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Editorial
de Ștefan Ciocan

Purificarea 
prin criză

România seamănă din ce în ce mai mult cu 
) corabie care a început să ia apă. în această 
situație, instinctul de „lup de mare” a președintelui 
3ăsescu nu l-a lăsat să stea deoparte. Oricât de 
nult îl critică opoziția, cred că Președintele face 
:xact ceea ce trebuie făcut. Și-a asumat rolul de 

șef al statului, parte a executivului, și a preluat 
„cârma”. Din discursul prezidențial, rostit în ul
tima vreme reiese printre rânduri că nici Băsescu 
nu este foarte mulțumit de Boc, dar în situația 
delicată în care se află România o criză politică 
ar echivala cu încercarea de stingere a unui in
cendiu cu cisterne de benzină. Discuțiile opoziției 
sunt evident aruncate în derizoriu prin acuzații de 
formă fără fond. în acest mod, PSD, PNL și chiar 
UDMR, își ascund incapacitatea de a oferi alter
native economice reale și viabile la măsurile 
anticriză luate de actuala putere. Indiferent cine ar 
fi fost la putere ar fi trebuit să ia măsuri anticriză, 
iar acestea sunt întotdeauna dure, nepopulare și 
dureroase pentru muritorii de rând. în situația 
catastrofală în care se află România la ora actuală 
este irelevant cine iese la televizor să anunțe 
măsurile, Traian Băsescu sau Emil Boc. Important 
este ca aceste măsuri să fie eficiente. Reducerile 
veniturilor pensionarilor și a bugetarilor trebuie 
să aibă un sens iar acest sens este canalizarea ban

ilor în economie. Trebuie să recunoaștem cu toții 
că ceea ce se întâmplă acum își are rădăcini 
adânci, poate chiar în anul 1989. Hoarde de politi
cieni s-au succedat în fruntea României și toți s- 
au înfruptat din bogățiile acestei țări. S-a instaurat 
un sistem aberant cu care nimeni nu a încercat să 
lupte, poate doar Traian Băsescu la un moment 
dat. A fost acuzat atunci, ca și acum că se substi
tuie guvernului și că încalcă Constituția. în mo
mentul în care cineva deranjează sistemul 
construit timp de 20 de ani este automat atacat și 
scos din viața publică. Nu cred că Voiculescu, 
Vântu sau Patriciu, mor de grija pensionarilor și 
nu mai pot să doarmă de mila bugetarilor. în nici 
un caz. Aceștia au acum muniție, demagogică, 
pentru a-1 ataca pe acela care le-a deranjat timp de 
cinci ani sistemul și după cum se manifestă o să- 
1 mai deranjeze încă cinci ani de acum încolo. în 
aceste condiții cred că, deși dureroasă, criza poate 
fi benefică pentru România. Ne obligă să facem 
curățenie.
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"l* greco-catolic

Sf. m. Isidor din Chios

■f* romano-catolic
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Pui cu țelină

Ingrediente:

300 g came de pui, 1 albuș 
mic, 2 linguri de amidon, 1 țe
lină (250g), 1 ardei iute, 1/2 
ceapă mică sau un fir de ceapă 
verde, 1 linguriță de ghimbir 
tocat, 1 linguriță rasă de zahar 
maro (light brown sugar, 1 lin
gură de vin de orez chinezesc, 
sare.

Mod de preparare:

Se taie țelina în 8 apoi în 
felii subțiri (1-2 mm). Ceapa se 
taie cubulețe mici, iar ardeiul în 
felii subțiri.

Se taie puiul fâșii de lățime 
0,5 cm. Se amestecă într-un vas 
cu amidonul, sarea și albușul 
bătut ușor.

Se încălzesc 2-3 linguri de 
ulei și se prăjește puiul avăndu- 
se grijă să nu se lipească bucă
țile între ele. Când s-a prăjit-se 
scoate și se ține la cald. Se 
poate pune pe un șervețel să se 
absoarbă surplusul de ulei.

Se încing 2 linguri de ulei în 
același vas și se pune țelina, ar
deiul iute, ghimbirul, ceapa. Se 
amestecă 3 minute. Se adaugă 
puiul, sarea, zahărul, vinul. Se 
pot adauga la sfârșit și câteva 
picături de ulei de susan. Se ser-

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0254.212.725

Sfântul Mucenic Isidor din Hios
în cel dintâi an al împărăției lui Decius erau adunați toți 

cei înscriși la oaste la ostrovul (insula) Hios. Și era acolo și 
Sfântul Isidor, cu neamul din Alexandria. Cu trupul era tare și 
viteaz, iar cu credința creștin, având viață plăcută înaintea lui 
Dumnezeu. Toate zilele sale și le petrecuse în post și în în- 
frânare, iar în lucrurile cele bune umbla cu întreaga 
înțelepciune. De deșertăciunile și desfătările lumii acesteia se 
ferea și fugea de necurățiile pagânești. Acesta, pentru vitejia sa, 
s-a scris în oaste și s-a rânduit în ceata lui Numerian.

După aceea a ieșit poruncă de la împărat, ca toți cei ce 
cinstesc pe Hristos să se închine zeilor păgânești, iar cei ce nu 
vor să se închine să fie siliți cu munci. Mai ales dacă cineva s- 
ar afla între ostași, crezând întru Hristos, acela să fie silit în tot 
chipul ia închinăciune idolească și la jertfe, rânduite după obi
ceiul vechi al Romei. Atunci un ostaș oarecare, cu numele Iulie, 
apropiindu-se de voievodul Numerian, i-a spus că fericitul 
Isidor este creștin. Deci, voievodul îndată a poruncit să prindă 
pe sfântul și să-1 pună înaintea nedreptei sale judecăți. Și 
aducându-1, l-a întrebat voievodul: „Oare tu nu voiești să te 
supui împăratului Decie și să aduci jertfe zeilor?” Răspuns-a 
Sfântul Isidor: „Și cine sunt zeii voștri, ca eu, fiind creștin, să 
le aduc jertfă? Oare nu sunt idoli surzi și orbi, neavând nici o 
simțire?”

Zis-a voievodul: „O, ce rea și necurată hulire! Cu adevărat 
omul acesta este vrednic de mari munci și pedepse”. Atunci Nu
merian a poruncit la patru ostași, ca să-l dezbrace și să-l bată 
cu vine de bou fără milă, dar nimic n-a sporit, căci sfântul nu 
contenea să aducă slavă lui Hristos. Atunci i-au tăiat limba 
mucenicului după porunca muncitorului, însă, sfântul, și după 
tăierea limbii vorbea bine, slăvind pe Hristos, adevăratul Dum
nezeu.

Voievodul, cuprinzându-se de spaimă, a căzut la pământ 
și și-a pierdut limba sa și a rămas mut. încât după ce l-a ridicat

de la pământ nu putea să vorbească nimic și cerând hârtie, a 
scris pe dânsa să-i taie capul lui Isidor. Aceasta citindu-se, sfân
tul mucenic a strigat cu bucurie, zicând: "Mulțumesc Ție, 
Doamne Iisuse Hristoase, că nu m-ai depărtat pe mine de la dar 
și de la mila Ta. Te laud pe Tine, Stăpâne, viața și suflarea mea, 
și cânt Ție, Doamne, puterea mea și luminarea minții mele, Cel 
ce mi-ai dat mie limbă neîncetată, ca să slăvesc măririle Tale".

Sosind la locul la care era să se săvârșească, a cerut vreme 
spre rugăciune și, rugându-se, și-a plecat sub sabie cinstitul lui 
cap. Astfel s-a tăiat pentru Hristos, Care Și-a plecat pe Cruce 
Sfântul Său cap, pentru noi. După tăierea capului Sfântul 
Mucenic Isidor, cinstitul lui trup a fost aruncat spre mâncarea 
câinilor și fiarelor. Dar un oarecare Amonie, prieten al lui și 
creștin tăinuit, a luat sfântul lui trup și, săpând în taină un mor
mânt împreună cu ceilalți frați credincioși, l-au pus în pământ.

Trebuie să te împărți între activi
tatea profesională și cea familială. 
Poți avea încredere în prieteni, ace
știa vor fi lângă tine.

Ai grijă de bani și verifică să fi 
plătit toate impozitele. Nativii sunt 
mai puțin dinamici ca de obicei, în 
schimb devin mai calmi. Mănâncă numai ali
mente cu care ești obișnuit, nu este un mo
ment bun pentru a face experiențe culinare.

Apar schimbări la locul de 
muncă și te confrunți cu o oarecare 
instabilitate. Se poate însă ca lucru
rile care nu-ți plac acum să se dovedească be
nefice pe termen lung.

Tinzi să te refugiezi în viața pro
fesională pentru a scăpa de grijile de 
acasă. Analizezi cu dificultate-greu
tăți le și ai în general o stare proastă. Este im
portant să ai grijă de buget, altfel vei ajunge 
într-o situație dificilă. L

aceasta este nevoie de un efort și din

îți dorești o mai mare stabilitate 
în relațiile sentimentale. Pentru

partea ta. Evită excesul de tutun, alcool și dul
ciuri. Hidratează-te mai mult.

Cei care trăiesc în cuplu trebuie 
să evite discuțiile cu partenerul des
pre problemele domestice mai puțin 
importante. încearcă să îmbunătățești
relația, printr-o mai mare complicitate în doi.

14 mai
de-a lungul timpului

1643: în vârstă de aproape cinci ani Ludovic al 
■ XIV-lea devine rege al Franței după moartea tatălui 
b. său, Ludovic al XlII-lea

1900: Se deschid Jocurile Olimpice de vară de 
■Ma Paris. Pentru prima oară au participat și femei

1939: Fetița peruană Lina Medina, în vârstă de 
tei ani devine cea mai tânără mamă din lume

1968: Vizita oficială, în România, a 
. președintelui Republicii Franceze, generalul Charles 
» «ie Gaulle

1973: Prima stație spațială sub pavilion SUA, 
BLSkvlab". a fost lansată pe orbita Pământului 
I, 1994: A fost inaugurat Hotelul Sofitel din com-
I Sexul World Trade Center din București

S-au născut:
1265: Dante Alighieri, poet italian (d. 1321)
1812: Costache Negri, scriitor și politician român 

(d. 1876)
1832: Rudolf Lipschitz, matematician german (d. 

1903)
1881: Marius Bunescu, pictor român (d. 1971)
1885: Otto Klemperer, dirijor și compozitor ger

man (d. 1973)
1969: Cate Blanchett, actriță australiană

Comemorări:
1912: Johan August Strindberg, dramaturg suedez 

(n. 1849)
1957: Camil Petrescu, romancier, dramaturg, 

poet, român (n. 1894)
1987: Rita Hayworth, actriță americană de film 

(n. 1918)
1998: Frank Sinatra, cântăreț și actor american 

(n. 1915)
2000: Gheorghe Marinescu, regizor român de 

teatru (n. 1947)

îți lipsește discernământul în ceea 
ce privește opțiunile pe care le ai la 
dispoziție, în viața amoroasă. Spre 
sfârșitul zilei, atmosfera devine sufi
cient de tensionată pentru a duce chiar și la o
ruptură.

Ferește-te de operațiunile ban
care riscante. Cere garanții în scris. 
Ai un comportament destul de irita
bil.

Regăsești în persoana iubită no
blețea și generozitatea pe care le 
apreciezi mereu. Este o zi bună pen
tru logodne, căsătorii sau pur și sim
plu pentru petrecerea timpului în doi.

Bancurile zilei
.© © ©

Clientul îi face semn 
chelnerului care de apropie 
prompt și amabil:

- Să știi șefule, șnițelul 
care mi l-ai dat nu se poate 
mînca.

- Nu-i nimic, vi-1 luăm 
și vă aducem în loc un cot
let excepțional.

- Păi, am mâncat o bu
cățică din el.

- Și din cotlet s-a mân
cat foarte puțin.

© © ©

Scos din pepeni, vânză
torul explodează:

- Dragă domnule, ați în
cercat până acum vreo trei
zeci de perechi de

pantaloni! Dacă nu vă deci
deți să cumpărați totuși o 
pereche, nu vă spun pe 
unde mai sunt cei pe care i- 
ați dezbrăcat!

© © ©
- Ce fel de restaurant e 

ăsta? Supă nu mai este, to
căniță nu mai este, salată nu 
mai este. Adu-mi, te rog,

paltonul.
- Nici paltonul nu mai 

e!
© © ©
- Unde lucrezi dum

neata? întreabă polițistul.
- Nicăieri. Sunt șomer.
- Și dumneata?
- Eu sunt adjunctul 

dumnealui.

