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Handbalista
Carmen Cartaș

Pentru că se află pe primul loc al clasamentului 
celor mai bune marcatoare din prima ligă de handbal 
feminin. în ciuda faptului că echipa CSM Cetate Deva 
are un stan de sezon dezastruos.

de blamat..."

Primarul 
municipiului Lupeni, 

Cornel Resmeriță 
Pentru di este total dezinteresat de 

problemele școlilor din localitatea pe care o 
conduce uducându-i pe elevii Grupului Școlar 

Industrial In situația dc a protesta In fata primăriei 
din cauza fngufui din clase.
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► DN 7 Deva - Sântulialin
► DM 7 Mintia - Săcăinaș
► DM 7 Ilia - Gurasada - Zam
► DM 68 A Săcăinaș - Dobra
► DN 7 Mintia - Vcțel
► DM 7 tetei - l.eșnic

► DN 7 l.eșnic - Săcăinaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bejan
► Pctrila

Cataidar
ț greco-catolic
Sf. ap. și ev. Luca.

ț romano-catolic
SF. LUCA, ev.

RețHftyilei

Burritos

Ingrediente:
200 g came de vită (antricot), 1 

cană de orez fiert, 1 ceapă mică, 1 
ardei gras mic, 1 conservă mică de 
fasole (opțional), 50 g cașcaval, 2 
linguri de smântână, 2 tortilla din 
făină, 2-3 linguri de pico de gallo, 
ulei, condimente pentru friptură, 
sare, sos Tabasco.

Mod de preparare:
Se curăță ardeiul și ceapa și se 

taie julienne. Se călesc în puțin ulei 
cu apă până se înmoaie și ceapa 
devine translucidă. între timp se 
taie carnea felii subțiri de 2-3 mm 
grosime și 2-3 cm lungime. Se 
freacă carnea cu puțină sare, Ta
basco și condimente. Se încing 2- 
3 linguri de ulei și se prăjește până 
se rumenește frumos, la foc mare.

Se încălzește orezul și fasolea. 
Se întinde tortilla și se pune jumă
tate de orez, ceapă și ardei călit, o 
lingură de smântână, cașcaval, fa
sole, roșii (pico de gallo), sos Ta
basco. Se rulează și se manancă cât 
este încă cald.

Sugestii:
Carnea se poate face în mai 

multe feluri. Poate fi friptură la 
grătar, friptură cu sos în care se 
adaugă Tabasco sau alt sos de ardei 
iuți, „barbacoa”. Puteți folosi came 
de pui sau came de porc. Se mai 
poate pune și guacamole, salsa cu 
porumb și/sau salată verde.

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

-f-Sfântul Zilei -
Pomenirea Sfântul 

Apostol și Evanghelist 
Luca

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a fost din An- 
tiohia Siriei celei mari, doctor cu meșteșugul, având și 
știința zugrăviei desăvârșit. Acesta aflându-se în Teba 
Beoției și doctorind pe vremea împăratului Tit Claudie, 
a aflat pe Sfântul Apostol Pavel și crezând în Hristos, a 
părăsit rătăcirea cea părintească, și lăsându-se de 
tămăduirea cea trupească, s-a apucat de cea sufletească. 
A scris și Evanghelia sa către oarecare dregător anume 
Teofil, care crezuse în Hristos, după cum o știa de la 
Sfântul Apostol Pavel. După aceea a scris și Faptele 
Apostolilor către același Teofil. Apoi, după ce s-a dus de 
la Roma și a lăsat pe fericitul Pavel, a umblat învățând 
toată Grecia și ajungând, precum se spune la optzeci de 
ani, a răposat cu pace; iar în locul în care a fost îngropat 
trupul lui, mărind Dumnezeu pe apostolul lucrătorul său, 
a plouat colurie deasupra mormântului lui, spre semnul 
meșteșugului lui cel doctoricesc. (Căci coluria este o doc
torie alcătuita din picături de apă de trandafiri și din alte 
feluri, folositoare la boala ochilor). Pentru care a fost 
cunoscut și mai mult mormântul lui de toți. Iar 
Constanție feciorul marelui Constantin a adus de la Teba 
moaștele lui prin mijlocirea lui Artemie marele duce al 
Egiptului, care și mucenic s-a făcut, și le-a pus în biserica 
Sfinților Apostoli, sub sfânta masa, împreună cu ale lui 
Andrei și ale lui Timotei. Și se spune despre dânsul că el

