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Primarul 
comunei Băcia 
Emil Rîșteiu

Pentru că a reușit, în plină criză economică, să orga
nizeze, exemplar, a X-a ediție a târgului-expoziție, Miss 
Bălțata Românească.

de blamat..."

care nu erau în tabăra sa, susținând că va câș
tiga din primul tur un nou mandat în fruntea 

organizației județene.

Ex-președintele 
PSD Hunedoara, 

Florin Cazacu
Pentru că la doar câteva ore înainte 

de votul pentru președinția PSD Hunedoara, 
și-a tratat cu aroganță câțiva colegi de partid,
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ț greco-catolic
Sf. m. Eustațiu și Teopista cu 
fiii lor Agapiu și Teopist.

t romano-catolic
Ss. Martiri din Coreea **

Rețeta^zilei
'CT J

con carne

Ingrediente:
500 g came tocată de vită, 2 cepe 
medii (250 g), 1 ardei roșu mic 
(capia, ardei gras, gogoșar), 2 
căței de usturoi, 2 conserve de fa
sole roșie de 450 g, 500 g bulion 
1 linguriță chimen pisat, 2 ligu- 
rițe chili pisat sau sos de ardei 
iuți, sare, ulei.

Mod de preparare:
Se taie cubulețe ceapa, se taie 

usturoiul feliuțe. Se încing 2-3 
linguri de ulei și se pune usturo
iul. Se călește 1 minut apoi se 
adaugă ceapa. Se lasă pană de
vine translucidă amestecând din 
când in când. Foc mediu, treapta 
5.

Se adaugă carnea tocată, și, 
cu o furculiță se desfac bucățile. 
Se pun condimentele și se ames
tecă. In comerț există condi
mente speciale pentru chili con 
came, care au la bază chimen și 
chili, dacă doriți le puteți folosi 
cu același rezultat. Durează apro
ximativ 10 minute până se pră
jește carnea. Se pune și fasolea 
scursă (se recomandă fasole roșie 
„red kidney”) și se amestecă. Se 
mai lasă 2-3 minute.

Se adaugă bulionul, se ames
tecă. Se dă focul mic și se lasă 30 
de minute, până mai scade și se 
întrepătrund gusturile. Se ser
vește cât mai fierbinte posibil.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CER 0254.212.725
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► DX 7 Vețcl - Leșnic—ț-Sfântul Zilei —
Sfântul Mucenic Eustatie, 
Teopista, soția lui și cei doi 
fii ai lor, Agapie și Teopist

Acest sfânt mare Mucenic Eustatie, pe când se numea 
încă Placid, iar femeia lui, Tatiana, a fost general peste oști la 
Roma, pe vremea împăratului Traian. Și deși era un păgân 
bogat, el strălucea cu virtuțile, și mai ales era foarte milostiv 
față de săraci. Văzând deci Dumnezeu buna înclinare a sufle
tului lui, i s-a descoperit într-un chip asemănător celui în care 
s-a arătat Sfântului Apostol Pavel. Căci fiind într-o zi la vânat, 
i s-a arătat un cerb și a început a-1 goni; și apropiindu-se a văzut 
între coamele lui cinstita Cruce a lui Hristos, strălucind mai 
mult decât soarele, și pe dânsa chipul lui Hristos, și a auzit glas 
de la Cruce, zicând: „O, Placide! pentru ce mă prigonești? Eu 
sunt Hristos, pe Care tu îl cinstești fără să știi prin lucrările tale 
cele bune.” Uimit și speriat, Placid a căzut de pe cal și a rămas 
fără cunoștință mai multe ceasuri. Mântuitorul i-a apărut și a 
doua oară, ca să fie încredințat de adevărul din prima vedenie 
și ca să-i spună ca El este Dumnezeu, Creatorul cerului și al 
pământului, și că din iubire pentru om a luat firea omenească 
și s-a întrupat pentru noi. Atunci Placid a crezut cu toata inima 
sa și s-a botezat, el și toată casa lui. Iar din botez el s-a numit 
Eustatie, soția lui, Teopista, iar cei doi copii ai lor : Agapie și 
Teopist. Văzând credința și virtuțile sale, Domnul i-a apărat din 
nou și i-a spus că o să ajungă ca Iov, să îndure mari încercări 
din partea diavolului, dar că Harul va fi cu el.

Și într-adevăr, atât război a dat împotriva lui ucigașul de 
oameni, diavolul, încât și-a pierdut averea, a trebuit să ia dra
mul pribegiei, iar pe femeia sa a văzut-o robită și pe copiii lui 
răpiți de fiare sălbatice.

Dar s-a întâmplat ca în vremea aceea barbarii să invadeze 
pământurile romanilor, fără ca ei să poată găsi un căpitan de

20 septembrie 
de-a lungul timpului

1620: Lupta de la Țuțora
1702: A fost inaugurat Palatul de la Mogoșoaia, așa cum 

stă scris pe pisania din foișorul de pe latura de răsărit a palatu
lui

1792: Bătălia de la Valmy: Armata prusacă a generalului 
Karl Wilhelm Ferdinand de Braunschweig este înfrântă de ar
mata franceză. Ca urmare a acestei victorii, la 21 septembrie 
1792. va ti proclamată Republica Franceză

1854: Bătălia de la Alma, (Războiul Crimeii)
1880: Buenos Aires, este declarat capitala Republicii Ar- 

jgentina
1913: A avut Ioc primul meci oficial de rugbi din Româ- 

snia
1932: Gandhi începe greva foamei în închisoarea Poona, 

Mia
i», 1940; A început procesul de evacuare a populației din ter-
țMal cedat Bulgariei (Cadrilaterul) în urma tratatului de Ia 7 
'MțpaaMe 1940, proces încheiat la 1 octombrie 1940

Bancurile zilei
- Azi, draga mea, n-am 

pescuit nimic.
- Știam, iubitule, ai uitat 

banii acasă.
© © ©

Ce s-ar întâmpla dacă 
puricii ar lumina ca licuricii? 
Craiova ar arăta noaptea ca 
Las Vegas-ul.

© © ©
De ce sunt zgâriați olte

nii lunea pe față? Pentru că 
duminica mănâncă cu furcu
lița. ..

© © ©
De ce își plimbă oltenii 

nevasta cu roaba prin piv
niță? Ca să o obișnuiască cu 
metroul!

© © ©
De ce se înmormântează 

oltenii în picioare? Ca să fie

► DX 7 l.ețnie - Săcărtiaș
► DX 7 Ilia - Gurasuda
► DX 7 Gurasada - Bui juc
► DX 7 Bui juc - Zum
► DX 76 Căinel - Bejan
► Pctrnșmii

oști destul de încercat ca să le poată face față. Atunci împăratul 
și-a adus aminte de Eustatie, de curajul lui și de multele lui 
isprăvi de arme, și l-a chemat la curte și i-a redat averea și 
bunurile și titlurile aristocratice romane. Iar Eustatie, în fruntea 
oștilor romane, a învins și respins pe barbari, și întorcându-se 
la Roma, a aflat pe soția și copiii săi, păstrați nevătămați de 
Harul lui Dumnezeu, pentru credința sfântului.

Iar noul împărat, Hadrian, i-a redat lui cinstea cea dintâi, 
dar i-a cerat ca să aducă jertfă la idoli pentru victoriile obținute. 
Eustatie i-a răspuns că această victorie s-a datorat numai lui 
Hristos, nu și puterii iluzorii a idolilor și falșilor dumnezei. De 
acest răspuns mâniindu-se împăratul i-au dat, pe el și pe soția 
și pe copiii lui, spre mâncare fiarelor sălbatice. Cum însă fiarele 
nu au vrut să-i mănânce, i-au vârât într-un cazan de aramă 
încins cu foc și așa și-au dat sfinții mucenici sufletelor lor în 
mâinile lui Dumnezeu, fără ca focul să strice trupurile lor, spre 
mirarea păgânilor și bucuria creștinilor, care au înțeles astfel 
că harul lui Dumnezeu sălășluiește în trupurile Sfinților 
Mucenici, ce le sunt lăsate spre mângâiere.

S-au născut:
1842: James Dewar, chimist, inventator și fizician scoțian (d 

1923)
1853: Rama al V-lea, regele Thailandei (d. 1910)
1866: George Coșbuc, poet român (d. 1918)
1878: Upton Sinclair, scriitor și omul politic american (d. 

1968)
1896: Scarlat Callimachi, poet, dramaturg și ziarist român, 

descendent din familia de boieri moldoveni Callimachi (d. 1975)
1902: Cesare Zavattini, scriitor italian
1908: Adalbert Boroș, preot romano-catolic român (d. 2003)
1917: Fernando Rey, actor spaniol (d. 1994)
1934: Marian Hudac, actor român (d. 1996)

Comemorări:
1898: Theodor Fontane, prozator și poet german (n. 1819) 
1920: Teodor Teodorescu, compozitor român (n. 1876) 
1949: Nikos Skalkottas. compozitor grec (n. 1904)
1957: Jean Sibelius, muzician și compozitor finlandez (n. 

1865)
1971: Giorgios Seferis. poet grec, laureat al Premiului Nobel 

în 1963 (n. 1900)
1975: Saint-John Perse, poet și diplomat francez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1887)
1999: Raisa Gorbaciova. soția fostului șef al statului sovietic, 

Mihail Gorbaciov (n. 1932)
2000: Pierre Elliott Trudeau, politician, prim-ministru al 

Canadei (n. 1919)

primii la înviere!
© © ©
De ce nu au oltenii cimi

tire și morminte? Pentru că 
toți emigrează și se înmor
mântează în Ardeal....

© © ©
- De două zile tot pescu

iesc și nu am prins nimic.
- Ce pești ciudați! Dar cu 

ce dai?

- Cu pietre...
© © ©
- Vai, dragă, ce a slăbit 

soțul tău!
- De la pescuit i se trage.
- Nu știam, pescuitul slă

bește?
Păi mănâncă ce 

prinde...
© © ©

[g HOROSCOP
Urmează o perioadă benefică re

lațiilor sentimentale. Vei avea ocazia 
să îți demonstrezi talentele, dar uită
de conflictele mai vechi și încearcă să faci
pace cu cei din jur.

