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După nouă ani, 

Simeria și Hunedoara 
se întâlnesc într-un 

meci oficial
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j Din cuprins
Hunedorenii nu 
se înghesuie să-și facă 
asigurarea obligatorie 
pentru locuințe

Minori cercetați pentru 
mai multe furturi calificate
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de pupat de blamat..."

Directorul
Termocentralei Mintia, 
Mărius Cristian Vladu

Pentru că, începând de de anul viitor, va monta 
panori solare pentru încălzire termică, din fondurile 
termocentralei, pe blocurile din municipiul Deva, care 
încă mai sunt termoficate.

Director tehnic 
la Apaprod, 

Fabius Kiszely 
Pentru că, deși este consilier local în 

Brad, nu a făcut niciun efort pentru a reme
dia avaria apărută la rețeaua orașului, din cauza 

căreia un întreg cartier a rămas, mai mult de o zi, 
fără apă la robinete.
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f greco-catolic
Sf. pr. m. Lucian din Antiohia; 
|Cuv. Tereza de AvilaJ.

f romano-catolic
Sf. Tereza din Avila, fc. înv. **

Baclava

Ingrediente:
250-300 g foi de plăcintă, 150 g mar- 
garină, 250 g miez de nucă, 1 linguriță 
scorțișoară, 200 g zahăr, 120 g miere, 
150 ml apă, 1 linguriță esență de vani
lie.

Mod de preparare:
Dacă aveți foi congelate scoteți-le 

cu cel puțin două ore înainte de a vă 
apuca de lucru. Foile se împart în 3 
părți egale. Nucile se macină în mașina 
de biscuiți, după care se amestecă cu 
scoțisoara. Nucile se împart în 2 părți 
egale.

Se încălzește margarină. Se ia o 
foaie, se pune în tavă și se unge, se 
pune următoarea foaie, se unge și tot 
așa până se termină prima treime de 
foi. Peste foi se pune jumătate din nu
cile măcinate. Păstrați pentru suprafața 
foi întregi.

Se așează peste nuci foile (a doua 
treime) repetând operația făcută cu 
prima treime. Se presară a doua jumă
tate de nuci măcinate. Se acoperă cu 
ultima treime foile unse.

Se acopera ca să nu se usuce și se 
dă la frigider 30-45 de minute. Se 
aprinde cuptorul la 350°F. Se scoate 
tava din frigider și se trece la portiona
rea baclavalelor. Se taie după prefe
rința: dreptunghiuri, patrate, romburi, 
etc. Se dă la cuptor aproximativ 25 de 
minute până se rumenește frumos.

între timp se face siropul. Se ame- 
testecă apa cu zahărul într-o crăticioara 
la foc mic. După ce au dat în fiert de 
adaugă mierea, lasand compoziția să 
dea din nou în fiert. După ce a început 
din nou să fiarbă se adaugă vanilia, 
eventual rom sau apă de flori. Se 
toama siropul fierbinte peste bacla
vaua abia scoasă din cuptor, eventual,
cu

A A

ajutorul unui mic polonic.
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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

—ț-Sfântul Zilei —
Sfântul Mucenic 

Lucian
Sfântul Lucian preotul era din cetatea Siriei, numită Samosata, 

născut din părinți dreptcredincioși. Rămas orfan de tânăr, a împărțit 
averea săracilor și, slobod de grijile lumești, se nevoia cu trăirea 
duhovnicească și cu cercetarea Sfintelor Scripturi. Cuprinzând astfel, 
cu mintea adâncul învățăturii creștine și dovedindu-se, cu viața lui, plin 
de înțelepciune, tânărul Lucian a fost rânduit preot în Antiohia. Și vrând 
să vadă și pe alții strălucind în dreapta credință și în înțelepciune, a în
temeiat școală, învățând pe tineri, că adunase mulțime de ucenici, el 
fiind învățător al îndoitei înțelepciuni: cea din Scripturi și cea 
duhovnicească. Și era iscusit la scrierea repede și frumoasă și multe 
cărți a scris, cât din această lucrare se hrănea și pe sine și pe cei săraci. 
Și se făcuse mai presus decât tot omul, prin înălțimea faptelor celor 
bune și a nevoinței.

Deci, lăsându-și casa și mergând la Nicomidia pentru 
propovâduirea credinței, și aflând de el Maximian - Galeriu a fost prins 
de ostași, pe vremea prigonirii lui Dioclețian

(286-305). Și rușinându-se a-1 vedea la față, ca nu cumva prin 
puterea cuvântului lui să se defaime, a grăit cu acesta de după perdea, 
și cunoscând nemutarea gândului lui, l-a osândit la închisoare și foame 
îndelungată.. Și, fiind ținut în temniță, Sfântul a făcut dar, Bisericii din 
Nicomidia, o carte scrisă de el, în trei stâlpi, care cuprindea tot Testa
mentul Vechi și Nou, îndreptând greșelile ce se strecuraseră în Sfânta 
Scriptură, atât din graba copiștilor, cât și din răutatea ereticilor. După 
nouă ani de temniță, în al 311-lea an de la Hristos, a fost adus din nou 
înaintea judecătorului și, cunoscându-se statornicia gândului său în 
dreapta credință, i-au frânt încheiturile mâinilor și picioarelor și l-au 
tinut întins 14 zile pe hârburi ascuțite, lăsându-1 multe zile fără apă și 
mâncare, după care l-au aruncat iarăși în temniță. Iar, sosind praznicul 
dumnezeiescului Botez al Domnului, a dorit Sfântul, cât și creștinii din 
temniță, să se împărtășească cu Sfintele Taine. Prin nebăgarea de seamă 
a străjerilor, s-au putut aduce puțină pâine și vin. Deci, cum Sfântul nu 
se putea ridica și cum nu avea nici masă pentru liturghie, Lucian a zis: 
"Pe pieptul meu să faceți Sfânta Jertfă." Și s-a săvârșit Sfânta Liturghie 
pe pieptul Mucenicului și s-au împărtășit toți creștinii din temniță, bu-

curându-se. Iar în dimineața următoare, a trimis dregătorul pe slujitorii 
săi cu poruncă, dacă Lucian este încă viu, să-1 sugrume. Dar îndată ce 
slujitorii au intrat în temniță, Sfântul a strigat de trei ori, cu glas tare: 
"Sunt creștin!" Și aceasta zicând, și-a dat duhul. Deci, i-au aruncat 
trupul în mare, iar un delfin, din voia lui Dumnezeu, ținându-1 pe spate 
l-a scos din adânc la uscat și frații, cunoscându-1, l-au îngropat cu cin
ste.

HOROSCOl
încearcă să te limitezi la vorbe și 

să nu treci la fapte, pentru că există 
șansa să scoți la suprafață probleme
mai vechi. în altă ordine de idei, astăzi de
un magnetism incredibil, așa cî profită de i 
zie și lasă romantismul să te cuprindă.

Nu amesteca viața personală cu 
cea profesională, pentru că vei genera 
tensiuni. Urmează o perioadă bene
fica relațiilor sentimentale. Vei avea

1
ocazia să îți demonstrezi talentele, dar uit 
conflictele mai vechi și încearcă să faci ț 
cu cei din jur.

începi ziua cu zâmbetul pe buze, fii 
deoarece ai unele planuri. Te vei în- fî 
tâlni azi cu un amic pe care nu l-ai 
mai văzut de multă vreme și veți de
păna amintiri împreună. Spre seară, ai și 
să rezolvi unele probleme familiale pe cai 
amâni de ceva vreme.

Dacă un prieten îți va cere ajuto
rul într-o afacere, nu-l refuza, deoa
rece vei avea numai de câștigat. Deși 
e o zi destul de agitată, spre seară vei peri 
clipe liniștite alături de familie.

Pe plan sentimental ai nevoie de 4 
stabilitate și seriozitate. Ești senzual fi 
și plin de farmec. Cei singuri au șanse > 
să dea peste acea pasăre rară pe care 
o caută. La locul de muncă dai dovadă de 
litate și diplomație.

15 octombrie
de-a lungul timpului

1451: La Reuseni, Bogdan al II-lea, domn al 
Moldovei, este ucis de către Petru Aron

1815: Napoleon I al Franței își începe exilul în insula 
Sfânta Elena din Oceanul Atlantic.

1922: La Alba Iulia a avut loc încoronarea lui Ferdi
nand Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollem-Sigmarin- 
gen ca rege al tuturor românilor - Ferdinand 1 (1914-1927). 
(15-17)

1992: Uniunea Generală a Industriașilor din România 
(UGIR) își reia activitatea; președinte: George Constantin 
Păunescu.

2001: A apărut, la București, primul număr al cotidi
anului "Realitatea românească"

2003: Prima misiune chineză în spațiu, Shenzhou 5; 
China a trimis o capsulă spațială având la bord un astronaut 
- Yang Liwei

Bancurile zilei
© © ©
Ștrul stă în colț la Ma- 

gheru. Trece Ițic și-l în
treabă:

- Ce faci aici, Ștrul?
- Aștept să vină america

nii...
- Ești nebun? în '44 tot 

aici stăteai și ziceai că aș
tepți să vină rușii...

- Ei și ce, n-au venit?

© © ©

De ce sînt dolarii verzi? 
Pentru că evreii îi culeg în
ainte de a fi copți...

© © ©
Ce rezultă dacă încru

cișezi uri evreu cu un țigan? 
Un lanț de magazine

glasul
• J Hunedoarei

UR13L.I

S-au născut:
1825: Maria a Prusiei, soția regelui Maximilian al II- 

lea al Bavariei (d. 1889)
1844: Friedrich Nietzsche, filosof german (d. 1900)
1893: Regele Carol al II-lea, rege al României 1930- 

1939 (d. 1953)
1905: Charles Percy Snow, scriitor britanic (d. 1980)
1919: Sândor Asztalos (cel tânăr), scriitor, poet, muz

icolog și critic muzical maghiar (d. 1970)
1920: Mario Puzo, regizor și scriitor american (d. 

1999)
1923: Italo Calvino, scriitor italian (d. 1985)
1925: Magda Âdâm, scriitoare, istoric și filolog 

maghiară
1958: Costică Canacheu, politician român
Comemorări:
1451: Bogdan al II-lea, domn al Moldovei
1917: Mata Hari, dansatoare olandeză și spioană (n. 

1876)
1946: Hermann Goring, politician german (n. 1893)
1993: Irina Răchițeanu-Sirianu, actriță româncă de 

teatru și film (n. 1920)
1998: Leopoldina Bălănuță, actriță româncă de teatru 

și film (n. 1934)

Consecințele sunt mai drastice 
decât plăcerea de scurtă durată. Pri- 
mești bani dintr-o sursă necunoscută. Jh 
Reușita ta profesională poate să de
pindă în mare măsură și de suportul priet 
lor.