a zugrăvit întâi icoana Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu, ținând în brațe pe Domnul nostru Iisus Hristos, cu 
meșteșugul zugrăvirii cu ceară și alte două și cum că le- 
a dus apostolul la Maica Domnului să le vadă, și aceasta 
ar fi zis: „Harul Celui născut din mine, prin mine să fie 
cu dânsele. Asemenea și icoanele sfinților mai marilor 
apostoli”. Și de atunci s-a împărțit în toată lumea un lucru 
bun ca acesta, ortodox și întru totul cinstit.

HOROSCO1
începi ziua cu zâmbetul pe buze, 

deoarece ai unele planuri. Te vei în
tâlni azi cu un amic pe care nu l-ai 
mai văzut de multă vreme și veți de] 
amintiri împreună. Spre seară, ai șansa s; 
zolvi unele probleme familiale.

Vei afla cu stupoare că programul 
pe care ți l-ai făcut se va schimba 
brusc. Va trebui să pleci din localitate 
în inters de serviciu. încearcă să-ți
păstrezi calmul și să profiți de această iei

Bunăvoința ei ți se pare cam sus- £ 
pectă, mai ales că nu i-ai dat nicio- T 
dată atenție. Așteaptă să vezi ce 1 
intenții are și dacă este cazul să-i de
montezi planurile, fă-o în maniera ta c 
nuită, diplomat și rezervat.

Te apuci de un nou proiect, poate u 
chiar de o limbă străină, pentru că ai J 
în față un domeniu care-ți cere să-ți 
lărgești neaparat cunoștințele. Cu pa
siunea și inteligența ta, vei face față cu 
rința provocărilor.

Ai relații destul de tensionate cu v 
cei apropiați, mai ales cu copiii, acolo $ 
unde este cazul. îți ocupi timpul re- 
zolvând chestiuni de ordin adminis
trativ. Dacă vei avea o mică decepți 
dragoste, vei reuși să găsești repede cons 
rea într-o activitate care îți face plăcere.

(
18 octombrie

de-a lungul timpului

1915: în timpul primului Război Mondial începe a 
treia bătălie de la Isonzo în Campania italiană dintre Italia 
și Imperiul Austro-Ungar.

1918: înființarea Societății simfonice "George 
Enescu" din Iași.

1922: Se înființează "The British Broadcasting Com
pany, Ltd.", care va fi înlocuită în 1927 de "British Broad
casting Corporation" (BBC).

1941: Se declanșează operațiunea militară de cucerire 
a Peninsulei Crimeea

1944: Uniunea Sovietică invadează Cehoslovacia.
1967: Stația interplanetară automată "Venus-4", 

lansată la 12 iunie 1967, a atins suprafața Planetei Venus

S-au născut:
1870: Daisetz Teitaro Suzuki, un învățat al școlii Rin- 

(d. 1966)

1907: Mihail Sebastian, scriitor român (d. 1945)
1919: Pierre Elliott Trudeau, prim ministru al Canadei 

(1968 1979; 1980-1984) (d. 2000)
1925: Melina Merkouri, actriță, om politic grec, fost 

ministru al culturii (1981-1989; 1993-1994) (d. 1094)
1956: Martina Navratilova, jucătoare americană de 

tenis de origine cehă
1960: Ion Stoica, politician român
1960: Jean-Claude Van Damme, actor belgian
1967: Ștefan Bănică jr., cântăreț, actor, compozitor 

român, fiul actorului și cântărețului Ștefan Bănică sr.

Comemorări:
1541: Margareta Tudor, soția regelui Iacob al IV-lea 

al Scoției (n. 1489)
1871: Charles Babbage, matematician englez
1893: Charles Gounod, compozitor francez (n. 1818)
1921: Regele Ludwig al IlI-lea al Bavariei (n. 1845)
1931: Thomas Alva Edison, inventator și cercetător 

american (n. 1847)
1955: Jose Ortega y Gasset, filosof spaniol (n. 1883)
1984: Henri Michaux, pictor belgian (n. 1899)
2009: Tiberiu-Ovidiu Mușetescu, politician român (n. 