Ar fi bine să lași deoparte simțul 
critic și pe cel de autoconservare, 
dacă dorești să bei până la fund
această cupă a plăcerilor care ți se 
oferă înainte. Trebuie să decizi însă dacă me
rită într-adevăr atenția ta.

Ești totuși îndeajuns de norocos 
încât anturajul să-ți accepte această 
atitudine. Șansele de reușită profesio- 
nală cresc mai mult ca oricând, astfel 
încât este indicat să-ți intensifici eforturile în 
acest sens.

Pentru a prezenta proiectele în 
cele mai bune condiții la locul de 
muncă este indicat să te grăbești.
Dacă însă ai parte de succese, fă în 
așa fel încât să nu afle toată lumea din jur.

în dragoste sensibilitatea ta duce 
la lipsa de obiectivitate și astfel îți ju
deci greșit partenerul de viață. Nativii 
singuri trec printr-o fază de tranziție,
în care au parte de numeroase aventuri.

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

La începutul zilei, o problemă fi- 
nanciară ar putea să-ți dea bătăi de “ yv 
cap. Păstrează-ți picioarele pe pământ v 
și nu fă presupuneri nici în legătura 
cu situația ta, nici cu a altora. Prietenii se vor 
dovedi de ajutor.

Te mai frământă multe nelămu
riri și încerci din răsputeri să clari
fici situația. Prietenii cei mai buni îți 
vor fi alături. Ai încredere în ei pen
tru că nu te vor dezamăgi.

Ai vrea să fii în același timp în 
mai multe locuri, alături de mai 
multe persoane dragi ție, însă știi că 
acest lucru nu se poate. Drept ur
mare va trebui să iei o hotărâre, sau să le faci 
tu lor o propunere interesantă.

Ai șansa de a începe o nouă acti
vitate, după care tânjeai de mult 
timp.Ultimele evenimente îți dau pla
nurile peste cap și te hotărăști să re
nunți la acea activitate în favoare persoanei
iubite.

Azi prietenii îți vor solicita aju
torul sau sfatul în anumite probleme. 
Dacă nu știi cum să-i ajuți spune-le 
acest lucra și nu le da soluții care se vor d> 
vedi a nu fi bune, pentru că nu vor mai avea 
încredere în tine.

Chiar dacă simți nevoia să dai j 
sfaturi persoanelor din jur, gândește- 
te bine ce le spui și cum anume le spui ceea 
ce crezi tu despre situația în care se află.
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Sindicatele își mențin decizia de a protesta, în urma întâlnirii de sâmbătă 
eu premierul Emit Hac. susținând că nu au obținut decât promisiuni care 
nu sunt legate de bani” >z că Guvernul ar intenționa să înghețe salariul 
minim pe următorii ani.

Laurențiu Nistor este noul președinte
al PSD Hunedoara
Deputatul PSD de Hunedoara, 
Laurențiu Nistor, a câștigat de
tașat alegerile pentru funcția 
de președinte al Organizației 

Județene PSD Hunedoara, or
ganizate ieri, la Casa de Cul
tură „Dragan Muntean” din 
Deva. La alegeri au fost pre- 

zenți și liderul de partid Victor 
Ponta, însoțit de vicepreședin

tele PSD Ecaterina Andro- 
nescu.

Laurențiu Nistor s-a impus în fața 
celor doi contracandidați, Cosmin Nic- 
ula și Florin Cazacu, încă din primul 
tur, acesta fiind votat de 336 de 
delegați, din cei 582 prezenți în sală. 
F "tul președinte Florin Cazacu și sen- 
a .ml Cosmin Nicula au obținut puțin 
peste o sută de voturi.

Ponta prezent
la alegeri

în cursa pentru șefia Organizației 
Județene social-democrate Hunedoara 

s-au înscris deputatul Laurențiu Nistor, 
senatorul Cosmin Nicula și fostul 
președinte al organizației, Florin 
Cazacu.

Cu toate că lupta între cei trei 
candidați părea echilibrată, Nistor a 
câștigat detașat, încă din primul tur al 
alegerilor, bucurându-se, pe lângă vo
turile din numeroase zone ale județului 
și de susținerea organizațiilor de tineret 
și femei.

în deschiderea Conferinței 
Județene de alegeri a luat cuvântul lid
erul partidului, Victor Ponta, din al 
cărui discurs nu au lipsit atacurile la 
adresa partidului de guvernare. Ponta 
nu și-a exprimat susținerea vre-unui 
candidat, menționând că însă că orice 
ceartă internă din PSD va fi sancționată 
cu excluderea din partid.

Promisiunile 
candidaților

în prezentarea făcută în fața 
delegaților, cei trei candidați au abordat 
discursuri diferite. Astfel fostul 
președinte al Organizației Județene 
PSD Hunedoara, Florin Cazacu, a făcut 
referire la activitatea sa din timpul cam

paniilor electorale, asumându-și 
meritele rezultatelor, totodată 
speculând anumite „rupturi” din cadrul 
partidului aflat la conducerea județului, 
menționând că PSD-ul are un „culoar 
favorabil” pentru a se putea impune la 
alegerile pentru Consiliul Județean 
Hunedoara. La finalul discursului, 
Cazacu i-a oferit lui Ponta un portret al 
„crăișorului” Avram Iancu.

Pe de altă parte, senatorul Cosmin 
Nicula și-a început discursul cu un film 
în care acesta vorbea de promovarea 
valorilor tinere și reorganizarea partidu
lui.

în schimb în cuvântarea sa 
Laurențiu Nistor s-a axat mai mult pe 
proiectele de viitor din cadrul 
Organizației PSD, pe munca în echipă 
și unitate. De asemenea, noul 
președinte al Organizației Județene so
cial-democrate Hunedoara a vorbit de
spre marele aport care l-au avut 
organizațiile de tineret și femei pentru 
obținerea rezultatelor bune ale partidu
lui. Laurențiu Nistor a obținut 336 de 
voturi, pe când contracandidații săi 
Florin Cazacu și Cosmin Nicula au 
primit 136 de voturi, respectiv 105 vo
turi.

Irina Năstase

„Mulțumesc pentru încrederea acordată. Astăzi am făcut dovada 
că în aceată bătălie a învins munca în echipă, înțelepciunea celor 
bătrâni, dinamismul tinerilor și determinarea femeilor. Dacă acum 
înțelegem cu toții că bătălia a luat sfârșit și între noi nu va mai exista 
rivalitate, împreună putem face o echipă unită cu care PSD-ul să 
obțină rezultatele care ni le dorim. Mulțumesc contracandidaților mei 
Florin Cazacu, cu care am muncit alături și lui Cosmin Nicula a cărui 
tinerețe este și speranța de viitor a partidului ”, a declarat președintele 
Organizației Județene PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Pentru a zecea oară a fost desemnată Mai multe străzi rămân fără apă
„Miss Bălțata Românească”

Crescătorii de vaci din rasa Bălțata 
Românească s-au întâlnit pentru a 

ta oară la Băcia. Pe lângă expoziția 
de vaci, participanții la târgul de la 
Băcia au putut admira și standuri ale 
producătorilor agricoli din județul 
Hunedoara, precum și ale 
comercianților de mașini, utilaje și ac
cesorii pentru agricultură. Câteva mii 
de persoane au participat la evenimen
tul organizat de Direcția Agricolă și 
Dezvoltare Rurală Hunedoara și 
Primăria Băcia. Evenimentul a fost de
schis încă de la primele ore ale 
dimineții cu discursurile oficialilor. A 
urmat jurizarea și prezentarea 
câștigătorilor din acest an ai concursu
lui Miss Bălțata Româneacă. în final, 
publicul prezent la târgul-expoziție a 
asistat la un spectacol folcloric. Puțini 
politicieni au ținut să fie prezenți, 
,rintre oameni, la Băcia. Deputatul de 

Hunedoara, Viorel Arion, și senatorul 
Dorin Păran au fost singurii aleși ai 
hunedorenilor prezenți printre 
producătorii agricoli.

Se sistează furnizarea apei reci, 
astăzi, în Hunedoara, între orele 
08.00 și 13.00, pe străzile: Pinilor, 
Trandafirilor, Viorele (parțial) și 
Ștrandului (blocul K), pentru reme
dierea avariei apărută pe strada 
Viorele, bloc 11.

Mâine, e rândul devenilor să 
rămână fără apă rece la robinete. Ast
fel, se sistează furnizarea apei reci, 
între orele 08:00 și 19:00, pe străzile: 
Nicolae Bălcescu (de la bulevardul

22 Decembrie la strada Minerului), 
Titu Maiorescu (între bulevardul 
Bălcescu și strada Vulcan), Elena 
Văcărescu, Anemonelor, Aleea Sal
câmilor, Aleea Romanilor și Florilor. 
De asmenea vor fi afectate și PT8, 
PT10, PT14 și PT15A, pentru lucrări 
de reparații la vane pe strada Titu 
Maiorescu și în cadrul stației de 
pompare Oituz (Program ISPA). 
(P77

Premiile acordate

Ce-a mai frumoasă vițea -
Sânziana, crescător-Muntean Jivia, 
din Petrenî

Ce-a mai frumoasă junincă 
- Pușa, crescător-Valentin Onescu, 
din Vâlceluța

Cea mai productivă vacă - 
Joiana, crescător-Viorel Rus, din 
Batiz

Miss Bălțata Românescă - 
Brândușa, crescător-loan Pușcaș, 
din Totia

„La această ediție trangem concluzia că timp de 10 ani că am promovat 
gospodăriile individuale. Totodată, am promovat cetățenii care sporesc acestă 
rasă, Bălțata Românească, și curajul lor de a crește în gospodării animale de 
calitate. Este o rasă extraordinară, mixtă, bună atât pentru lapte, pe care 
crescătorii îl folosesc în gospodării sau îl valorifică, cât și pentru viței, care 
au o mare căutare”, Emil Rîșteiu, primar Băcia.