Te ocupi împreună cu partenerul 
de viață de niște proiecte avantajoase, u < 
se poate chiar să lucrați împreună. J 
Găsești alături de acesta soluții inge
nioase la problemele de muncă.

S-ar putea să întâlnești o per
soană interesantă, care să reușească 
să-și sucească mințile. Este bine to
tuși să vezi ce afinități aveți, pentru
ca urmările ar putea fi deosebit de plăcuți

Devine inevitabilă economisi
rea, pentru a preîntâmpina situațiile 
dificile în familie. Compania nativi- 1
lor Fecioară, Scorpion și Pești îți 
face bine. Aceștia reușesc să te înțeleagă 
eforturi și chiar simpatizează cu tine.

goale...
© © ©

Trei evrei au magazinele 
alăturate. Primul are un afiș 
foarte mare pe care scrie: 
"Aici găsiți produsele de 
cea mai bună calitate!".

Al doilea are un afiș, la 
fel de mare: "Aici cumpă
rați la cele mai mici pre

țuri!".
Al treilea are, bineînțe

les, și el un afiș foarte mare: 
"Pe aici este intrarea!".

© © ©
De ce au evreii nasul 

mare? Pentru că aerul e pe 
gratis.

© © ©

Ești profund afectat de o situație 
disperată a unui prieten, pentru care 
nu poți face nimic concret. Chiar și 
așa, faptul că ești lângă el contează 
mai mult decât îți imaginezi.

Te rezumi la a vorbi cât se poate 
de puțin cu persoanele din jur. Ți se A 
pun tot felul de întrebări și acest lucru 
te deranjează mai mult decât lași să se va

Te informezi asupra unei stări de — 
lucruri. Primești o veste de la unul & 
dintre colaboratori, care aduce cu " 
sine mari schimbări din punct de vederi 
nanciar.
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Peste 200 de funcționari publici au ieșit în stradă
Din cauza protestului, hunedorenii care au 
avut drum pe la vreuna din instituțiile care 
au protestat ieri, au fost nevoiți să își pro

grameze „ vizita ’’pentru o altă zi
Peste 200 de funcționari pu- 
lici din județul Hunedoara au 
irotestat, ieri, în fața Direcției 
îenerale a Finanțelor Publice 

(DGFP) din Deva.
în semn de solidaritate cu co- 
egii de la Ministerul Finanțe
lor Publice (MFP), angajații 
hunedoreni ai DGFP au de
clanșat un protest spontan, 

încă de miercuri. Ieri, li s-au 
'lăturat și colegi de la Agenția 
Județeană pentru Ocuparea 
•orței de Muncă (AJOFM), de 

la Primăria Municipiului 
'eva, Consiliul Județean, de la 
Jasa de Asigurări de Sănătate 
CAS), de la Casa de Pensii, de 
la Garda de Mediu și Garda 

Financiară.

Protestul spontan, declanșat ieri, a 
;os în stradă peste 200 de funcționari 
rblici. La primele orele ale dimineții, 
i fața sediului protestau aproximativ 
30 de angajați ai DGFP. Solidari, 
rlegii lor de la Primăria Municipiului 
«va li s-au alăturat. „Până la ora 13.00 
file primăriei vor fi închise. Am venit 
i semn de solidaritate prentru colegii 
jștri”, a declarat directorul economic 
Primăriei Deva, Viorica Nicula. Au 

mit la protest și funcționari din alte 
■așe precum, Orăștie, Călan, Simeria 
u Hațeg. Protestatarii au ieșit în 
radă în semn de solidaritate pentru 
>legii lor de la București, deoarece, la 
vel local nu există alte doleanțe, ale 
incționarilor, decât cele de a primi în 
mtinuare banii care li se cuvin.

Vor înapoi 
stimulentele

Funcționarii au recurs la acest gest 
te pentru că, de mai bine de două luni 
t li s-au mai acordat banii pentru stim

ulente, stimulente care erau acordate 
din anul 1997. „Există o incompatibili
tate de care suferă toți funcționarii pub
lici. Ei nu pot să aibă mai multe joburi, 
tocmai de aceea, oamenii au nevoie de 
acești bani. Banii pentru stimulente 
provin din executări silite sau din 
amenzi, iar funcționarii au dreptul la 
aproximativ 15 la sută din aceste veni
turi. Ei alte sporuri nu mai primesc, 
decât cele de vechime”, a declarat pre
fectul județului Hunedoara, Attila 
Dezsi.

Nu vor fi pontați 
pentru ziua de ieri

Potrivit reprezentanților Prefec
turii Hunedoara, protestul nu a fost 
făcut tocmai în legalitate. „Persoanele 
care au protestat astăzi (ieri - n.r.) nu 
vor fi pontate, deoarece figurează ca 
fiind absenți. Atât timp cât acest protest 
va continua, noi nu putem face nimic în 
ceea ce privește salariile bugetarilor. 
Nu depinde de DGFP Hunedoara, 
deoarece banii pleacă de la București. 
Toată activitatea fiscală este blocată”, a 
susținut directorul DGFP Hunedoara, 
Lucian Heiuș. Membrii sindicatelor din 
finanțe ar fi trebuit, ca lunea viitoare să 
fie convocați la București, la o ședință, 
pentru a declanșa grevă generală. „Se 
pare că oamenii nu au mai suportat 
această decizie a Ministerului și au 
ajuns la capătul răbdării, înainte ca 
această întâlnire să aibă loc. Am primit 
promisiuni săptămâna trecută, cum că 
problema-aceasta va fi soluționată, ur
mând ca, după câteva zile lucrurile să 
ia o altă întorsătură”, a spus liderul de 
sindicat al DGFP, Gabriela Ciorba.

„Ministerul ține 
blocați din motive 
necunoscute”

înConform directorului DGFP, 
cont există aceștia bani alocați pentru

stimulente, mai exact sunt aproximativ 
50 de miliarde de lei, însă Ministerul îi 
ține blocați din motive necunoscute, 
încă. Banii sunt special destinați pentru 
stimulente.

Din âceste fonduri, pe lângă cele 
pe care le alocă statul, sunt plătite fac
turile de întreținere ale instituției, iar o 
parte sunt pentru angajați.

„De 20 de ani s-a mimat această 
reformă. Ar fi trebuit să avem un act 
normativ coerent. Din păcate, până 
acum s-a vorbit foarte mult și nu s-a 
făcut nimic”, a conchis Dezsi. Oamenii 
sunt nemulțumiți, deoarece salariile pe 
care aceștia le iau, nu mai sunt așa mari. 
Salariul mediu al angajaților din cadrul 
DGFP este de 600 de lei, iar stimulen
tele erau între unu și trei salarii. „Acum 
că ni s-a tăiat și 25 la sută din salariu, 
sporuri nu mai avem,vor să ne ia și 
stimulentele. Nu mai avem bani să ne 
plătim ratele la bănci sau întreținerea. 
Nu mai suportăm ce se întâmplă în 
acest sistem”, a declarat un protestatar. 
Funcționarii publici au spus că vor sta 
în stradă până când lucrurile se vor re
zolva.

Petronela Tămaș

Românul - din ce în ce mai stresat
sau cu mai puțin chef de muncă?

Deseori românul tinde să con
funde responsabilitătea cu stresul. 
Probabil e una din caracteristicile 
locuitorilor ce-și duc veacul pe 
plaiurile carpato-danubiano-pontice, 
care au mereu înclinația de a cataloga 
o minimă cerință, concret specificată 
în fișa postului, ca fiind o sarcina 
stresantă. Și astfel auzim fie la 
„radio-șanțul” din fața blocului, la 
taraba comerciantului din piața de 
legume și chiar în media națională 
sau locală, cum zeci de voci se tân- 
guie la unison din cauza stresului zil
nic, cauzat de nimic altceva decât de 
muncă. „Factorul de stres”, un ter
men aproape inexistent în urma cu 
jumătate de secol, a devenit acum 
principalul subiect de discuții 
dimineața la cafea, seara la bere, în 
articolele de sănătate din revistele na
turiste sau chiar tratate de medicină. 
Auzim mereu „Eliminați stresul din 
viața de zi cu zi” sau „Evitați situațile 
stresante”, nici o problemă, sfaturile 
fiind demne de urmat până în mo
mentul în care românul pune pe 
seama factorului de stres orice 
indispoziție cauzată de fapt de lipsa 
chefului de muncă.

Și-atunci în stilul propriu, 
mioritic, românul în loc să 
mulțumească celor sfinte că l-au pro
copsit, cu un mai bun sau mai puțin 
bun loc de muncă, propovăduiește 
printre apropiați, ca Isaia în pustiu, 
cât de tare îl copleșesc sarcinile zil
nice de la serviciu, veșnic 
nemulțumit ba de șeful care-i cere 
performanțe, ba de salariul prea mic. 
Toate astea fără să acorde un minim 
de interes atribuțiilor de la locul de

editorial

de Irina Năstase

muncă. Astfel, cei afectați de tăierile 
salariale urmare a măsurilor de aus
teritate, strigă din toți rărunchii că li 
s-a micșorat leafa, însă nici prin cap 
nu le trece să evalueze obiectiv 
eficiența muncii lor. Cei ce s-au îngh
esuit la ghișeele băncilor ce acordau 
credit cu buletinul, sunt acum stresați 
că n-au cu ce-și achita ratele. 
Dascălii, bugetari afectați de criză la 
rândul lor, nu-și mai pot plimba zilnic 
catalogul pe coridoarele unităților 
școlare, și asta după ce majoritatea 
abia au obținut note de promovare la 
examenele de titularizare. Românul 
s-a născut nemulțumit! Nemulțumit 
pentru că afară plouă. Iar dacă nu 
sunt suficiente precipitații, tot 
românul plânge că e secetă. Când e 
frig nu-i bine, că factura la încălzire 
este prea mare, însă temperaturile din 
timpul verii trimit oamenii în spitale 
zilnic, spre nemulțumirea tuturor 
românilor. Până mai ieri, strigam că 
suntem militanții luptei anti-corupție, 
însă plângem că l-au arestat pe Dan 
Diaconescu, suspectat de șantaj. Sun
tem nemulțumiți că nu avem slujbe, 
însă atunci când ni se oferă, uităm de 
importanța unei remunerații lunare, și 
facem lucrurile de mântuială, 
binențeles din cauza stresului de la 
servicL Stresul ține secțiile de Psihi
atrie funcționale la capacitate 
maximă, iar anti-depresivele în top
urile celor mai bine vândute medica
mente, fapt care ar putea fi evitat 
dacă am înceta să ne mai plângem 
zilnic pentru că avem responsabilități 
și angajamente pe care trebuie să le 
onorăm.

y
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Sute de cazuri de viroze yf țuteuinonii, în iudei
hi perioada 4-10 octombrie, peste 650 de hunedoreni au suferit infecții ale căilor respira
torii, din care pate 80 an avut nevoie de spitalizare. Sici pneumoniile nu i-au ocolit pe 
locuitorii județului. Astfel, in aceeași perioadă au fost înregistrate aproximativ 350 de 
astfel de cazuri, dintre care aproximativ 100 au necesitat internare. IM. T.)