1955)

Spre seară, ai putea ieși împreună 
cu persoana iubită la un spectacol sau 
să luați masa. Ia-ți inima în dinți și
spune-i deschis ceea ce simți. Va fi 
mult mai ușor pentru amândoi și în mod 
nu vei primi un refuz.

Ține cont de propunerile de lucru 
numeroase și importante care ți se fac ««. 
din exterior. în viața sentimentală te 
simți atras de o persoană care se află 
acum în apropierea ta și a cărei farmec 
șește să te cucerească.

Problema de sănătate cu care se W 
confruntă unul dintre părinți te pune 
pe gânduri. La serviciu ești dezapro- 
bat datorită unor intrigi. Un superior 
te va proteja pentru că îți știe potențialul., 
nu înseamnă că îl poți dezamăgi.

Buna dispoziție pe care o afișezi 
la servici atrage simpatia colegilor și 
colaboratorilor, suficient cât să poți 
profita de slăbiciunea acestora pen
tru a le solicita sprijinul.

1

le Bancurile zilei
© © ©
Discuție la Dacia:
- Ce ar trebui schimbat 

ca mașinile noastre să co
respundă normelor interna
ționale?

- Normele internațio
nale.

© © ©

O blondă se plimbă cu 
prietenul ei pe lângă o 
șosea circulată.

La un moment dat, 
tipul, fan Mercedes, îi zice:

- Uite un Mercedes 
Vito!

Blonda, lovită în senti
ment, coace ce coace și, la 
un moment dat, când vede 
un BMW, zice:

- Uite un BMW, boule!
© © ©
- Știi, s-a făcut un stu

diu și oamenii ar trebui să 
doarmă noaptea cu geamul 
deschis.

- Trebuie să fii cercetă
tor, nu?

- Nu, sunt spărgător.
© © ©

O blondă merge pe 
stradă cu mașina și o ia pe 
contrasens.

O oprește un polițist și 
o întreabă:

- Știți de ce v-am oprit? 
La care blonda zice:
- Clar, vrei să ieși cu 

mine!
© © ©

Nativii seduc cu ușurință, iar res- £ 
tul le vine pe tavă. Unii dintre ei vor j 
începe o relație de dragoste cu o per- « 
soană din străinătate cu care se vor 
dovedi foarte compatibili.

Dacă partenerul de viață te-a ne- . 
mulțumit cu ceva, poate ar trebui pur / 
și simplu să ștergi totul cu buretele.

Faci eforturi pentru a stabili dia- « 
logul în familie. Chiar dacă rezulta- t 
tele nu vor apărea imediat, trebuie să 
perseverezi. în anturaj nu trebuie să-ți in 
cu orice preț voința, reacțiile pot fi neplăc
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ttițoslradii mai așteaptă un att .
Statul român nu are să plătească 21)0 de milioane de lei pentru exproprierea suprafețelor pe 
care va fi consiriiită autostrada Lugoj - Deva - Orăștie. Această sumă va fi cheltuită abia de 
anul viitor, termenul filial de plată fiind decembrie 2011. > idoarea despăgubirilor este sta
bilită între 0.6 și 21,5 euro/mp, în funcție de categoria terenului, dacă este in interiorul sau 
exteriorul localității, cu sau fără construcții.

Actualitate 3
__________ Luni, 18 octombrie 2010

Opțiunile electoratului hunedorean 
rămân neschimbate, față de 2008
Cu excepția Hunedoarei, pri
marii din marile orașe rămân 
favoriți pentru încă un man
dat. Uu sondaj de opinie efec

tuat de Centrul de Studii 
Sociale în mai multe localități 
din județul Hunedoara relevă 
faptul că electoratul are ten
dința de a-și păstra opțiunile 
de vot în favoarea actualilor 

primari. ■

Sondajul de opinie a fost realizat 
în perioada august - octombrie în mai 
culte localități din județul Hunedoara.

