliate și testate 
aproximativ 1.185 de gravide. 
Testarea HIV s-a făcut gratuit, 
în laboratorul Direcției de Să
nătate Publică Deva.

Totodată, persoanele respective au 
fost testate și pentru diagnosticul de si
filis. Testările s-au făcut și în mater

iile din județul Hunedoara, fiind 
precedate de consilierea făcută la sediul 
DSP Hunedoara sau de către medicii de 
familie și personalul maternităților. 
Toate acestea au fost posibile deoarece 
in acest an județul Hunedoara a fost 
cooptat să participe la Programul de 
Prevenire a Transmiterii HIV de la 
■namă la făt.

A murit pentru că nu s-a asigurat 
la schimbarea direcției de mers

Un bărbat a murit ieri, într-un acci- 
lent rutier care a avut loc în localitatea 
’eștișul Mare.

Accidentul s-a produs pe DJ 687 în 
urul orei 12,10. In timp ce se deplasa pe 
iirecția Hunedoara-Devâ, pe banda a 
ioua a sensului de mers, șoferul unui au- 
olurism, Viorel M., în vârstă de 32 de 
ini, din Hunedoara l-a surprins și l-a ac

Concert studențesc de colinde
Ieri, studenții Facultății de Inginerie au 

;usținut un concert de colinde. Aceștia au fost 
:oordonați de profesorul de matematică Dan 
^emle. Colindătorii au organizat și o acțiune de 
;aritate, adunând fonduri pentru un azil de 
jătrâni. „Este cel de-al șaselea an în care am or
ganizat acest concert de colinde în aula fac- 
jltății”, a afirmat profesorul Dan Lemle.

Studenții Facultății de Inginerie Hunedoara 
;i-au propus să organizeze pe viitor concerte la 
:arc să participe toate școlile și liceele din județ.

Georgiana Giurgiu

Centru de consiliere 
și testare HI 
la Deva

Proiectul a fost finanțat din Fondul 
Global și implementat în județ de către 
DSP Hunedoara și Fundația Romanian 
Angel Appel și are ca scop obținerea 
unui procent cât mai mare de gravide 
testate HIV. Un alt scop a fost de
pistarea virusului cât mai devreme în 
timpul sarcinii și luarea de măsuri de 
prevenire a transmiterii infecției HIV la 
nou- născuți, în cazul în care situația 
impune acest lucru.

Un alt beneficiu al programului 
este constituirea în municipiul Deva a 
Centrului de Consiliere și testare HIV, 
precum și popularizarea măsurilor de 
prevenire a virusului prin distribuție de 
materiale scrise. Cu această ocazie a 
fost realizat un plan personalizat de re
ducere a riscului îmbolnăvirii cu virusul 
HIV.

Maria Bulz

cidentat mortal pe Gheorghe D., în vârstă 
de 36 de ani, din Hunedoara. Victima se 
deplasa pe bicicletă și nu s-a asigurat la 
schimbarea direcției de mers, astfel că a 
fost lovit de autoturism.

Șoferul ghinionist are acum dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea in
fracțiunii de ucidere din culpă.

Maria Bulz

„Crăciun pentru copii” 
la Crucea Roșie Hunedoara

Evenimentele caritabile care 
au ca beneficiari copiii con
tinuă: o sută de copii pri
mesc astăzi daruri din 
partea Filialei de Cruce 
Roșie a județului Hune
doara.

„Opriți-vă 
și cunoașteți...”

Devenii sunt invitați 
astăzi, la ora 18, la Sala Mică 
a Casei de Cultură “Drăgan 
Muntean” din Deva la o în
tâlnire cu Protosinghel loan 
Cojanu, starețul mănăstirii 
Sf. loan Botezătorul din Alba 
Iulia, coordonatorul editurii 
Epifania.

Subiectul propus pentru 
dezbatere este “Opriți-vă și 
cunoașteți...”.

Aceasta este ultima în
tâlnire din cadrul serilor 
Logos până după praznicul 
Nașterii Domnului și Anul 
Nou.

Intrarea este liberă.

Elena Matieș Iancău

„Crăciun pentru copii” se nu
mește serbarea care are loc astăzi, 
începând cu ora 10, la sediul Fil
ialei de Cruce Roșie a Județului 
Hunedoara. Cu ocazia evenimen

PASTBMU VIU ZÂMBETUL FAMILIEI TALE
k M £.3* 1-4 _ -- -X.W . Jfc .4. •. >3Lu

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL 

Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 4088B7

tului, filiala hunedoreană a CRR a 
pregătit 26 de pachete pentru copiii 
defavorizați din Școlile „Andrei 
Șaguna”, „Octavian Goga” și „An
drei Mureșan”. „Crăciun pentru 
Copii” aduce astăzi cadouri și pen
tru 74 de micuți din școlile din 
Hunedoara, Lupeni și Uricani. 
Beneficiarii cadourilor sunt copii 
cu vârsta cuprinsă între trei și 10 
ani și provin din familii cu prob
leme financiare. Acțiunea este o 
componentă a Proiectului „Ajută o 
Familie de Sărbători. Cumpără și 
Dăruiește”. Fiecare copil mai 
primește un pachet cu alimente 
care au fost colectate în cadrul 
proiectului „Banca de Alimente”, 
în cadrul serbării se desfășoară un 
program de colinzi la care participă 
persoanele vârstnice care fac parte 
din Clubul Senioriei al Crucii 
Roșii.

Maria Bulz
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
I ,J 1

PXCIIET SERVICII < L ( AZARE 3 NOPȚI4

(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completa cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION 
și CINĂ FESTIVA ÎN 01.01.2010 
(acces gratuit Ia piscina șî sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

PA( TIET SERV K ll REV El 1OX - fără cazare 
Include MASA FES IIV A DE REVELION 
și CINA FESTIV Â ÎN 01.01.2010

silvaT

Pentru cazare 
tariful este de 80 ron /pers/loc 
cameră/ zi hotelieră

PREȚ 200 ron / pers Antrenul este asigurat 
de orchestra de inu/ieă 

și soliști \ ocali.