Prinși 
la furat de alcool

A înscenat furtul a 26 de oi, pentru a nu fi certat de șef
Două persoane din Râmnicu 

Vâlcea au fost prinse de agenții de 
pază ai unui supermarket din Deva 
în timp ce încercau să fure, de pe 
un raft, două sticle cu băuturi al
coolice. Cosmin T., de 23 de ani, 
și Maria T., de 37 de ani, au încer
cat să părăsească magazinul fără a 
achita contravaloarea băuturilor 
alcoolice.

Prejudiciul, în valoare de 165 
lei, a fost recuperat și restituit 
părții vătămate.

în cauză, polițiștii au în
tocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt cali
ficat.

Spectacol 
pentru copiii 
cu Sindromul Down 
și autism
Elevii din cadrul Palatului 

Copiilor din Deva, în urma unui 
parteneriat încheiat în anul 2008, 
organizează activități cultural- 
sportive, pentru copiii și. tinerii 
care suferă de Sindromul Down și 
autism. Sub egida Fundației Spe
cial Olympics București și a 
Asociației Umanitare Ioana, vor 
avea loc la Cabana „Doruleț” din 
Retezat, jocurile „Special 
Olympics”, ediția de toamnă 
2010. Această activitate se va 
desfășura începând de astăzi și se 
va încheia duminică, 17 oc
tombrie. Astăzi, la ora 10.30, va fi 
deschiderea oficială a jocurilor 
olimpice .și se vor desfășura 
diferite competiții. Sâmbătă, copiii 
de la Palat vor oferi celor prezenți 
la acest eveniment un spectacol, 
iar spre după-masă va fi festivi
tatea de premiere a micuților.

Prinși în timp 
ce furau oglinzi 
retrovizoare 
și ștergătoare 
de parbrize
Doi tineri din Vulcan au fost 

prinși în flagrant de oamenii legii 
în timp ce furau oglinzi retrovi-
zoare și ștergătoare de parbriz de 
la autoturismele parcate pe strada 
Nicolae Titulescu, din municipiul 
Vulcan. Cei doi tineri, Alexandru 
D., de 18 ani, și Sergiu S., de ’9 
ani, sunt cercetați în libertate pen
tru comiterea infracțiunii de furt 
calificat, iar prejudiciul, în valoare 
de 100 lei, a fost recuperat în to
talitate.

(M.T.)

Societate comerciala vinde lemn de foc, 
preț ISO lei, mc, închiriază buldozer. 
Informații la tel. 074S 303 374.

materialul lemnos a fost confiscat, fiind în cauză, s-a întocmit dosar de
lăsat în custodia reprezentanților cercetare penală sub aspectul comiterii 
Ocolului Silvic Simeria. infracțiunii de furt.

Un cioban din Luncoiu de Jos a fost amendat pentru alarmarea falsă a polițiștilor
Un cioban din localitatea Lun

coiu de Jos s-a ales cu 
amendă, după ce a alertat poli
țiștii spunând că i-au fost fu

rate 27 de oi.

Poliția Municipiului Brad a fost 
sesizată prin Serviciul Apeluri de

Minori cercetați pentru mai multe furturi calificate
Patru minori, cu vârste cu

prinse între 14 și 16 ani, din 
Orăștie, au fost prinși de poli
țiști după ce, timp de aproxi

mativ patru luni, au comis mai 
multe furturi, pe raza munici

piului Orăștie.

Polițiștii au stabilit că minorii au 
comis, în perioada 15 iunie -10 oc
tombrie, nouă infracțiuni de furt. Micii 
infractori acționau atât pe timp de zi, 
cât și noaptea. Aceștia profitau de 
neatenția vânzătorilor și furau 
îmbrăcăminte și încălțăminte sport de 
pe tarabele din piața din Orăștie. De 
asemenea, au mai furat biciclete, tele
foane, aparatură audio etc., din autotur
isme și chiar trei autoturisme, pe care 
le-au abandonat pe raza localităților Pui

Material lemnos, confiscat de polițiști
Polițiștii din cadrul Postului de 

Poliție Hărău, timp ce efectuau 
activități de control pe DJ-107A, au 
oprit în trafic un tractor care transporta 
20 de bucăți de gorun de aproximativ 4 
metri lungime, în valoare de aproxima
tiv 2.000 de lei.

întrucât conducătorul auto nu a 
putut prezenta aviz de însoțire a mărfii, 

Urgență 112 de către proprietarul fer
mei, un bărbat în vârstă de 43 de ani, 
din Brad, cu privire la faptul că autori 
necunoscuți i-au furat, din ferma situată 
pe raza localității Luncoiul de Jos, 25 
de miei, o oaie și un berbec, prejudiciu 
total cauzat fiind în valoare de 7.000 
lei.

Mihaela Tăma

și Orăștie, la o zi după comiterea furtu
lui, după ce le-au condus și au rămas 
fără combustibil. Minorii sunt cercetați 
în libertate, iar din prejudiciul de aprox

Polițiștii
au recuperat oile

în urma cercetărilor efectuate, 
polițiștii au stabilit că, în cauză, nu este 
vorba de săvârșirea vreunei infracțiuni, 
ci de o înscenare a lui Dorin A., de 28 
de ani, din Crișcior, cioban angajat la 

imativ 40.000 de lei, polițiștii au reușit 
să recupereze aproximativ 80 la sută.

Cercetările sunt continuate de 
polițiștii Biroului de Investigații Crim

societatea a cărui administrator a se 
sizat Poliția cu privire la presupusul fu: 
al celor 27 de ovine.

Polițiștii au recuperat integral ș 
așa-zisul prejudiciu, animalele fiin 
găsite pe raza comunei Luncoiu de Jo«

200 de lei amendă 
pentru cioban

Fiind audiat, ciobanul a recunos 
cut în fața polițiștilor faptul că, aflându 
se în stare de ebrietate, a uitat deschis 
ușa staulului, iar în momentul în care 
constat că lipsa oilor, pentru a nu fi cei 
tat de administratorul'societății, a însce 
nat furtul.

Ciobanul a fost sancționt 
contravențional conform Legii 61/199 
cu suma de 200 lei, pentru alarmare 
falsă a polițiștilor.

inale Orăștie în vederea stabilirii în 
tregii activități infracționale, minor: 
fiind suspectați și de comiterea alte 
infracțiuni. (M.T.)

Spectacol pentru copiii cu 
Sindromul Down și autism

Elevii din cadrul Palatului 
Copiilor din Deva, în urma unui 
parteneriat încheiat în anul 2008, 
organizează activități cultural- 
isportive, pentru Bopi ii și tinerii care 
suferă de Sifcuromul Down și 
autism. Sub egida Fundației Spe
cial Olympics București și a 
Asocia^j Umanitare Ioana, vor 
avea li^JCabana „Doruleț” din 
Retezat, . jocurile „Special 
Olympics”, ediția de toamnă 2010. 
Această activitate^ «o,desfășura 
începând de astăzr șRe va încheia 
durfiinică. 17 octombrie. Astăz^fe 
ora 10.30, va fi deschiderea 
oficială a jocurilor olimpice și se 
vor desfășura diferite competiții. 
Sâmbătă, copiii de h Palat vof

'.■ri _e:or nrstxcți h acest c* 
ment un spfttlastol, iar spre după - 
masă va fi festivitatea de premiere 
a micuților.



Arădenii plătesc, anul acesta, căldura de iarna trecută
ocuitorii municipiului Brad 
or tremura și iarna aceasta 
n cauza incapacității prima- 
ului Florin Cazacu de a re
zolva problema încălzirii 

cuințelor. Societatea comer- 
ală Acvacalor, furnizorul de 
agent termic în municipiul 
'rad, a ajuns în incapacitate 
? plată din cauza neachitării 
itoriilor pentru păcură către 
ectrocentrale Deva. Datoriile 
cvacalor, firmă subordonată 
"onsiliului local Brad, se ri

dică la 455.000 de lei.

Pentru a-și asigura materia primă 
vederea furnizarea agentului termic 
Municipiul Brad, Acvacalor a împru

mutat, în 3 decembrie anul trecut, 300 
de tone de păcură de la Elctrocentrale 
Deva. La scurt timp, Acvacalor a mai 
solicitat suplimentarea cantității de 
păcură cu încă 25 de tone, datoria 
societății subordonate Consiliului 
Local Brad către Termocentrale Mintia, 
atingând 455.000 de lei. în același timp, 
pentru obținerea împrumutului, Ac
vacalor a garantat cu un bilet la ordin, 
a cărui dată scadentă a fost stabilită, 
prin contract, ca fiind 30 iunie 2010. La 
acea dată, Acvacalor aflat în imposibil
itate de plată, a solicitat prelungirea ter
menului de restituirea a datoriei până la 
30 septembrie. La data scadentă 
stabilită ulterior, Electrocentrale Deva 
a socilitat plata biletului la ordin de 
către Acvacalor, însă în conturile ban
care ale societății subordonate Consili
ului Local Brad, nu exista suma 
necesară. Din datoria de 455.000 lei, 
care reprezenta contravaloarea cantității 

de păcură împrumutată de Acvacalor, 
Electrocentrale Mintia a recuperat doar 
32.620 de lei. Pentru recuperarea 
integrală a datoriei Electrocentrale 
Deva va acționa în instanță, Acvacalor 
Brad. în aceste condiții, iama care 
urmează se anunță extrem de grea pen
tru brădeni. Acvacalor nu dispunde de 
stocuri de păcură, iar Primăria nu are 
soluții de împrumut în condițiile în care 
în timpul verii nu a reușit să-și 
plătească datoriile de iama trecută. Pre
fectura județului Hunedoara i-a solici
tat, în urmă cu câteva luni, primarului 
Florin Cazacu un studiu referitor la 
situația încălzirii centrale din municip
iul Brad dar până în prezent edilul din 
Brad nu a prezentat un document din 
care să reiasă necesarul de fonduri pen
tru ca brădenii să poată trece cu bine și 
peste iama care urmează.