încearcă să găsești un aspect po
zitiv în orice situație. Trebuie să câș
tigi o mai mare autonomie afectivă și
să alungi gândurile rele. în ceea ce privește
banii, nu ești deloc dispus să asculți sfaturile
celor din familie.

Voința și energia ta sunt cele mai 
bune atuuri. Superiorii știu să apre
cieze aceste calități. Este un moment
ideal pentru consolidarea situatției 
tale materiale, pentru tranzacții imobiliare sau 
asigurarea unui viitor după pensionare.

Ziua îți rezervă momente de 
extaz, o ambianță tinerească și de- 
contractanța, fără drame, cu relații
noi și simpatice. La locul de muncă devii exa
gerat de exigent, iar acest lucru te face să 
pierzi timp, fără a obține rezultate mai bune.
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Is Sindicatele propun ca măsuri alternative, pentru economia la 
bugetul statului, impozitarea dif erențiată, lărgirea bazei de im
pozitare pentru persoanele fizice autorizate (PFA) și pentru cei 
care câștigă venituri exclusiv din drepturi de autor, înghețarea 
și nu diminuarea pensiilor.
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Grindina a fâcut ravagii

în numai câteva minute în Ilia a coborât „potopul”
Zeci de gospodării, fântâni și 
culturi agricole din comuna 

Ilia au fost afectate de ploaia 
torențială și grindina de mier
curi. In mai puțin de jumătate 
de oră rafala de ploaie a pro
vocat daune majore, fiind ne

cesară chiar și intervenția 
echipajelor ISU.

Cantitatea mare de precipitații 
căzută miercuri la orele prânzului în co
muna Ilia a provocat pagube majore lo

gicilor. Timp de douăzeci de minute 
localnicii din llia au asistat neputincioși 
cum grindina le-a distrus culturile și 
cum le sunt inundate beciurile caselor. 
Circulația a fost la rândul ei paralizată, 
șoferii fiind nevoiți să oprească 
mașinile și să-și acopere parbrizele

pentru ca acestea să nu fie sparte de 
bucățile mari de grindină.

„Așa rafală puternică de ploaie și 
grindină n-am mai văzut de 30 de ani 
încoace, toate răsadurile din grădină au 
fost distruse, toată munca noastră. Au 
rupt și pomii și tot. S-a întunecat 
deodată și când a început să plouă a 
făcut prăpăd. A trebuit să curăț cu 
lopada gheața din curte și apa curgea 
șiroaie”, a spus Maria Știopa, localnică.

Pagube însemnate în 
urma ploii

Pagubele produse sunt mari, 
douăzeci de anexe gospodărești și tot 
atâtea beciuri fiind inundate de 
precipitațile căzute. Culturile agricole 
au fost distruse pe o suprafață de un 
hectar jumătate, iar un kilometru de 
drum comunal nu a mai putut fi practi

cabil. Apele pluviale au inundat și 35 
de fântâni și douzeci de podețe de acces 
către gospodării. Două canale colec
toare a apelor gospodărești au fost col- 
matate pe o distanță de trei kilometrii, 
fiind necesară intervenția echipajelor 
ISU din Ilia. De asemenea s-a intervenit 
cu un buldoexcavator pentru ca pom
pierii să poată intervenii cu mo- 
topompe. Apa din gospodăriile afectate 
a fost scoasă cu motopompe de către 
echipajele ISU și voluntarii de la SVSU 
Ilia.

„A fost o rafală de ploaie 
puternică. Am solicitat intervenția pom
pierilor care au intervenit cu mo
topompe și au dat o mână de ajutor 
localnicilor. în mai puțin de jumătate de 
oră s-au produs pagube destul de mari”, 
a declarat Marius Omotă, primarul co
munei Ilia.

Irina Năstase

Centura Devei blocată de gropi
Gropile din șoseaua de centură a 

Devei dau serioase bătăi de cap 
șoferilor. Conducătorii auto fac slalom 
printre craterele din asfalt însă și așa, 
de cele mai multe ori, nu au cum să le 
ocolească. Ieri dimineață, un tir a rămas 
blocat într-o groapă plină cu apă. în 
urma evenimentului, circulația rutieră 
pe șoseaua de centură a fost blocată 
câteva zeci de minute. După incident 
'"'.toritățile au luat unele măsuri de pre
fire a altor evenimente rutiere. „Am 

v ris închiderea circulației pe acest 
tronson (de la intersecția de la gară și 
până la strada M.Kogălniceanu). am 
luat legătura cu firma care trebuie să 
execute lucrările de înlocuire a țevilor 

canalizare și ne-a promis că va veni 
cu o mașină de balast să astupe 
gropile”, a declarat șeful Poliției Ru
tiere Deva, Cristian Popșor.

Andreea Lazăr 

întâlnire de lucru 
la DSVSA

Ieri, la sediul Direcției Sanitar 
Veterinare și Pentru Siguranța 

Alimentelor (DSVSA) Hunedoara 
a avut loc o întâlnire a specialiști

lor instituției cu reprezentanții 
asociațiilor de crescători de ani

male și ai primăriilor.

Scopul întâlnirii a fost comuni
carea noilor prevederi legislative 
din domeniul sanitar-veterinar și 
legislația pentru- accesarea fon
durilor comunitare.

„Am invitat Asociațiile de 
crescători și reprezentanții 
primăriilor pentru a le prezenta 
legislația privind modul de accesare 
a fondurilor comunitare, în special 
pe măsura 1.4.1. pentru a încerca să 
găsim formule de a-i sprijini în 
accesarea acestor fonduri”, a de
clarat Mihail Rudeanu, directorul 
DSVSA Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Subvențiile pentru agricultori 
nu se reduc

Cu toate că guvernanții nu au spus 
nimic despre reducerea subvențiilor din 
agricultură, zvonurile care circulă au 
creat panică printre fermieri.

Subvențiile acordate pentru 
suprafețele agricole deținute de fermieri 
nu se reduc. „Acum facem încă plățile 
aferente anului 2009 și ne apropiem de 
finalul perioadei de depunere a cererilor 
de ajutor pe suprafață pentru anul 2010. 
Este evident că dacă am primit cererile 
vom și plăti aceste subvenții. De altfel 
doar plata națională directă 
complementară (PNDC) se acordă din 
bugetul statului. Schema unică de plată 
pe suprafață (SAPS) se acordă din fon
duri europene. Și în ceea ce privește 
subvenția la motorină, această măsură 
de sprijin a fost deja publicată în Mon

itorul Oficial. Așteptăm doar avizul 
Comisiei Europene. Suntem în plină 
perioadă de primire a cererilor pentru 
subvenția la ovi-caprine. Condițiile 
pentru obținerea acestui sprijin sunt 
deținerea unui număr de minim 50 de 
capete de oi - mamă sau 25 de capete 
de capre - mamă la 31 aprilie 20IO. O 
problemă ar fi cu subvenția la bovine 
despre care nu știm dacă se va mai 
acorda. Se va acorda în schimb o 
subvenție pentru fermierii din zonele 
defavorizate care dețin bovine”, a de
clarat Mirela Paraschiv, șef serviciu 
Ajutoare de Stat și Măsuri de Piață din 
cadrul Agenției pentru Plăți și 
Intervenție în Agricultură.

Cătălin Rișcuța

5 Servicii profesionale de curățenie:____________
£

I
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- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete,tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți .fațade .îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:O254.231552 
MOBIL:0729.991 038 

criotideva<a>y ahoo.com 
www.crioti.com

ANUNȚ PUBLIC
SC CONSTRUCȚII RUTIERE SRL, cu sediul în localitatea 

Deva, str.Depozitelor, nr.2B, anunță elaborarea primei versiuni a 
planului/programului PUZ - “Amenajare iaz piscicol cu ex
ploatare nisipuri și pietrișuri” în localitatea Rapoltu Mare, 
jud.Hunedoara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea 
avizului de mediu.

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

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris Ia sediul 
ARPM Timișoara, str.Amurgului, nr.l, în termen de 15 zile cal
endaristice de la data primului anunț.

I

i

i

I
*

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului”.

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

și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

ahoo.com
http://www.crioti.com
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Ministerul Sănătății a adăugat pe lista celor 27 de substanțe și pre
parate stupefiante și psihotrope interzise în România alte opt sub
stanțe identificate ca fiind dăunătoare sănătății, a declarat joi 
ministrul Cseke Attila.

t

Uciși de locomotivă
Evazionist prins 

de polițiști

Un bărbat în vârstă de 56 
de ani, administrator al unei 
societăți comerciale din 
Petroșani, este cercetat de 
polițiști pentru săvârșirea 
infracțiunii de evaziune 
fiscală. în perioada mai - iunie 
2009, acesta nu a înregistrat în 
evidențele contabile ale 
societății un număr de 29 fac
turi fiscale în valoare de 
292.532 lei, sustrăgându-se în 
acest mod de la plata taxelor 
și impozitelor datorate statu
lui.

Țigări de contrabandă 
confiscate

•» /

•ir

Un număr de 9.300 de 
țigări au fost confiscate de 
polițiștii deveni în urma unei 
acțiuni care a avut loc în Piața 
Agroalimentară Deva.
Polițiștii Serviciului de Inves
tigare a Fraudelor Hunedoara, 
împreună cu lucrători din 
cadrul Gărzii Financiare 
Hunedoara, l-au depistat pe E. 
B., de 53 de ani din Deva, care 
comercializa țigarete fără 
marcaj fiscal. în cauză a fost 
întocmit dosar de cercetare 
penală sub aspectul comiterii 
infracțiunii de evaziune 
fiscală și s-a dispus ridicarea 
în vederea confiscării 
cantității de 1.100 țigarete. în 
cadrul aceleiași acțiuni au mai 
fost aplicate 4 sancțiuni 
contravenționale în valoare 
totală de 18.500 lei și au fost 
confiscate 9.300 țigarete.

Biciclist accidentat 
pe trecere

Un copil în vârstă de 6 
ani a fost lovit de un autotur
ism în timp ce traversa nereg
ulamentar bulevardul Păcii 
din Lupeni. Biciclistul a încer
cat să traverseze strada pe tre
cerea de pietoni, pe bicicletă, 
moment în care a fost acciden
tat de Vasile L., în vârstă de 43 
de ani, din localitate.

Mihaela Tămaș

Două persoane și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a fost spulberată de un tren

Tragicul accident s-a produs 
ieri, în jurul orei 14:20, în 

Halta Simeria Veche, iar auto
turismul a fost târât 200 de 

metri pe calea ferată.

Conducătorul unui autoturism 
Volkswagen Golf, Vasile B., de 41 de 
ani, din comuna hunedoreană Tâmpa, 
nu a respectat semnalele luminoase și 
acustice în momentul în care a trecut 
calea ferată, iar mașina în care se afla, 
împreună cu o prostituată, a fost 
spulberată de trenul Inter City care cir
cula pe ruta Arad - București.

Dragostea l-a orbit

Surse neoficiale susțin că 
bărbatul o racolase pe tânără, 
Brândușa B., de 29 de ani, din co
muna Turdaș, de pe DN7, unde

aceasta își aștepta nerăbdătoare 
clientela. Au stabilit prețul și au ple
cat pe un drum de exploatare, care 
face legătura DN7 cu o fermă 
agricolă. Ne mai având răbdare, și 
probabil fiindu-i teamă că vre-un 
cunoscut l-ar putea vedea, bărbatul 
nu a mai ținut cont de nimic. în mo
mentul în care a intrat pe calea 
ferată, autoturismul a fost lovit de 
locomotivă și târât aproximativ 200 
de metri. în urma impactului cei doi 
și-au perdut viața.

Trafic feroviar 
dirijat pe o linie

La fața locului s-au deplasat 
imediat echipe de polițiști ai Servi
ciului T.F., Rutier, Criminalistic, 
precum și reprezentanți ai 
Ambulanței și ai ISU Hunedoara.

Traficul rutier și feroviar în 
zonă a fost închis, pe durata 
cercetării la fața locului, dar nu s-au 
înregistrat întârzieri de trenuri, 
circulația feroviară fiind dirijată pe 
dubla I.

Vagoanele trenului Inter City 
implicat în accident au fost tractate 
în stația CFR Simeria și preluate de 
o altă locomotivă.

Mihaela Tămaș

Prins la furat în supermarchet
Un brașovean a fost prins de 

polițiști după ce a furat portmoneul unei 
femei, în vârstă de 76 de ani, din Deva, 
care se afla la cumpărături intr-un cen
tru comercial din localitate.