Fi

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon: <

0254-234448, 0^30-530953, 0723-011368

TRECEREA IX XOl E AX 
VA 11 MARCATA 
Cl I X I IU MOS 

FOC DE ARTIFICII

!

LEMNTEX 
tratate a ttncrelaiinid 

^snisiirts Mr Isrir irtRlu strstrflcsi 
■șl șl tsrsstn da cm ni ini mMmc.

. RRKMMrIMRRMIRI 
paMiSfiBasm.

S.( SH V A ITMNTr.X S.R.I.
l hittiiiidtu nr.tii />.. rumuriu tliinlu,

Ici /uau 0JȘ4 >01021 2 2, c-iHtfih sî/huuri.n*

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

V.
■4,00 lci/to . 
■3,00 lci/to
■■,00 lci/to I

■MO lalJi»

A.- Au-*
rL \ • V 09**

Pentru comunal fi informați* ne puteți coot acta Io telefon; 
<«S4/«T4 44tf 
0703 134 004

acu c-mall: contaMllitatewtcIcccr nade va .re

/

Z* ----- -------   — -

Telefoane; 0zS4.264.03fi
H 0254 264.039

Web: www.steauamuresuiui.ro. 
E-mail: offke steauamuresului.ro

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu doua 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucâtârlel tradiționale 
românefti >i internaționale 

rSala de conferințe dc 45 de 
locuri, dotata cu Mdeoproiector 
șl Internet de marc viteaA 

r Piscină acoperită Cu o Suprafața
de SQmp. Apa este incaliita 
la 30 de grade.

iSauna
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafața totala de peste 
100.000 de metri patra ți pentru 
pescuit crap, somn si șaiau.

http://www.steauamuresuiui.ro
steauamuresului.ro
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în adolescență, lulia I ântur, actuala prezentatoare 7’1' era pasionată de modă. S-a lăsut după doar doi 
ani, când a realizat că poate câștiga bani frumoși din altceva. Din dansul pe boxe, de exemplu. Deși era 
încă minoră, tânăra lulia a lucrat ca animatoare într-o discotecă din Costinești.

Biletele pentru concertul lui Eric Clapton 
și Steve Winwood s-au pus în vânzare
Concertul pe care Eric Clapton și Steve Win
wood îl vor susține la București, pe 11 iunie 
2010, a fost confirmat și de organizatorul local, 
Marcel Avram și D&D East Entertainment, iar 
biletele vor fi puse în vânzare miercuri, la pre
țuri cuprinse între 129 și 600 de lei.

Biletele pentru concertul Eric Clapton și Steve Win
wood, care va avea loc pe 11 iunie, pe stadionul „lolanda 
Balaș-Sotcr”, vor fi puse în vânzare ieri, în rețeaua Eventim.

Biletele vor avea prețurile de 129, 169, 399 și 600 de 
lei, a declarat marți, într-o conferință de presă. Valentin 
Vasiloiu, Managing director al companiei de ticketing Even
tim. Potrivit lui Marcel Avram, stadionul va oferi la concert 
o capacitate de 16.000 de locuri, dintre care 12.000 de locuri 
în tribune și pe scaune.

Turneul european al lui Eric Clapton și Steve Winwood 
va debuta pe 18 mai 2010, la Birmingham, în Marea Britanie, 
și se va încheia pe 13 iunie, în Istanbul, Turcia. De asemenea, 
concertul cuprinde și un show pe stadionul “Wembley”, din 
Londra, pe 20 mai.

AC/DC va concerta în mai la București
Celebra formație AC/DC con
ectează în România, pe 16 
mai 2010, în Piața Constituției 
din București, informează site- 
ul oficial al trupei. De aseme
nea, concertul a fost anunțat 
marți, într-o conferință de 
• <’să, și de promotorul Marcel 
titram, organizator al concer
tului alături de D&D East En
tertainment.

"Suntem mândri să anunțăm că pe 
,16 mai una dintre cele mai puternice 
trupe rock din lume, AC/DC, va veni în 
București. în ultimii doi ani au concer
tat în toată lumea și ultimul segment din 
turneul lor (...) va fi Europa", a declarat 
Marcel Avram, precizând că primul 
show va fi pe 14 mai, la Sofia, și 
următorul la București, pe 16 mai.

Filmul ”Up in the air” e marele favorit
1 Globurilor de Aur

Marele favorit la ediția din 2010 a Globurilor 
de Aur este filmul "Up in the air", în traducere 
"Sus în aer".

Pelicula, care îl are în rolul principal pe George
Clooney, a adunat șase nominalizări. Printre favoriți je

numără și filmele "Nine", "Avatar" și "Inglorious Bastards", 
în filmul "Up in the air", George Clooney interpretează rolul 
unui bărbat divorțat, a cărui existență se învârte în jurul slu
jbei la o companie de asigurări. însă totul se schimbă pentru 
corporatist în momentul în care în firmă ajunge o nouă 
colegă. Pelicula, regizată Jason Reitman, a fost nominalizată 
la șase categorii la Globurile de Aur.

Un alt favorit al competiției este musicalul "Nine", re
gizat de Rob Marshall, care a adunat cinci nominalizări. Cea 
mai scumpă peliculă din istorie,"Avatar" a fost nominalizată 
la patru categorii. Filmul, care a avut un buget impresionant, 
de 250 de milioane de dolari, va ajunge în cinematografe în 
câteva zile.

Tot patru nominalizări a adunat și noul film al regizoru
lui Quentin Tarantino, "Inglorious Bastards".

Cea de-a 67-a ceremonie Globurile de Aur va avea loc 
pe 17 ianuarie, în Beverly Hills.

lulia Vântur a „Dansat pentru...alții”
Fiecare vedetă are anumite se
crete care, mai devreme sau 
mai târziu, ies la iveală. Dacă, 
recent, am aflat că Radu Vâl- 
can a fost căsătorit preț de 
patru ani de zile, a venit rândul 
trecutului frumoasei lui colege 
de trust, lulia Vântur, să fie de- 
conspirat.