Irina Năstase

[unedorenii nu se înghesuie să-și facă 
sigurarea obligatorie pentru locuințe

Cărți la preț redus, 
la Biblioteca 
„Ovid Densușianu”

După trei luni de la intrarea în 
oare a legii care obligă toți propri
ii de locuințe și asigure imobilele, 
edorenii nu se prea înghesuie să-și 
jure casa. Asigurătorii hunedoreni 
contabilizat până acum câteva zeci, 
mai rar peste o sută de asigurări 

igatorii ale locuințelor.

Asigurarea locuinței 
nu este prioritară pen
tru hunedoreni

Legea privind asigurarea obligato- 
a locuinței a intrat în vigoare la 15 
e. De la acea dată, în termen de șase 
, proprietarii sunt obligați să-și asig- 

locuințele. Cei care nu se 
formează până la expirarea ter
țului, riscă să fie amendați cu sume 
rinse între 100 și 500 de lei. Astfel, 
edorenii care se vor prezenta la 
jeele primăriilor la începutul anului 
or pentru a-și plăti impozitele, s-ar 
ta să constate că trebuie să mai 
ească și o amendă. De asemenea, ei 
fi obligați să-și asigure locuința. Cu 
e acestea, asigurătorii au încheiat 
ă acum doar câteva zeci de polițe 
are. „Am încheiat foarte puține 

asigurări obligatorii pentru locuințe, 
doar câteva zeci. Oamenii găsesc tot 
felul motivații ca să nu-și asigure casa. 
Noi îi sfătuim să încheie, alături de 
asigurările facultative și pe cele oblig
atorii, pentru că acestea nu sunt 
scumpe. Altfel, la începutul anului vi
itor riscă să primească amenzi de la 
primărie”, afirmă un director de la 
Carpatica Asigurări, filiala Deva. „Până 
în prezent am încheiat peste o sută de 
asigurări obligatorii. în general au venit 
cei care sunt clienții noștri vechi și la 
reînnoirea asigurării facultative au so
licitat și încheierea asigurării obliga
torii. Legea a venit târziu, iar oamenii 
nu știu încă despre ce este vorba. Ne 
așteptăm ca numărul solicitărilor să 
crească la începutul anului viitor, odată 
cu apropierea de termenul limită până 
la care cei care nu au asigurare vor fi 
sancționați”, spune și loan Aldeș, direc
tor adjunct la ARDAF Deva.

Polițe de 20 euro, des
păgubiri de 20.000 
euro

Proprietarii care dețin o poliță 
facultativă sunt obligați să încheie asig

urarea obligatorie a locuinței după ex
pirarea perioadei de valabilitate a aces
teia, dacă aceasta are loc după 15 
ianuarie 2011. Prețul unei polițe oblig
atorii este de 10 euro pentru locuințele 
de tip B - construcție cu pereți exteriori 
din cărămidă nearsă sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament ter
mic, respectiv 20 de euro pentru casele 
de tip A - cu structură de rezistență din 
beton armat, metal sau lemn. Polița are 
o valabilitate de un an, iar suma 
asigurată, pe care proprietarul o poate 
primi în cazul producerii unor daune, 
este de 10.000 de euro, respectiv 
20.000 de euro. Despăgubirea se acordă 
doar pentru pagubele produse de 
calamitățile naturale, dar numai pentru 
trei tipuri de dezastre: cutremure, 
inundații și alunecări de teren. Pentru 
asigurarea unei valori mai mari, 
asigurătorii recomandă încheierea unei 
polițe facultative, care, pe lângă riscul 
producerilor unor dezastre naturale, 
acoperă și alte riscuri - explozie, in
cendiu, furt, inundații produse de sparg
erea unei conducte și altele.

Cătălin Rișcuța

Biblioteca Județeană „Ovid 
Densusianu” Hunedoara-Deva 
continuă prezentarea celor mai 
prestigioase edituri din țară care 
sunt prezente cu stand de cărți în 
incinta Bibliotecii. Editura 
Didactică și Pedagogică din 
București organizează, în pe
rioada 14 octombrie - 14 noiem
brie 2010, un bogat stand cu 

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

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

Societate comercială 
angajează

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

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

vânzare la Secția de Artă a Bib
liotecii. Standul de carte, la care 
se vor face reduceri substanțiale 
de preț, va pune la dispoziția citi
torilor ultimele noutăți ale Editurii 
grupate în colecții și serii din cele 
peste 33.000 de titluri, în peste un 
miliard de exemplare, din variate 
domenii.
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Angelina Jolie nu mai are 
voie să filmeze în Bosnia

Oana Sârbu lasă scena
pentru meseria de mamă

Autoritățile bosniace au anu
lat, miercuri, autorizația de fil
mare pentru un lungmetraj regizat 
de Angelina Jolie, o poveste de 
dragoste din timpul războiului din 
Bosnia, în urma protestelor unei 
asociații de femei care au fost vi
olate în timpul acestui conflict.

Potrivit presei locale, filmul 
prezintă povestea de dragoste din
tre o musulmană violată și ataca
torul său, un sârb.

Potrivit publicației Variety, 
filmul prezintă o simplă poveste 
de dragoste dintre un sârb și o 
bosniacă, la începutul războiului 
și influența conflictului asupra 
relației lor.

O actriță din Bosnia, Zana 
Marjanovic, angajată pentru a 
juca rolul principal, a declarat că 
este vorba de o "poveste de 
dragoste care are loc în timpul
_____________________________

războiului din Bosnia" și "nu 
promovează opinii politice".

Actrița americană a început 
deja filmările, în calitate de regi
zoare, în Ungaria și aștepta să 
continue lucrul, în noiembrie, în 
Bosnia.

Angelina Jolie, în vârstă de 
35 de ani, este totodată 
producătoarea și scenarista aces
tui film cu care debutează ca regi
zor.

Actrița a anunțat că va regiza 
și va juca într-un film a cărui 
acțiune se petrece în timpul 
războiului din Bosnia (1992 - 
1995), într-o declarație dată 
publicității, în luna august, de 
înaltul Comisariat pentru 
Refugiați din cadrul ONU 
(ICNUR), organizație pentru care 
Jolie este ambasadoare a 
bunăvoinței.

___________ )
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După ce a devenit mamă, Oana 
Sârbu nu mai consideră cariera o prior
itate.

Oana Sârbu se declară "cea mai 
fericită femeie din lume". După mai 
mult de un an de când l-a adoptat pe fiul 
ei, Alex Stelian, iubita lui Robert 
Turcescu practică împlinită "meseria de 
mamă".

“Alex a început deja să rupă 
câteva cuvinte, înțelege tot ce vorbesc 
cu el și este foarte cuminte. Este cea 
mai mare împlinire", a declarat Oana, 
pentru Click!

Cântăreața a negat zvonurile 
legate de unele probleme în viața 
personală, argumentând că ea și Robert 
Turcescu evită evenimentele mondene.

"Nu m-am despărțit de Robert. 
Suntem împreună, ne merge bine. Nu 
ne ferim de lume, dar nu ieșim la 
mondenități. Am ieșit împreună la spec
tacole, la film", a spus Oana.

George Clooney a fost scuipat în Sudan
George Clooney a fost 

Africa pe 10 octombrie, în călit 
de mesager al păcii și ambasac 
al bunăvoinței, încercând s 
convingă pe sudanezi să rezol 
conflictul intern.

în timpul vizitei sale 
Sudan, starul hollywoodian a f 
scuipat de o localnică. Geoi 
Clooney spune că a fost binei 
vântat de bătrâna care l-a scui] 
în Sudan

“Am fost binecuvântat! 
meia care m-a scuipat este bun 
unui prieten de-al nostru 
locuiește într-o cocioabă, și așa 
face la ei. Mi-a scuipat în palm< 
apoi m-a tras și m-a scuipat și 
cap. Nu am mai fost niciod 
binecuvântat în felul acesta, da 
bine să fii binecunvatat. M- 
simțit bine”, a declarat Geoi 
Clooney în cadrul “The Toc 
Show”, scrie stl.ro.

. fd vK



I lore! Ștefan, președintele ( emisiei de buget, finan(e și 
banei din C amera DepntațUor, invită Clienfii băncilor să tri
mită amendamente la Ol 6 50, și chiar le pane la dispoziție 
mijloacele logistice ale C omisiei.
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Noi si lumea 7
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I inert, 15 octombrie 2010

roți cei 33 de mineri și șase salvatori au fost scoși
lin mina San Jose

Toți cei 33 de mineri blocați 69 de 
: în mina San Jose au fost aduși teferi 
.uprafață, ultimul fiind Luis Urzua, 
jrcuri la ora 21.55 (joi, 3.55, ora 
mâniei), urmat de salvatorii coborâți 

subteran pentru a ajuta la 
ifășurarea operațiunii, care astfel a 
t sfârșit, anunță MEDIAFAX.

Luis Urzua a fost scos din sub- 
in sub aplauzele și strigătele de bu- 
ie ale salvatorilor aflați la suprafață, 
imp ce putea fi auzită o sirenă mar- 
id reușita operațiunii istorice de sal- 
e a celor 33 de mineri.

Urzua a fost ultimul miner care a 
it din nacela metalică ridicată printr- 
iuț adânc de 622 de metri, o ascen- 
rie fără probleme ca și pentru ceilalți

32 de mineri.
împreună cu Sebastian Pinera, sal

vatorii și autoritățile prezente, ultimul 
miner salvat a intonat imnul național 
chilian.

După acesta, toți cei șase salvatori 
coborâți în mină pentru a ajuta la 
desfășurarea operațiunii au fost scoși cu 
bine la suprafață, ultimul ajungând joi 
la 0.30 (6.30, ora României).

Manuel Gonzalez, care a fost 
primul salvator coborât în mină marți 
seara, la începutul operațiunii, a fost 
ridicat ca și cei 33 de mineri și ceilalți 
cinci colegi ai săi cu nacela metalică, 
lăsând mina goală dar încă luminată de 
reflectoare.

ruvernul canadian încurajează 
omerii să lucreze ca stripped 
dame de companie

Uniunea Europeană sugerează Rusiei 
să cedeze Transnistria

Guvernul conservator din Canada 
rește să-i ajute pe canadienii șomeri 
înceapă cariere de stripperi și dame 
companie, potrivit unui proiect, citat 
Toronto Star, în ediția electronică.