Oamenii legii au reușit să-1 prindă 
pe infractor, Jean Ș., de 59 de ani, din 
comuna Jibert, județul Brașov, în mai 
puțin de jumătate de oră de la comiterea 
faptei. Planul bărbatului a fost unul 
foarte simplu. Odată intrat în supermar
chet a profitat de neatenția femeii, în 
vârstă de 76 de ani, care a lăsat 
nesupravegheată, în coșul de 
cumpărături, plasa în care se afla port
moneul cu suma de 250 de lei. A furat 
plasa și a ieșit liniștit din magazin, con
vins fiind că nimeni nu a observat fapta 
sa. însă camerele de supraveghere am
plasate în magazin au surprins eveni
mentul.

Cercetat în libertate

Autor a fost identificat în scurt 
timp, de polițiști, pe o stradă aflată la 
mică distanță de locul în care a comis

Ministru

fapta având asupra sa plasa sustrasă și 
este cercetat în stare de libertate pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt calificat

Polițiști recomandă

recomandă ca, atunci când vă aflați în 
zona aglomerate să nu lăsați ne
supravegheate bunurile personale și să 
păstrați portmoneul în buzunarul inte
rior al vestimentației.

Pentru a nu deveni victime ale 
acestui gen de infracțiuni, polițiștii

Mihaela Tămaș

de interne” 
lansată 
la Deva

Fostul ministru de Interne,,( 
Doru Viorel Ursu și-a lansat, ieri 
la Deva ultimele două volume alC 
trilogiei „Ministru de Interne”. 
Considerată de critici drept o 
carte-document, aceasta este un 
roman mărturie, care dezvăluie 
întâmplările politice din perioada 
Guvernului condus de Petre 
Roman, timp în care autorul a 
deținut funcția de Ministru de In
terne. Ultimele două volume ale 
trilogiei: „începutul de sfășit” și 
„Radiografia unei lovituri de stat”, 
sunt scrise în baza unui studiu al 
documentelor de arhivă din acea 
perioadă.

Irina Năstase

Ziua Copilului, 
sărbătorită prin miting
Dascălii hunedoreni pregătesc o 
serie de manifestări de protest, 
nemulțumiți atât de decizia Gu

vernului de a reduce salariile, cât 
și de legea învățământului.

în școlile hunedorene s-a renunțat 
la trecerea notelor în catalog încă di
naintea sărbătorilor Pascale. Potrivit 
liderului S1P Hunedoara, Paul Rusu 
(foto), aceste măsuri nu par să-i fi îndu
plecat pe guvernanți. în acest moment 
se poate discuta chiar și despre blocarea 
anului școlar. „Vom renunța la proteste 
doar dacă și ei (guvernanții) vor renunța 
la diminuările salariate. Deocamdată nu 
pare să fie vreun semn de renunțare din 
nicio parte”, a declarat Paul Rusu.

Start Ia proteste

Sindicaliștii din învățământ au sta
bilit deja calendarul protestelor. în
cepând cu data de 31 mai va fi grevă 
generală, pe perioadă nedeterminată, în 
sistemul educațional. Greva va fi 
urmată de un miting de protest, în mai 
toate orașele din țară, exact de ziua 
copilului. „în ultimii ani, în județul 
Hunedoara s-a redus 11 la sută din to
talul posturilor. Maî exact, 350 în acest 
an, iar aproxiativ 450 anul trecut”, a 
mai afirmat Paul Rusu.

Dacă aceste proteste vor fi duse 
până la capăt, cei care vor avea cel mai 
mult de suferit vor fi elevii, în special 
cei din anii terminali.

Andreea Lazăr
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Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantltăti foarte mari

Balast preț: Ici/mc
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■
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Ie Președintele Traian Băsescu a declarat, joi, 
la Palatul Cotroceni că economia României nu se 
află în situația Greciei și are la îndemână toate 
instrumetle pentru a evita această situație.
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Povestiri din piața Devei
în fiecare dimineață, la ora 
șase câteva zeci de persoane 
așteaptă nerăbdătoare să fie 

deschise ușile Pieței din Deva. 
„Bătălia” se dă pentru „stăpâ
nirea ” uneia dintre cele 20 de 
mese roșii, așa numitele „ta

rabe sociale”. Aici tariful pen
tru o tarabă este de doar doi 

lei, în vreme ce toți ceilalți plă
tesc cel puțin 10 lei. Comer- 

'jcianții care vizează tarabele 
sociale sunt în general oameni 
în vârstă cu posibilități mate

riale reduse.

Bătrânii care pot fi văzuți zilnic 
la tarabele sociale nu cerșesc, ci 
muncesc, atât cât îi lasă bolile și anii 
nentru a-și duce traiul de pe o zi pe 

ta, împreună cu familia. Cei mai 
„răsăriți” au câte o pensie amărâtă, 
iar „comerțul” din piață îi ajută să- 
și suplimenteze venitul. încearcă să 
valorifice câte ceva din puținul 
rezultat de pe bucățica de pământ de 
lângă casă, ori produse oferite din 
generozitatea naturii. Vin aici o dată 
sau de două ori pe săptămână cu 
câteva legături de legume sau 
verdețuri, cu fructe de pădure, 

jante medicinale ori conserve 
preparate în casă. Pe tarabele lor pot 

fi găsite câteva produse de sezon: 
legături de ceapă și ridichi, salată, 
pătrunjel, leurdă, macriș, flori de 
soc sau de salcâm. „îi ajutăm cât 
putem pe acești oameni. Nu putem 
să-i punem pe același plan cu cei 
care vin cu multă marfă și produc 
pentru comerț”, spune Eugen Vitan, 
director al SC Central Market SRL, 
firma care administrează Piața 
Deva.

La 77 de ani 
vinde în piață 
ca să-și ajute copiii

La prima tarabă o bătrânică 
așteaptă cumpărătorii. Marioara Ne- 
goiu are 77 de ani și o pensie de 400 
de lei. De vreo trei ani vine în piață 
să mai facă un ban. Pe tarabă are 
„etalate” te miri ce produse: măcriș, 
pătrunjel, părul porcului, muguri de 
brad și flori de salcâm. La loc de 
cinste, mai în față sunt expuse 
câteva bucăți de slănină. De altfel, 
doar din vânzarea slăninei a câștigat 
ceva bani astăzi. Cu ce câștigă își 
mai ajută copiii care, deși au ser
vicii, nu se mai descurcă cu banii. 
„Nu vin în fiecare zi, că nu am ce 
vinde. Avem o casă cu un pic de 
grădină, că în Deva ce grădină poți 
să ai? Dacă nu ar fi mesele sociale 
nu aș mai veni, că nu aș câștiga cât 

să plătesc taraba”. Lângă ea, un alt 
bătrân, vinde pătrunjel, țelină, 
răbarbură, usturoi, sămânță de fa
sole și garofițe. Augustin Gligor are 
73 de ani și locuiește singur într-un 
apartament din Deva. Are pensie, 
dar nu vrea să stea degeaba. Vinde 
ceva produse din grădina pe care o 
are sora sa la țară. împart câștigul 
„pe din două”. „O mai ajut pe sora 
mea. Aduc ceapă, usturoi, flori, 
răsaduri. îmi rămâne și mie un ban. 
Azi am vândut câte ceva, dar dacă 
n-ar fi mesele astea, n-ar mai avea 
rost să venim”, spune Augustin 
Gligor.

Cătălin Rișcuța

„Așa-i comerțul, azi câștigi, mâine pierzi”
La o altă tarabă, un bătrân pare 

că își bate joc de curgerea timpului. 
Ion Oaidă are 90 de ani și o pensie de 
veteran de război de 250 lei. Alte ven
ituri nu mai are, că a lucrat „la pa
tron”. A avut casă pe undeva unde se 
află astăzi Baroul de avocați, dar 
comuniștii i-au demolat-o. I-au dat, 
ce-i drept 30.000 lei pe vremea aceea. 
Cu banii a cumpărat o bucățică de 
teren și o căsuță părăsită pe strada 
Horea. Acolo și-a clădit casa nouă. 
Are și o mică grădină din care mai 
aduce cu greu la piață ceapă și 
verdețuri. Oferta de pe tarabă constă 
în preparate produse în gospodărie: 

borș, oțet de mere (din mere de 
pădure, ține să precizeze bătrânul, dar 
nu se prea cumpără, că lumea nu știe 
ce bun este), suc de coacăze, ardei iuți 
la borcan, slănină. în gama de produse 
mai figurează țuică (veche) și vin, dar 
astea sunt vândute numai de acasă. 
„Soția este paralizată și eu ce să fac, 
să stau acasă să ne năcăjim unul pe 
altul? Nu vin în toată ziua, numa’ când 
pot. Azi n-am vândut nici de un leu, 
da’ ieri am vândut două sticle de borș 
de patru lei. Așa-i comerțul, azi 
câștigi, mâine pierzi”, ne destăinuie 
Ion Oaidă.

Ziua Eroilor comemorată în comuna Ribița Lisabona I Ne»'York londra

Țăranii căzuți în Răscoala din 1784 au fost comemorați în 
comuna Ribița cu prilejul sărbătoririi Zilei Eoilor. Reprezentanții 
administrației locale, localnicii și elevii școlii din Ribița au depus 
coroane și jerbe de flori la Troița ridicată în memoria eroilor de 
la 1784.

Comemorarea a început la orele dimineții, cu oficierea slu
jbei religioase dedicată înălțării Domnului. După săvârșirea slu
jbei participanții la eveniment au depus coroane la Troița de la 
intrarea în comună. Eroii răsculați au fost comemorați și în satul 
Crișan, la casa memorială a eroului de la revoluția din 1784. în 
ambele locuri fost oficiate slujbe de pomenire, iar elevii au in
tonat cântece patriotice. După ceremonie a avut loc un parastas 
închinat eroilor. „Tradiția noastră este de a ne strânge cu toții cu 
prilejul acestei sărbători să aducem un prinos de recunoștință 
eroilor neamului. Trebuie să purtăm mereu în noi acea demnitate 
de care au dat dovadă și înaintașii noștri”, a spus primarul co
munei Ribița. loan Faur.

Irina Năstase
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Mulți șomeri, puține 
locuri de muncă

Județul Hunedoara se află pe locul zece într-un 
top negativ, privind posibilitățile de angajare.

Potrivit site-ului balabuc.ro, care centralizează 
oferta disponibilă pe 22 de site-uri de recrutare din 
România, Hunedoara este un județ în care 
oportunitățile de angajare sunt limitate, de multe ori 
chiar nule.

La nivelul județului Hunedoara, în săptămâna 7- 
13 mai, au fost ofertate prin Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, aproximativ 380 de pos
turi, în condițiile în care numărul șomerilor depășește 
20 de mii de persoane.

Potrivit unei analize statistice, numărul 
candidaților hunedoreni pentru fiecare loc de muncă 
este de 64.

Eroii, comemorați și la Deva
Ziua Eroilor â fost 

sărbătorită, ieri, și la Deva 
prin depunere de coroane, o 
slujbă de pomenire și 
alocuțiuni ale oficialităților 
care, o dată pe an, își aduc 
aminte de cei care s-au jertfit 
pentru patrie.

La manifestarea din 
acest an au participat prefectul 
județului, Attila Dezsi, pri
marul Devei, Mircia Muntean 
și reprezentanți ai Asociației 
veteranilor de Război și ai 
Direcției Județene a Arhivelor 
Naționale.

Andreea Lazăr
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Cele 10 mistere ale Bibliei
Biblia! Există oare în cunoașterea umană vreun obiect, 

vreun loc sau o persoană despre care să se poata dezbate, 
acuza și povesti mai mult decât despre Biblie? Cu sigu
ranță puține lucruri din cultura omenească pot egala 

Scripturile când vine vorba despre istorie, legende și con
troverse. Biblia este un izvor de cunoaștere, este piatra 
de temelie a creștinătății și cartea de căpătâi a peste 

un miliard de credincioși din toată lumea. Dar, în același 
timp, traducerea sa din ebraică, aramaică și greacă vec- 
che, limbajul încifrat, pasajele lipsa și modul tainic în 

care este scrisă, înconjoară de mister o suită de subiecte 
si episoade cu “atingere” divină. Zece dintre acestea se 

disting prin mistificarea țesută în jurul lor. în acest 
număr vă prezentăm primele cinci dintre misterele Bibliei 

urmând ca săptămâna viitoare să le puteți 
descoperii pe următoarele.