Tiberiu Ridzi favorit 
în Petroșani

Peste 58 la sută dintre locuitorii 
municipiului Petroșani, l-ar vota pe ac- 
aalul primar Tiberiu Iacob Ridzi, dacă 

duminica viitoare ar avea loc alegeri.
Pe locul secund s-ar clasa liderul 

PSD Petroșani, Haralambie Vochițoiu 
cu 22,65 de procete. Sondajul de la 
Petroșani a fost efectuat pe un eșantion 
format din 1285 de persoane.

în municipiul Vulcan actualul 
rimar, democrat liberalul, Gheorghe Ile 
ar obșine 66, 87 la sută din sufragiile 
electoratului dacă duminica viitoare ar 
avea loc alegeri în timp ce 22,15 la sută 
l-ar vota pe candidatul PSD, Marin 
zolțescu. Sondajul de la Vulcan a fost 
efectuat pe un eșantion format din 1010 
persoane.

Hada nu mai este 
dorit în Hunedoara

Sondajul efectuat la începutul 
lunii octombrie pe un eșantion de 1532 
de persoane din municipiul Hunedoara 
îl dă ca și câștigător detașat pe depu
tatul Viorel Arion, într-o eventuală 
luptă pentru Primaria Hunedoara.

Liderul PDL Hunedoara, Viorel 
Arion ar întruni opțiunile a 44,65 la 
sută dintre hunedoreni. Reprezentantul 
PDL se situează la peste 25 de procente 
față de următorul clasat.

edițona[

Ochiul, urechea, 
adolescența, Moloț

de Ștefan Ciocan

Actualul primar, Ovidiu Hada, 
este cotat cu 6,94 la sută din opțiunile 
de'vot, clasându-se ultimul loc dintre 
cei șase posibili competitori.

La întrebarea: „Presupunând că 
duminica viitoare ar avea loc alegeri 
pentru Primăria Hunedoara, candidatul 
cărui partid l-ați alege primar la Hune
doara”, 38,33 la sută ar opta pentru 
PDL, 38,52 la sută optează pentru PSD, 
si 16,2 la sută pentru PNL.

în general primarii în 
funcție sunt favoriți

în orașul Geoagiu, actualul primar, 
Simion Mariș ar obține 59,12 la sută 
din voturi urmat de candidatul PNL 
Bogdan Radu Ilie cu 18,96 la sută. Son
dajele s-au făcut la comanda PDL și au 
relevat câteva aspecte importante: 72,2 
la sută dintre primarii PDL ar câștiga 
alegerile din primul tur, dacă duminica

Mircia Muntean 
ar obține fără

viitoare ar avea loc alegeri locale, 
în condițiile modificării Legii 

electorale, în sensul în care primarul
probleme al cincilea 
mandat

în municipiul Deva, sondajul s-a 
efectuat pe un eșantion format din 1266 
de persoane. Actualul primar, Mircia 
Muntean rămâne în continuare prefer
atul devenilor la funcția de primar cu
55,46 din opțiunile decoratului.

La întrebarea: „Presupunând că 
duminica viitoare ar avea loc alegeri 
pentru Primăria Deva, candidatul cărui 
partid l-ați alege primar la Deva”, 54,94 
la sută optează pentru un candidat din
partea PNL.

este ales dintr-un singur tur de scrutin, 
după modelul președinților consililor 
județene, toți actualii primari PDL și-ar 
asigura un alt mandat de primar. Son
dajul a vizat și localitățile în care PDL 
a avut primari până în 2008, dar a pier
dut fotoliile de primar la alegerile din 
iunie 2008: Vețel, Hărău, Vălișoara și 
Bretea Română. De remarcat că dintre
foștii primari PDL, doar Aurica Gușe, 
fost primar la Bretea Română, ar reuși 
să își adjudece din nou mandatul de pri
mar,dacă duminica viitoare ar avea loc 
alegeri locale.

Alexandru Avram

De la o anumită vârstă bărbații încep să practice exclusiv sexul 
oral. în sensul că mai mult vorbesc decât fac. O excepție de la această 
regulă o face președintele Consiliului Județean și al PNL Hunedoara, 
Mircea Moloț, care a practicat încă din dolescență atât sexul oral, cât 
și cel scris. Adică le-a tras-o colegilor de liceu tumându-i la Securitate. 
Este de necrezut ce resorturi psihice au putut să pună în mișcare 
frustrările și complexele de inferioritate ale lui Moloț! Mai mult decât 
devoalarea președintelui PNL Hunedoara ca fiind informator al 
Securității, documentele din dosarul acestuia, date recent publicității, 
îl prezintă pe Moloț în toată splendoarea nudității caracterului său.