Societate Comercială din Deva
angajează

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

„Sunt bucuros că mă aflu la ce-a de-a 10-a ediție, unde este promovată 
această rasă, Bălțata Românească, o rasă care are caracter mixt, came, lapte, 
și se poate înscrie în procesele economice, cu rezultate favorabile pentru 
agricultori, și se poate menține în competiție cu celelalte rase specializate. De 
asemenea, ne bucurăm aici de produse tradiționale care, prin valoarea lor 
naturală, reprezintă un garant al sănătății oamenilor”, directorul DADR 
Hunedoara, loan Ștefan.

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

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



CFR Călători majorează de astăzi prețul biletelor cu 8% și va menține f aci
litățile acordate navetiștilor (reducere 50%). elevilor și studenților (reda- 
cere "5°/ ,a aniința. compania.

Fiica primarului din Hațeg așteaptă verdictul
Prins la furat, 

în hypermarket

Un bărbat a fost prins de 
agenții de pază ai unui hyper
market din Deva, în timp ce 
încerca să fure mai multe pro
duse alimentare de pe rafturile 
magazinului. Unul dintre agenții 
de pază ai magazinului a anuțat 
polițiștii din cadrul Poliției Mu
nicipiului Deva. Oamenii legii 
au stabilit că bărbatul, Ludovic 
B., de 34 de ani, este din Turda, 
județul Cluj. Prejudiciul, în val
oare de aproximativ 234 lei, a 
fost recuperat în totalitate și 
restituit unității păgubite.

A pierdut controlul mașinii 
și s-a izbit de un pom

Un bărbat în vârstă de 47 de 
ani, din Mintia, a ajuns la spital 
în stare gravă după ce mașina în 
care se afla s-a izbit de un pom 
de pe marginea șoselei.

Vasile Ș., de 52 de ani, din 
comuna Roșia Montană, județul 
Alba, în timp ce conducea un au
toturism pe DJ 706A, pe raza 
localității Brănișca, pe direcția 
de mers Bretea Mureșană - 
Brănișca, nu a adaptat viteza de 
deplasare la condițiile de drum și 
într-o curbă a pierdut controlul 
asupra direcției, a părăsit partea 
carosabilă șis-a izbit de un copac 
aflat pe marginea șoselei. în 
urma accidentului, pasagerii din 
autoturism, Viorel S., de 47 de 
ani, din Mintia, a fost grav rănit, 
fiind transportat la Spitalul 
Județean Hunedoara Deva.

în cauză, oamenii legii au 
întocmit dosar de cercetare 
penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Accident grav pe DN76

O tânără în vârstă de 21 de 
ani, din municipiul Brad, a ajuns 
la spital în stare gravă, după ce 
mașina în care se afla a fost 
implicată într-un accident de 
circulație.

Lucian D., în vârstă de 26 
de ani, din Brad, în timp ce con
ducea un autoturism pe DN 76, 
pe raza localității Luncoiu de 
Jos, a efectuat o depășire 
neregulamentară, întrând în col
iziune frontală cu autoturismul 
condus regulamentar din sens 
opus de Dănuț L., de 20 de ani, 
din Dricani. în urma accidentu
lui, a rezultat rănirea ușoară a lui 
Dănuț L. și rănirea gravă a 
pasagerei din autoturismul con
dus de Lucian D., Ioana I., de 21 
de ani, din Brad.

în cauză, a fost întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

(M.T)

Oana Timiș, fiica primarului 
din Hațeg, Nicolae Timiș, aș
teaptă să afle astăzi dacă ma
gistral Curții de Apel Alba 
Iulia o vor lăsa în libertate.

Asta, după ce sâmbătă, judecătorii 
din cadrul Tribunalului Hunedoara au 
declarat admisă cererea de eliberere 
condiționată a Oanei Timiș, precum și 
a lui Alin Câmpean, inculpat în dosarul 
„ketamina”. Pentru restul inculpaților 
în acest dosar verdictul a fost clar, 
rămân încă 30 de zile în arest preventiv. 
Potrivit purtătorului de cuvânt al Tri
bunalului Hunedoara decizia luată de 
judecători nu este definitivă, acesta 
putând fi atacată cu recurs atât de 
inculpați, cât și de procurori. „Pentru 
doi dintre inculpați s-a luat măsura în
locuirii stării de arest preventiv cu cea 
a obligației de a nu părăsi localitatea de 
domiciliu. Hotărârile judecătorilor au 
fost atacate cu recurs de către inculpați 
și procurori. Dosarul a fost trimis către 
Curtea de Apel Alba Iulia”, a declarat 
purtătorului de cuvânt al Tribunalului 
Hunedoara, Ildiko Glăman. O mare 
parte a tinerilor aflați în arest recunosc 
că au consumat ocazional ketamină, 
însă aceștia susțin că nu au vândut 
substanța. Mai mult, cinci dintre ei 
suferă de hepatita C, boală pe care ar fi

Festival de 65.000 de lei
la Hunedoara

Multă bere, kitschuri, aglomerație, 
muzică și distracție, astea au fost princi
palele atribute ale weekendului în municip
iul Hunedoara. Câteva mii de persoane, în 
special tineri, au animat cele trei seri ale 
Festivalului Berii. Sâmbătă seara, trupa Vița 
de Vie a cucerit din nou auditoriul, încălzit 
deja de o reușită prezentare de modă. în 
prima zi a festivalului, hunedorenii au putut 
să admire formația locală Chizid, urmată de 
Corvin Grup și ansamblul de dansuri popu
lare Hațegana. Momentele vesele au fost 
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contacta-o după ce și-au injectat 
ketamină folosind același ac. Recursul 
se va judeca astăzi la Curtea de Apel 
Alba Iulia.

Prinși de polițiști, la 
finele lunii august

Zeci de polițiști, jandarmi și ofițeri 
din cadrul DIICOT au descins, în 23 
august, în locuințele a peste 70 de per
soane din județele Hunedoara, Olt și 
Mehedinți. Doi medici veterinari, un 
polițist comunitar, angajat al Primăriei 
Petroșani, și bodyguardul unui casino 
din Petroșani au fost reținuți de oamenii 
legii, alături de alte zeci de persoane, 
pentru trafic și consum de droguri de 
risc - ketamină. Valoarea drogurilor 
traficate depășea suma de 130.000 de 
lei.

Drogurile erau procurate de către 
liderii grupului infracțional, de la 
medicii veterinari Ilie Jilcu și Marian 
Pacioagă, care întocmeau documente 
false pentru a justifica consumul de 
ketamină în cadrul activității profesion
ale desfășurate.

Ketamina era depozitată la 
locuința lui Robert Florin Risipita, 
bodyguard la un cazino din Petroșani, 
și într-o garsonieră închiriată. De aici, 
„marfa” era preluată și distribuită de 
către dealeri, în formă lichidă, contra

susținute de artistul Alexandru Munteanu. 
Duminică, a fost rândul trupei Direcția 5, să 
urce pe scenă și să-i bucure pe hunedoreni 
printr-un concert incendiar. „Bugetul apro
bat prin hotărâre de Consiliul Local este de 
până la 65.000 de lei. Nu vom cheltui toți 
banii, pentru că trebuie să facem economie 
având în vedere că ne aflăm în criză. De 
aceea am apelat la un producător de bere din 
țară, care sponsorizează o parte din chetu- 
ieli”, a declarat Monica Rada, consilierul 
primarului. (D.N.)

sumei de 10 lei, pentru un miligram, și, 
respectiv, 200 lei pentru un flacon de 25 
de miligrame.

Sute de flacoane de ketamină au 
mai fost ridicate din alte locații decât 
cele de domiciliu ale membrilor grupu
lui, unde erau depozitate înainte de a fi 
distribuite ilegal consumatorilor.

Cultură de cannabis

Ofițerii DIICOT au „recoltat”, de 
pe terenul unul localnic dintr-un sat sit
uat în apropere de Hațeg, cinci saci cu 
cannabis pe care i-au dus ca probe în

Prinși la pescuit fără permis
Doi bărbați au fost prinși de polițiști în timp ce pescuiau în răul Mureș fără a 

deține permise, conform legislației în vigoare. „Polițiștii din cadrul Biroului Combat
erea Delictelor Silvice din cadrul Serviciului Ordine Publică al 1PJ Hunedoara i-au 
depistat, în urma unei acțiuni pe linie de piscicultura, pe Florin Ș„ de 38 de ani, din 
Deva, și Daniel A., de 25 de ani, din comuna Boșorod, care pescuiau pe râul Mureș, 
în spatele Parcului Dendrologic Simeria, fără a poseda permis de pescuit”, a declarat 
pustătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, inspector 
Bogdan Nițu. Cei doi bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoa' 
de 300 de lei fiecare. (M.T.)

La plimbare pe drumurile publice 
fără permise de conducere

Doi hunedoreni au dost prinși de 
oamenii legii în timp ce conduceau auto
turisme fără să dețină permis. Unul dintre 
cei doi bărbați a urcat la volan fără niciun 
stres, ziua în amiaza mare, după ce a și 
tras la măsea câteva păhărele cu alcool. 
Astfel, în jurul orei 12:50, a fost depistat 
în trafic Ferenc P., de 32 de ani, din Deva, 
în timp ce conducea pe strada Calea 
Zarandului din Deva un autoturism fără a 
poseda permis de conducere. în urma 
testării cu aparatul etilotest s-a constatat 
că bărbatul avea o concentrație alcoolică 
de 0,74 mg/1 alcool pur în aerul expirat, 
în cauză, oamenii legii au întocmit dosar 
de cercetare penală. Un caz asemănător 
s-a întâmplat în Hațeg, unde polițiștii 1- 

Societate comercială
i» W-

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 0354/501021.

instanță, în același dosar. Localnicul, pfe 
ternul căruia era cultura de cannabis, 
habar nu avea ce plante cresc pe ogorul 
său, și asta deoarece de acolo omul nu 
a luat decât fânul pe care îl ducea la an
imalele din ogradă. în plus, cannabisul 
era bine ascuns în mijlocul câtorva 
tufișuri înalte aflate pe ten 
bărbatului. Oamenii legii au mers la 
sigur. Știau de această plantație pentru 
că i-au urmărit pe traficanți în timp ce 
vindeau cannabisul la gram sau îl fier- 
beau cu lapte și apoi îl consumau.