10. SFÂNTUL 
GRAAL

Misterul: Unde este Sfântul 
Graal?Potrivit mitologiei creștine, 
Sfanțul Graal a fost amfora, vasul 
sau cupa folosită de către Iisus 
la Cina cea de Taină, recipient de
spre care se spune că ar poseda put
eri miraculoase. Există o legendă 
care vorbește despre losif din Ari- 
mateea, un apropiat al lui Iisus și cel 
care i-a îngropat trupul lipsit de 
viață, cel care a intrat în posesia 
Graalului după ce o apariție chiar a 
Mântuitorului i l-ar fi înmânat. Iosif 
ar fi luat vasul și le-ar fi cerut apos
tolilor săi să îl transporte pe terito
riul Britaniei. Credința în Graal și 
interesul față de posibilele locuri 
unde s-ar putea afla nu au pălit 
niciodată. S-a presupus, de-a lungul 
timpului, că el ar fi în posesia mai 
multor grupuri. Cele mai multe sus
piciuni în acest sens le-au 
trezit Cavalerii Templieri, probabil 
pentru că aceștia se aflau la apogeul 
influenței lor în perioada în care 
poveștile despre Graal au început să 

circule.
Există, în unele biserici, cupe 

asupra cărora cade bănuiala că ar fi, 
fiecare, Graalul. Un astfel de exem
plu este cel al Catedralei Sfânta 
Maria din Valencia, al cărei Sfânt 
Potir se crede că ar fi fost trans
portat de Sfântul Petru la Roma în 
primul secol, și apoi în Huesca, 
Spania, de către Sfântul Laurențiu, 
în secolul III. Potirul din Valencia 
prezintă unele caracteristici pentru 
care s-ar califica în poziția de 
adevărat Graal, originile lui fiind 
aproximate între secolul IV i.Ch. și 
sec I d.Ch., undeva în Orientul Mi
jlociu. Alte istorii susțin ideea că 
Graalul ar fi îngropat sub Capela 
Roslin sau zace adânc în pivnițele 
Turnului Sfântului Mihail, de pe 
dealul Glastonbury din Marea Bri- 
tanie. în același timp, unele izvoare 
avansează ideea că membrii secreți 
ai unei linii de sânge oculte 
protejează Graalul. Totuși, poate 
cea mai sumbră suspiciune care 
planează în jurul acestei idei, 
născută de la forma latină a ter
menului "San Graal" - "Sang real", 
adică "sânge regal", vizează 

existența unor posibili urmași ai lui 
Iisus Hristos, urmași pe care i-ar 
menționa chiar unele din numeroase 
scripturi apocrife (scripturi scrise în 
același timp sau chiar mai devreme 
decât cele biblice, dar care nu au in
trat în alcătuirea Bibliei). Dar 
aceasta rămâne, până la probe 
elocvente, doar o născocire de im
pact a unui best-seller contemporan

.9. CHIVOTUL 
LEGĂMÂNTULUI

Misterul: Unde este Chivotul 
Legământului?Chivotul Legii, cum 
se mai numește artefactul menționat 
în capitolul Exodului din Biblie, 
reprezintă cea mai importantă 
comoară a "Poporului Ales". Pentru 
israeliți, el constituia cel mai sacru 
obiect de pe Pământ, creat de Dum
nezeu însuși, prin intermediul lui 
Moise, pe Muntele Sinai. Chivotul 
era un cufăr masiv, poleit cu aur, 
lung de 118 centimetri, înalt și lat 
de 78 centimetri, cu o pereche de 
mânere din lemn de o parte și de 
cealaltă și cu doi heruvimi din aur 
dispuși față în față, cu aripile 
întinse, deasupra capacului. Cufărul 
trebuia să adăpostească relicvele 
sacre, printre care cele două table de 
piatră pe care erau scrise Cele Zece 
Porunci și un vas cu mană din cer, 
care căzuse spre hrana evreilor în 
pustie, după ce trecuseră Marea 
Roșie, când au fost eliberați din 
robia Egiptului. Ierusalimul, capi
tala regatului israelian și casa Tem
plului lui Solomon, era și locul în 
care era găzduit Chivotul 
Legământului.

în 607 i.Hr orașul a fost jefuit 
de către babilonieni, sute de mii de 
evrei fiind uciși. 70 de ani mai 
târziu, când israeliții s-au întors în 
cetate, Chivotul dispăruse. De 
atunci, nu se știe sigur ce s-a întâm
plat cu acestă relicvă neprețuită, iar 
diferitele zvonuri au fost alimentate 
numai de speculații. Dintre acestea, 
cea mai răspândită este cea conform

căreia Chivotul ar fi fost ascuns de 
către israeliți înainte de a fugi din 
oraș, odată cu ocupația babilonie
nilor. Locațiile posibile se spune că 
ar fi Muntele Nebo din Egipt sau 
Etiopia. întrebarea este, însă, dacă 
chivotul fusese ascuns de către 
israeliți, de ce aceștia nu l-au recu
perat când s-au întors să-și 
reconstruiască orașul? în ciuda lip
sei unor dovezi istorice, credința 
ortodocșilor etiopieni în Chivotul 
din Aksum continuă să fie 
puternică. Conform legendei, în 
imensul sit funerar al regilor de la 
Aksum a fost ascuns Chivotul 
Legii, comoara cea mai de preț a Is
raelului. Vechi de peste 1.700 de ani 
și înalt de 24 de metri, Obeliscul din 
Aksum, în care se presupune că se 
afla Chivotul, cântărește nu mai 
puțin de 100 de tone. Misterul 
ridicării absolut incredibile a obelis

cului i-a făcut pe mulți să lanseze 
fel de fel de teorii, care mai de care 
mai fantasmagorice. însă, nici până 
în ziua de azi, arhelogii nu au putut 
explora în întregime labirintul sub
teran aflat sub colosul de granit. Pe 
lângă acestea, oamenii de știință din 
zilele noastre nu au reușit să își ex
plice de ce labirintul subteran e 
păzit atât de strașnic de capcane 
mortale pentru oricine încearcă să 
exploreze tunelurile. Unij cred că 
chivotul a fost distrus de către ba
bilonieni, în timp ce credința altora 
este că însuși Dumnezeu a ascuns 
chivotul printr-o intervenție divină 
și că artefactul va fi găsit doar de 
către cei drepți. Dat fiind că nu 
există nicio mențiune despre dis
trugerea acestuia* oamenii nu au 
încetat nici până astăzi să-l caute și 
să încerce dezlegarea marelui mis
ter.

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/


8. SODOMA 
ȘI GOMORA

Misterul: Au fost orașe reale? 
i dacă da, unde se se aflau?Pentru 
ăcatele și murdăria morală a 
)cuitorilor lor, Sodoma, Gomora, 
dma și Zeboim au fost distruse 
rin "foc și pucioasa venită de la 
'umnezeu din ceruri" (Geneza 
9:24-25). în creștinism și în islam, 
urnele celor două orașe au devenit 
nonime cu păcatul total, impar- 
onabil, iar căderea lor se confundă 
u manifestarea proverbială a 
lâniei Domnului. Totuși, existența 
torică a Sodomei și a Gomorei 
de, încă, un subiect de dezbatere 
i «dul arheologilor. Biblia le 
idică amplasarea undeva în 
aropierea Mării Moarte. Posibili 
indidați devin, în această situație, 
turile descoperite sau vizitate de 
•heologii Walter E. Rast și R 
homas Schaub în 1973, între care 
: numără și Bab edh-Dhra, excavat 
î 1965 de către arheologul Paul

Alte posibilități includ regiu- 
ile Numeira, es-Safi, Feifeh și 
hanazir, care au fost și ele vizitate 
e Schaub și Rast. Toate aceste si- 
tri se află în apropierea Mării 
toarte, prezintă urme de arsuri și 
i sulf pe multe din pietre și sunt 
iracterizate, se pare, de o încetare 
ibită a populării către finalul 
pocii timpurii a Bronzului. La sud 
3 *■ darea Moartă se află un munte 
jhoscut ca Muntele Sodoma. Am- 
iasarea celor cinci orașe despre 
ire se spune că au fost distruse 
iată cu Sodoma și Gomora a fost 
abilită prin realizarea unor hărți cu 

ral sateliților, prin identificarea 
irmelor geometrice, în special rec- 
ngulare. Pereții orașelor de- 
:operite în aceste locuri și casele 
ntre ele au dimensiuni 
ibstanțiale, indicând faptul că oa- 
leni de mare statură au populat 
indva aceste locuri. Chiar și 
•mele unui ziggurat (piramidă în 
:ări) au fost găsite,alături de forme 
milare ca forma Sfinxului din 
gipt se află în regiune. S-au găsit

aici sute de formațiuni sulfuroase, 
pietre compuse din pura pudră de 
sulf. Supuse testelor celor mai mari 
experti vulcanologi, s-a confirmat 
că nicăieri în altă parte a lumii, 
chiar în preajma vulcanilor activi, 
nu s-au mai găsit pietre de aseme
nea compoziție.

7. GRĂDINA
EDENULUI

Misterul: Unde se afla Grădina 
Edenului?în timp ce majoritatea 
teologilor și inițiaților "biblici" 
consideră că pasajul care istorisește 
despre Grădina Edenului este, cel 
mai probabil, simbolic, alții sunt de 
părere că locul a existat într-adevăr, 
chiar aici, pe Pământ. Mai mult, 
Biblia ar oferi unele indicii destul 
de clare cu referire la locația sa 
exactă. Această convingere a con
dus la organizarea multor incercări 
de a localiza Grădina. Povestea 
creației din Geneză menționează 
amplasarea geografică atât a Edenu
lui, grădina celor patru râuri biblice 
(Pison, Gihon, Tigru și Eufrat), cât 
și a celor trei regiuni biblice ( Hav- 
ila, Asiria și Kush).

Există ipoteze ce indică poziția 
Edenului fie în zona izvoarelor 
râurilor Tigru și Eufrat, la nord de 
Mesopotamia, fie în Iraq, în Africa, 

ori în Golful Persic. în timp ce 
adevărata locație rămâne un mister, 
există un amănunt fascinant al 
poveștii: Etiopia este menționată ca 
fiind în apropierea sau împrejmuind 
Grădina Edenului în Geneza 2:13 ( 
"Și numele celui de-al doilea râu 
este Gehon, același care a urzit 
tărâmul Etiopiei"). încă din 1974, 
paleontologii au excavat prin șase 
milioane de ani de viață și au con
chis că Etiopia poate fi declarată 
locația științifică a originilor 
umane, o adevarată Grădină a Ede
nului, din perspectiva științei.

6. CODURILE 
BIBLICE

Misterul: Biblia pare să conțină 
mesaje incifrate; este o 
coincidență?"Iar tu Daniele, ține as
cunse cuvintele și pecetluiește 
cartea până la sfârșitul lumii", 
Daniel, 12:4. Cercetările unor oa
meni de știință au confirmat, în ul
timii ani, o ipoteză care susținea 
că în Biblie există inclus, pe lângă 
îndrumările spirituale evidente, și 
un anumit cod secret care poate 
dezvălui evenimente care au avut și 
vor avea loc cu mii de ani după 
scrierea Bibliei. Codul biblic a fost 
descoperit în Vechiul Testament din 
versiunea originală a Bibliei, scrisă 

în limba ebraică. Autorul acestei de
scoperiri este dr. Eliyahu Rips, unul 
dintre cei mai mari experți din lume 
în teoria grupurilor, aflată la baza 
fizicii cuantice. Descoperirea lui 
Rips a fost confirmată de matemati
cieni de renume de la Harvard, Yale 
și Universitatea Ebraică. La 1 sep
tembrie 1994, prim-ministrul is- 
raelian Ytzhak Rabin era avertizat 
printr-o scrisoare a unui matemati
cian evreu că numele său a fost de
codificat din textul Bibliei, alături 
de sintagma "criminal va asasina". 
Mesajul a fost ignorat. La 4 noiem
brie 1995, Rabin a fost ucis cu un 
glonț în spate de către un individ 
care se credea investit cu o misiune 
divină. Este vorba despre o 

asasinare codificată în Biblie cu 
peste 2000 de ani în urmă?

In urma evenimentului, o 
întreagă serie de alte episoade de
scifrate explicit din Biblie s-au ade
verit. Teoria lui Rips despre codul 
biblic consideră Biblia ca o 
gigantică grilă de cuvinte 
încrucișate. Pentru a găsi codul, 
Rips a eliminat toate spațiile dintre 
cuvinte și a transformat întreaga 
Biblie originală într-un șir continuu 
de litere, cuprinzând 304.805 carac
tere. Informațiile sunt obținute prin 
selectarea fiecărei a N-a literă, unde 
N are o valoare precisă și 
corespunzător aleasă. Un exemplu 
simplu ar fi următorul: avem 
propoziția "Cum sa obții date", pe 
care o compactăm și ea devine 
"cumsăobțiidate", din care vom se
lecta, începând cu prima, fiecare a 
cincea literă - "CumsăObțiiDate" și 
rezultă astfel cuvântul "cod"". Cu 
ajutorul unui calculator, sunt cautate 
în această matrice formată de textul 
biblic adus în forma descrisă mai 
sus, cuvinte și fraze ascunse de con- 
durile de intervale. Se începe de la 
prima literă a Bibliei și se caută 
pentru fiecare secvență de intervale 
posibilă cuvintele solicitate, de
scifrate cu intervale de una, două, 
trei litere etc., până la câteva mii. 
Apoi se repetă aceeași operație de 
căutare începând de la cea de-a 
doua literă și continuând astfel până 
la ultima literă a Bibliei.