Activitatea în folosul poliției politice comuniste, încă din fragedă 
pruncie, nu este deloc surprinzătoare dacă analizăm complexele de in
ferioritate și frustrările președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 
După cum reiese din fișa matricolă, Moloț nu era nici pe departe un 
elev bun. Cu siguranță că la statura s-a nu era nici un „macho”cuceritor. 
De aici și primele frustrări ale adolescentului, care nu avea cu ce să 
iasă în evidență printre colegi. Ce răzbunare mai dulce putea să 
găsească Moloț, decât să-și dea colegii pe mâna Securității? Răul era 
suficient de mare iar activitatea secretă îl scutea pe micuțul Mircea de 
șuturi în fund și palme după ceafă din partea colegilor. Dar copilul, cu 
frustrările și complexele sale a crescut. A fost recrutat în armată, apoi 
a ajuns profesor.

Dar dulcea răzbunare față de cei mai deștepți, mai bogați, mai 
înalți sau cu Succes la fete, a rămas una dintre posibilitățile lui Moloț 
de a-și dovedi sieși bărbăția. După 1989, actualul președinte al PNL 
Hunedoara a dat delațiunea pe politică. A rămas însă cu frustrările și 
complexele din adolescență. Invidia față de toți cei care au mai mult 
succes în orice domeniu l-au determinat pe Moloț să-și piardă orice . 
limită.

Odată ajuns în funcții publice, a adunat averi fabuloase, prin care 
încearcă să cumpere tot ceea ce nu a avut în adolescență. S-a înconjurat 
doar de oameni care să nu-1 eclipseze și, treptat, i-a eliminat din jurul 
său pe toți aceia față de care avea o datorie, morală sau materială.

Ultima victimă a fost chiar Mircia Muntean, acela care l-a pro
movat întâi viceprimar în Deva și apoi președinte al Consiliului 
Județean. Victimele lui Moloț nu sunt încă decât intuite de cei care 
analizează dosarul său de colaborator al Securității, dar cu siguranșă 
că sunt aceia față de care Moloț se simțea complexat, pentru că resor
turile care au determinat delațiunile nu erau deloc patriotice ci person
ale. Moloț se apără față de opinia publică susținând că în dosar nu se 
află nici un raport scris de el despre vre-o persoană.

Nimeni nu va găsi în dosarul unui informator rapoarte srise de 
acesta. Delațiunile se află în dosarele victimelor, și după cum sună 
caraterizările ofițerilor despre activitatea lui Moloț, pot apărea date noi 
după identificarea celor „pârâți” de președintele PNL Hunedoara.
\:__________________)

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 28.10.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția va 
avea loc în data de 25.10.2010, ora 1400. Preselecția și licitația se vor desfigura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Lista loturilor și pieselor 
care se licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: 
www.rosilva.ro. După licitație, precum și în perioada 29.10.2010 - 15.11.2010 vor 
avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase fasonată, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. Relații 
suplimentare se pot obține la tel: 0254.205100, fax: 0254.205111.

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr. 121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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Guvernul estimează că rata medie a șomajului va ajunge anul viitor la un 
nivel de 8%, apropiat de cel prognoza! pentru acest an, de 8,5%, numărul de 
șomeri înregistrați urmând să scadă în 2011 doar cu 40.000 persoane și ajun
gând astfel la un total de 720.000 persoane fără loc de muncă înregistrate.