Mihaela Tămaș

au oprit în trafic pe Liviu M., de 30 de 
ani, din localitate, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Horea. în urma 
verificărilor efectuate, în bazele de date 
ale poliției, s-a constatat că acesta nu 
poseda permis de conducere. în cauză, a* 
fost întocmit dosar de cercetare penală.

fAf.Tjy
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Cinci bulgari o româncă uu lost arestați in Bulguria pentru trafic cu ființe untune 
vânzare de ovule. Operațiunea. defiățurată lu 16 fi / 7 septembrie. u fost efectuată de 
poliția bulgară fi elenă. Grupul realizase un profit de sute de mii de cura. Femeilor li se 
promiteau 2. 1)00 de euro pentru donarea de ovule, iar grupul primea 25.MI0 de cura de 
la clienți pentru un ovul. Donatoarele erau bulgoroaiee și românce. Poliția a u/estut fi 
un medic grec.
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De la 1 octombrie, Casa de Asigurări
va compensa numai medicamentele ieftine

Sănătate nu i-au băgat în seamă.
"Nu am fost nici întrebați și nici 

consultați despre felul în care a fost cal
culat prețul de referință al medica

Medicii și farmaciștii sunt
îngrijorați de schimbările care se vor
produce în mai puțin de două
săptămâni.

Farmaciștii susțin că
reprezentanții Casei de Asigurări de

Vin vremuri și mai grele pentru 
bolnavii cronici. De la 1 octombrie, 
bolnavii de leucemie, hepatită sau cu 
afecțiuni psihice ar putea fi nevoiți să 
plătească sute de lei din buzunar pentru 
tratamentul lunar. Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate va da gratuit pen
tru acești bolnavi doar medicamentele 
cele mai ieftine.

mentelor nici pentru cele care au intrat 
în vigoare de la 1 iulie și cu atât mai 
mult pentru 1 octombrie.Pacienților nu 
le va fi deloc ușor de la 1 octombrie", a 
spus vicepreședintele Colegiului 
Farmaciștilor, Clara Popescu.

Situația arată altfel în viziunea 
conducerii Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate.
De la 1 iulie, când a fost schimbat 

modul de compensare pentru produsele 
aflatele pe listele A și B, milioane de 
pacienți au fost nevoiți să scoată lunar 
din buzunar și de 7 ori mai mulți bani 
dacă au vrut, ca să-și păstreze aceleași 
tratamente.

Germania va introduce un permis de ședere cu 
cip pentru imigranții din afara UE

Germania intenționează să 
introducă în curând un per

mis de ședere sub forma unui 
card cu cip pentru cetățenii 
țărilor care nu fac parte din 
Uniunea Europeană, pe care 
vor fi înregistrate amprentele 
digitale și fotografia titularu

lui, potrivit cotidianului 
Die Welt.

Aproximativ 4,3 milioane de 
străini originari din țări terțe (care nu 
sunt membre UE) vor fi afectați de 
această măsură.

Potrivit Die Welt, cârdul cu cip, cu 
o perioadă de valabilitate de maximum 
zece ani, va fi introdus progresiv, timp 
de mai mulți ani.

Ministerul de Interne a precizat că 
1,1 milioane de titluri de sejur sunt 
emise sau prelungite în fiecare an pen
tru străini din afara UE.

Acest proiect ar intra în cadrul

unei uniformizări la scară europeană a 
permiselor de ședere, subliniază Die 
Welt.

Primele teste ar urma să fie înce
pute anul acesta în 19 centre adminis
trative din toată țara.

în Germania, prelevarea am
prentelor digitale de la cele două degete 
arătătoare este obligatorie pentru a 
obține pașaport, dar pentru cărțile de 
identitate biometrice, care vor fi lansate 
în noiembrie, aceasta se face pe baza 
acordului cetățeanului.

Comunicat de presă

Săptămâna Mobilității 
Europene

Ca și în aniiprecedenți, Primăria municipiului Oră
știe sărbătorește, prin organizarea unor activități 

specifice, Săptămâna Mobilității Europene.

Zeci de tineri din Orăștie vor participa, miercuri 22 sep
tembrie, la un marș demonstrativ, care va avea loc în Parcul 
Tineretului, începând cu ora 11.00. Echipați cu biciclete și 
role sau, pur și simplu pietoni, tinerii vor încerca să scoată 
în evidență importanța folosirii mijloacelor de transport 
nepoluante, cu scopul conștientizării populației asupra im
pactului negativ pe care îl are traficul auto asupra mediului 
înconjurător și asupra sănătății umane.

De la ora 13.00, toți tinerii care vor participa la marșul 
demonstrativ, vor fi răsplătiți de către autoritățile locale cu 
diplome de participare.

Tot miercuri, 22 septembrie, dată la care se sărbătorește 
Ziua Europeană fără Mașini, circulația auto va fi închisă pe 
două străzi din municipiul Orăștie: strada Ștrandului și 
strada Nicolae Văideanu. Restricția începe la ora 8.00 și va 
fi ridicată la ora 17.00.

Revoluția europeană din anii 
1848-1849 a fost o revoltă 
naționalistă a burgheziei europene 
îndreptată împotriva ordinii 

antinaționale stabilite de Congresul 
de la Viena în anii 1814-1815. 
Aceasta a dat semnalul deșteptării 
naționalismului european, fiind 

cunoscută ca primăvara popoarelor. 
Deși înăbușite, revoluțiile de la 
1848 au fixat pe termen lung obiec
tivul creării statelor naționale în Eu
ropa, deziderat definitivat abia după 
Primul Război Mondial.

Revoluția a adus în prim plan, 
și în Europa Central Răsăriteană, o 
serie de personalități care s-au re
marcat atât idelogic, promovând 
idei democratice, cât și practic fiind 
în fruntea luptei popoarelor care i- 
au zămislit: Iosif Bem (1795-1850), 
polonez; Alexander Duhnovici 
(1803-1865), rutean; Iosif Jelacici 
(1801-1859), croat; Sandor Petofi 
(1823-1849), maghiar. Nu putem să 
îl uităm nici pe cehul Iosif Radetzky 
(1766-1858), general-feldmareșal al 
imperiului austriac care, din păcate, 
a înnăbușit revoluția în Italia și 
căruia Johann Strauss-tatăl (1804- 
1849) i-a dedicat celebrul „Marș al 
lui Radetzky” cântat pentru prima 
dată la Viena, la 31 august 1848 
după victoria de la Custoza, 
devenită, în mod paradoxal, una din 
cele mai populare piese orchestrale.

în această galerie pașoptistă îl 
regăsim și pe Avram Iancu (1824- 
1872) intelectual român, care este în 
fruntea luptei care trebuia să con
sacre drepturile românilor în Im
periul habsburgic. Personalitatea sa, 

activitatea desfășurată îl circum
scriu galeriei marilor figuri ale 
pașoptismului european. Să nu ităm 
că în anii revoluției avea 24-25 de 
ani cea ce îl face și mai demn de 
atenția posterității. în mod firesc, în 
luna septembrie a fiecărui an, este 
aniversat și comemorat la Țebea 
printr-o serie de ceremonii: 
depuneri de coroane și discursuri.

Din păcate, apar și o serie de 
disfuncționalități cu această ocazie. 
Nu toți cei care depun coroane au o 
ținută decentă, conformă cu solem
nitatea momentului astfel încât în 
anii viitori ar trebui impusă un gen 
de acreditare, care să impună o 
ținută obligatorie la aceste depuneri 
pentru a fi cu toții la înălțimea mo
mentului. Cu toate că organizatorii 
au făcut eforturi importante nu s-au 
putut evita aceste momente inacec- 
vate.

Omagiul adus lui Avram Iancu 
nu cred că trebuie să prilejuiască 
discursuri politice de nici un fel. 
Sunt alte locuri și prilejuri unde 
oricine își poate exprima liber 
opiniile, așa cum este firesc într-o 
democrație. Am înțeles că în seara 
precedentă manifestării Țebea era 
invadată de diverse muzici inadec
vate, ceea ce este absolut de neac
ceptat. Ar trebui să nu se audă decât 

muzica dedicată Iancului și eroilor 
pașoptiști.

Nu cred că este necesară 
existența iarmarocului în ziua 
respectivă cu atâtea mărfuri suro
gat. Trebuie însă să remarc 
prezența soților Văran din Cluj care, 
din fericire, pun la dispoziția celor 
prezenți simbolurile naționale prin 
cocarde, eșarfe, fanioane, ceea ce 
contrastează în mod fericit cu mer
cantilismul profesat de diverși 
comercianți prezenți acolo cu acest 
prilej. Este salutară reeditarea 
monografiei Avram Iancu scrisă de 
reputatul istoric Silviu Dragomir.

Toate acestea mă fac să mă 
gândesc la o pildă biblică. Mântu
itorul Nostru, Iisus Hristos este în
trebat de un om dacă trebuie plătite 
dările împăratului roman. După o 
clipă de gândire răspunde cu o 
înțelepciune dumnezeiască: „Să 
dăm Cezarului ce-i al Cezarului și 
lui Dumnezeu ce-i al lui Dum
nezeu”. Oare, păstrând proporțiile 
vom putea face la fel în anii viitori 
la Țebea ? Vom putea să cinstim 
memoria lui Avram Iancu în confor
mitate cu dimensiunile 
personalității sale ?

Dr. Gheorghe Firczak
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Țara Hațegului - Așezările (II)
Suntem la începutul toamnei, 
la vremea când și florile abia 
scăpate de arșița verii se scu
tură înfiorate de aerul rece al 
dimineților, iar silutele țugu

iate ale căpițelor de fân se înși- 
ruie pe orizontul tulbure al 
cerului de septembrie. Se 

spune că doar cosit odată cu 
florile, fânul are putere ma
ximă peste iarnă. Ce tainic 

adevăr ascunde obiceiul și cât 
de vechi este acesta nimeni nu 
poate spune cu exactitate?... 
Un lucru este cert, spun spe

cialiștii. Această regiune a Re
tezatului este unică din punct 
de vedere botanic la nivelul 

ariei Carpatice datorită numă
rului impresioanant de specii 
de plante, unele descoperite și 

descrise aici pentru prima oară 
în lume.