în adolescență, actuala prezenta
toare TV era pasionată de modă. La 15 
primăveri, a urmat un curs de mane
chine. S-a lăsat după doar doi ani, când 
a realizat că poate câștiga bani frumoși 

"AC/DC vor cânta pe 16 mai, 
într-o duminică, în Piața 
Constituției", a mai spus el. 
La concert sunt așteptați înjur 
de 70.000 de oameni. "Trupa 
va veni cu propria scenă, pro
pria producție", a completat 
Avram, care a spus că trupa 
va aduce pentru show-ul de 
deschidere și unul sau doi 
invitați speciali.

Biletele vor fi distribuite 
prin Eventim, începând de 
miercuri dimineață. "Mâine la 
ora 09.00 se vor pune în vân
zare biletele pentru AC/DC în 
întreaga rețea Eventim", a de
clarat Valentin Vasiloiu, Man
aging Director al companiei de 
ticketing. Acestea vor avea prețurile de 
120 lei, 250 lei și 450 lei (V1P) și vor fi 
disponibile în magazinele Vodafone, 
librăriile Cărturești și librăriile Human- 

din altceva. Din dansul pe boxe, de ex
emplu. Deși era încă minoră, tânăra lulia 
a lucrat ca animatoare într-o discotecă 
din Costinești, iar destinul avea să îi 
surâdă într-o călduroasă noapte de vară. 
Episodul a avut loc în 1997. Părul blond 
al ieșencei, ochii ei albaștri, dimensiu
nile aproape perfecte, 90 - 60 - 89, și 
mișcările lascive ale tinerei au fermecat 
un oaspete de seamă. Destinul a făcut ca 
admiratorul Iuliei să fie chiar Florin 
Călinescu! Nu se știe ce și dacă a fost 
ceva între cei doi, însă actorul a vorbit 
cu șefii lui și a făcut tot posibilul să o 
aducă pe frumoasa Vântur în trust și în 
curtea televiziunii la care lucra la acea 
vreme.

itas, în peste 400 dc locuri din țară. 
"Acesta este un preț net, la care se vor 
adăuga alte taxe care vor fi afișate în 
mod explicit pe bilete, estimate în acest 
moment de noi la 6%", a completat 
Vasiloiu.

O statuie a lui Obama copil 
creează furie la Jakarta
O statuie a președin
telui american înfă
țișat când era copil, 
dezvelită la Jakarta 
a declanșat o adevă
rată campanie pe 
Facebook în care 
mii de indonezieni 
cere înlăturarea 
acesteia.

Aceștia au creat un grup local 
pe siteul de socializare numit "Dați 
jos statuia lui Barack Obama din Par
cul Taman Menteng", ce a atras deja 
15.000 dc membri din momentul în 
care statuia lui Obama la 10 ani, 
îmbrăcat în tricou și pantaloni scurți, 
a fost dezvelită, joia trecută.

Heru Nugroho, creatorul grupu
lui de contestare, susține că va folosi 
sprijinul rețelei de socializare pentru 
a cere guvernatorului din Jakarta, 
Fauzi Bowo,- să înlăture statuia. 
"Toată lumea știe că Obama este un 
lider mondial, dar nu este eroul nos
tru național pentru a merita o sta
tuie", arăta Nugroho. "Aceasta ne-a 
afectat mândria noastră națională 
deoarece sunt mulți indonezieni care

Hărțuitorul lui Jennifer Garner a fost prins

Se spune că nu ești vedetă în 
adevăratul sens al cuvântului 
dacă nu ai propriul tău hăr- 
țuitor. Acel admirator înfocat 
care te însoțește mereu, ca o 
umbră, și te cunoaște mai 
bine decât o faci tu însuți. Cu 
toate acestea, nu puține sunt 
cazurile în care pasiunea de
generează în obsesie.

Este și cazul frumoasei Jennifer 
Garner. Din 2002, vedeta serialului

au servit această națiune, dar nu le-a 
fost construită nici o statuie".

Mulți indonezieni se pare că ar 
fi mândri că Obama a trăit la Jakarta 
în 1967 -1971 cu mama sa, tatăl său 
vitreg indonezian și sora sa vitregă. 
El era cunoscut ca "Barry" și a 
frecventat școala generală lângă locul 
unde a fost ridicată statuia.

Ron Mullers, locuitor al Jakartei 
care a avut ideea construirii statuii și 
a colectat bani pentru aceasta, de
clara că aceasta ar fi trebuit să îi in
spire pe copii să își urmeze visele. 
Statuia de circa un metru a costat 
10.000 de dolari, care au fost donați 
de opt oameni de afaceri indonezieni, 
o stație TV și un ONG.

„Alias” este hărțuită de Steven 
Burky, un bărbat despre care se 
spune că ar fi satanist. „îmi trimite țot 
felul de pachete și mesaje care conțin 
gânduri paranoice. în ultimul an, 
comportamentul lui obsesiv a escal
adat până în punctul în care a devenit 
violent. O dată a venit la mine acasă 
și mi-a spus că a avut o viziune cu 
mine persecutată și apoi omorâtă”, se 
plângea actrița în urmă cu ceva 
vreme.

într-un final, în noiembrie, Jen
nifer avea să obțină mult doritul 
ordin de restricție împotriva 
urmăritorului. Conform deciziei 
judecătorești, bărbatul ar fi trebuit să 
nu se apropie la mai puțin de 100 de 
metri de actriță, de Ben Aflleck, sau 
de fetița lor, Violet.

Recent, însă, Burky a încălcat 
ordinul. Hărțuitorul a fost surprins în 
curtea grădiniței fiicei celor doi soți, 
așteptând-o pe micuță să iasă la 
joacă. Din fericire, a fost arestat în 
timp util și aruncat în spatele grati
ilor, iar Jennifer își poate petrece 
Sărbătorile de iarnă în liniște.
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O treime dintre jucăriile verificate de comisarii OPC au fost oprite temporar de la 
& comercializare, întrucât nu respectau prevederile legale. Potrivit reprezentanților

OPC, în toate magazinele verificate au fost descoperite abateri.