(continuarea vinerea viitoare)
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Fratele geamăn al fostului președinte polonez, Jaroslaw Kaczynski, va 
fi audiat în cadrul investigațiilor privind prăbușirea aeronavei prezi
dențiale poloneze, la 10 aprilie, în Rusia, a anunțat procurorul gene
ral Andrzej Seremet, citat de Radio Zet, relatează Radio Polonia

Salariile ar putea să scadă 
doar cu 10%,
fără a diminua pensiile
Sindicatele cred că se poate 

modifica scrisoarea de inten
ție către FMI astfel încât sa
lariile bugetarilor să scadă 

cu 101a sută și numai în 
2010, fără a fi diminuate 

deloc pensiile, iar diferența 
să fie luată de la stimulente, 

achiziții și servicii

Vicepreședintele "Cartel 
Alfa", Petru Dandea, a declarat joi 
că liderii celor cinci confederații 
sindicale s-au întâlnit pentru a 
analiza datele trimise de Minis
terul de Finanțe privind cifrele ex
acte pe care s-au fundamentat 
măsurile de austeritate propuse de 
guvernanți.

Sindicatele 
sunt dispuse 
să negocieze

Discuțiile au vizat stabilirea 
propunerilor de modificare a 
scrisorii de intenție către FMI, în 
sensul găsirii unor surse de 
finanțare diferite de cele propuse 
de Executiv, în felul acesta 
evitând reducerea pensiilor și 
salariilor. Dandea a spus că planul 
de măsuri de protest anunțat de 
toate confederațiile rămâne în 
vigoare până în momentul în care 
sindicatele vor avea certitudinea 
că Guvernul acceptă propunerile 
sindicatelor de modificare a mem
orandumului de înțelegere cu 
FMI.

Liderul sindical a precizat 
că în situația în care Guvernul va 
dovedi inflexibilitate și nu va 
renunța la măsurile din docu
mentele încheiate cu Fondul 
Monetar Internațional, sindi
catelor vor continua proteste și 
vor ajunge și la grevă generală, 
având o revendicare unică, și 
anume căderea Guvernului.

"Vom cere președintelui să

ceară depunerea mandatului prim- 
ministrului", a mai spus Dandea.

Pensiile salvate 
de stimulente

Ministerul de Finanțe a 
trimis, miercuri seară, docu
mentele solicitate de sindicate 
privind proiecția bugetară și fon
dul de cheltuieli și venituri înreg
istrate în primele trei luni ale 
anului. "Putem să ne facem o 
imagine destul de precisă acum 
asupra situației financiare și cre
dem noi că vom găsi și resurse fi
nanciare de altă natură decât 
tăierea salariilor și a pensiilor 
pentru a reduce deficitul bugetar", 
a precizat Dandea.

Una din sumele propuse de 
sindicate să fie tăiate până la 
sfârșitul anului și la care salariații 
din sistemul bugetar ar putea 
renunța, pentru că nu sunt toți 
afectați de această eliminare, re
spectiv stimulentele pe care de 
regulă clientela politică le ia, se 
ridică la o valoare de aproapfc 1,3 
miliarde de lei. Din această sumă 
de 1,3 miliarde de lei aproape 900 
de milioane, "adică felia cea mai 
consistentă", o iau cei din Minis
terul de Finanțe, a mai spus Dan
dea.

Reprezentanții confede
rațiilor sindicale continuă 
discuțiile pentru stabilirea exactă 
a măsurilor alternative, pe care le 
vor prezenta, vineri, în ședința 
Comisiei de specialitate a Consil
iului Economic și Social, înaintea 
plenului CES care se va reuni 
luni.

Plenul CES a fost convocat 
inițial pentru vineri, însă discuțiile 
au fost amânate până luni, la so
licitarea confederațiilor sindicale, 
care vor să analizeze cifrele ex
acte pe care se fundamentează 
măsurile de austeritate, date pe 
care le-au solicitat Ministerului 
Finanțelor.

Aproximativ 500.000 de angajați 
nu au ce să facă în sectorul bugetar
Aparatul bugetar este supradi

mensionat cu aproximativ 
500.000 de oameni, nu doar 

100.000 - 200.000 de angajați 
cum se vorbește în prezent, a 
declarat joi Lucian Croitoru, 
consilier al guvernatorului 

BNR, în cadrul unei întâlniri 
cu doctoranzii de la Academia 

de Studii Economice.

Croitoru le-a spus studenților că, în 
ciuda unor estimări potrivit cărora în sec
torul bugetar ar fi angajați 100.000- 
200.000 de oameni a căror productivitate 
a muncii este foarte redusă, situația reală 
se referă la 500.000 de oameni care "nu 
au ce să facă în sectorul bugetar".

El răspuns întrebărilor privind relu
area creșterii economice, arătând că 
România nu are resurse pentru a ieși 
singură din criză, iar revenirea va depinde 
de reivgorarea piețelor externe și de cred
ibilitatea oferită de politicile interne pen
tru a atrage investitorii străini.

Croitoru spune că, în acest caz, • 
mediului politic nu-i rămâne decât să 
creeze condițiile propice pentru investi
torii străini și români, singurii care pot 
readuce economia pe creștere.

Consilierul guvernatorului BNR 
crede că principala preocupare a Guver
nului uebuic s-o reprezinte "curățarea 
bugetului", care în momentul de față este 
plin de "foarte multe mizerii".

Din datele prezentate în scrisoarea 
suplimentară de intenție la acordul cu 
FMI reiese că Executivul s-a angajat să

limiteze până la începutul anului viitor 
personalul din sectorul public la 1,29 mil
ioane de salariați, ceea ce 
reprezintă disponibilizarea a 70.000 de 
bugetari, puțin peste 5%.

"Vom limita totodată fondul de 
salarii în 2011 la 39 de miliarde de lei și 
vom stabili o limită de 1,29 milioane 
total angajați în sectorul public la în
ceputul anului 2011. Pentru a încuraja 
disciplina bugetară, ierarhizarea după 
activități a proiectelor și sporirea 
eficienței, Ministerul Finanțelor va trans
mite limite orientative de cheltuieli ordo
natorilor primari de credite, în procesul 
de elaborare a strategiei fiscale", se arată 
în scrisoarea suplimentară convenită de 
autoritățile române și misiunea de evalu
are a Fondului Monetar Internațional 
(FMI).

Potrivit ultimelor date prezentate de 
Guvern, la finele lunii martie numărul 
de personal în sectorul public s-a ridicat 
la 1,36 milioane dc angajați, cu 36.000 de 
salariați mai puțin decât în decembrie

2008.
Surse participante la negociei 

FMI au declarat pentru MEDIAE/ 
peste 140.000 de angajați din se 
public vor fi disponibilizați până 
ccputul anului viitor, pentru a m 
cheltuielile de personal în 2011 în li 
convenite cu FMI.

Șeful misiunii FMI dc evah 
acordului cu România, Jeffrey Fra 
declarat, luni, că personalul din se 
public ar trebui să scadă pc termen i 
în următorii ani, cu 250.000 de sa 
respectiv o reducere similară anga 
suplimentare din perioada 2006-2C

In urma negocierilor cu 
autoritățile române au propus ca î 
pentru încadrarea într-un deficit b 
de 6,8% din PIB în 2010, redi 
salariilor bugetare cu 25%, a pensi 
15% și o scădere masivă a subvei 
în loc de majorarea semnificativă 
cipalclor taxe, respectiv cota ur 
TVA.

Pentagonul nu exclude folosirea forței armate
în cazul unui atac cibernetic împotriva SUA

Pentagonul nu exclude posibilitatea 
dc a recurge la forța armată, ca răspuns la 
un atac cibernetic împotriva Statelor 
Unite, a declarat, miercuri, un oficial de 
rang înalt din Departamentul american al 
Apărării.

întrebat în legătură cu posibilitatea 
unui răspuns armat la o agresiune îm
potriva infrastructurii informatice ameri
cane, subsecretarul adjunct pentru 
Apărare, James Miller, a răspuns: "Da, tre
buie să ne gândim la răspunsuri potențiale 
care să nu fie limitate la domeniul infor

matic".
Dar noțiunea de "act de război" în 

spațiul cibernetic urmează să fie definită, 
a recunoscut el, în timpul unei conferințe 
la Washington."Acestea sunt probleme ju
ridice la care încercăm să răspundem", a 
declarat el, mărturisind că există "nu
meroase zone dc umbră în acest domeniu".

"Există o diferență netă între spiona
jul cibernetic și tentativele de degradare și 
perturbare a rețelelor noastre sau dc intro
ducere de date false" în sistemele infor
matice ale administrației americane, a 
subliniat el.

"Tot ce se întâmplă în spațiul ciber
netic nu este neapărat un act de război", a 
apreciat el.

Dar, potrivit lui Miller, amenințarea 
este reală și tot mai mare, fie că vine din 
partea hackerilor, grupurilor infracționale 
sau teroriștilor.

"în cursul ultimului dec 
frecvența și complexitatea intruziuni 
rețelele noastre nu au încetat să ere 
și "sistemele noastre sunt vizate în fi 
zi de mii de tentative de intruziune", i 
el.

Pentagonul a lansat recent ur 
comandament militar însărcina 
reacționeze la atacurile comise de h< 
și îndreptate împotriva rețelelor sale 
conducă operațiuni în spațiul cibcr 
Acesta reprezintă un semn al intensil 
luptei americane împotriva ameninț 
informatice, în contextul în care < 
este suspectată frecvent că s-ar a 
spatele unor astfel dc atacuri.

La sfârșitul anului 2009, prcșcc 
american Barack Obama a numit și 1 
ordonator guvernamental pc problei 
securitate cibernetică.
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Tehnicianul Ladislau Boloni ar putea să pregătească în sezo
nul viitor formația croată Hajduk Split, unde l-ar înlocui pe 
actualul antrenor, Stanko Poklevici.

Sport 9
Vineri, 14 mai 2010

Iiinedorenii se pregătesc
ă deschidă șampania
? Hunedoara nu mai poate fi 
rită din drumul spre câștiga- 
ea Ligii a IV-a Hunedoara, 
u trei etape înainte de finish, 
Mpa antrenată de Nelu Mi- 
ică are opt puncte avans față 
'e Aurul Brad, iar avantajul 
te insurmontabil la cum s-au 
desfășurat ostilitățile în ac
tuala ediție de campionat.

Ultima victimă a hunedorenilor s- 
t' Dacicus Orăștie, echipă care s- 
nut tare vreme de mai bine de 20 de 
pe. Au urmat însă înfrângerile de la 
id și Uricani, apoi egalul de pe teren 
>priu cu Gloria Geoagiu și încă un 
c, miercuri, cu FC Hunedoara. Și a 
t un eșec sever, oaspeții din orașul 
iei marcând de șase ori pe parcursul 
or 90 de minute. Statutul de derby al 
id-i a fost onorat de cele două 
* ,ii cu un joc în care s-au marcat

nouă goluri. Cel mai bun atac, Dacicus 
Orăștie, contra celei mai bune defen
sive, FC Hunedoara. Până la urmă a 
ieșit invers. Cea mai bună defensivă a 
primit trei goluri, pentru prima dată în 
acest sezon, iar cel mai bun atac a fost 
egalat în clasamentul eficacității. Tac
tica hunedorenilor a fost să își ia adver
sarul tare încă din primele secvențe ale 
partide. Le-a reușit de minune 
fotbaliștilor lui Nelu Mitrică, cei care în 
minutul 19 aveau deja un neverosimil 
3-0, prin golurile semnate de Trășcan, 
Răcăreanu și Popesc. Scorul la pauză 
va fi 4 - 1 în favoarea alb-albaștrilor, 
după ce Solomon, respectiv Doroi, au 
punctat pentru cele două combatante. 
Dacicus Orăștie a încercat la reluare să 
aplice aceeași tactică cu care a fost 
surprinsă la începutul meciului, adică 
să pună presiune pe adversar, neavând 
ce pierde. Și i-a reușit aproape în total
itate, pentru că în mai puțin de cinci 
minute a marcat de două ori și partida 
a fost relansată. Pe final de joc, când 
încă nu era decisă învingătoarea, a ieșit

la rampă Corobea. După ce în runda 
trecută a marcat de patru ori în poarta 
celor de la Agrocompany Băcia, atacan
tul de buzunar al lui FC Hunedoara a 
mai băgat două „boabe” și în poarta 
celor din Orăștie, risipind orice urmă de 
îndoială asupra echipei care va pleca cu 
cele trei puncte.