Ottawa dorește să introducă aceste 
iere în baza de date cu locuri de 
încă a Guvernului, la care au acces și 
ivinciile. Acest proiect al Departa- 
mtului de resurse umane (HRDC) al 
ivemului canadian i-a determinat pe 
ii critici să se întrebe cum au devenit 
■usc respectabile aceste cariere și 
m pot permite conservatorii așa 
za". Schimbarea de atitudine a con- 
vatorilor intră în conflict cu 
nulțumirea lor față de hotărârea unei 
rți federale care stabilește că legile 
vind prostituția încalcă prevederile 

constituționale. Guvernul a făcut ime
diat apel împotriva hotărârii, afirmând 
că "prostituția este o problemă care 
dăunează atât indivizilor, cât și 
comunităților".

Proiectul, care nu a fost imple
mentat încă, introduce, între ocupațiile 
care vor fi "acceptate să fie postate pe 
Banca de Joburi", pe cele de "dansator 
exotic, dansator erotic, dansator nud, 
dansator striptease și dansator la masă", 
dar și pe cele "damă de companie, agent 
de linie erotică, agent telefonic pentru 
servicii personale". Multe dintre aceste 
ocupații erau descrise, într-o notă a 
HRDC, în 2003, ca "ofensatoare moral 
pentru majoritatea canadienilor".

Uniunea Europeană a sugerat 
Rusiei să-i cedeze Transnistria, 
promițând să deschidă drumul 
Moldovei "unite" în blocul comunitar, 
în viitorul apropiat, și beneficii eco
nomice Tiraspolului, potrivit MEDI
AFAX.

Potrivit expertului german 
Alexander Rahr, acest lucru va fi dis
cutat în cadrul întâlnirii dintre cance
larul german, Angela Merkel, și 
președinții francez și rus, Nicolas 
Sarkozy și Dmitri Medvedev, care va 
avea loc duminică și luni.

Reprezentantul permanent al UE 
în Republica Moldova, Kalman Miz- 
sei, a declarat recent, la o reuniune a 
Consiliului Permanent al OSCE, că 
Rusia ar trebui să-și încheie 
operațiunea de menținere a păcii în 
Transnistria, iar în formatul existent 
"5+2", UE și SUA, care la momentul 
actual sunt observatori, să devină me
diatori. UE se declară, în ultimul timp, 
un actor activ în aplanarea conflictului 
dintre Chișinău și Tiraspol, fiind mai 
"ofensivă" în acțiunile sale decât 
Rusia, menționează publicația rusă.

Directorul Institutului Europei de 
la Chișinău, Viorel Cibotaru, crede că 
"UE și SUA pot beneficia de statut de 
intermediari numai cu acordul 
Rusiei", iar operațiunile de menținere 
a păcii vor fi transformate din militare 
în civile.

în Transnistria ar putea fi trimise 
și forțele de reacție rapidă ale UE, 
fiind vorba de înlocuirea militarilor

România e paralizată de proteste
Mii de angajați de la administrațiile fi

nanciare, din trezorerii, din casele de pensii, din 
direcțiile de ocupare a forței de muncă și din 
casele de asigurări de sănătate au oprit lucrul, 
ieri, în semn de solidaritate cu angajații de la 
Ministerul Finanțelor, care au protestat pentru 
a doua zi consecutiv.

Joi dimineață au încetat activitatea, pen
tru a doua zi consecutiv, angajați din Finanțe 
din județele Cluj, Iași, Prahova, Buzău, Timiș, 
Constanța, Brașov, Vaslui, Neamț, Galati, Alba, 
Arad, Gorj, Dâmbovița, Argeș, Bihor, Covasna, 
Bistrița-Năsăud, Harghita.

Ministrul Finanțelor, Gheorghe 
Ialomițianu a spus că va continua discuțiile cu 
întreg personalul Ministerului Finanțelor, astfel
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ruși cu o misiune a forțelor de poliție 
de genul celei din Bosnia și al celei 
care ar urma să fie desfășurată în 
Kosovo, a mai spus directorul Institu-

încât să fie luate măsurile cele mai bune, dar că 
negocierile vor fi în limitele legii și că susține 
un sistem de salarizare echitabil pentru angajați, 
reafirmând că stimulentele trebuie acordate 
angajafilor pe criterii de performantă.

Angajații Caselor de asigurări de 
sănătate, inclusiv cei ai CNAS, au oprit și ei lu
crul, la ora 12.00, au ieșit din birouri, rămând 
să protesteze pe holurile instituțiilor, în semn de 
solidaritate cu colegii lor din finanțe, muncă și 
administrație.

Și angajații de la Agenția Națională pen
tru Ocuparea Forței de Muncă și de la Agenția 
Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă 
București au oprit activitatea, joi, de la ora 9.00 
și au ieșit pe holurile instituției, cerând să 

tului de analiză politică și cercetări 
internaționale de la Kiev, Serghei Tol
stov.

primească drepturile salariate care le-au fost sis
tate

Reprezentanții Federației Sindicatelor din 
Poștă și Comunicații au anunțat că membrii 
organizației vor participa la acțiunile organizate 
în solidaritate cu colegii din sectorul bugetar, 
precum și la protestele decise deja de 
confederațiile sindicale naționale.

Câteva zeci de cadre didactice din 
Capitală au protestat la sediul Ministerului 
Educației, în semn de solidaritate cu colegii din 
toate domeniile de activitate, aceștia cerându-i 
ministrului Daniel Funeriu să își dea demisia și 
strigând "Dați-ne banii".

CMYK
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Reprezentanții formulei I an semnat joi un acord ce va permite Rusiei mV organizeze un Mure Premiu 
lângt Murea Vregni, Iu Soci, ittcepănd cu anul 2(H4. informează IP. Ross-ul formulei I. Herule Kc- 
clestonea ajuns joi in Rusia fi, in prezenta prim-ministruliti l'ladimir Putin, a semnat un contract pe 
cinci ani. Iu 2OU2, Rusia a mai fost la un pas de a ohfine organizarea unui Ilare Premiu de formula I, 
dur primarul Moscovei, litri I ajkov nu a ajuns atunci iu un acord cu fc( lestoue-

Lucian Bute a primit un inel 
comemorativ din partea IBF

Pugilistul Lucian Bute, care 
își va apăra, sâmbătă, pentru a 
șasea oară titlul mondial la cate
goria mijlocie, a primit din partea 
IBF un inel comemorativ pentru 
performanțele sale, informează un 
sait canadian.

Potrivit sursei citate, Bute a 
primit inelul, miercuri, la 
conferința de presă dinaintea 
confruntării din week-end, cu 
Jesse Brinkley. „International 
Boxing Federation are o politică 
ce prevede înmânarea unui inel 
campionilor noștri care își apără 
titlul de trei ori. Trebuia să îi 
înmânăm lui Bute inelul la Porto 
Rico, dar îl vom da acum”, a de
clarat supervizorul IBF, Lindsay 
Tucker. Jesse Brinkley a afirmat 
că își dorește și el un inel ca al lui 
Bute. "Vreu să am un astfel de 
inel. De fapt, dacă s-ar putea să se

pună și inelul în joc, vineri, odată 
cu centura, aș fi foarte fericit", a 
explicat el. Potrivit
ruefrontenac.com, inelul comem
orativ este pentru apărarea cu suc
ces de cinci ori a titlului mondial.

Lucian Bute își va apăra pen
tru a șasea oară titlul mondial la 
categoria supermijlocie, versiunea 
IBF, în noaptea de vineri spre 
sâmbătă, la Montreal, într-un 
me împotriva americanului 
Jesse Brinkley. în cadrul galei de 
la Centre Beli, se vor mai lupta și 
Jojo Dan și Alexandru Deaconu, 
meciurile neputând fi urmărite în 
România, deoarece nici o televiz
iune nu a cumpărat drepturile de 
difuzare. Lupta lui Bute va putea 
fi vizionată în 15 țări, de pe cinci 
continente, în țări precum 
Malaysia sau Bulgaria !!

____________________________ y

Vânzarea clubului FC Liverpool
se amână

Un tribunal din statul nord-ameri- 
can Texas a decis, miercuri, să accepte 
amânarea solicitată de proprietarii 
grupării engleze FC Liverpool, George 
Gillett și Tom Hicks, care se opun 
vânzării clubului către societatea 
americană New England Sports Ven
tures (NESV).

Tom Hicks și George Gillett au 
pierdut, miercuri, apelul înaintat la 
înalta Curte din Londra împotriva 
Royal Bank of Scotland (RBS), ceea ce 
însemna că grupul bancar britanic putea 
începe vânzarea clubului către NESV. 
Proprietarii au solicitat o amânare la un 
tribunal din Texas (pentru a aștepta o 
ofertă mai bună), iar acesta le-a acor- 
dat-o. Cei doi consideră 
nesatisfăcătoare oferta de 300 de mil
ioane de lire sterline (340 milioane 
euro) prezentată de NESV. La această 
sumă, în conturile lor ar rămâne 144 
milioane de lire sterline (163 milioane 
de euro). Hicks și Gillett, care au pre
luat clubul englez în anul 2007, au stâr
nit un adevărat val de animozități din

S-au sucit! Andrei Cristea rămâne
suspendat și nu joacă împotriva Stele

Membrii Comisiei de Disciplină, 
care au decis, inițial, să nu-1 suspende 
pe atacantul dinamovist Adrian Cristea 
după cartonașul roșu primit în meciul 
cu Oțelul, au revenit asupra cazului și 
au hotărât, joi, să-l sancționeze pe 
jucător cu o etapă.

Miercuri seară, o sursă din cadrul 
LPF a declarat că membrii Comisiei de 
Disciplină nu l-au sancționat pe Cristea,

partea fanilor „cormoranilor” care și-au 
exprimat în dese rânduri dezaprobarea 
față de managementul defectuos al 
celor doi americani, protestul suporter
ilor englezi fiind unul din cele mai 
sonore din ultima vreme.

astfel că jucătorul avea drept de joc 
pentru Dinamo în derbiul cu Steaua de 
duminică, din etapa Xl-a Ligii I. „în 
urma probelor administrate la dosar, nu 
s-a putut face dovada vinovăției lui An
drei Cristea în finalul meciului cu 
Oțelul. în raportul de arbitraj, centralul 
Cristian Balaj a notat că incidentul din
tre Cristea și Râpă a avut loc într-un 
moment în care el era cu spatele și că

FC Liverpool, una dintre adv 
sarele formației Steaua în Grupa K.i 
Liga Europa, are cel mai slab start 
sezon din ultimii 60 de ani, ocupă 
locul 18 după șase etape scurse în 
mier League.

decizia a fost luată sub rezerva exp 
tizei video a CCA. Dar CCA nu a efi 
tuat până în acest moment expertize 
nici pe caseta video vizionată.. 
Comisie nu s-a putut vedea loviți 
aplicată de Andrei Cristea”, a preci 
sursa citată.