Trenurile sunt blocate sau anulate pe mai multe rute
Peste 30 de trenuri au întâr
zieri din cauza condițiilor me
teorologice, cele mai mari fiind 
înregistrate pe ruta București - 
Constanța, unde trei trenuri 
aflate încă în circulație au în
târzieri de 600 - 700 de minute. 
Liviu Pescărașu, director gene
ral CFR Călători, a declarat, 
miercuri dimineață, că sunt în
târziate cinci trenuri pe Regio
nala Brașov, trei pe Regionala 
Timișoara, 16 pe Regionala 
Galați și 10 pe Regionala Con
stanța.

Referitor la întârzirile trenurilor, 
Pătrașcu a spus că cele mai mari - de 
600 - 700 de minute - s-au înregistrat în 
cazul a trei trenuri care circulă pe ruta 
București - Constanța. Aceste trei gar
nituri sunt încă în circulație, a spus 

Pătrașcu. Acesta a adăugat că unul estș 
așteptat în jurul orei 9.40 în București 
Nord, în timp ce celelalte două ar trebui 
să ajungă în București, respectiv în 
Constanța în jurul orei 11.

Mai multe trenuri care circulă pe 
ruta București-Constanta au fost blo
cate, marți noaptea, în județul Călărași, 
iar aproximativ 40 de călători, care au 
așteptat aproximativ zece ore într-un 
tren rapid rămas în câmp, au fost luați 
cu mașinile unei firme și duși la Poliția 
Transporturi Lehliu. La ora transmiterii 
acestei știri, cei aproximativ 40 de 
călători continuă să aștepte la Lehliu 
pentru că, deși trenul rapid s-a pus în 
mișcare miercuri dimineață, la ora 7.35, 
oamenii nu au fost anunțați în momen
tul în care acesta a ajuns la Lehliu, unde 
a stat aproximativ un minut.

Opt trenuri au fost anulate, mier
curi, în urma perturbării traficului fer
oviar, de pe magistrala București - 
Constanța, iar alte nouă garnituri au în
târzieri foarte mari din cauza viscolului 

și a ninsorilor, informează CFR 
Călători.

Trenurile afectate sunt Rapid 681, 
București Nord - Constanța, Rapid 685, 
București Nord - Constanța, Rapid 686, 
București Nord - Constanța, Accelerat 
1631-2/1631, Constanța - Oradea, Ac
celerat 1821-2/1821, Constanța - Arad, 
Accelerat 1981, București Nord - Tul- 
cea Oraș, Personal 8036, Fetești - 
București Obor, Personal 8013, 
București Obor - Constanța, Personal 
8033, București Obor - Fetești.

Din cauza perturbării traficului 
feroviar, au fost anulate, miercuri, 
trenurile Rapid 689 și Rapid 680, pe 
relația București Nord - Constanța și 
retur, trenurile Personal 8011 și Per
sonal 8036, pe relația București Obor - 
Fetești și retur, trenurile Personal 8343 
și Personal 8344, pe pe relația Fetești - 
Călărași Sud și retur, trenul Personal 
8032, pe relația Fetești - București 
Obor, trenul Personal 8022, pe relația 
Călărași Sud - București Obor.

■ ■

UeM

■—gresia

nov

TioitfSti Vi*x1

f TmuS’

Pt’țST

r.OMSTM.T
186
180
180
140
160
160
175

CFR Călători recomandă 
călătorilor, ca înainte de a pleca în 
călătorie, să solicite în stațiile CFR sau 
la telefon 021/9521, informații despre

SțUSDI.

modificările survenite în circulația 
trenurilor de călători spre și dinspre 
Constanța.

Ninsoarea a blocat drumurile naționale
9

Centrul lnfotrafic a informat 
că în județul Buzău, începând 
cu ora 4.00 a fost închis DN 
2B Buzău — Brăila, din cauza 
viscolului și a zăpezii. Alte dru
muri închise sunt DN 1B 
Buzău-Ploiești, în dreptul loca
lității Ulmeni, DN 22 Râm- 
nicu-Sărat-Brăila și DN 23 
Focșani-Brăila, în zona Dum
brava. De asemenea, în județul 
Galați, dispoziția prefectului 
județului, prin care s-a luat 
măsura restricționării traficu
lui rutier în intervalul 15 de
cembrie 2009, ora 22-16 
decembrie 2009, ora 6, se va 
prelungi cu încă șase ore, până 
la ora 12.

Sunt blocaje pe toate drumurile 
județene și naționale din județul Galați, 
din cauza derapării autovehiculelor de 
tonaj mare echipate necorespunzător. 
Pe DN 25, între localitățile Tudor 
Vladimirescu — Hanu Conachi, o 
coloană de mașini este blocată în trafic 
pe o distanță de doi kilometri. Pe DJ 
242 D, între localitățile Suceveni și

Băneasa sunt trei sectoare de drum a 
câte un kilometru blocate. La kilo
metrul 41 pe DN 25, în zona localității 
Vameș, traficul este blocat din cauza 
zăpezii viscolite și a ambuteiajului care 
îngreunează intervenția utilajelor.

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență acționează acum pentru 
aprovizionarea celor blocați în trafic cu 
apă și combustibil acolo unde este 
nevoie. Secția Drumuri Naționale inter

vine cu 15 utilaje de deszăpezire, iar 
Serviciul Drumuri Județene din cadrul 
Consiliului Județului acționează cu alte 
14 utilaje. în județul Covasna sunt 
probleme pe DN 13 E, în zona Reci, din 
cauza viscolului și a zăpezii, potrivit 
Centrului lnfotrafic.

Și în județul Tulcea, DN 22 D, 
între Mărăcini și Carcaliu, este blocat 
din cauza zăpezii.

Ford România 
va prelua Romcar

Compania Națională de Vân
zări a societății Ford România 
va prelua în luna august a 
anului viitor de la Romcar, im
portatorul local al mărcii 
Ford, responsabilitatea cu pri
vire la rețeaua de vânzări și 
service, iar Paul Flanagan va 
fi directorul general al noii so
cietăți, a anunțat Ford Europe.