Ostrov, Clopotiva, Zeicani, 
Păucinești, Grădiștea sau Râu de 

Mori... Toate aceste localități ca multe 
altele din ținutul Hațegului, își trag seva 
din acel trecut îndepărtat în care se 
plămădea o nouă istorie și se năștea o 
„țară”. Fără să-l citească pe Maurice 
Barres care, susținea că „patria este, 
mai întâi de toate un mare și sacru cim
itir”, oamenii din partea locului trăiesc 
din generație în generație cu sentimen
tul apartenenței la „glia” sau pământul 
în care odihnesc generațiile de înaintași 
cu toată gloria, cu toate bucuriile și 
durerile lor.

Biserici, 
cetăți, castele...

Undeva sub muntele care stă parcă 
să se prăvălească se ridică neputin
cioase enigmatice și reci ruinele 
străvechii curți cneziale a Cândeștilor 
din Râu de Mori... cunoscută sub nu
mele maghiarizat de Kendeffy. Este cea 
mai importantă și cea mai veche familie 
de nobili din Țara Hațegului, urmașă a 
voievozilor și cnezilor de vale din sec
olul al XIII-lea. Ca și celelalte familii 
nobiliare, pentru a-și păstra privilegile, 
la capătul unui lung șir de compro
misuri au sfârșit prin a fi maghiarizați 
trecând de la ortodoxie la catolicism și 

mai apoi la Calvinism, religia oficială a 
principilor maghiari. Iar moșiile și 
proprietățile Cândeștilor au fost într- 
adevăr impresionante ca număr, la fel 
și ctitoriile lor... Prin secolele al XIII- 
lea și al XIV-lea vor construi complexul 
arhitectonic de pe Râușor, care include 
cetatea și Mănăstirea Colț, loc de 
refugiu și rugăciune pe care de curând 
ortodoxia românească l-a recuperat 
dintre ruine. O altă reședință a familiei 
aflată la poalele dealului de la Subc- 
etate, a intrat deja nu doar în istorie, dar 
și în conștiința oamenilor. Este vorba 
despre castelul de la Sântămărie Orlea, 
una dintre construcțiile mai noi ale fam
iliei Kendeffy din Râu de Mori, despre 
care poveștile din partea locului spun 
că s-ar fi chemat așa după ce „... 
împăratul de la Wieana dându-i drept 
răsplată nu știu ce averi pentru servici
ile aduse ar fi luat întrebarea acestuia 
Când o fi?... drept numele viteazu
lui”...

Ohabele Hațegului

Aparte de familiile nobiliare lo
cale, populația compact românească din 
această regiune a dus greul secolelor de 
privațiuni și oprimări, reușind să își 
păstreze credința strămoșească și să 
supraviețuiască sub formă de oameni 
liberi. Satele lor se vor numi „ohabe” și 
se vor păstra sub această denumire pre
tutindeni pe valea Streiului și în Țara 
Hațegului. Le regăsim și astăzi cu nu
mele Ohaba de sub Piatră, Ohaba Pui 
sau, pur și simplu, Ohaba. Ohaba se 
numește și „satul de oameni liberi” 
așezat undeva pe valea Sibișelului, 
peste deal de Nucșoara și Sălașul de 
Sus, la poalele Masivului Retezat. Efe
mer, totul pare aici suspendat pentru 
eternitate între „viu” și „mineral”. 
Părăsim Ohaba și trecem dealul dincolo 
de Nucșoara, pe potecile ce duc spre 
Sălașul de Sus și Mălăiești. Sub cerul 
ce stă parcă să plouă, cârdurile de berze 
își pregătesc puii pentru zborul cel mare 
de peste an. Lăsăm în urma noastră 
șesul Râului Mare în lungul căruia s-a 
construit recent unul dintre cele mai im
presionante sisteme hidroenergetice din 
Carpații Românești și ne îndreptăm 
pașii pe drumul care ne duce dincolo de 
valea Pietrele, râu vijelios ce își adună 
apele din lacurile glaciare situate pe 
versantul nordic al Retezatului.

c iyk



Țăreni și mărgineni

Pretutindeni în Carpații românești, 
deci și în Țara Hațegului, încă din cele 
mai vechi timpuri locuitorii satelor de 
la limita șesului cu muntele, de acolo 
de unde începe plaiul, au fost numiți 
„mărgineni”. Cuvitele „margine” sau 
„mărgineni”, după cum remarca și ge
ograful Ion Conea, au un sens mult mai 
profund decât acela de „limită”, „per
iferie” sau „ținut de graniță”. Iată ce 
nota pe la începutul secolului al XX-lea 
și etnograful Romulus Vuia despre 
locuitorii Țării Hațegului: „Pe întreaga 
linie de contact între ținutul de șes și 
zona muntoasă de la periferia estică a 
acestui bazin se găsește un șir de sate, 
ai căror locuitori se ocupă mai mult cu 
creșterea vitelor decât cu agricultura 
(...). Având puțin teren arabil, sursa lor 
adevărată de trai constă în întinsele 
fânețe de pe coastele dealurilor și poie
nilor munților...”, spune același autor, 
sare continuă: „...cei din vale, a căror 
ocupație principală este agricultura, 
sunt țăreni, iar cei de la periferie, a 
căror ocupație principală este creșterea 
vitelor, sunt „mărgineni”. în nota de 
subsol a lucrării respective este redată 
și opinia unui localnic de pe Strei: „...

hi suntem noi de avem moșie de bu
cate, facem grâu, săcară și șădem în 
sate. Iar mărgineni sunt care șăd la mar
gini, mai la deal cu cășile și n-au bu
cate, numa fâneață; așa, se țân numa’ cu 
oi, cu vite. Țărenii au de seceră, 

mărginenii - de coasă”... Iată deci că 
în Țara Hațegului li se spune 
„mărgineni” nu numai locuitorilor din 
satele risipite pe latura sudică a depre
siunii, dinspre Munții Retezatului, ci și 
celor din est dinspre valea Streiului, ori 
din nord de la poalele Munților Poiana 
Ruscă.

Ecouri palide 
ale trecutului

Undeva peste casele din Nucșoara 
de pe celălalt versant al văii Pietrele, 
dar și spre nord către Hațeg se adună 
nori de ploaie... Se încruntă pentru 
scurt timp și Retezatul după care se 
așterne liniștea, așa cum deseori se 
întâmplă după furtunile violente, iscate 
parcă din senin... Dar să revenim,la 
așezările noastre risipite pe sub poale 
de munte. Nu toate satele din depre
siunea Țării Hațegului mai ales cele de 
la adăpostul versanților au fost adunate 
„într-un singur trup” cum se spune 
astăzi. Ca și în Munții Apuseni, stranie 
coincidență, ele stăteau răsfirate în mai 
multe „grupuri de case” pe care 
bătrânii, le numeau „crânguri”. Iar 
mărgineni, după cum am văzut erau cei 
care trăiau mai mult din creșterea 
vitelor. Această străveche denumire o 
regăsim și în textul unui document 
datat pe la anul 1681 în care se 
menționează că cetatea Hunedoarei era 
proprietara, între altele, și a unui număr 

de șaizeci de munți, la apus de râul 
Sebeș, dincolo de valea Streiului și 
Hațeg. Cetatea îi avea dați în arendă 
satelor de la poalele munților, după cum 
scrie documentul: „.. .pentru pășunatul 
oilor așa de numeroase în această 
mărginenime de oieri”. Multe din 
așezările din Țara Hațegului au dispărut 
în iureșul evenimentelor care au marcat 
istoria mai veche sau mai nouă a aces
tor meleaguri. Iar în cele care au mai 
supraviețuit până în zilele noastre, sunt 
puține gospodăriile care își asigură ven
iturile doar din agricultură în mod 
tradițional. Totul tinde să devină aici is
torie...

In comuna 
unui general francez

Nu putem încheia acest scurt drum 
în istoria așezărilor din Țara Hațegului 
fără să ne oprim undeva printre poienile 
de la poalele colinelor din nordul De
presiunii, în satul care poartă cel mai 
nou nume din această zonă. Ca semn de 
recunoaștere pentru acțiunile sale, din 
Primul Război Mondial, când s-a ocu
pat de organizarea și instruirea armatei 
române, pregătind-o pentru victoria 
finală, statul român oferea generalalului 
francez Henri Mathias Berthelot o mare 
proprietate în comuna hunedoreană 
Unirea care aparținuse până atunci, 
baronului Nopcsa. Sosit la 15 oc
tombrie 1916 în România generalul va 
începe să reorganizeze practic din 
temelii, „cu o mână de maestru” cum 
vor scrie ziarele vremii, armata română. 
Doi ani mai târziu, după teribila 
experiență petrecută la Oituz și 
Mărășești, el avea să trăiască alături de 
toată suflarea românească istoricul mo
ment al făuririi României Mari. După 
anul 2000, la inițiativa unor 
personalități locale, localitatea Unirea, 
în memoria Generalului a primit nu
mele de Berthelot.

încheiem această călătorie 
imaginară în istoria așezărilor din Țara 
Hațegului citându-1 iarăși pe geograful 
Ion Conea care spunea despre 
încărcătura istorică a acestor meleaguri 
că: „Purtăm cu noi fără să ne dăm 
seama, o anume comoară a trecutului, 
o anume sacră povară. Cugetul și sufle
tul nostru, oricât de puțin, se scaldă 
continuu în ele. Acel antic „suntem ce 
ați fost” este plin de un adânc înțeles”.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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Robbie Williams suferă Inna a fost premiată cu discul de aur
z

de o maladie misterioasă

Cântărețul britanic Robbie 
Williams a declarat într-un 

interviu recent că suferă de o 
maladie misterioasă care i-a 
indus în ultimii ani stări de 

depresie și un comportament 
letargic, informează contac- 

tmusic.com.

Robbie Williams a declarat 
că abia recent a descoperit că ceea 
ce credea că era o depresie era în 
realitate o boală complet diferită, 
iar viața lui s-a schimbat dramatic 
după ce medicii l-au diagnosticat 
cu această afecțiune.

"Credeam că eram o 
persoană letargică și deprimată. 
Credeam că așa era felul meu de 
a fi. Am aflat, însă, în urmă cu 
câteva luni, că de fapt eram bol
nav, contractând în mod acciden
tal acea boală despre care nu 
vreau să dau alte detalii, iar mala
dia de care sufeream era aceea 
care mă făcea să fiu letargic și de
primat. O aveam de câțiva ani fără 
să știu, iar acum sunt sub trata
ment. Mi-a schimbat viața", a de
clarat starul britanic.