încă un punct

Hunedorenii au foarte mari șanse 
să săprbătorească în avans câștigarea 
campionatului chiar în etapa următoare, 
când vor juca, pe teren propriu, cu 
zarandul Crișcior. Chiar și un rezultat 
de egalitate transformă echipa lui Nelu 
Mitrică în câștigătoare matematică. Tot 
matematic sunt învingători și juniorii 
hunedoreni, care nu mai pot fi ajunși de 
Real Sport Deva nici măcar din punct 
de vedere matematic. Aurul Brad este 
singura echipă care a ținut pasul 
aproape de lider, reușind să câștige în 
deplasarea de la Crișcior, cu Metalul.

Cupa AJF Hunedoara 
a început

Competiția fotbalistică, dotată cu Cupa AJF Hunedoara, a început. Prima 
etapă din întrecerea rezervată celor mai tineri fotbaliști s-a desfășurat la 
Orăștie. Etapa a doua este programată în data de 16 mai, pe terenul celor de 
la Agrocompany Băcia. Vă reamintim că pentru o victorie la juniori, conform 
regulamentului, se acordă patru puncte, în timp ce un egal este răsplătit cu un 
punct.

Iată rezultatele și clasamentul primei etape:

Dacicus Orăștie - CFR Marmosim Simeria 3 - 1
Agrocompany Băcia - Primavera Deva 1 - 2
FC Hunedoara - Real Sport Deva ’ 2-0

Clasament

Etapa viitoare, 16 mai, Băcia

1 .Dacicus Orăștie 1 1 0 0 3-1 4
2.FC Hunedoara 1 1 0 0 2-0 4
3.Primavera Deva 1 1 0 0 2-1 4
4.Agrocompany Băcia 1 0 0 1 1-2 0
5.CFR Marmosim Simeria 1 0 0 1 1-3 0
6.Real Sport Deva 1 0 0 1 0-2 0

Rezultate etapei a XVII-a
Zarandul Crișcior - Minerul Uricani 0-0
CS Vulcan - Minerul Teliuc 3-0
Aurul Certej - Minerul Aninoasa 2-2
Universitatea Petroșani - Agrocompany Băcia 5-2 
Dacicus Orăștie - FC Hunedoara 3 — 6
Metalul Crișcior - Aurul Brad 0 - 1
Victoria Călan - Gloria Geoagiu 4 - ?
Mureșul Brănișca - Inter Petrila a fost amânat

Etapa viitoare
Agrocompany Bâcia - Dacicus Orăștie 
Aurul Brad - Mureșul Brănișca 
Minerul Uricani - Victoria Călan 
Minerul Aninoasa - CS Vulcan 
Inter Petrila - Aurul Certej 
FC Hunedoara - Zarandul Crișcior 
Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior 
Minerul Teliuc - Universitatea Petroșani

CFR Marmosim Simeria - Agrocompany Băcia
Dacicus Orăștie - FC Hunedoara
Real Sport Deva - Primavera Deva

Ce mai fac jucătorii Jiului?

Clasament
1 FC Hunedoara 27 21 4 2 73-15 67
2.Aurul Brad 27 19 2 6 50-27 59
3.Dacicus Orăștie 27 16 2 9 73-50 50
4.CS Vulcan 27 12 11 4 46-26 47
5.Minerul Uricani 27 14 5 8 44-30 47
6.Minerul Aninoasa 27 11 ' 9 7 44-25 42
7. Victoria Călan 27 11 6 10 55-54 39
8.Inter Petrila 26 11 4 11 41-39 37
9.Zarandul Crișcior 26 8 8 9 39-38 33
10. Gloria Geoagiu ' 26 8 7 11 30-39 31
11. Aurul Certej 27 8 6 13 55-54 30
12. Metalul Crișcior 27 8 6 13 21-34 30
13. Mureșul Brănișca 26 7 4 15 37-70 25
14. Agrocompany Băcia 27 7 3 17 42-67 24
15. Minerul Teliuc 27 5 5 17 23-66 20
16. Universitatea Petroșani 27 4 5 18 33-72 17

Jrmări nedorite pentru Minerul Lupeni
inerul Lupeni a plătit scump 
punctul obținut pe terenul 
•elor de la Silvania Șimleul 
Ivaniei. Trei dintre fotbaliștii 
upării din Vale au ajuns la 
spital pentru tratament

Imediat după fluierul final al 
arbitrului, trei fotbaliști de la 
Minerul Lupeni s-au urcat în 
Ambulanță și au plecat în direcția 
spitalului, pentru a primi îngrijiri

medicale.
Se vede treaba că „minerii” au 

ieșit destul de „șifonați” după 
meciul greu de miercuri.

Vestea și mai proastă pentru 
antrenorul petre Gigiu este că doi 
dintre ei sunt titulari incontestabili 
și au destule șanse să rateze meciul 
de sâmbătă.

"Jucătorii mei au terminat jocul 
plini de sânge. Omoduemuke a 
rămas fără un dinte, Mircea Gheo- 
rghe s-a ales cu capul spart și i s-au 
aplicat trei copci, iar Nicu Popescu 
are arcada spartă. Nu știm dacă vom 
putea conta pe serviciile lor în par
tida cu Dacia Mioveni, de sâmbătă, 
un joc foarte important pentru noi", 
a declarat Petre Gigiu.

Omoduemuke a fost lovit în 
față de o minge, dar cei din Lupeni 
au altă variantă și spun că fotbalistul 
a fost călcat cu crampoanele când 
era căzut la pământ, ulterior fiind 
înlocuit.

Ionuț Luțu, Daniel Zdrăncă 
și Daniel Vădrariu sunt toți 
foști componenți ai echipei 
Jiul Petroșani. Cei trei își 

continuă activitatea fotbalis- 
tcă, iar Vădrariu a ajuns cel 

. mai bine.

Veteranul ionuț Luțu a semnat cu 
ALRO Slatina, echipă din Liga a IU-a. 
Luțu s-a reîntors de fapt la echipa din 
orașul natal, de unde s-a lansat în fot
balul mare. Talent fotbalistic imens dar 
și mare amator de șprițuri și chefuri cu 
lăutari, Luțu va juca la 34 de ani, în ul
timele cinci etape, la echipa din Slatina, 
care luptă pentru promovare. Acesta 
încă nu și-a recuperat banii de la Jiul 
Petroșani, deși a câștigat memoriul la 
FRF. Daniel Zdrâncă apără poarta lui 
FC Snagov, echipă unde șef e Anamaria 
Prodan. Și nu o face deloc rău, însă 
mult mai bine a ajusnîn cariera 
fotbalistică jucătorul de bandă, daniel 
Vădrariu. Acesta a fost transferat de Di
namo, apoi împrumutat la Astra

Ploiești, unde joacă bine și constant. La 
nici 20 de ani, pe numele lui Vădrariu 
a sosit o convocare la echipa națională 
Under 20, care participă în aceste zile 
la un turneu amical în Portugalia.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ

ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni -100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101
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Pelicula regizorului Malcolm Lee, o comedie cu multă acțiune are în 
centrul atenție o organizație afro-americană care se află permanent 
în conflict cu orice organizație a albilor. "B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D." 
are rolul de a apăra valorile oamenilor de culoare din America. 
(Sâmbătă, Antena 1; 22:45; Spion de cartier)
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07X10 
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08X10 
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T07:00 
98:15 
99:45 
11:15 
12:30 
14:00 
15:15 
15:30 
16:25 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30 
70:30

07:00-
‘09:55

10:00
12:00

Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea 
Uraganul ( thriller, 1999, rel.) 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3734.)
Știrile Pro TV
Divcrtis - Land of Jokes
Diverts - Serviciul Român dc 

Comedie
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973-3735.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralce Beli, 
Don Diamont
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Greu dc ucis 2 (acțiune, 1990) 

cu Bruce Willis, Bonnie Bcdclia, 
William Sadler, Franco Nero
Arma perfectă (SUA film dc 

acțiune, 1991)90' cu Jeff 
Speakman, John Dye, Mariska 
Hargitay, Mako

Pasiune (dramă, 2007) 
Cameleonii
Maria Mercedes
Luna fermecată 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Rețeta dc ACASĂ
Destine furate
Vremea dc ACASĂ
Maria Mercedes
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Cameleonii
Dansul dragostei (SUA dramă 

romantică, 2006) 104' cu Chan
ning Tatum, Jenna Dcwan, 
Drew Sidora, Rachel Griffiths
Cuibul dc vipere (brazilian se

rial dc comedic, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel dc Oli
veira, Carolina Dicckmann, Ma
riana Ximcnes

07:30 Pitici si tătici - (serial dc come
die, 2003) 30'

08:20 Sport cu Florentina - (emisiune 
sportiva)

09:00 Focus Monden - (emisiune dc di
vertisment, 2009, rcl.) 30'

09:30 Vedete la matura -
10:30 Valul ucigaș - (SUA film dc ac

țiune, 2007, rcl.) 168'
13:00 Camera dc ras -
14:00 Camera dc ras -
14:30 Neveste disperate - (SUA serial 

dc comedie, 2004 - 7.) 45'
16:00 Oliver Twist - (englez drama, 

1999) 105'
18:00 Focus 18-90’
19:00 Focus Sport -
19:30 Gazda dc profesie - (reality 

show, 2010)
20:30 Moartea neagra - (SUA-cana- 

dian-franccz thriller, 1992)90'
; 22:30 Avionul terorii - (SUA film dc 

acțiune, 2007)

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 254.)
Garantat 100% (talk show, rel.) 
Ochiul magic (rcl.) 38' 
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

recan serial, 2003, rcl. - 8.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Pur și simplu delicios (rcl.) 
Oamenii Deltei
Tribuna partidelor parlamen

tare
Parlamentul României (2008) 
M.A.l. aproape de tine 
Lcomania
Magazin UEFA Champions 

League
Giuvaicrul palatului (sud-co- 

rcean serial, 2003 - 9.) cu 
Ycong-ae Lee. Yang Mi-kycong, 
Park Chan-hwan, Kim Hyc-scon
Sport
Telejurnal; Meteo
O dată-n viață
CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial dc 
acțiune, 2000 - 18.) 45' 

cu William L. Petersen, Marg Helgcn- 
berger, Jorja Fox, Gary Dourdan

14:00
14:45
’4:50 

: 15:00

15:35 
16:30 
17:00
17:55

18:30
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10:15
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13:15
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17:30

19:30
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I 19:40 
20:00 
21:10 
23:00

21:25

21:40

22:30
23:05

Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 14.) cu Jody Fisher
învingătorii
Heidi, fetița munților (SUA 

film de familie, 1993, rcl.)
Poate nu știai
Telejurnal
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
întâlnire pe 2
Telejurnal
Doi care doinesc (magazin cul

tural, rcl.)
Zestrea românilor (documen

tar, rel.)
Utopia (2008) 15’
împreună în Europa (film edu

cativ)
Polo: Steaua - CSM Oradea
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Baschet: U-Mobitclco Cluj- 

Napoca - CSU Ploiești Finala 
Diviziei A. meci I
Festivalul Internațional dc Mu

zică Ușoară "George Grigoriu" 
în spatele scenei Festivalul In

ternațional dc Muzică Ușoară 
"George Grigoriu"
Festivalul Internațional dc Mu

zică Ușoară "George Grigoriu" 
Recital: Ovidiu Komomic
Telejurnal; Sport; Meteo 
Arme, trafic și rațiuni dc stat

.06:00.
08:00
10:00
11:00
12:00

13:00
14:00

14:30

16:00
17:00
19:00
20:30
22:30

Observator
'Ncatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Familia Bundy
Bun dc cinste (reality show, 

rel.)
Observator
Benny Hill (englez serial, 

1969) 60' cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright
Să te prezint părinților (emi

siune dc divertisment, 2009, 
rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Fotbal Liga 1
Kickboxcr 5: Ultima răzbunare 

(SUA film de acțiune, 1995) 87' 
cu Mark Dacascos, Denney 
Pierce, James Ryan, Greg Latter

13:00
14:00
15:00

(6:00

17:00
17:45
19:00 
20:30

23:15

14:00 Cele sase soții ale lui Henry Lcfay
15:35 Copilul de pc Martc - (SUA drama, 2007)
17:20 Across the Universe - (SUA drama, 2007) 

19:30 Filme si vedete
20:00 Pacific - (SUA mini-serial, 2010 - 9.)
21:00 007 - Partea lui dc consolare - (SUA-cnglcz film dc acțiune, 2008) 106' 
22:45 Justițiarul: Zona dc război - (SUA-canadian-german film dc acțiune, 

2008) 103’

Ț

22:45

14:45 Adevărul gol-golut - (comedic, 1995, rcl. - 6.) 30'
15:15 Rebel in California - (SUA serial, 2003, rcl. - 3.)
16:15 Seinfeld - (SUA serial de comedic, 1990, rcl. - 135.) 23'
17:15 Adevărul gol-golut - (englez serial dc comedie, 1995 - 7.) 30'
17:45 Piaza rea - (SUA film muzical, 1948) 61'
19:00 Rebel in California - (SUA serial, 2003 - 4.)