"Până în august, în perioada de 
tranziție, Romcar va continua să reprez
inte Ford în România, echipa de aici de
servind cu succes marca în trecut. Dar 
planurile noastre cu privire la această 
piață necesită înființarea unei Companii 
Naționale de Vânzări, similar cu organi
zarea operațiunilor Ford din celelalte mari 
piețe europene", a declarat directorul de
partamentului european de vânzări al 
Ford Europa, Peter Fleet. Ford Europe a 
anunțat miercuri numirea lui Paul Flana
gan în funcția de director general al Com
paniei Naționale de Vânzări Ford

Herta Miiller e sărbătorită
la Stockholm

Feel the differ©

România, poziție pe care o va ocupa în
cepând cu 1 ianuarie 2010. Din august 
2010, noua organizație va prelua de la 
Romcar SRL, companie ce a reprezentat 
marca Ford în România din 1992, în
treaga responsabilitate cu privire 
rețeaua de vânzări și service.

Flanagan a fost responsabil cu coor
donarea activității de vânzări a 188 de 
dealeri din Marea Britanie. De asemenea, 
Ford Europe l-a numit în funcția de direc
tor de operațiuni a noii companii pe 
Zoltan Brassai. înainte de ocuparea aces
tei funcții, Brassai a lucrat ca director de 
operațiuni pentru România în cadrul 
organizației Ford EDM (European Direct 
Markets) cu sediul în Koln, Germania.

Sute de jucării pentru copii 
au fost oprite de la comercializare

Se apropie sărbătorile de iarnă și cel mai po
trivit cadou pentru copii sunt jucăriile. Aten
ție însă, multe dintre jucăriile aflate pe piață 
reprezintă un adevarat pericol pentru copii.

O treime dintre jucăriile verificate de comisarii 
OPC au fost oprite temporar de la comercializare, 
întrucât nu respectau prevederile legale. Potrivit 
reprezentanților OPC, în toate magazinele verificate 
au fost descoperite abateri. Astfel, au fost oprite 
temporar de la comercializare 322 de jucării din cele 
986 controlate. Comisarii sibieni au aplicat 17 
amenzi în valoare de 82.000 de lei, plus 9 avertis
mente.

In săptămâna Premiilor Nobel, In
stitutul Cultural Român de la Stockholm 
a avut onoarea de a primi vizita Hertei 
Miiller. ICR Stockholm s-a numărat 
printre organizatorii unui eveniment ded
icat operei Hertei Miiller pe scena

naționala de teatru a Suediei, în Sala Mare 
a Teatrului Dramatic Regal din Stock
holm.

Cele 1 500 de bilete s-au epuizat 
încă din luna noiembrie, la doar câteva 
zile după ce au fost puse în vânzare. Pro
gramul a cuprins o discuție cu Herta 
Muller, precum și lectura unor pasaje din 
cărțile acesteia. Publicul a aplaudat-o în
delung pe laureata Premiului Nobel din 
acest an, care se bucura în Suedia de o 
deosebită popularitate.

Herta Muller a fost sărbătorită la 
Stockholm, prin organizarea unei 
instalații de artă și a unui concert din 
repertoriul Măriei Tănase, în interpretarea 
cântăreței Sanda Weigl. La eveniment au 
mai participat Ambasadorul României la 
Stockholm, Răduță Matache, 
reprezentanți ai Academiei Suedeze, ai 
Parlamentului Suedez și ai Ministerului 
Culturii din Suedia, precum și 
personalități din presa și lumea literară 
suedeză.
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Bulgaria a reprezentat sursa principală a armelor de proveniență europeană, reprezentând
£ 38,07 la sută a armelor, urmată de Belgia (14,52 la sută), Germania (12,01 la sută),

Ungaria (8,55 la sută) și România (7,44 la sută).

România a furnizat arme columbienilor
România a furnizat 3,63 la 
ută (adică 361) din armele 
'redate de Forțele Unite de 
Autoapărare din Columbia 
AUC) autorităților în pe- 
ioada 2003-2006 ceea ce re
prezintă 7,44 la sută din 
irmele europene, potrivit unui 
aport al Fundației Ideas para 
a Paz, finanțat de Guvernul 
belgian. Conform documentu- 
ui, printre cele 361 de arme 
urnizate de România se nu- 
nără 15 arme de calibrul 
7,62x39 milimetri, 25 de puști 
nodel AK-47, 33 de puști SAR- 
1 sr*opt arme AKM.

Majoritatea puștilor predate de 
orțele paramilitare erau de fabricație 
trăină, cele mai multe provenind din 
ări ca Bulgaria, Ungaria, Germania și 
lomânia. Bulgaria a reprezentat sursa 

ripală a armelor de proveniență 
europeană, reprezentând 38,07 la sută a 
irmelor, urmată de Belgia (14,52 la 
ută), Germania (12,01 la sută), Un- 
;aria (8,55 la sută) și România (7,44 la 
ută).

Unele dintre cele mai comune 
nodele predate de organizație - puștile 
le asalt AKM și AKM'MpiKM - sunt 
iroduse în cinci țări, respectiv Bulgaria, 
Jngaria, Polonia, România și fosta 
jermanie de Est.

Arme pentru 
Columbia

Raportul mai arată că diferențele 
iintre numerele de serie ale puștilor de 

fabricație românească AKM și SAR-1, 
care indică producția lor pe o perioadă 
de 18 ani, ridică întrebarea dacă armele 
au sosit în același lot, în cadrul unei sin
gure tranzacții, sau dacă comerțul de 
arme din România către Columbia s-a 
desfășurat pe o perioadă mult mai lungă 
decât s-a crezut.

Informațiile cuprinse în acest doc
ument denotă existența unui număr 
mare de arme produse la sfârșitul anilor 
'90 în țări care, deși la acea vreme nu 
erau state membre ale Uniunii Eu
ropene, nu permiteau livrarea de arma-, 
ment unor organizații nestatale.

Printre acestea se numără diverse 
cazuri de arme produse în Bulgaria, 
Ungaria, Polonia și România, țări care 
s-au alăturat UE în 2004 și 2007, dar 
ale căror legislații naționale referitoare 
la exportul de arme ar fi trebuit să nu 
permită ca aceste arme să ajungă în 
posesia AUC.