X______________

Cântărețul în vârstă de 36 de 
ani a vorbit, totodată, despre 
încercările sale de a face față 
statutului de vedetă, recunoscând 
că "a luat-o puțin razna". Artistul 
consideră, însă, că acest lucru era 
de așteptat, din cauza imensului 
succes avut în calitate de membru 
al grupului Take That, iar apoi în 
calitate de cântăreț solo.

"Nu cred că cineva 
reacționează bine cu adevărat 
atunci când atinge un anumit 
nivel de celebritate. Elton John a 
luat-o puțin razna, Elvis Presley a 
luat-o puțin razna, eu am luat-o 
puțin razna. Fiecare dintre noi, la 
un moment dat, la un anumit 
nivel, se smintește puțin", a de
clarat Robbie Williams într-un in
terviu acordat postului radiofonic 
Magic din Marea Britanie.

Vorbind despre primul său 
single din cariera solo, un cover 
după celebra piesă "Freedom" a 
lui George Michael, pe care Rob
bie Williams l-a lansat în 1996, 
cântărețul a declarat că, după ple
carea din grupul Take That, ar fi 
trebuit să își ofere o vacanță pen
tru a-și învinge dependența de al
cool.

în Franța
Cântăreața Inna a reușit să 

câștige inimile francezilor și să 
obțină discul de aur în această 
țară, pentru vânzările înregis
trate de albumul "Hot", infor

mează un comunicat

Invitată de mai multe ori la Fun 
Radio și NRJ Radio, cele două mari ra
diouri din Franța, Inna a reușit să 
câștige inimile francezilor și să obțină 
un disc de aur pentru albumul "Hot", 
acordat pentru vânzări de peste 50.000 
de unități.

Inna a apărut topless pe coperta 
ediției franceze a revistei FHM, în iulie, 
iar presa din această țară o numește 
"regina muzicii dance".

Piesele "Hot" (locul al șaselea în 
France Singles Chart) și "Amazing" 
(locul al doilea în France Singles Chart) 
s-au vândut în peste 200.000 de copii 
împreună și au ajuns pe prima poziție 
în clasamenentul celor mai difuzate 
cântece.

în prezent, Inna se află în Franța 
în scopul promovării albumului și 
noului single lansat, "Deja Vu".

Ashton Kutcher e acuzat de infidelitate
Viața liniștită a lui Ashton 

Kutcher a fost dată peste cap de o 
tânără de 21 de ani care a lacul 
publică o aventură pe care ar fi avut-o 
alături de celebrul actor,potrivit 
tabu.ro.

Știrea a apărut la doar câteva 
săptămâni după ce un zvon

asemănător șoca pe toată lumea sug
erând că Ashton ar fi prea intim cu 
fiica lui Demi. Absolut toată lumea a 
negat și blamat această răutăcioasă 
bârfă.

Brittney Jones pretinde că l-ar fi 
cunoscut pe Ashon Kutcher la o petre
cere unde ea a reușit să îi dea numărul 

ei de telefon. Fermecat de aspectul 
tinerei de 21 de ani, Ashton nu a ezitat 
și a sunat-o pe aceasta după numai trei 
zile când Demi plecase din oraș.

Singura replica oficială din 
partea lui Ashton a venit prin avocatul 
său care a spus că tot ceea ce a de
clarat Brittney e o minciună.
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E/apă bunt pentru cele două echipe httnedorene din lipa a treia. CER Simiera și EC Hunedoara au 
adus puncte din deplasările din Banat. Simerienii au câștigat fără probleme, partida de la Becichere- 
cui Mic. 1-2, in vreme ce El' Hunedoara a reușit un egal pe terenul celor de la EC Timișoara II. scor, 
l-l. Cele două echipe ocupă acum locurile patru și cinci in serie, cu câte opt. respectiv, șapte puncte.
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La Deva, minunile țin doar trei... etape
Trei etape. Atât a ținut invinci
bilitatea echipei antrenate de 
Gică Barbu. Mureșul Deva a 
pierdut, sâmbătă, la Pitești, 

primul joc din această ediție de 
campionat. Alb-roșii au fost în
vinși cu 3-0 de către FCArgeș, 
formație în a cărui lot s-au re
găsit doar doi jucători peste 21 
de ani. înfrângerea suferită de 
deveni, vine după trei etape în 
care echipa de sub cetate nu 

primise nici un gol.

Argeșenii și-au păstrat invincibil
itatea în fața Mureșului în Trivale. în 
iltimele sezoane, hunedorenii nu au 

îeușit să câștige nici un punct pe „Nico- 
lae Dobrin”, reușind totodată 
„performanța” de a nu marca nici un 
gol pe „tărâm” piteștean. Pentru trupa 
lui Iordan Eftimie, jocul cu Mureșul a 
reprezentat primul succes din acest 
< n, „alb-violeții” predând, cel puțin 
pciitru o etapă, „lanterna roșie”, celor 
de la CSM Râmnicu-Vâlcea.

Greșeala lui Sătmar 
l-a scos din minți pe 
Gică Barbu

Meciul a început cum nu se poate 
mai prost pentru oaspeți, care s-au 
văzut conduși încă din minutul șase. 
Sătmar (marcatorul unicului gol al 
Devei în meciul de etapa trecută cu 
UTA) îl „servește” ideal cu o pasă pe 
Cârstea, vârful argeșenilor pătrunde 
jestingherit printre fundașii deveni și îl 
execută cu un șut plasat pe Horvat. 

Mureșul nu își revine și mai primește 
un gol după alte zece minute. Ivancă îi 
trimite o minge în adâncime lui Alin 
Popa, iar tânărul atacant al gazdelor îl 
învinge cu sânge rece pe același Hor
vat, cu un șut bine plasat la colțul lung. 
Devenii încearcă să revină în joc, însă 
acțiunile purtate de trupa lui Barbu nu 
au consistență. Cea mai mare ocazie de 
gol a hunedorenilor a venit pe finalul 
primei reprize, când, Dîrvaru, atacantul 
venit în pauza competițională de la For
tuna Covaci, nu a reușit să îl învingă 
din interiorul careului pe Bolboașă. 
Prima repriză se încheie sub dominația 
totală a gazdelor care mai încearcă de 
câteva ori poarta tânărului Horvat, însă 
fără consecințe pe tabela de marcaj.

Tinerețea a depășit 
experiența

Așa avea să spună la finalul par
tidei, comentatorul jocului de la Pitești. 
Puștii antrenați de Iordan Eftimie au 
dominat la toate capitolele o echipă 
oaspete care și-a arătat limitele, pe par
cursul întregului joc din Trivale. Cel 
de-al doilea mitan aduce încă un debut 
pentru Mureșul Deva. Rareș Stan (fost 
jucător la „U” Cluj) îi ia locul lui 
Sătmar, a cărui greșeală de la primul 
gol nu a fost lăsată nepedepsită de 
Barbu, însă tot argeșenii sunt la cârma 
jocului. Alin Popa este aproape de 
dublă, în minutul 48, când șutul expe
diat de acesta de la marginea careului, 
trece de puțin peste transversala porții 
oaspete. Piteștenii presează și ratează 
ocazie după ocazie. Golul trei avea să 
vină însă, cu un sfert de oră înainte de 
final, marcator fiind același Alin Popa, 
vârful gazdelor înscriind după un 
slalom printre fundașii visători ai

Mureșului.
Devenii pierd la scor de 

neprezentare, la capătul unui joc domi
nat „da capo al fine” de puștii lui Iordan 
Eftimie, care rămâne astfel la cârma 
echipei, deși, în săptămâna 
premergătoare jocului de la Pitești afir
mase că dacă elevii săi vor pierde, își 
va da demisia.

„Astăzi am fost o 
echipă moartă”

La finele celor 90 de minute, 
tehnicianul devenilor a declarat că jocul 
prestat de elevii săi a fost dezamăgitor, 
acuzându-1 pe Sătmar pentru gafa 

comisă la primul gol. „Am primit un 
gol foarte repede după ce Sătmar a 
pasat direct la adversar și nu ne-am mai 
putut reveni. Ce să mai spui după un 
astfel de meci în care niște copii te bat 
fără drept de apel. Astăzi am fost, prac
tic, morți! Trebuie să ne revenim, pen
tru că urmează un alt joc dificil, acasă, 
cu Slatina”, a declarat, Gică Barbu.

Acesta a mai adăugat că obiectivul 
echipei este ocuparea unui loc la 
jumătatea clasamentului, deși lotul pe 
care îl are la dispoziție este un foarte re
strâns. La meciul de la Pitești, Mureșul 
a avut trecuți pe foaia de arbitraj doar 
patru jucători de rezervă.

Claudiu Sav

FC Argeș: Bolboașă - Ad. 
Voicu (c), Cotigă, Avrămescu, 
Murineanu - Popa, Cârstoiu, 
Ivanică, Boboacă - Cârstea, Vintilă. 
Au mai jucat: Beurean, Kăuță, Za- 
haria.

Antrenor: Iordan Eftimie

Mureșul Deva: Horvat - 
Coca, Gongolea (c), Dosan, 
Sânmărtean - Golguț, Sătmar, 
Gîrlă, Câmpean - Ginghină. Dîr
varu. Au mai jucat: R. Stan, Fur- 
dean, Trif

Antrenor: Gică Barbu

Omul meciului: Alin Popa 
(FC Argeș)

La Lupeni, ca
Minerul Lupeni se află la cea de-a 
doua înfrângere din acest campio
nat. Minerii au capotat, sâmbătă, 

în fața nou-promovatei Voința 
Sibiu, echipă care a reușit golul 
victoriei cu doar două minute în
ainte de final. Băieții antrenați de 

Ionel Augustin ajung astfel în zona 
„nisipurilor mișcătoare” și rămân 
cu o singură victorie, cea de acum 
două etape, împotriva celor de la 

CFR Gaz Metan Craiova.