: 20:00 Magnolii dc otel - (SUA drama, 1989) 117'
‘ 22:30 Viziune mortala - (taivanez-hong-kong thriller, 2002) 112'

07:v0
07:25

07:55
08:25
09:00

09:55
10:00
10:30

11:00

12:00
13:00

14:00
14:20

14:55

16:20

16:30
17:00
17:35
18:30

19:40 
20:00 
21:10 
23:00

Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului
Semne (reportaj, 2007)
Spectacolul lumii
Desene animate - Clubul Dis

ney
Agenda Expo Shanghai 2010 
Arca lui Noc
Zile și nopți (magazin cultural, 

2010) 25'
Hannah Montana (SUA serial, 

2006- 12.)
Vedeta familiei
Europa nc privește (magazin 

cultural)
Telejurnal; Sport; Meteo
Cu mingea prin Țara diamante

lor
Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al Principatului 
Monaco
Iubiri dincolo dc ccran-Episo- 

dul 26
Mioritza Niuz
Călător pe viață
TelcEnciclopcdia (1965)
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
Sport
Telejurnal; Meteo
Oslo, venim!
Familia Simpson (SUA serial 

dc desene animate, 1989- 17.)

07:10 U ni versul credinței
09:00 Desene animate - Clubul Dis-

■ ney
99:55 Schițe muzicale
10:00 Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment)
10:40 Ca la carte
11:30 Viața satului
13:00 Agenda politică (2008) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:20 Banca dc alimente Crucea

Roșie
14 '5 Formula 1: Marele Premiu al 

Principatului Monaco Transmi
siune directă dc la Monte Carlo

17:00 Dănutz S.R.L. (emisiune dc di
vertisment) Prima parte

18:00 Telejurnal
18:10 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
19:25 Tragerile Jockcr, Loto 5 /40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Omologarea Trage

rilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo
21:10 Războiul sexelor pc Wall 

Street (SUA comedie, 1996) 
109' cu Whoopi Goldberg, 
Dianne Wiest, Eli Wallach, Ti
mothy Daly

23:00 Garantat 100% (talk show) 45'

07:00
08:00
09:00
09:35
10:30
11:00

13:00
13:35

15:00
15:30

16:00
17:20
17:30

18:00

i
19:10

21:00

21:15

22:00
23:10

I Popasuri folclorice (2008, rel.)
( ABC... Dc cc?

Atenție... copii
Liber pc contrasens 
Zon@ IT (2007. rcl.)
Rugby: Steaua - RCJ Fanil 

Constanța
i între cer și pământ (2008. rcl.) 

Atenție, se cântă! (emisiune dc 
divertisment)

i Natură și aventură 25'
> Zestrea românilor (documen

tar)
l Polo: Dinamo - Steaua
i învingătorii
i Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rcl.)
i Profesoara detectiv (italian se

rial dc comedie, 2005 - 2.) cu 
Veronica Pivctti, Enzo Dc Caro, 
Paolo Conticini, Ilaria Occhini

> Festivalul Internațional dc Mu
zică Ușoară "George Grigoriu"

l în spatele scenei Festivalul In
ternațional dc Muzică Ușoară 
"George Grigoriu"

I Festivalul Internațional de Mu
zică Ușoară "George 
Grigoriu''Rccital: Eva Kiss

I Ora dc știri (show dc întâlniri)
I Iubire in război (italian dramă 

de război, 2007) 116' cu Mar
tina Stella. Daniele Liotti, Fede
rica Bcm, Denis Fasolo

'07:00
09:00
10:00
10:30
11:00
12:00 

: 12:30
13:00
13:30
15:00 

‘ 16:00
16:30
17:00

19:00 
20:30 
21:50 
22:45

Observator 
Ncatza, vecină! 
Beethoven 
101 dalmațieni 
La birou (SUA serial, 2005) 
Film 100% (magazin cultural) 
Felicia
Observator 
Te pui cu blondele? 
Plasă dc stele 
Observator 
Săptămâna financiară 
Coronado (SUA-german film 

dc acțiune, 2003) 88' cu Kristin 
Dattilo, Clayton Rohner, Mi
chael Lowry, John Rhys-Davies
Observator 
în puii mei 
Pâine și circ (talk show, 2010)
Spion dc cartier (SUA acțiune- 22:30 

comedie, 2002) 86' cu Eddie 
Griffin, Chris Kattan, Denise 
Richards, David Chappcllc

07:00
10:00

! 10:30

12:00

13:00
13:05

16:00

19:00
20:45

Știrile Pro TV
Ce sc întâmplă, doctore? 

(2007) 90'
Frumusețe pc muchie de cuțit 

(reality show, 2010, rel.)
Pro Motor (emisiune sportivă, 

2007, rcl.)
Știrile Pro TV
Greystoke: legenda lui Tarzan 

(englez aventură, 1984, rel.) 
125' cu Christopher Lambert, 
lan Holm, Andie MacDowcll, 
Ian Charlcson
Superman III (SUA film S.F., 

1983) 125' cu Christopher 
Reeve, Richard Pryor, Jackie 
Cooper, Ancttc O'Toole
Știrile Pro TV
Handbal: Oltchim - Viborg
Prindc-mă! Dacă poți! (SUA 

polițist, 2002) 135' cu Leonardo 
DiCaprio, Tom Hanks, Christop
her Walken, Martin Sheen

12:30
13:30
15:30
16:25
16:30
18:30
19:30

20:30

22:45

Pasiune (dramă, 2007)
Cameleonii
Maria Mercedes 
Rețeta dc ACASĂ - Retrospec

tivă
împreună pentru totdeauna | 
Terra Nostra (brazilian serial) 
Destine furate (SUA serial) 
Vremea dc ACASĂ
Maria Mcrccdcs 
împreună pentru totdeauna i 
Cameleonii (serial dc acțiune) | 

cu Anais, Mariluz Bermudez, 
Lili Brillanti, Eduardo Caceres !
Fostele iubite ale iubitului meu 1 

(SUA comedie romantică, 2004) 
111' cu Brittany Murphy, Holly 
Hunter, Kathy Bates, Ron Li- I 
vingston
Cuibul de vipere (brazilian sc- i 

rial dc comedic, 2006) 45' cu j 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dicckmann, Ma- I 
riana Ximcnes

07:00 
08:00 
08:30 
09:00 
09:30 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
13:00

14:00

Cu lumca-n cap
Incredibilul Hulk
Regele Șaman
Lilo și Stitch
Autoforum
Camera dc râs
Imobiliare Blitz
Sport, dictă și o vedetă (2008)
Căminul dc 5 stele
S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010) 60'
Schimb de mame (reality 

show, rcl.) 90'
Mondenii Show
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Gcanina

Varga, Dragoș Gostian
Gazdă dc profesie
Tatăl miresei 2 comedie) cu 

Steve Martin, Diane Keaton, > 
Martin Short, Kimberly Wil
liams
Cronica dc 10 ani (emisiune de1 22:30

divertisment, 2010) 75'

O

HB©
18:10
20:00

21:00

22:35

12:35 Fostul logodnic (comedie romantică, 2008) 
14:30 Yes Man (SUA comedie, 2008) cu Jim Carrey 
16:15 Familia Savage (SUA comedie, 2007) 1

Busola dc aur (SUA film de aventuri de familie, 2007)
Cum să reușești în America (SUA serial, 2010 - 7.) cu Bryan Green

berg, Victor Rasuk, Lake Bell, Luis Guzmân
Paul, mare polițist la mail (SUA acțiune-comcdie, 2009) 91' cu Kevin 

James, Keir O'Donnell, Jayma Mays, Raini Rodrigucz
Obsesia (SUA thriller, 2009) cu Idris Elba, Beyonce Knowles

12:30
14:30
15:15
16:15
19:00
20:00
22:00

Piaza rea (SUA film muzical, 1948, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 19.) 
Bărbații, un rău necesar (serial dc comedie, 2006 - 17.) 
Marca dinlăuntru (spaniol-franccz-italian dramă, 2004) 
Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 4.) 
Să-l salvăm pe Harry (SUA film de acțiune, 1986) 
Mai mult decât ficțiune (SUA comedie, 2006) 113' cu Will Ferrell,

Emma Thompson, Maggie Gyllcnhaal, Queen Latifah

071:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 Natură și aventură (rel.) 25' 
08:30 Dincolo dc hartă
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Doi care doinesc
11:30 Pescar hoinar (rcl.)

i (12:00 Piatra magică
12:35 H...ora prichindeilor
13:35 Micul șantajist
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002, rel.)

16:00 Polo: Dinamo - CSM Oradea 
17:20 Poate nu știai
17:30 Atlas
18:00 Profesoara detectiv (italian se

rial dc comedie, 2005 - 3.) cu 
Veronica Pivetti, Enzo Dc Caro, 
Paolo Conticini, Ilaria Occhini 

19:10 Festivalul Internațional dc Mu
zică Ușoară "George Grigoriu" 

21:00 în spatele scenei Festivalul In
ternațional de Muzică Ușoară 
"George Grigoriu"

21:15 Festivalul Internațional dc Mu
zică Ușoară "George Grigoriu" 
Recital: Lorcdana Groza

22:00 Ora de știri (show dc întâlniri) 
23:10 Tinerețe veșnică (SUA come

die, 1992) 103' cu Mcryl 
Streep, Goldie Hawn, Bruce 
Willis, Isabella Rossellini

U7;00 Observator
09:00 Ncatza, vecină! (emisiune dc 

divertisment, 2010)
10:00 Clubul guvernantelor
12:00 Xcna: prințesa războinică 
13:00 Observator
13:30 Benny Hill
14:00 Coronado (film de acțiune, 

2003, rel.) 88' cu Kristin Dat
tilo, Clayton Rohner, Michael 
Lowry, John Rhys-Davies 

16:00 Observator
16:30 în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2010, rcl.)
17:45 Divcrtis Mali (emisiune de di

vertisment)
19:00 Observator
40:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'
23:30 Țintă mobilă (SUA thriller de 

acțiune, 1996) 106' cu Michael 
Dudikoff, Lauro Chartrand, Len 
Donchcff, Patrick Ezerzer

02:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani (talk show)
11:00 Alibi din dragoste
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Apropo TV
14:00 Mesaj pentru tine
16:00 Crocodile Dundee în Los An

geles (australian-SUA comedie, 
2001) 92' cu Paul Hogan, Linda 
Kozlowski, Jere Bums, Jonathan 
Banks

18:00 România, te iubesc! (magazin 
cultural, 2008)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Divertis - Land of Jokes (emi

siune de divertisment, 2010)
21:30 Divertis - Serviciul Român de 

Comedie (emisiune de divertis
ment, 2010)

22:30 Blade (SUA thriller de acțiune, 
1998) 120' cu Wesley Snipes, 
Kris Kristofferson, Stephen 
Dorff, Udo Kier

07:00 Pasiune (dramă, 2007) 
08:15 Cameleonii 
09:45 Maria Mcrccdcs 
11:15 Maria Mcrccdcs 
12:30 împreună pentru totdeauna 
13:30 Terra Nostra 
15:30 Destine furate 
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Maria Merccdc 
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Cameleonii 
20:30 O Cenușăreasă modernă 

(SUA-canadian comedie roman
tică, 2004) 95' cu Jennifer Co
olidge, Hilary Duff, Chad 
Michael Murray, Dan Byrd 

22:30 La naiba, să PoveȘtim! (emi
siune de divertisment, 2009) 

23:30 Cuibul de vipere (brazilian se
rial de comedie, 2006) 45' cu 
Lazaro Ramos, Daniel de Oli
veira, Carolina Dicckmann, Ma
riana Ximenes

07:00 Camera dc râs
08:00 Incredibilul Hulk
08:30 Shinzo Shinzo
09:00 Lilo și Stitch
09:30 Casă, construcție și design 
<0:30 Cu lumca-n cap
11:00 S.O.S. - Salvați-mi casa