Trafic cu armament 
românesc

Raportul a fost realizat în perioada 
iunie 2008 - septembrie 2009 și a ben
eficiat de finanțare din partea Guvernu
lui Belgiei, fiind elaborat de echipa de 
cercetători în domeniul securității și 
apărării de la Fundația Ideas para la Paz 
(FIP), cu sprijinul lui An Vranckx, 
cercetător,în cadrul Grupului de Cerc
etare a Conflictelor de la Universitatea 
din Ghent și cercetător asociat la Cen
trul Universitar al Națiunilor Unite pen
tru Studii Comparative de Integrare 
Regională.

Documentul pune în lumină trafi
cul ilegal de. arme. în acest. scop, 
informațiile existente au fost combinate 
cu analize cantitative, folosind date de
spre 9.883 dintre cele 18.051 de arme 

predate de AUC în perioada 2003 - 
2006, precum și despre 101 arme con
fiscate de autoritățile columbiene de la 
alte grupări armate ilegale. Textul își 
propune, pe de o parte, să ofere o nouă 
perspectivă asupra acestui fenomen in
suficient studiat, iar de pe de alta, 
prezintă o serie de recomandări pentru 
îmbunătățirea strategiilor guvernamen
tale menite să rezolve această 
problemă, atât autorităților columbiene, 
cât și Uniunii Europene și altor țări.

Raportul menționează că, în ul
timii ani, agențiile de informații 
columbiene au investigat o operațiune 
de trafic de arme românești, concen- 
trându-și atenția pe puștile SAR.

Monzer al-Kassar, 
paravanul 
pentru FARC

La data de 27 octombrie, direc
torul general al Romarm, loan Gâr- 
bacea, a confirmat pentru încheierea 
unui contract cu firma Trowl Services 
Limited, folosită, potrivit unei 
publicații a ONU, de către traficantul 
de arme Monzer al-Kassar drept para
van pentru un export de armament des
tinat brigăzilor FARC, dar a precizat că 
el nu a fost finalizat. "Vă pot spune că 
Romarm a încheiat un contract cu firma 
Trowl Services Limited, contract ce 
avea ca scop livrarea unor produse des
tinate poliției din Nicaragua. Acest con
tract, ca de altfel toate contractele pe 
care noi le încheiem, nu intră în 
vigoare, conform unei clauze clare și, 
aș spune, primordiale, decât după ce 
este primită licența de export a 
Autorității Naționale de Control a Ex
porturilor (ANCEX). Deși pentru acest 
contract a fost eliberată o licență de ex

port de către ANCEX, ea a fost retrasă 
imediat, iar cât timp ea a fost valabilă 
nu s-a făcut mcio livrare și nu s-a în
casat niciun ban în cadrul acestui con
tract", afirma Gârbacea. în februarie, 
Monzer al-Kassar a fost condamnat de 
Tribunalul districtual din New York la 
30'de ani de detenție pentru faptul că 
acceptase să furnizeze armament 
grupării teroriste columbiene FARC.

“Tranzacția nu a fost 
niciodată realizată”

Tot atunci, directorul Direcției 
Arme Convenționale din Agenția 
Națională de Control al Exporturilor 
declara că tranzacția despre care UNI
DIR a relatat ntf a fost niciodată 
realizată, lăsând să se înțeleagă faptul 
că instituția pe care o reprezintă nu a 
avizat vreodată un astfel de export. 

"Oricine poate încheia orice contract, 
însă în cazul acestui gen de afaceri actul 
conține o clauză referitoare la obținerea 
acordului de la noi, de la ANCEX. 
întrebați-i pe cei de la Romarm dacă au 
primit vreun aviz pentru respectiva 
tranzacție", a spus oficialul ANCEX, 

’refuzând orice alt comentariu. Anterior, 
la 3 august, ANCEX preciza că în pe
rioada 2007-2009 nu au fost autorizate 
exporturi de produse militar» cu 
destinația Columbia, dar au fost emise 
două licențe în 2006 pentru exportul de 
accesorii pentru computerele de bord 
ale elicopterelor militare (categoria ML 
10 din listele de control) către Guvernul 
Columbiei - Forțele Aeriene Militare, 
în valoare de 19.192 euro.

ANCEX a făcut aceste precizări 
după ce AFP relatase, citând cotidianul 
„El Tiempo”, că arsenalul FARC-in
clude arme din mai multe țări, inclusiv 
rachete românești.

USGS va utiliza rețeaua Twitter 
pentru a depista cutremurele

Institutul american de geofizică USGS va utiliza site-ul 
le microbloguri Twitter pentru a stabili unde s-au produs 
:utremure și cu ce intensitate, a anunțat institutul.

USGS a lansat un proiect intitulat Twitter Earthquake 
detection (TED), care constă în adunarea de mesaje publi- 
:ate pe Twitter și care conțin cuvântul "cutremur" și traduc- 
;rile lui în diferite limbi, pentru a evalua cum a fost perceput 
in cutremur chiar la locul unde acesta s-a produs.

"Multe persoane utilizează Twitter pentru a povesti al- 
ora ceea ce s-a petrecut în imediata lor apropiere. Deci, după 
m cutremur, ei povestesc că acesta a avut loc și descriu ceea

Australienii așteaptă ciclonul tropical Laurence
Nord-vestul Australiei se pregătea încă de miercuri 
le sosirea ciclonului, însoțit de rafale de vânt cu vi
eze de până la 285 de kilometri pe oră, care i-a de- 
erminat pe locuitorii de pe coastă să se refugieze în 
idăposturi, au anunțat serviciile de intervenție.

Ciclonul, care’ s-a format în nord-vestul coastelor aus- 
raliene, a fost ridicat la categoria a cincea, reprezentând 
tivelul maxim.

Rafale de vânt de până la 285 de kilometri pe oră sunt 
ișteptate în regiunea Kuri Bay, în nordul statului Australia 
Tccidentală (nord-vest), însoțite de precipitații importante, 
t declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de pompieri și 
le salvatori.

în paralel, pompierii se aflau în alertă în sud-estul țării, 
n contextul în care meteorologii au prognozat temperaturi 
le peste 40 de grade Celsius și rafale de vânt puternice.

ce au trăit", a declarat Paul Earle, un cercetător din cadrul 
USGS, într-o declarație difuzată pe site-ul institutului.