însă, membrii comisiei susțin 
decizia nu a fost definitivă și că au 
luat analizarea cazului joi, când 
hotărât suspendarea fotbalistului 
namovist. Decizia inițială de a-1 ierta 
Cristea, anunțată la posturile TV și 
președintele LPF, Dumitru Dragomi 
fost aspru criticată, atât de oficii 
Stelei, cât și de alți oameni de fotb 
care au considerat-o neregulamenta 
fiind posibil ca reacțiile apărute să-i 
determinat pe membrii comisiei si 
schimbe.

Cristea a fost elimininat de 
teren în minutul 90 al partidei Dinai 
- Oțelul Galați, scor 1-2, din cad 
etapei a X-a a Ligii I. Arbitrul Cristi 
Balaj i-a acodat cartonașul roșu peii 
o lovitură cu cotul în figură asuj 
fundașului Cornel Râpă, dar condi 
erea FC Dinamo a contestat eliminai 
la Comisia de Disciplină.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

ruefrontenac.com
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Cadetele clubului de volei CSS Deva vor juca, duminica, primul meci pe teren 
propriu din acest sezon, fetele antrenate de Violeta Bota vor juca în sala de 
sport a Liceului Teoretic „ Traian ” din Deva, de la ora 12.00, în compania celor 
de la CSS Bega Timișoara.

s u vor să ardă gazul degeaba
iasă singura reprezentantă 
udețului nostru în Liga a 
ua, Mureșul Deva revine 
ăi după cele două deplasări 
nsecutive de la Iași și Plo-
d, pentru jocul de sâmbătă 
Gaz Metan CFR Craiova, 
tenii aflându-se la a treia 
’scălecare” în județul Hu- 
ledoara din acest sezon.

Trupa lui Gică Barbu revine 
cetate, acolo unde încă nu a 
lut' în acest sezon, ultimul 
i fiind tot în compania unei 
pe din Oltenia, Slatina lui 
îeliu Papură care a smuls cu 
epsul un punct acum două
e, „grație” neinspirației lui 
juț care a ratat un penalty în 

ultimele minute de joc. Jucătorul 
Mureșului va absenta însă de la 
această partidă deoarece a primit 
un cartonaș roșu, după fluierul 
de final de la Ploiești, din cauza 
protestelor repetate la adresa 
tușierului care validase golul vic
toriei ploieștene, deși marcatorul 
se aflase în ofsaid. De altfel, 
problemele de efectiv se țin 
„scai” de echipa lui Barbu, 
acesta ■urmând a avea, cel mai 
probabil, doar trei oameni pe 
banca de rezerve, o situație cu 
care echipa se confruntă deja de 
câteva etape.

Lucrurile nu stau prea bine 
nici în tabăra craiovenilor lui 
Jerry Gane, echipa venind după 
eșecul 0-3, de acasă, cu ALRO 

Slatina. Craiovenii se află la cea 
de-a treia vizită în Hunedoara, 
după jocurile „de pomină” cu 
Minerul Lupeni, din etapa a doua 
(4-3) și FC Hunedoara (4-4 după 
120 de minute, 13-12 la penal- 
tyuri), din șaisprezecimile Cupei 
României. De altfel, ultima de
plasare pe stadionul „Cetate” nu 
a fost nici ea de bun augur, pen
tru craiovenii antrenați tot de 
Gane, aceștia pierzând, anul tre
cut, cu 2-0.

Meciul din etapa a opta va fi 
condus de o brigadă ce îl va avea 
la centru pe Marius Constantin 
din Popești Leordeni, ajutat la 
cele două tușe de Florin Potora 
din Aiud și Ionuț Cîmpeanu din 
Cluj-Napoca.

Programul complet 
al etapei a opta:

FCM UTA Arad - ACU Arad
ACSMU Poli Iași - Petrolul 

Ploiești
FC Silvania - FC Bihor Oradea
Unirea Alba Iulia - Dacia

Mioveni
FC Argeș Pitești - Voința Sibiu
ALRO Slatina - Arieșul Turda
Mureșul Deva - Gaz Metan 

CFR Craiova.
*CSM Râmnciu-Vâlcea stă din 

cauza retragerii din campionat a 
Minerului Lupeni

îpă nouă ani, Simeria și Hunedoara 
întâlnesc într-un meci oficial

Cetate Deva întâlnește codașa 
Ligii Naționale de handbal feminin

CFR Simeria și FC Hunedoara se 
iese, astăzi, de la ora 15.00, în 
>yul” județului Hunedoara, capul 
iș al etapei a opta a ligii a treia, 
ele formații vin după remize 
ute etapa trecută și au în gând doar 
ria în această confruntare.
Cei doi tehnicieni se confruntă cu 
le probleme legate de jocul 
al or antrenate de aceștia. Fer- 
ii simerieni nu mai reușesc să 
gă de trei etape și mai mult au 
t gol în toate etapele, cu excepția 
ului joc de acasă, încheiat la egal- 
0-0 în compania „gugulanilor” de 
jtocatania Caransebeș. Sorin 

ea s-a declarat în nenumărate rân- 
îemulțumit de faptul că elevii săi 
ză prea mult și speră că această 
emă să șe rezolve în jocul cu 
nii” de la Hunedoara.
De partea cealaltă, apele au în

să se tulbure odată cu ultima 
, când alb-albaștrii au etalat un joc 
st în fața acelorași cărășeni de la 
catania, partida de sub furnale 
prima din acest sezon în care 

ioronii nu au găsit drumul spre 
ă. De altfel, campionatul pare să 
pă cu adevărat pentru „corbi” doar 
Aim înainte, asta deoarece până 
, echipa lui Șuvagău a întâlnit (cu 
>ția Autocataniei), numai formații

din a doua jumătate a campionatului. 
Ultima dată când cele două echipe s-au 
întâlnit în liga a treia a fost în sezonul 
2001-2002, sezon la capătul căruia, pe 
atunci, Corvinul promova în eșalonul 
secund, iar Simeria termina a 12-a, la 
nu mai puțin de 39 de puncte distanță 
de liderul, Hunedoara.

Jocul de la Simeria va fi arbitrat de 
olteanul Eduard Constantin din 
Craiova, acesta fiind asistat la cele două 
margini de Florin Hanca și Florin Po
tora, ambii din Aiud (Alba).

Claudiu Sav

Fetele de la CSM Cetate Deva vreau 
să facă uitată, cât mai repede, înfrângerea 
de duminica trecută suferită în fața celor 
de la Tomis Constanța și speră să câștige, 
pentru prima dată în acest sezon, un joc 
în fața propriilor suporteri, în meciul de 
duminică cu ultima clasată, Universitatea 
Reșița. Cărășencele sunt ultimele în clasa
ment, după ce au pierdut toate cele cinci 
jocuri disputate de la startul acestui sezon.

Handbalistele lui Alexandru Weber 
trebuie să învingă cu orice preț în meciul 
de duminică, deoarece o nouă înfrângere 
ar înfunda tot mai mult formația deveană 
în subsolul clasamentului. Cetate n-a 
reușit să câștige nici un meci disputat pe 
teren propriu, pierzând, pe rând, jocurile 
cu Știința Baia Mare, Rulmentul Brașov 

Oficial - Minerul Lupeni nu mai există
Minerul Lupeni a fost exclusă, oficial, din Liga a doua de către Comisia de 

Disciplină a FRF, urmând ca toate rezultatele echipei să fie anulate. Ca urmare a acestei 
decizii, fostul președinte al formației lupenene, Mihai Basarab a spus că încă nu se 
poate obișnui cu faptul că echipa nu va mai activa la nici un nivel. „E foarte rău să nu 
mai avem fotbal, dar nu avem ce face trebuie să ne obișnuim și să ducem o viață 
normală de acum înainte”, a spus ex-președintele grupării din Vale.

Mulți dintre jucătorii Minerului au intrat în posesia carnetelor de joc și-au găsit 
deja alte angajamente. Astfel că, Mecea și Neacșu s-au întors înapoi la Craiova, Necatu, 
Robert Cristian și Pascal au ajuns la FC Hunedoara II, în vreme ce Gabi Marin, Dea- 
conescu și fostul căpitan, Câmpeanu vor debuta deja, vineri, la Cisnădie, acolo unde 
se pare că va ajunge în cele din urmă și vârful Lucian Itu.

Claudiu Sav

și Tomis Constanța, astfel că visele pa
tronului echipei, Marian Muntean, de a 
vedea echipa la finele acestui sezon pe un 
loc care să ducă în Europa sunt tot mai 
aproape de a rămâne neîmplinite.

S-au disputat deja două jocuri din 
etapa a șasea, Oltchim Râmnicu-Vâlcea a 
trecut de „U” Jolidon Cluj cu 38-30, iar 
Oțelul Galați a dispus de HC Zalău cu 23- 
22.

Astfel, au mai rămas de disputat: 
Tomis Constanța - HC Roman 
HCM Știința Baia Mare - CSM 

București
SCM Craiova - Dunărea Brăila 
Rulmentul Brașov - HCM Buzău 
CSM Cetate Deva - Universitatea 

Reșița
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Trecutul tumultos al uneia dintre cele mai puternice organizații guvernamen
tale din lume este dezvăluit prin ochii uimi singur om. .fumes If ilson (Matt 
Damon) a înțeles importanța secretelor, a discreției a unei vieți onorabile, 
încă ditt copilărie, când a fost singurul martor al sinuciderii tatălui său. 
(Sâmbăta; Pro Cinema; 22:00; Agenția secretă)
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07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Generația contra (rel.)
10:40 Filmoteca veseliei: Căsătorie

periculoasă (rel.)
11:00 Prințesele lumii
11:15 Ne vedem la TVR!
12:40 M.A.I. aproape de tine
12:55 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (coreean serial, 2007, 
rel. - 40.)