Târgul colecționarilor

Și-au spus poveștile cu droguri, din închisoare
20 de elevi din Hațeg au discutat cu deținuții despre droguri

Târgul colecționarilor de fila
telie, numismatică și cartofilie a ajuns 
anul acesta la cea de-a 34-a ediție. 
Evenimentul s-a desfășurat la Casa de 
Cultură „Drăgan Munteanu” din 
Deva. Aproximativ 20 de colecționari 
din mai multe părți ale țării s-au 
adunat sâmbătă în holul Casei de 
Cultură pentru a-și etala cele mai 
vechi și mai fumoase obiecte. 
Colecționarii au adus vederi, medalii, 
cartele telefonice, bani vechi, timbre, 
obiecte de artă sau insigne. Au avut 
posibilitatea să facă schimb între ei, să 
vândă sau să cumpere diverse obiecte 
pentru a-și completa colecția. (P. T.)

Polițiștii petroșeneni, 
premiați pentru activitatea 

profesională

Șase ofițeri superiori și 3 agenți 
de poliție din cadrul Poliției Municip
iului Petroșani au primit brevete 
onorifice „în serviciul patriei” și 
medalii pentru „activitate și rezultate 
meritorii în îndeplinirea atribuțiilor și 
în pregătirea profesională”. „Cei șase 
ofițeri de poliție, comisarul șef Con
stantin Stegărescu, comisarul șef 
Mihai Livadariu, comisarul Horațiu 
Nicolae Mitea, comisarul Tudor 
Dragomir, comisarul Vasile Bejat, 
subcomisarul Alisa Rusu și agentul șef 
principal Vasile Stupar, agentul șef 
Dumitru Dănăiață și agentul șef Iulian 
Șerban au primit distincțiile pentru ac
tivitatea profesională la împlinirea 
stagiului de 15, 20 și 25 de ani de 
muncă în poliție”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al 1PJ Hunedoara, inspector 
Bogdan Nițu.

Diplomele și medaliile au fost 
acordate prin ordin al ministrului 
Administrației și Internelor și au fost 
înmânate, în cadru festiv, la sediul 
Poliției Municipiului Petroșani de 
către un ofițer specialist de la Servici
ului Resurse Umane al IPJ Hune
doara.

Prins în flagrant, după 
ce a spart un magazin

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din 
Lupeni, a fost prins în flagrant de oa
menii legii, după ce a spart un maga
zin alimentar. O patrulă de ordine 
publică din cadrul Poliției Municipiu
lui Lupeni l-a prins pe Ciprian C., de 
19 ani, din Lupeni, la scurt timp după 
ce a furat, dintr-o societate comercială 
din Lupeni, 350 pachete de țigări de 
diferite mărci. Tânărul a pătruns în 
magazinul alimentar prin forțarea 
gratiilor de la fereastră și a smuls sis
temul de supraveghere video și sen
zorii de mișcare de la sistemul de 
alarmă. Imediat după ce a părăsit inc
inta, tânărul a fost depistat de polițiști 
pe o stradă din zonă, având asupra sa 
țigările furate din societate 
comercială. Ciprian C. a fost reținut de 
polițiști și prezentat Judecătoriei 
Petroșani. Pe numele tânărului a fost 
emis mandat de arestare preventivă 
pentru 29 de zile, pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat. Prejudi
ciul cauzat, în valoare de 4.000 lei. a

. fost recuperat în totalitate. (M. T.)

Patru traficanți și consumatori de 
droguri, aflați în detenție în Peni
tenciarul Bârcea Mare, le-au ex
plicat unor tineri, elevi ai unui 
liceu din Hațeg, care sunt riscu
rile la care se expun dacă aleg să 

consume sau să facă trafic de 
droguri

Această întâlnire face parte dintr-un 
proiect de prevenire a consumului de 
droguri, care a fost organizat la nivel local 
de polițiștii Inspectoratului Județean de 
Poliție (IJP) Hunedoara, în parteneriat cu 
angajații Centrului de Prevenire, Consiliere 
și Evaluare Antidrog Hunedoara. în cadrul 
campaniei de prevenire a consumului și 
traficului de droguri intitulată „Deschide 
ochii! Crezi că știi totul despre droguri?” a 
avut loc și această acțiune. Mai mulți tineri 
de clasele a Xl-a și a XH-a au avut ocazia 
să stea față în față cu foști traficanți de stu
pefiante și să interacționeze cu ei.