Utilizatorii de Twitter încep să scrie mesaje pe site-ul 
migrobloguri la câteva secunde după începerea unui 
cutremur, în timp ce senzorii pot avea nevoie și de 20 de 
minute pentru a analiza datele colectate, a subliniat Michelle 
Guy, un alt om de știință din cadrul USGS.

"Avem viteza pe de o parte și precizia pe de altă parte. 
Analiza mesajelor permite obținerea unei prime evaluări a 
ceea ce resimt oamenii, înainte ca informațiile cantitative să 
fie disponibile", a adăugat Guy.

1
 Fidel Castro susține că SUA

e în ofensivă în America Latină

Liderii de stânga din America 
Latină au încheiat un summit de 
două zile în Havana cu cuvinte 
dure la adresa SUA. Președintele 
venezuelean Hugo Chavez a citit 
cu voce tare o scrisoare a liderului 
cubanez Fidel Castro, în care 
acesta susținea că SUA este din 
nou în ofensivă în America Latină.

"Adevăratele intenții ale im
periului sunt evidente", scrie Cas
tro , "de data aceasta, ascunse în 
spatele unui zâmbet prietenos și 
fața afro-americană a președintelui 
Barack Obama".

Președinții și miniștri din 
America Latină și Caraibe s-au re
unit la Havana pentru un summit 
al grupului comercial de stânga Al
ternativa Bolivară pentru Americi, 
ALBA după acronimul spaniol.

Lansat în urmă cu cinci ani 
de Chavez și Castro ca alternatică la 
blocul de comcrț-liber promovat de 
SUA, ALBA se luptă să rămână 
importantă în noul context politic, 
potrivit experților, în parte din cauză că 
"imperiul răului" din nord are un nou . 
președinte mai liberal la Casa Albă.

La summit, președintele cubanez 
Raul Castro a avertizat că vechile dis
pute cu Washington nu vor dispărea.

De asemenea, el a condamnat pla
nurile SUA de a folosit baze militare 
din Cuba pentru a combate traficul de 
droguri.

La Havana, liderii au acuzat 
Washington că au planificat criza din 
Honduras. Ei susțin că administrația 
SUA a sprijinit "farsa electorală " din 
Honduras după ce președintele de 
stânga Manuel Zelaya a fost înlăturat 
de o lovitură de stat militară.
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Case/ GarsmiMtaMhpartamente

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
e'-o, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

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

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

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Tcodolite, 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.

Vând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 curo, negociabil, 
>au dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
136.403.

Vând urgent două casc în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
irumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
1254.217.553.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc dc cărămidă, contorizat în tota- 
itatc. localitatea Simcria. Preț 8O.oJo lei. Informații la Aleea Ncptun, 
jl. 37.se. C, ap. 30, Deva.

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

inchiricz urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
iepozit. Arc toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
dc fabrică 17.50 Ici, 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 ici, 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.

Vând un set dc 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 I.I, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

□fer cameră dc închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape dc centru, pen- 
ru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

Vând minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an dc fabricație 1990, stare bună, 
>unt persoană fizică. Preț 2.000 curo. Tel. 0728.308.583.

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 
Ici). Tel: 0743.011.772.

Vând ffhtcf'on, anii 1930-1940, în stare dc funcționare, cu acc dc rezervă și 
plăci muzică dc jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

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

0254.234.448.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, curo 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
tirbag, radio/cd, scrvodirccțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
:uro. negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
□fer și rog seriozitate.

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

s.c.
Vând două pompe dc injecție pentru „Tractor U650”, zccc pentru 
,ARO”. noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

Vând Renault Mcganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%. full 
jptions. taxe la zi. Preț: 4.000 curo (variante). Tel: 0722.733.844, 
>254.262.717.

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea ZaraiwlnlHi 150 (1>N"7)
( Ieșirea spre Simeria, lângă Voim)

SPĂLĂTORIE AUTC

Vând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TD1, an fabricație 2003,
1 000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț:

curo; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

“reparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate dc navetă Deva, 
îunedoara. Orăștic. Tel: 0740.247.383.

Șaut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
nteresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara 

și PRIMĂRIA COMUNEI DOBRA, titular al 
proiectului, anunță depunerea documentației 
tehnice în vederea obținerii acordului de mediu 
pentru proiectul “Sistem de alimentare cu apă, 
colectare și epurare ape uzate, precum și podețe și 
punți pietonalc în comuna Dobra, județul Hune
doara”, situat în comuna Dobra (satele Lăpușnic, 
Rădulești, Stăncești, Stăncești Ohaba), județul 
Hunedoara.

Informațiile privind potențialul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi 
(orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14) și la sediul 
Primăriei comunei Dobra, localitatea Dobra, P-ța 
Victoriei, nr. 1, jud. Hunedoara.

Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la apariția anunțului.

Vă oferim:
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Societate de construcții
9

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.

Telefon: 0761 - 973.940

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanți 

Informații la telefon: 
0766.242.707

! (text maxim 50 de cuvinte)

ANUNȚ PUBLIC
9

SC C.C.C.F. București - Sucursala Deva, cu sediul 
în localitatea Deva, str.Rândunicii, nr.5, jud.Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Bază de producție”, situat 
în localitatea Simeria, str. Depozitelor, F.N., jud. Hune
doara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului.
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> Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă-
• 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- ■ 
! cu) de lângă Deva Mali și la chioșcul de Ia intrarea în Piața Agroaiimen- ! 
! tară.
I I

I Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de ia depunerea ■ 
I 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- > 
! 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


"Joi, ar trebui să n-avem probleme cu terenul, dar dacă o ține tot așa afară, nu cred că putem juca. E bine că 
s-a terminat campionatul, au fost puțin inspirați cei care au făcut programarea. O etapă de campionat nu cred
că se mai putea ține" Sport

Jui, / 7 decembrie 200)
Basarab Pandurii

Manchester City, interesată
de achiziționarea lui Mutu

■9

David Beckham și-a închis academia de fotbal

Atacantul Adrian Mutu ar 
putea părăsi în această iarnă 
echipa AC Fiorentina, una 
dintre grupările interesate de 
achiziționarea jucătorului 
român fiind clubul englez 
Manchester City, informează 
publicația italiană Leggo.