Cei aproximativ 500 de spectatori 
care au luat loc în tribunele stadionului 
vn Vale au asistat la un joc la capătul 

căruia, un rezultat de egalitate ar fi fost 
mult mai echitabil. „Lupii negrii” au 
fost departe de ceea ce au arătat în 
primele meciuri ale sezonului, în vreme 
ce sibienii au etalat un joc curat, care 
le-a adus în final cele trei puncte mult 
dorite.

Prima repriză a aparținut în mare 
parte, oaspeților, care au amenințat 
poarta tânărului Mecea de câte ori au 
avus posibilitatea. Tânărul goalkeeper 
al gazdelor s-a dovedit a fi salvator în 
trei rânduri, atacanții alb-verzilor 
ratând cu nonșalanță deschiderea scoru
lui. Minerul a atacat timid, ca și cum nu 
ar juca acasă în fața propriilor suporteri, 
și nu a fost periculoasă decât la fazele 
fixe, acolo unde Gabi Marin putea să își 
treacă numele pe lista marcatorilor.

Lovitura de grație a 
venit în ultimele două 
minute de joc

Reveniți de la cabine, lupenenii își 
aduc aminte că știu să mai și atace și 
sunt aproape de a deschide scorul prin 
nou-intrarul Tătar. Acesta șutează din 
afara careului însă mingea este respinsă 
de către Lazăr în corner. Ușor-ușor, 
terenul se „înclină” spre poarta elevilor 
lui Alexandru Pelici, însă nici Todea, 
nici Deaconescu și nici Marinescu nu 
găsesc calea, spre golul izbăvitor. 
Acesta avea să vină însă, chiar atunci 
când gazdele se așteptau mai puțin, 
taman în poarta lui Mecea. Portarul de 
20 de ani al Minerului este învins cu 
doar două minute înainte de final, de 
Popa, a cărui șut bine plasat din mar
ginea careului se oprește în plasa porții 
lupenene. înfrângere nescontată pentru 
mineri, care rămân cu cele patru puncte 
acumulate după meciurile cu CFR 
Craiova și Arieșul Turda, fiind, 
totodată, echipa cu cele mai multe 
goluri primite din seria a doua.

Augustin, foc și pară 
la finalul jocului

După ce s-a agitat ca un leu în 
cușcă pe toată durata partidei, tehni

să câștigi, ai nevoie de noroc și... voință
cianul de 55 de ani al Minerului a 
răbufnit după ultimul fluier al arbitru
lui. Acesta și-a certat jucătorii pentru 
prestația lamentabilă, acuzându-i că nu 
s-au concentrat suficient pentru acest 
joc, fiind de părere că majoritatea au 
fost cu gândul la jocul de marți, din 
Cupă, împotriva Universității lui 
Pițurcă. Drept pedeapsă, acesta i-a pus 
să dea două ture de teren, imediat după 
încheierea jocului. De altfel, antrenorul 
Lupeniului nu s-a prezentat nici la 
conferința de presă de după joc, acolo 
unde doar omologul său, Alexandru 
Pelici a fost prezent. Tehnicianul 
oaspeților a declarat că dedică victoria 
memoriei mamei sale, regretata 
interpretă de muzică populară, Mariana 
Drăghicescu, care ar fi împlinit chiar în 
ziua jocului, 58 de ani.

Se prezintă până la 
urmă la meciul 
din Cupă, 
cu Universitatea

Deși, inițial oficialii clubului din 
Vale anunțaseră că nu se vor prezenta, 
marți, la Craiova, pentru meciul din 
șaisprezecimile Cupei României, ca un 
mod de a protesta pentru decizia de a 
muta partida de la Lupeni, „în Bănie”, 
aceștia au revenit asupra deciziei, 
deoarece riscau o amendă usturătoare 

din partea Federației. „Chiar dacă nu 
suntem de acord cu mutarea jocului la 
Craiova, trebuie să ne supunem deciziei 
luate de FRF. Decât să fim amendați, 
mai bine mergem să jucăm”,, a declarat 
directorul executiv Vasile Stafie.

Partida din șaisprezecimilie Cupei 
dintre Minerul Lupeni și Universitatea 
Craiova, trebuia să se dispute la Lu
peni, însă în urma deciziei postului de 
televiziune Sport.ro, de a transmite în 
direct meciul, întâlnirea a fost mutată la 
Craiova, deoarece stadionul din Bănie 
are instalație de nocturnă. Meciul va în
cepe, marți, de la ora 18.00.

Claudiu Sav

Minerul Lupeni: Mecea - 
Daj, Băiță, Câmpean (c), Necatu - 
Pleașcă, Avrămescu, G. Marin, R. 
Cristian - Deaconescu, Marti- 
nescu. Au mai jucat: Costea, Todea 
și Tătar.

Antrenor: Ionel Augustin

Voința Sibiu: Lazăr - Forika, 
D. Apostol, N. Grigore (c) - 
Lungu, Blunea, Măjer, Miclea - I. 
Popa, Neguț. Au mai jucat: Ol- 
teanu, Hardău și Buican.

Antrenor: Alexandru Peliciî

Omul meciului: I. Popa
(Voința)

Rezultatele etapei a IV-a^ 

din Liga a doua, 
seria a doua:

UTA Arad — Petrolul Ploiești
2- 3

FC Bihor - Dacia Mioveni
0-2

CSM Râmnicu-Vâlcea - ACU Arad
1-2

FC Silvania - Arieșul Turda
1-0

Unirea Alba-Iulia — CFR Gaz Metan 
Craiova

1-0
FC Argeș — Mureșul Deva

3- 0
ACSMU Poli Iași - ALRO Slatina 

0-0
Minerul Lupeni - Voința Sibiu

0-1

CLASAMENT:

Budescu (Petrolul Ploiești) - 4 goluri
Voiculeț (UTA Arad) - 4 goluri
Oprița (Petrolul Ploiești) - 3 goluri 
Țucudean (UTA Arad) - 3 goluri 

\ Zeno Bundea (ACU Arad) - 3goluri

1. Petrolul Ploiești 4 4 0 0 12-2 12p
2. Dacia Mioveni 4 2 2 0 6-2 8p
3. Voința Sibiu 4 2 2 0 3-1 8p
4. Mureșul Deva 4 2 1 1 4-3 7P
5. FC Bihor Oradea 4 2 1 1 3-2 7p
6. Unirea Alba-Iulia 4 2 1 1 2-2 ' 7p
7. UTA Arad 4 2 0 2 9-6 6p
8. ACU Arad 4 2 0 2 4-5 6p
9. FC Silvania 4 2 0 2 4-6 6p
10. ACSMU Poli Iași 4 1 2 1 3-3 5p
11. ALRO Slatina 4 1 1 2 4-6 4p
12. Arieșul Turda 4 1 1 2 2-4 4p
13. Minerul Lupeni 4 1 1 2 5-9 4p
14. FC Argeș 4 1 0 3 4-6 3p
15. Gaz Metan CFR Craiova 4 1 0 3 5-8 3p
16.CSM Râmniu-Vâlcea 4 0 0 4 2-7 Op

GOLGHETERI

Sport.ro
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Patru tineri din Germania testează viteza la cote maxime. Ziua, Karie (L.nn ( uhtli) 
are grijă de atelierul tatălui ei, Mike (Andrew H'. Walker) este un orfan care incă fui-e 
de o copilărie nefericită, Eric este un polițist care dă amenzi oamenilor pentru viteză. 
î\’icole este o tânără bogată căreia soțul cu mult mai în vârsta îi dă foarte multă liber
tate. (Pro Cinema; 22:00; Ir mii ii re la viteză maximă)

H

I

Stimat

Dicționar:Velă, Ama

Sarmane

Capabil

Locuință

Acesta

Părinte

Viorel Naghi - Vladimirescu

Polițistul se întâlnește cu zâna 
bună, care îi spune:

- îți voi împlini două dorințe!
- Aș dori o halbă de bere din care 
berea să nu se termine niciodată! 
Polițistul primește halba și, după 

ce o bea, vede că nu se mai 
termină, Bucuros, își spune a 

doua dorință:
-Aș dori să-mi dai încă............

(Completați textul folosind soluția 
marcata de raster)

Pânză de 
corabie

Listă depF 
greșeli 
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Telejurnal
La prima oră (matinal)
Desene animate
La pas
Banca de alimente
Verde-n față, Episodul 21
Palatele lumii, Episodul 10
Mari evenimente în natură
Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 56.)
Ca la carte (rel.)
Iubiri dincolo de ecran
Zile și nopți
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (coreean serial, 2007, 
rel.-21.)
Istorii de buzunar
Telejurnal
Banca de alimente
Pur și simplu delicios (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Animale extraordinare
(ioana după bani 
învinge apele!
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (coreean serial, 2007 - 
22.)
Banca de alimente
Sport
telejurnal
Tess (dramă, 2008 - 3.)
30 Rock (serial, 2006- 11.)
CSI - Crime și investigații (se

rial de acțiune, 2000 - 9.)

Cercul vieții (german serial. 
2004 - 38.)