Traficanții au povestit 
cu adolescenții
Antonio D’Angiollelo, Alexandru 

Lupu, Nicușor Liviu Avădanei și Marius 
Andrei Kramer au fost aduși în fața 
adolescenților, pentru ca aceștia să le 
împărtășească puțin din experiența lor cu 
drogurile. Toți au fost condamnați la câte 
patru ani de pușcărie, fiecare dintre ei fiind 
„cu un picior” în libertate. Unii dintre ei au 
ajuns oarecum conștient în penitanciar, alții 
însă au căzut în plasa unor așa-ziși prieteni. 
Condamnații au încercat să le explice 
adolescenților care sunt riscurile care se 
expun, dacă vreodată li s-ar întâmpla ceea 
ce au pățit și ei. „Am făcut trafic de droguri, 
dar am și consumat. Am început să fac trafic

Protest împotriva Justiției și a Poliției
Mai mulți foști deținuți din Hune

doara au protestat, sâmbătă, în fața Casei 
de Cultură din Hunedoara. Cel care a 
inițiat această acțiune de protest a fost Vili 
Rupă. Fostul deținut, pentru tarfic de mer
cur, împreună cu alți prieteni nemulțumiți 
de modul în care justiția își face treaba și- 
au strigat „oful” la microfon.

Vili Rupă, Doinei Tirănescu sau 
Mihai Șelaru sunt doar câțiva din cei care 
nu sunt mulțumiți de modul în care 
procurorii români sau judecătorii, își fac 
treaba în România. în anul 1998, agenții 
de poliție au organizat o descindere la 
domiciliul lui Vili, fără a avea mandat de 
percheziție sau de arest. Hunedoreanul 
spune că oamenii legii l-au supus torturii, 
ținându-1 legat de mâini și de picioare în 
lanțuri. Vili a fost eliberat după un an și 
două luni. Imediat după eliberare, 
bărbatul a făcut plângere la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). 
Pentru relele tratamente aplicate hune- 
doreanului, statul român f-a plătit 30.000 
de euro. „Lupt împotriva sistemului co
munist care încă mai există la noi în țară. 

crezând că mă voi îmbogăți, însă nu a fost 
așa. Când ajungi să te droghezi nu mai ai o 
viață normală și îți faci rău atât ție cât și 
familiei tale. începi să furi, vinzi lucruri din 
casă, omori, alții au ajuns și să-și vândă 
copiii pentru droguri. Anturajul îl determină 
pe un tânăr să se drogheze din dorința de a 
se distra. Să nu faceți așa ceva niciodată, 
pentru că pierdeți totul!”, a povestit Alexan
dru Lupu. Cei patru bărbați cred că 
adolescenții sunt cei mai predispuși la con
sumul de droguri și că fac acest lucru din 
teribilism.

A ajuns după gratii 
dintr-o prostie
O poveste puțin mai deosebită, față de 

a celorlalți trei bărbați, este a lui Marius 
Kramer. Acesta le-a povestit tinerilor cum a 
ajuns în pușcărie, doar pentru că a trans
portat niște droguri din România în Spania, 
pentru a-și „ajuta” un prieten. „Nu am mai 
fost arestat niciodată pentru nimic. Totul a 
început dintr-o prostie. Munceam cinstit în 
Spania, aveam suficienți bani și o viață 
bună. Aveam o viață de sportiv. Un prieten 
m-a rugat să-i aduc din țară niște droguri, 
doar să le transport și nimic mai mult. Asta 
am făcut. Am fost prins și condamnat la 
patru ani de închisoare, pentru trafic de 
droguri. Acum regret că am vrut să-mi ajut 
prietenul. Dacă un prieten vă roagă să faceți 
așa ceva pentru el, înseamnă că nu vă e pri
eten”, a spus Kramer. Acesta a lucrat în 
Spania într-o discotecă și povestește cum 
acolo, 80 la sută din tineri erau drogați. în 
week-end se simțeau foarte bine, se distrau, 
iar în cursul săptămânii erau deprimați, 
supărați, alți oameni. Cei care ajung să con
sume droguri trăiesc într-o altă lume. Mar
ius Kramer spune că nu a făcut niciun ban 
din trafic. Cei patru bărbați regretă cel mai 
mult că și-au făcut familiile să sufere, că și-