"Incidentul lui Adrian Mutu cu 
un cetățean libanez, la ora trei 
dimineață într-un local, nu a fost 
deloc pe placul conducătorilor 
echipei Viola. De aceea, Fiorentina 
nu exclude o cedarea a jucătorului 
român în ianuarie în cazul unei oferte 
bune. Negocierile pentru vânzarea 
jucătorului român nu vor fi însă 
deloc simple: Mutu este încă în 
așteptarea hotărârii instanței 
elvețiene cu privire la cauza cu 
Chelsea. Totuși, atacantul Viola

rămâne un jucător de cel mai înalt 
nivel și de aceea se află în atenția 
mai multor cluburi. In primul rând a 
Iui Manchester City, echipa gata să-l 
readucă pe jucător în ’Premier 
League", notează sursa citată.

In altă ordine de idei, site-ul Vi- 
olaplanet.it anunță că oficialii clubu
lui din Florența îl vor amenda pe 
Mutu cu 5.000 de euro pentru inci
dentul în care a fost implicat în urmă 
cu două săptămâni.

de la Londra
Mijlocașul David Beckham a 
decis să închidă academia de 
fotbal pe care o deținea la Lon
dra, în coproprietate, hotărâre 
care a provocat nemulțumirea 
părinților copiilor ce urmau 
cursurile acestei școli, printre 
aceștia numârându-se și sora 
fotbalistului, Lynne, infor
mează cotidianul Evening 
Standard.

Potrivit publicației citate, sute de 
părinți s-au strâns în fața academiei din 
Greenwich, pentru a-și manifesta 
nemulțumirea față de decizia propri
etarilor de a închide școala la sfârșitul 
săptămânii trecute. Printre persoanele 
nemulțumite s-a numărat și sora fotbal
istului, Lynne, ai cărei copii mergeau de 
două ori pe săptămână la această acad
emie.

"Sunt mulți copii 
dezamăgiți. Nu știu ce se 
va întâmpla în contin
uare, tot ce știu este că 
băieții mei sunt supărați, 
și în special cel mare. Și 
David este supărat, însă 
nu cred că închiderea 
academiei este decizia sa 
personală. Nu știu unde 
îmi voi trimite copii 
acum. Vaț fi o pierdere 
mare pentru noi", a de
clarat Lynne, care are trei 
copii, Georgina (11 ani), 
Freddie (9 ani) și Josh 
(4).

La academia lui Beckham, 
deschisă în 2005 în coproprietate cu 
firma AEG, erau înregistrați 80.000 de 
copii cu vârste cuprinse între 4 și 11 
ani, care plăteau 7 lire sterline (7,7 
euro) pentru o oră de antrenament. Pro
prietarii au decis să închidă academia,

deoarece îhchirierea terenurilor expira 
anul viitor.

O petiție cu 300 de semnături a 
fost trimisă firmelor AEG și 19 Enter
tainment, ultima fiind compania care se 
ocupă cu promovarea imaginii lui 
David^Beckham, prin care se solicită ca 
academia să rămână deschisă.

România va găzdui un turneu 
de calificare la CE din 2010 de polo

Meciul dintre Steaua și Twente ar putea 
să nu se dispute joi

Unul din cele trei turnee de cal
ificare la CE de polo din 2010 va fi 
găzduit de Oradea, între 30 aprilie și 
2 mai 2010, conform anunțului 
Federației Române de Polo.

Celelalte două turnee dc califi
care la CE de anul viitor vor avea ioc 
la Istanbul și Atena, în aceeași 

pentru nunți, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat

perioadă. Din grupa de la Oradea vor 
face parte echipele Rusiei, Olandei, 
Marii Britanii și României, primele 
două clasate urmând a se califica la 
turneul final al Campionatului Euro
pean din 2010, care va avea loc la 
Zagreb (Croația), între 1-12 decem
brie.

Managerul sportiv al FC Steaua, 
Basarab Panduru, a declarat, marți, că 
meciul dintre Steaua și Twente, progra
mat joi, în Liga Europa, ar putea să nu 
se dispute daca vremea nu se va 
îmbunătăți, dar crede că terenul de joc 
va rezista partidei.

"Joi, ar trebui să n-avem probleme 
cu terenul, dar dacă o ține tot așa afară, 
nu cred că putem juca. E bine că s-a ter

minat campionatul, au fost puțin 
inspirați cei care au făcut programarea. 
O etapă de campionat nu cred că se mai 
putea ține", a afirmat el.

Oficialul stelist regretă că gru
parea "roș-albastră" nu a realizat mai 
multe puncte în Liga Europa în compa
nia echipei Șerif Tiraspol. "Nu mai 
avem șanse în Liga Europa și nu mai 
putem salva 'acest sezon în această 

competiție prin meciul cu Twente. Nici 
nu cred că Fenerbahce poate fi exclusă 
din această competiție^. Eu am spus 
mereu că avem echipe puternice în 
grupa noastră. Erau două echipe puter
nice, Fenerbahce și Twente. Mă 
așteptam însă să fi făcut mai multe 
puncte cu Șerif', a explicat el.

Fostul internațional român crede 
că formația Unirea Urziceni ar fi meri
tat să sc califice în optimile Ligii Cam
pionilor. "Am ținut cu Urziceniul, 
mi-am dorit să se califice mai departe 
în Liga Campionilor, acum, dacă 
namo se califică, bravo lor. Nu e uș^i, 
dar își joacă șansa. Liga Europa este 
grea, Liga Campionilor este și mai 
grea, dar Urziceniul a reușit să facă 
destul de multe puncte. Au avut o 
grupă, nu știu dacă foarte grea, dar cred 
că au meritat toate punctele și cred că 
meritau să se califice mai departe în 
Liga Campionilor. Nu mi s-a părut 
Stuttgart mai bună, chiar dacă a avut-3- 
0 în minutul 10", a concluzionat Pan
duru.

Steaua întâlnește, joi, de la ora 
22.05, pe teren propriu, formația 
olandeză Twente Enschede, în ultimul 
meci din Liga Europa.
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