12:00 Lcvintza prezintă
12:30 Cine știc...câștigă!
13:30 Fermier. Caut nevastă!
15:00 Cronica Cârcotașilor
18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport
19:30 Gazdă dc profesie
20:30 Schimb de mame (reality 

show)
22:00 58 dc orc dc coșmar (SUA 

dramă, 1989) cu Beau Bridges, 
Pat Hinglc, Roxana Zal, Will 
Oldham

11:35 Tutela (SUA dramă, 2007) cu Rob Morrow
13:05 O altă Cenușăreasă modernă 
14:35 Mă dau în vânt după cumpărături 

16:20 Fugi, grăsane! (englez comedie, 2007) cu Simon Pegg 
18:00 Ispășire (englcz-franccz dramă, 2007) cu Kcira Knightley 
20:00 Povești de adormit copiii (SUA comedie, 2008) cu Adam Sandler 
21:40 Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 9.) cu James Badge Dale 
22:40 Crimele din Oxford (spaniol-cnglcz-franccz polițist, 2008) cu Elijah 

Wood, John Hurt, Leonor Walling, Julie Cox

11:15 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007, rcl. - 4.) 
12:15 Marca dinlăuntru (dramă, 2004, rcl.) cu Javier Bardcm 
15:15 Lumea PRO CINEMA
15:45 Bărbații, un rău necesar (serial de comedie, 2006 - 18.) 
16:45 O relație dulce și picantă (SUA film romantic, 2002) 
19:00 Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 5.) 
20:00 Nemuritorii (român aventură, 1974) 
22:15 Geronimo: O legendă americană (SUA western, 1993) cu Jason Patrie, 

Gene Hackman, Robert Duvall, Wes Studi
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
eva mate și automate 1 fasonator mecanic (cherestea) 1

elefon: 0755.999.916
ospătari chelner) 5 instalator încălzire centrală și gaze

1

solvent înv. pre uni vers ilar iară
;stat prof. 5

recepționer hotel
lăcătuș montator 5

șofer de autoturisme și camionete
2 montator subansamble I

ent contractări și achiziții (broken 
irfurî) ] tâmplar manual/artizanal 1 munc.necal.în agricultură 1

ent de curățenie clădiri și mij- 
ice de transport 2

vânzător 5 munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 2

rman 2
vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă 5 mun. necal. în ind. confecțiilor

6
catar 3 zidar roșar-tencuitor 6

men sta hote! 1 Hunedoara
pregătitor piese încălțăminte

22

ntahil »rf 1

Igeher (exclusiv restaurator)
2

Telefon: 0755.999.917
șofer autocamion/mașmă de mare 
tonaj 7 îngrijitor clădiri

croitor 1 zidar rosar-tencuilor 2

consilier fi nanei ar-bancar 1 Lupeni
dulgher (exclusiv restaurator)

6 Telefon: 0755.999.919

electricean de întrținere și reparații 
]

barman 1

bucătar 1
electrician în construcții 1

gestionar depozit 1
femeie de servici 1

munc.necal.la demii.clădiri, zidă- 
rie.mozaic.faianță, gresie 4fierar belonist 5

finisor asamblator obiecte din mase
plastice 1

șofer de autoturisme și camionete 
1

gestionar depozit 1 tâmplar universal 1

2 zidar rosar-tencuitor 2

îdromecanic 2

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

specialist în domeniul calității
1

mașinist la mașini
pt.lerasamenie(ifonist) 1

Vulcan

^al. la demol.clădiri, zidărie 
iol^£faianța, gresie, parchet

6

agent vânzăn I sudor manual cu arc electric
6

mecanic utilaj 1 Telefon: 0755.999.920

brutar 2
vânzător 9

iqc.necal.la spargerea și tăierea 
iierialclor de construcție 8

bucătar 1
zidar samotor I

coafor 2

incitor necal. la asamblarea, mon- 
ea pieselor 113

confecționer-asamblor ari. din tex
tile 13

Petroșani

Telefon: 0755.999.918
erator mașini unelte semiauto- cosmeticean 2

agent vânzări 1

munc.necal.la demol. clădiri, zidă
rie, mozaic, faianță, gresie,parchet

I

bucătar

munc.necal.în ind confecțiilor
2

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

lucrător comercial 1

ospătar (chelner) 1 vânzător 1

pizzar 1 Simeria
cwtlcv ytanțatot ptoc indlțămintr

5

electr t<«en de NWfttincvt »i repar»- 
I

barman 1
șofer de autoturisme și camionete

1 Telefon:0755.999.921
bucătar 2 sudor manual cu arc electric

3
cameristă hotel 1

sudor 1
conducător autospecială 2

tâmplar universal 1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 1

contabil 1

confecționer-asambleor articole din 
textile 9 vânzător 1

munc.plantații și amenajare zona 
verde 5 *

Mică publicitate

IMOBILIARE k
impăr urgent garsonieră în Deva. Pot oferii 70.000 lei. Tel.0725.389.514

ind casă în Deva , 2 camere, baie, bucătărie , hol, teren 500mp, zonă buna. 
1.0751.176.178

ind casă în Com. Ilia sau schimb ap. în Simeria sau Deva. Garaj, termopan, 
iăi,2 camere, gresie, faianță. Tel.0743.832.083

.. specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă,
3ț 45.0001ei. Tel. 0735.066.695

ertă specială! Vând casă în Simeria, 2 camere, hol, curte, toate utilitățile, 
îț 60.000 lei neg. Tel. 0730.346.219

ertă specială! Vând casă în Simeria, 1 cameră, bucătărie, hol, anexe. Preț 
.000 lei neg. Tel. 0722.582.097

per ofertă! Vând casă în Bacia, 1 cameră, bucătărie, hol, grădină, 700 mp, 
;ț 65.000 lei neg. Accept 2 rate. Tel. 0730.287.975

nd casă în Băcia, zonă bună,3 camere, bucătărie, hol, anexe, preț 45.000 
r. Tel. 0735.066.695

nd-schimb casă în Bretea-Mureșană, zonă liniștită, 3 camere, bucătărie, 
nară, pivniță, anexe, curte mare, grădină, 3000mp sau schimb cu aparta- 
ait în Deva +diferența. Preț 140.000 lei neg. Tel. 0729.015.069

nd casă în Băcia, 1 cameră, bucătărie, hol cu grădină, st=700mp, zonă li- 
tită, preț 65.000 lei. Tel. 0740.965.191

nd garsonieră în Simeria, zona Poliției, decomandată, amenajată, preț
000 lei. Tel. 0730.287.975

eț de criză! Vând casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, hol, grădină, 
0 mp. Apă, gaz, curent, canalizare, preț 70.000 lei neg. Tel. 0748.689.532

nd casă în Tâmpa, nr.91 cu toate utilitățile și lOOOmp grădină, preț 75.000 
Tel. 0741.167.892

:hiriez apartament 4 camere în Simeria, mobilat și utilat, preț 250 eur/lună. 
1.0729.015.069

nd teren intravilan, suprafață 406 mp. Deva, zona Zăvoi - Archia, vis-a- 
de blocurile ANL, deschidere 16 m, ideal pentru construcții. Preț nego- 

bil. Telefon: 0724.283.204.

nd apartament 4 camere, zonă foarte bună în Simeria, eventual închiriez. 
1.0762.644.558

mpăr garsonieră în Simeria. Tel.0735.066.695

nd spațiu în Simeria, zonă foarte bună sau îl închiriez. Tel. 0762.644.558

nd teren extravilan în Deva, 2100m, cu acces din str. Călugăreni, preț ne- 
riabil. Tel.0733.287.190

4-

Vând casă P+l , 5 camere, geamuri termopan, ideal pensiune sau casă de va
canță, situată în localitatea Zămești, jud. Brașov, preț 160.000 cur neg. Pentru 
detalii și poze accesați: mihfranc@yahoo.fr. Tcl.0762.589.175

Vând apartament în Brad, 3 camere semidecomandat, termopan, etaj 3, 
str. Libertății, bl. A2, preț 78.000 lei neg. Tel.0726.493.080

Caut chirie în Simeria, ofer maxim 400 lei. Tel. 0722.582.097

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, renovat, preț 42.000 curo 
negociabil. Tel. 0734.310.133

1
Teolog caut loc de muncă în educație, cultura, O.N.G.. fundații, ajut la lecții, religie, filosofie, 
translator limba italiană, traduceri. Aștept propuneri și oferte de proiecte. Deschis, dinamic, crea
tiv. Tel. 0733.287.190

Câștigați 2000-50001 ei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm colaboratori 
din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbral auloadresat la: Lucaci Nicolae. O P. 1 -CP 
122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

Contabil ofer colaborare part lime, full lime contabilitate inclusiv resurse umane-salarizare, de
clarații buget, balanță. E-mail: nicutrufaș@yahoo.com, (el. 0723.409.007

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjumale. contabil experiență, inspector resurse umane, 
angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E-mail: 
nicutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

DIVERSE
Ofer boxer pentru montă. Vând bicicletă “ Creativ” 150 lei, vând sau închiriez garaj. Tel. 
0743.832.083

Vând frigider “Zill" în stare perfecta, plus motor nou separat, preț 400 lei.

Vând pantofi sport Nike (import SUA) la prețuri atrăgătoare. Tel. 0745.076.959

Vând goblen pentru cusut, dimensiuni 18/25 cm ’’Sanie cu câini”, cusut pe sfert, preț 701ei neg. 
Tel. 0254.228.748

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.156

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

Vând fan în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad, nr. 198, or. Brad.

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo, Albrecht, antene noi Midland și Sirio originale, im
port Italia, la comandă. Tel.0723.911.241, 0723.911.241

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu), 2 ca- 
nate l,15/I.20m. preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam 1,8O/O,8Om .preț 100 lei. Țiglă veche, preț 
0.501ei. Tel. 0254.217.402

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, jazz, 
șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444

I
a

a 
a
■ 
a

a 
a 
a

a

tâlpuitor industrial

Orăștie bucătar 1 Petrila

Telefon: 0755.999.922
munc.necal în ind. confecțiilor

8 Telefon: 0755.999.928

manipulam mărfuri 3 vânzător 1 agent comercial 1

mun.nccal.în agricultură 7 Hațeg îngrijitor clădiri 1

munc.plantații și zona verde
1 Telefon: 0755.999.925 munc.necal.la ambalarea prod.so

lide și demisol ide 1

șofer autocamion/mașinâ mare tonaj 
]

drujbist 1 munc.necal.la demol.zidărie, mo
zaic.faianță, gresie, parchet 1

inginer autovehicule rutiere 1

Brad munc.rad ioelectronist 4
mecanic auto 1

munc.necal.în ind confecțiilor
1Telefon: 0755.999.923 primilor-distribuitor materiale și 

scule 1
bucătar 2 șofer autocamion, mașină de mare 

tonaj 1șofer de autoturisme și camioanele
confecționer-asambleor articole din 
textile 19 sudor în mediu protector 1

subinginer mecanic automobile
1cusător piese din piele și înlocuitor

11
Aninoasa

văzător 3
dulgher (exclusiv restaurator) 

]
Telefon: 0755.999.927

Ilia
agent securitate 2

lucrător bucătărie (spălălor vase 
mari) 1 Telefon: 0755.999.926 electricean mont.și rep.echip.el.în

centr.,stații și post.transf. 1
munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 12

dulgherț exclusiv restaurator) 1
fierar belonist 1

eieciricean de întreținere și repara
ții Ioperator cracare, deformare și fabri

care bitum 1
mecanic utilaj 1

femeie de seviciu 1 munc.necal.la demol.clădiri,zidă- 
rie.mozaic,faianță, gresie,parchet 1ospătar(chelner) 3

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare 1paznic 3 munc.necal.în ind.confecțiilor 1

vânzător

Călan zidar pietrar

Telefon: 0755.999.924
munc.necal.la demol. clădiri, mo
zaic, zi darie, fai an ță, greș ie, parchet

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

5

Albea, capacitate 1,4 dotări,Vând
Telefon: 0724.283.204
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție,
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

și la cutiile poștale amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Hunedoara - magazinul naturist “Magic Plant (Plafar), 
b-dul Corvin, nr. 9.
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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Fabrica de mortare uscate
si adezivi Hunedoarar
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Supnmația calității
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mortare uscat? adezivi, sap? autonivefant?
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LEMNTEX
induce ți cMieiclalluazi

irie die Ierna triata stratificat 
asm le caa arai bani contate, 
arabei fla lena de lai, 

nanii saalrasin.
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