13:50 Desene animate - Povești cu li 
pici pentru cei mici

14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:55 Vinul pe românește
15:00 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:35 Parlamentul României (2008) 
16:30 Curier TV (emisiune informa

tivă, 2010, rel.)
17:00 Meseria brățară de aur
17:30 Vizor monden
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun
19:30 Prințesele lumii (serial docu

mentar, rel. - 17.)19:40
Sport la TVR 1

20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei Meteo la TVR 1 
21:00 O dată-n viață
23:00 Vinul pe românește

07:00 Doctor la zoo
08:10 Sarea în bucate (german come

die, 2009)
09:50 Animal instinct 
10:00 Videoterapia 
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.) 60' la TVR 2 
12:00 Telejurnal la TVR 2 
12:30 Atlas (rel.) la TVR 2 
14:35 împreună în Europa (film edu

cativ) la TVR 2
15:35 între cer și pământ (2008, rel.) 

la TVR 2
16:00 Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel.-6.) 49'la TVR 2 cu 
Elisabeth Lanz, Sven Martinek, 
Michael Lesch, Gunter SchoB 

17:00 Telejurnal la TVR 2 
17:30 Lex et Honor Cu: Grațian Mol

dovan la TVR 2
18:00 Zon@ IT (2007, rel.) la TVR 2 
18:30 Pescar hoinar la TVR 2
19:00 Tânăr, caut carieră Episodul 9

■ la TVR 2
20:10 Copaii vântului (ilalun sța 

niol-portughez-mexican aven
tură, 2000) 92'la TVR 2 cu 
Bud Spencer, Jose Sancho, Ur
sula Murayama, Milton Cortes 

22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
la TVR 2

23:00 Unora le place... (emisiune de 
divertisment) la TVR 2

.uJMMH. — -

( TV/?1 TV*?2
07:00
07:25

07:55
08:25
09:00
09:30
09:40

10:35

11:30
12:00
13:00

14:00
14:20
15:10

16:50
17:00
17:35
18:30

19:40
19:45
20:00
21:10

23:00

Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Semne (reportaj, 2007, rel.) 
Spectacolul lumii
Arca lui Noe (rel.)
Agenda Expo Shanghai 2010
Desene animate - Clubul Dis

ney
Hannah Montana (SUA serial, 

2006- 12.)
Zile și nopți
Vezi România!
Zbor peste inimi (englez serial, 

2008 - 8.)
Telejurnal; Sport; Meteo
Vedeta familiei (rel.) Best of
Hercule la New York (SUA 

aventură, 1970)
înainte și după Partea a noua 
Călător pe viață
TeleEnciclopedia (1965, rel.) 
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Război și pace (italian-francez- 

german-rus-polonez dramă, 
2007) cu Alexander Beyer, Cle- I 
mence Poesy, Alessio Boni, 
Malcolm McDowell
Familia Simpson (SUA serial 

de desene animate, 1989 - 10.)

07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 ABC... De ce?
09:00 Atenție... copi
09:35 Liber pe contrasens 
10:30 Zon@ IT (2007, rel.) 
11:00 Bugetul meu (reportaj, rel.) 
11:30 între cer și pământ (2008) 
12:00 Piatra magică (australian film , 

1999-49.) cu Nikki Coghill 
12:35 D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
13:35 Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment)
15:00 Natură și aventură 25'
15:30 Zestrea românilor
16:00 Lumea de aproape
16:30 Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
17:00 Timpul chitarelor
18:00 Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 10.)
19.00 Cu toate pânzele sus
19:35 Toate pânzele sus (român 

aventură, 1976-7.)
20:30 Fotbal Magazin UEFA Cham

pions League
21:00 Călători din preistorie (englez 

film serial de aventură, 2007 - 
6/5.) cu Douglas Henshall

22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
73:10 Prima mea nuntă (canadian-en-

glez comedie romantică, 2004) 
94' cu Rachael Leigh Cook, 
Kenny Doughty, Valerie Mahaf
fey, Paul Hopkins

07:10
09:00
09:50
09:55

10:50

11:30
13:00

14:00
14:20
14:45
15:10

17:00
17:40

18:00
18:10
19:25

19:40
19:45
20:00

21:10
23:10

06:00 Observator la Antena 1 
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei la Antena 1 
11:15 Jos cu dragostea (SUA come

die romantică, 2003) 102' la An
tena 1 cu Renee Zellweger, 
Ewan McGregor, Sarah Paul
son, Tony Randall 

13:00 Observator la Antena 1 
14:00 în căutarea norocului (SUA co

medie romantică, 2006) 
cu Lindsay Lohan, Chris Pine, 
Missi Pyle, Bree Turner 

16:00 Observator la Antena 1 
17:00 Acces Direct la Antena 1 
19:00 Observator la Antena 1 
20:15 Fotbal: Rapid - Astra Ploiești

Liga 1
22:15 Misiune pentru președinte 

(SUA film de acțiune, 2000) 90' 
la Antena 1 cu Chuck Norris, 
Dylan Neal, Jennifer Tung, 
Ralph Waite

06:00 Happy Hour
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Nedreptate oarbă (SUA polițist, 

2005, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3844.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Apropo TV (emisiune de diver

tisment, rel.) la PRO TV
15:00 Serviciul Român de Comedie 

(emisiune de divertisment, 2010, 
rel.) la PRO TV

16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
' 1973 -3845.) la PRO TV cu

Heather Tom, Christel Khalil, 
Lauralee Bell, Don Diamont

17:00 Știrile Pro TV la PRO TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007) la PRO TV
19:00 Știrile Pro TV la PRO TV 
20:30 Dansez pentru tine (emisiune 

concurs, 2010) la PRO TV

07:00 Pe cuvânt de femeie
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat
12:30 O mare de pasiune
14:00 Marina
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:30 Rosalinda
17:25 Vremea de ACASĂ
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Săracii tineri bogați
20:30 Secrete din trecut
22:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

07:00 Camera de râs
07:30 Nimeni nu-i perfect (romă

rial de comedie - 16.) 
08:20 Sport cu Fiorentina 
09:15 Puterea exploziei 
11:30 Cine știe., câștigă! 
13:15 Mondenii (emisiune de dr 

tisment, rel.)
14:00 Vorbind de lup (italian cor 

die, 1991)
16:00 Focus Monden (emisiune i 

divertisment, 2009, rel.)
17:00 îmblânzirea scorpiei (reali 

show, 2010, rel.)
18:00 Focus 18 90' 
19:00 Focus Sport 
19:30 Cireașa de pe tort (reality

show, 2008)
20:30 Miss fata de la țar
22:00 Cei mai buni dintre cei ma 

buni cu Eric Roberts, Phillij 
Rhee, James Earl Jones, Ch 
Penn

Speed Racer (SUA 61m de acțiune. 200*)
17:00 Victoria (român film documentar, 2010)
17:55 Evan Atotputernicul (SUA comedie, 2007)

19:30 Filme și vedete la HBO
20:00 The International: Puterea banului (SUA-german dramă, 2008)
22:00 True Blood (SUA serial, 2008 - 3.) Zgârieturi la HBO cu Anna Pa

quin, Stephen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley

07:00 Observator
09:00 Evadare în Munții Grizzly
11:00 Invincibilii (canadian-SUA 

film de acțiune, 2001, rel.) 
13:00 Observator

-13:15 Maddie și David (SUA serial, 
1985) 45' cu Cybill Shepherd, 
Bruce Willis, Allyce Beasley 

14:00 Micul războinic II (SUA aven
tură, 1994)

16:00 Observator
16:30 Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler

17:00 Burlacul
19:00 Observator
20:30 Legea junglei (SUA film de 

acțiune, 1993) 99' cu Mark Da- 
cascos, Stacey Travis, Paco 
Christian Prieto

22:30 Vacanță în Costa Rica (SUA 
comedie, 2010) cu Julianna 
Guill, Susan Ward, David Cho- 
<achi, Peter Dante

15:30 Poză la mmut (SUAscnal, 1997, rd - 10.)
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 -

10.) 25' la Pro Cinema cu Diana Weston, Honor Blackman, 
17:00 Ellis în țara tentațiilor (olandez comedie, 2004) 
19:00 Monk (SUA serial polițist, 2002 - 5.) 
20:00 Putere explozivă (SUA film de catastrofă, 2003) 
22:00 Șarpele (francez thriller, 2006) 119' la Pro Cinema cu Clovis Comil 

lac, Yvan Attal, Pierre Richard, Simon Abkarian

06:00 Happy Hour (emisiune de di
vertisment, 2007, rel.)

07:00 Știrile Pro TV
10:00 Frumusețe pe muchie de cuțit
11:30 Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 19.)

12:30 Pro Motor
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Din nou la școală (SUA come

die, 2009)
15:00 Robin Hood și blestemul be

stiei (canadian aventură, 2009) 
cu Robin Dunne, Erica Durance, 
Julian Sands, Richard de Klerk

17:00 Paznicul muntelui de aur (SUA 
aventură, 1986)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Serviți, vă rog!
22:30 Războiul stelelor - întoarcerea 

lui Jedi (SUA aventură S.F., 
1983) 134' cu Mark Hamill, 
Carrie Fisher, Sebastian Shaw, 
Harrison Ford

07:00 Pe cuvânt de femeie
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Legământul
11:15 Predestinați 
12:30 împreună pentru totdeauna 
13:30 Din culisele modei (serial) 
14:00 Marina
15:30 Victoria
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul
18:30 împreună pentru totdeauna 
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009) cu Car
men Villalobos, Fabiola 
Campomanes, Sebastian Cai- 
cedo, Johana Bahamon 

20:30 Laguna albastră (SUA aven
tură, 1980) 104' cu Brooke 
Shields, Christopher Atkins, 
Leo McKern, Elva Josephson 

22:30 India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

07:00 Cu lumea-n cap
08:00 Micul dejun cu Dick și Do 

rothy (canadian-englez polii 
2001, rel.)