învinge apele!
Soția pilotului (canadian-SUA 

dramă, 2002, rel.) 86'
Descoperă românii
Poate nu știai
Telejurnal
Liber pe contrasens
Atlas
Vorbe peste timp
I Jescoperă românii
Telejurnal
Ferma (rel.)
e forum (reportaj) 
împreuna în Europa
Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 38.) 50'
Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 - 9.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Aromânii

19:00 Aventurierii (canadian film se
rial de aventură, 2002 - 15.) 60'

20.00 Hotel Babylon (englez serial, 
2006- 1.) 60'

cu Tamzin Outhwaite, Max Beesley, 
Natalie Jackson Mendoza, 
Emma Pierson

21:00 Arena Leilor (reality show) 
22:00 (>ra de știri (show de întâlniri)
23:10 Replay

07:00

I R:U(>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 ”1

4

5 E
6 S
7 ....!
8

9

10

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, ACOMODABIL, ANA, ASIMILATE, 

ATĂ. CAM, CAȘALOT, CĂLI, CE, 
CICĂLITORI, CU, ECONOMICOS, EDIL, 
FORTE, IB, IL, ILUMINAȚIE, IM A, IȚĂ, 

PARAȘUTATĂ, PERIFERICI, RAM, RÂT, 

ROTARII ROTATIV, ROTILAT, SA, SATIN 
SESIL, SOU, SOȚIE, TI, TIV, TL, 

TOTALITARI, UMIL
Petru ARDELEAN-ARAD

7 5 2 8 1 9
8 2 9 6 1 7

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

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro T\ (2009) 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Nimeni nu-i perfect
10:00 în gura presei 10:00 Ucenicul lui Merlin (SL'A-ca- 09:45 Legământul 08:00 Galileo
H:I§ Jefuitorii de bănci (SUA film nadian aventură. 2006. rel.) 11:15 Legământul 08:20 Sport cu Fiorentina

de acțiune, 1991, rel.) 81' 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 12:30 O mare de pasiune 09:15 Orange country
M Carey Haim, Cynthia Rothrock, Leo 1973-3825.) 14:00 Marina 11:30 Imobiliare Blitz

Rossi, Ken Lerner 13:00 Știrile Pro TV 15:30 Victoria 12:00 Autoforum
13:00 Observator 13:45 Toate pânzele sus (român aven- 16:30 Legământul 13:15 Camera de râs
14:00 Povestea lui Babe Ruth (SUA tură, 1976, rel.) întâlnire în At- 17:25 Vremea de Acasă J4:00 Mama invizibilă

comedie, 1992) 109' lantic 17:30 Poveștiri adevărate 16:01) Cireașa de pe tort
bu John Goodman, Kelly McGillis, cu Ion Besoiu, Ion Dichiseanu, Aurel 18:30 O mare de pasiune 17:00 Trăsniții

Bruce Boxleitner Trini Alvarado Giurumia, Colea Rău tu 19:30 Poveștiri adevărate - Ediție 1RiOO Focus 18 90'
16:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, specială 10:03 Focus Sport

Acces Direct 1973 - 3826.) 20:30 Iubire și onoare 19:30 Cine știe...câștigă!
Observator 17:00 Știrile Pro TV 21:30 Poveștiri de noapte 20:1 § Propunere indecentă (SUA

20:00 Narcisa sălbatică 17:45 Happy Hour 22:30 Cealaltă față a Analiei (SUA dramă romantică, 1993)
bu: Tania Budi, Alina Pușcaș, Andrei 19:00 Știrile Pro TV serial, 2008), cu Martin Karpan, Trăsniții (serial de comedie,

Aradits, Cristi Popa, Primul epi
sod

20:30 Medalionul (comedie, 2003) 
88', cu Jackie Chan

Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines 23:00

2007 - 9.) 45'
Un cuplu ciudat 2 (SUA come-

22:15 Comanda la mine (reality 22:30 Știrile Pro TV 23:30 7 păcate (brazilian serial de die, 1998) 97'
show, 2010)

23:45 Un Show Păcătos (emisiune de
23:00 Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (SUA film
dramă, 2007) 45', cu Gabriela ea Jack Lemmon, Walter Matthau,
Duarte, Claudia Jimenez, Gio- Christine Baranski, Barnard Hu-

divertisment) serial de acțiune, 2005 - 16.) vanna Antonelli ghes

16:30 Un an cu un câine (SUA comedie, 2009)
17:50 Kit Kittredge: O fetiță americană
19:30 Pe platourile de filmare 26'

20:00 Niciodată nu e prea târziu (SUA comedie, 2009)
21:30 Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 1.) 30' Noul parteneriat 
cu Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
22:00 Ostatici în Pelham 123 (SUA-englez polițist, 2009) 106' 
cu John Travolta, Denzel Washington, James Gandolfini, John Turturro 
23:45 Adventureland (comedie, cu Jesse Eisenberg, Kristen Stewart

Viață sub bisturiu (dramă, 2007, rel. - 8.)
Un bărbat bun la toate (comedie, 1990 - 4.)
Horea (român dramă, 1984, rel.)
Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 5.) 
Aproape de adevăr (SU \ serial polițist, 2005 - 2.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 13.) 25'

15:00
16:00
16:30
19:00
20:00
21:00
cu Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc 
22:00 Urmărire la vitezăjnaximă (german film de acțiune, 2008) 96' 
cu Erin Cahill, Andrew W. Walker, Joseph Beattie, Alexia Barlier
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

asistent medical generalist 1

Deva zidar rosar-tencuitor 5

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

barman 3 Telefon: 0755.999.917

betonist 1 agerit comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
2

dulgher(exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faiantar 1

fierar betonist

funcționar informații ciienti
5

îngrijitor clădiri 10

învatator 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în-
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

mecanic utilaj

mecanic utilaj 2

munc.necal.la întret.drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

operator instalații dincenrrale elec
trice * 4

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

I
munc.necal.Iu amb.prod,solide «i 
semisolide

șofer autocamion, mașină de mare
tonaj 1

vânzător 1

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

Călan
lucrător comercial ■ 3

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924

. :rator comercial 68

lucrator gestionar 1 dispecer 1

muncitor necal. la asamblarea, mon- excavatorist pt. excavatoare cu rotor
tarea pieselor 25 de mare capacitate 2

gestionar depozit 1operator calculator electronic °i 
rebele 3

tractorist

<5, 'chelner) 1

pavator 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

cusator piese din piele si înlocuitori
10

asfaltator

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

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

barman

bucătar

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

1

1

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

muncitor necalificat în industria 
confecțiilor 4

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusator articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

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

stivuitorist 1 ospătar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

montator accesorii pentru calapoade
1

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

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanele
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

BILIARE

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie

dispecer

finisor terasamente
munc.necal.în ind.confecții lor

încarcator-descarcator
zidar rosar-tencuitor camerista hotel

Vând garsonieră în Deva , et.l, zonă liniștită, gaz, 2 focuri centrală termică. Tel. 0723.571.852

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

tind casă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.0001ei. 
Tel.0748.347.128

mecanic utilai

lacatus montatoT

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Produse na
turale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 659; e-mail: ac- 
tivmarket@yahoo. com. www. activmarket.cabanova. ro

3

Mică publicitate
Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, Hațeg, 

Orăștie, Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare lanr. de tel. 0734.310.133.

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

Vând casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 
sț? "‘mp, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.0001ei. Tel. 0748.347.128
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Vâno'casă-pavition în Băcia, 2 camere, bucătărie, hol, pivniță, debara, anexe, apă, curenz, cana
lizare în curte. Preț 1 lO.OOOlei. Tel.0729.015.069

Vând apartament 2 camere în Vulcan. Tel. 0723.469.692

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte de muncă în
România și detașare în Slovenia. Asigură cazare șî masă. Tel. 0722.775.557

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

Vând apartament 4 camere în Simeria, zonă ultracentrală, etaj intermediar, bloc din BCA, 2 bal 
coane, 2 bai, hol, bucătărie. Preț 190.0001ei neg. Tel.0740.965.191

Schimb apartament 3 camere în Simeria cu casă în Simeria sau sate.Apartament în bloc de că
rămidă, decomandat, amenajat. Preț 130.000. Tel. 0729.015.069 g DIVERSE

k
Ofertă specială! Vând urgent garsonieră în Simeria, decomandată. Preț 12.000eur. 
Tel.0735.066.695

('aut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recompensă 
în bani. Tel.0722.775.557

Vând casă în Rapolțel, 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, hol, anexe, curent, grădină, st=400mp. 
Preț 90.0001ei neg. Tel.0729.015.069

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

Vând garsonieră în Simeria, amenajată, zona piață. Preț 65.000lei. Tel. 0730.346.219

Vând-schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj 1, decomandat, amenajat, 
schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând casă în Simeria Veche, construcție nouă, parter plus etaj, 8camere, finisat interiorul, teren 
st= 1 500mp.Preț 250.0001ei. Tel. 0730.346.219

Vând casă în Simeria, zona piață, 2 camere, bucătărie, baie,apă, gaz, canalizare, current, grădină 
200mp. Preț lOO.OOOlei. Tel. 0729.015.069

Șd apartament 2 camere în Simeria, zona BCR-Piață, etaj 3, decomandat, amenajat, st=58mp. 
’’ i 98.0001ei neg. Tel. 0721.805.675

Ofer spre închiriere apartament 4 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, utilat. Preț
150eur/lună. Tel.0730.287.975

Societate de pază recrutează personal cu atestat pentru angajare. Tel 0752.043.524

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

Proprietar, vând spațiu în Deva în complex Romarta, lângă Mail, st=20mp. Preț 20.000 eur neg. 
Și în 12 rate. Tel.0728.049.989

Vând casă în Uroi, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, st= 1 .OOOmp, 
gaz la poartă, curent. Preț lOOO.OOOlei neg. Tel.0748.347.128

Vând garsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 lei neg. 
Tel.0748.689.532

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

Vând la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur.
Tel .0735.066.695 •

Vând loc de casă în Simeria, st=970mp, cu utilități pe terenj apgăj gaz, curent. Preț 13,,000euro. 
tel. 0729.015.069

mica

Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Prenume
Bl..Nr.

Județul

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

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.Tel. 
0254.228.748

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații la tel: 
0757.595.380.

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. Tel.: 
0755851962

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

Nume
Strada.
Localitatea.
C.I. seria
Eliberat dePsiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate,

Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008,
flynet07 @yahoo .com

£
Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700Iei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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

Vând volan Momo Racing Feed Back Wheel Logitech, nou. Tel. 0723.469.692

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

r; 5
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și Ia redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Preț anunț cu chenar: 5 lei, F
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Publicitate
___ Luni. 20 septembrie. 2010

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

, O, sdw

mortare uscate, adezivi, sape autoniveiante

Supremația calității

Fabrica de martore uscate
și adezivi Hunedoara. SILVA>

LEMNTEX
sr®îtee si

t implărie dia lemn tripki stratificat
■șl șl terestre de cea mal Bană calitate,

parchet Haleam de lag,
paltin saa trași

S.C..SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat tlhimindia, nr. 121E^ lduhiisu IMrău,
tct/pix: O35~t/SO 1021/22, c-matl: ailvttiebsmari.ra

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,

lei/tonă

lei/tonă

23,00

23,00

iatră concasată (criblură) 8 -16mm 25,00 lei/tons

lat 4 - 8mm

spălat 8 - 16mm

lei/tonă

ws—aam —MM»—.

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