10:30 Autoforum
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dietă și o vedetă (20 
12:00 Căminul de 5 stele
13:00 S.O.S. - Salvați-mi casa (r< 

lity show, 2010) 60'
14:00 Focus Monden
15:30 Cearta-n bucate
17:00 Samurai Girl (SUA serial, 

2008, rel. - 6.)
18:00 Focus 18 90’
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Poveste din Vestul Sălbatic 

(SUA western, 1997) 91' cv 
Michael Dudikoff, Randy T 
vis, William Smith

22:30 Cetățeanul Hearst (dramă, 
2001) cu Joanna Lumley, E<- 
ward Herrmann, Kirsten D

16:30 Despre fericire și alte nimicuri■1ESS9 18:25 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009)
20:00 Stand-Up Cafe (serial, 2008 - 5.) 30'

20:30 Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 9.) 30' Asta e America cu 
Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton

21:00 Din nou la 17 ani (SUA comedie, 2009) 102' cu Matthew Perry, Mi
chelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann

22:40 Totul despre sex: Filmul (SUA comedie romantică, 2008) 135' cu
Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis

15:00 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 35.)
15:30 Huff (SUA serial, 2004 - 5.) cu Hank Azaria 
16:30 Orient Express (român thriller S.F., 2004) 
19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/14.) 45' cu

Goran Visnjic, Maura Tierney, Mekhi Phifer
20:00 Blankman (SUA comedie, 1994) 91' cu Damon Wayans
22:00 Dulcea saună a morții (român serial, 2001) 95' cu George Alexandt 

Costel Constantin, Gheorghe Dinică, Irina Movilă

antei^ r.
tf/:0u
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00

12:35
13:35

Universul credinței
Ca la carte
Vezi România! (rel.)
Desene animate - Clubul Dis

ney
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Viața satului
Zbor peste inimi (englez serial, 

2008 - 9.) cu Claudie Blakley
Telejurnal; Sport; Meteo
Descoperă Europa ta! (rel. - 7.) 
Filmoteca veseliei
Agentul Cody Banks 2: Desti- : 15:15 

nația Londra (SUA film de 
aventuri de familie, 2004)

Nemuritorii anilor '60
Chariot vrea să se însoare

(SUA film burlesc, 1915)
Vezi România! (rel.)
Asta seară petrecem în familie 
Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Omologarea trage

rilor Jocker, Loto 5/40, Loto 
6/49 și Noroc; Meteo

Război și pace ( dramă, 2007) 
în umbra trecutului (SUA thril

ler, 1995) 95' cu Peter Galla
gher, Alison Elliott, William 
Fichtner, Adam Trese

15:30
16:00
16:30
17:00
18:00

18:55

20:15
20:30
21:00

22:00
23:10

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
Natură și aventură (rel.) 25' 
Dincolo de hartă
Motomagia (2007)
Un zâmbet pe... 4 roți!
Ferma
Doi care doinesc
Pescar hoinar (rel.)
Piatra magică (australian film , 

1999-50.) cu Nikki Coghill
H...ora prichindeilor
Frog și Wombat (SUA film de 

aventuri de familie, 1998)
Poate nu știai
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
Atlas
Chip și asemănare
Muzică și muzichie
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 11.) cu 
David Tennant, Billie Piper, 
Christopher Eccleston

Polo: Croația - România Cam
pionatul European

Poate nu știai
ConturRo
Călători din preistorie (englez 

film serial de aventură, 2007 - 
6/6.) cu Douglas Henshall, Ju
liet Aubrey, James Murray

Ora de știri (show de întâlniri)
Good Bye Lenin! (comedie, 

2002) cu Daniel Briihl, Katrin 
SaB, Maria Simon

07:Q0 Observator OfcOO Noile aventuri ale lui Tequila și 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera ae râs
09:00 Iama bobocilor (român come- Bonetti 08:15 Săracii tineri bogați 08:00 Cetățeanul Hearst

die, 1977) 07:00 Știrile Pro TV 09:45 Legământul 10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Micul războinic II (SUA aven- 10:00 Robin Hood și blestemul be- 11:15 Legământul 11:00 Casă, construcție și design

tură, 1994, rel.) stiei (canadian aventură, 2009, 12:30 împreună pentru totdeauna 11:30 Levintza prezintă
13:00 Observator rel.) cu Robin Dunne 13:30 Din culisele modei (serial) 12:00 Fularul de la Kiss FM
13:15 Maddie și David (SUA serial, 12:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 14:00 Marina 12:30 Camera de râs

1985, rel.) Bonetti (italian film serial de ac- 15:30 Victoria 13:00 Hipnoza, jocurile minții
14:00 Majoretele (SUA comedie, țiune, 2000 - 20.) 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Avionul terorii (SUA film <

2004) 87' cu Anne Judson- 13:00 Știrile Pro TV 16:30 Legământul acțiune, 2007, rel.)
Yager, Bree Turner, Kevin Co- 13:05 Toate pânzele sus 18:30 Cristina Show: Special "îm- 16:00 Elixirul tinereții (SUA con
oney, Faune A. Chambers 14:45 Paznicul muntelui de aur (SUA preună pentru totdeauna" die, 2000) 93' cu Tahj Mow

16:00 Observator aventură, 1986, rel.) 19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 18:00 Focus 18 90'
16:30 Benny Hill (englez serial, 16:30 Războiul stelelor - întoarcerea lumbian serial, 2009) 19:00 Focus Sport

1969)60' cu Benny Hill, Henry lui Jedi (SUA aventură S.F., 20:30 întoarcerea la laguna albastră 19:30 Cireașa de pe tort
McGee, Bob Todd, Jackie 1983, rel.) 134' cu Mark Ha- 22:45 India (brazilian-indian film se- 20:30 Schimb de mame
Wright mill, Carrie Fisher, Sebastian rial de aventură, 2009) cu Ju- 22:00 întâlnire pe întuneric (reali

17:00 Insula bijutierului (SUA ac- Shaw, Harrison Ford liana Paes, Rodrigo Lombardi, show, 2010, rel.) 90' Redifu:
țiune-comedie, 1998) 19:00 Știrile Pro TV Mârcio Garcia, Tânia Khalil 23:30 Avionul terorii (SUA film <

19:00 Observator 20:30 Siguranță națională 23:45 Trădarea (SUA-columbian se- acțiune, 2007) 180' cu Dear
20:30 Iubirea face farse 22:30 Invazie nimicitoare (SUA-ca- rial, 2008) 45' cu Mario Ci- Cain, Anthony Michael Hall
22:00 SuperBingo Metropolis (emi- nadian film de acțiune, 2007) 95' marro, Danna Garda, Harry ’ Ernie Hudson, Sunny Mabrt

siune concurs, 2009) 300' cu Mark Dacascos Geithner, Cesar Mora

21:30
22:00

16:00
17:00
19:00

16:20 Un tată responsabil
18:05 Busola de aur
20:00 Ce-o fi o fi...

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 5.) 30'
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 1.) cu Jonat- 20:00 

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Dormer
Harold și Kumar evadează din Guantanamo Bay (SUA aventură, 

2008) 107'
cu John Cho, Rob Corddry, Kai Penn, Missi Pyle

23:50 22:00

Huff (SUA serial, 2004 -6.) cu Hank Azaria
Fără protocol (SUA comedie, 1984) 96' cu Goldie Hawn
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/15.) 45' cu 

Goran Visnjic, Maura Tiemey, Mekhi Phifer
Moromeții (român dramă, 1988) 142' cu Victor Reben- 

giuc, Mitică Popescu, Florin Zamfirescu, Teodora Mareș
Chrysalis: Amintiri mortale (francez S.F., 2007) 94' cu Albert Dupo 

tel, Marie Guillard, Marthe Keller, Melanie Thierry
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va zidar rosar-tencuitor 5

efon: 0755.999.916 Hunedoara

an 3 Telefon: 0755.999.917

list 1 agent comercial 1

r 23 agent de securitate 2

or piese din piele si înlocuitor
2

her( exclusiv restaurator)
4

atoare i

tar 1

r betonist 1

cionar informații clienti
5

jitor clădiri 10

ator 1

asistent medical generalist 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

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

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

mecanic utilaj

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

operator instalații dincentrale elec
trice 4

montator placaje interioare si exte
rioare 1

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj I

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

dh comercial 68
cusător piese din piele si înlocuitori

10

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

asfaltator I

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1
tor gestionar 1 dispecer 1

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

I
munc.necal.la amb.prad.solide
semisolide 7

si
cosmeticean 1

ritor necal. la asamblarea, mon- 
pieselor 25

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

director general societate comer
ciala 1

vânzător 1

director societate comerciala
2

Călan
lucrator comercial 3

manipulanț mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924

gestionar depozitator calculator electronic °i
ie 3

*ar(chelner) 1

tor 10

■crator produse ceramice prin
idare 2

itor-distribuitor materiale si
2

îngrijitor clădiri

lăcătuș montator

mecanic agricol

□rist 1

1

1

10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

controlor calitate

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

dispecer

finisor terasamente

3zidar rosar-tencuitor

confectioner-asambleor articole din 
textile ’ 5

2

cusator articole marochinarie

1

4

încarcator-descarcator 1

lacatus montator 1

Mică publicitate

IMOBILIARE
V —■
1 casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, 
. cămară, apă din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație ter- 
'. Preț 45.000euro. Tel.0748.347.128

J casă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă 
în casă. Preț 135.0001ei neg. Tel.0769839.694

' garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. 
35.066.695

1 garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740.965.191

1 casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, 
ină 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

J apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau 
nb cu apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. 
1735.066.695

1 casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 
■. Materiale pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 
nere, baie, bucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

1 apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. 
135.000 lei. Tel.0748.689.532

1 apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate in- 
țiile noi, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

' apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, 
opan, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

i casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

i apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
□OOlei neg. Tel.0721.805.675

i apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecoman- 
jt=50mp. Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.128

1 casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
OOlei. Tel.0748.689.532

1 apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei 
Tel. 0735.066.695

i casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, 
JOmp. Preț 80.000 euro. Tel.0748.347.128

1 apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, 
opan, parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

i apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. 
125.0001ei. Tel. 0735.066.695

1 apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
DOOlei neg. Tel.0769.839.694

1 apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
OOlei. Tel. 0748.689.532

munc.necal.în ind.confectiilor

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 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

camerista hotel

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
cusător articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

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

stivuitorist 1 ospătar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

montator accesorii pentru calapoade 
J

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

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
I

vânzător 2

Vând teren intravilan pe DN7, suprafață 1.000 mp în Orăștie, preț negociabil. Tel. 0726.319.204

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. Preț 125.000 lei. Tel. 
0748.347.128

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. Tel. 0735.066.695

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

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 și masă. 
Tel. 0722.775.557

DIVERSE
k

Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tel.0764.606.759

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj

Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu lOOlei-Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german.rotwaiIer)până la 7 ani, pentru pază curte. 
Tel.0733.703.790

Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610

Vând cazan de țuică 5O-8OHL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la teI.:0766396764 sau 
0314221410.

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la Ala Z, inclusiv declarații, Re- 
visal, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. 
E-mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163

Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288

g
Vând Ford Mondeo
neg.Tel.0734.965.619

a.f.

Vând casă cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288
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(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.........
Strada........
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de

Semnătura

nr.

Prenume.......
Bl..Nr.

Județul
Sc......Ap. ..

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

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

1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 lei. 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

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 la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
yahoo.com


Fabrica de mortare uscate
ți adezivi Hunedoara.
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Silvadez iwcliMdht lumile ton,
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.
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mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

k
Supremația calității

paNnmto ■

S.C.SILVA LEMNTEX S’.R.L.
iwt Clhimintiia, nr.l2ID, comuna ILInlUf
teiffux! O3S4/5OIO2I/22, a-mail: ailruffbicmurL

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte m?'

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2
Nisip22,00 leî/tonl

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

23,00 lei/ton

23,00 lei/ton

Piatra concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/torri

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25.00 lei/toi

PENTRU COMENZI Șl INFORMA7!
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204

MvK