Mi-au distrus practic viața și continuă să- 
mi bage bețe în roate. Vreau să se facă 
dreptate și procurorii care m-au anchetat 
să facă pușcărie, pentru că m-au sechestrat 
și torturat”, a declarat Vili Rupă. Adunați 
în fața Casei de Cultură din Hunedoara se 
putea auzi de departe melodia „România 
trezește-te!”, a celor de la „Paraziții”. 
Foștii dețiunți sunt revoltați pentru modul 
în care justiția și poliția acționează în an
umite cazuri. Conform celor trei, 
procurorii nu s-au bazat pe probe concrete 
la procese, ci pe convorbiri telefonice sau 
pe spusele altora, ca după ce au făcut 
câțiva ani de detenție să-i elibereze pentru 
că nu au suficiente probe împotriva lor.

Petronela Tămaș

au bătut joc de oamenii dragi. Speră să 
poată să se reintegreze în societate și, într- 
un scurt dialog purtat cu tinerii, le-au spus 
că cel mai important este să se gândească la 
sănătatea lor și la familiile lor. „Viața este 
trădătoare. Să nu cedați niciodată acestor 
tentații. Discutați cu părinții voștri. Eu nu 
am vorbit niciodată cu ai mei, cu toate că 
am un tată extraordinar care mă ajută și mă 
spijină. Pe ai mei îi mai am. Prietenii te uită 
după ce intri aici. Puteți să ne discriminați, 
dar măcar să învățați din greșelile noastre”, 
a spus Antonio D’Angiollelo.

Tinerii- conștienți
de riscuri
Adolescenții trebuie să conștientizeze 

la ce riscuri se supun, chiar dacă nu

Un mort și patru răniți grav, 
pe șoselele din județ

O persoana și-a pierdut viața, iar 
alte patru au fost grav rănite în 

urma a trei accidente rutiere care 
s-au produs la sfârșitul săptămânii 

trecute, pe șoselele din județ.

Cel mai grav accident, dintre cele 
trei, s-a produs sâmbătă, pe DN68A, în 
afara localității Ohaba. Conducătoarea 
unui autoturism Renault, Emilia R., în 
vârstă de 29 de ani, din localitatea Bici- 
cretul Mic, jud. Timiș, într-o curbă la 
dreapta, din cauza vitezei neadaptate la 
condițiile de carosabil umed, a pierdut 
controlul volanului și s-a răsturnat în 
afara părții carosabile. în urma acciden
tului, conducătoarea autoturismului și.a 
pierdut viața, iar pasagera Ioana R., în 
vârstă de 23 de ani, din comuna Nojorit, 
județul Bihor, a fost grav rănită. Pentru a 
putea fi scoase dintre fiarele mașinii, a 
fost nevoie de ajutorul unui echipaj de 
descarcerare din cadrul ISU Hunedoara.

Mopedist rănit grav

Tot sâmbătă, la ora 13:40, la 
intersecția străzilor Cioclovina și 

ANUNȚ PUBLIC
SC OCOLUL SILVIC RETEZATUL CLOPOT1VA RÂU 

DE MORI SRL cu sediul în localitatea Râu de Mori, 
str.Principală, nr.l, județul Hunedoara anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivul “Exploatare forestieră - U.B. 1 ROTUNDA”, situat în zona 
comunei Râu de Mori, jud.Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

consumă și doar transportă „marfa”, cu sa\. 
fără voia lor. Cel puțin patru ani de pușcărie 
„Nu aș consuma niciodată droguri pentru ce 
știu care sunt consecințele. Mă gândesc le 
mine în primul rând, dar și la familia mea 
pentru că nu aș putea să le provoc o aseme 
nea suferință. Am cunoștințe care consumă 
sau au consumat și acum sunt în spitale, 
pentru a face tratamente”, a declarat elev.
Adrian Sorin Marica, din clasa a XlI-a. Ele
vii au fost impresionați de această întâlnire 
Le-au adresat întrebări deținuților și au pur
tat un dialog deschis. Important este ca 
adolescenții să înțeleagă mesajul transmis 
de acești bărbați și să învețe din greșelile pc 
care accești oameni leau făcut.

Petronela Tămaș

Scărișoara, din Deva, conducătorul unui 
autorutism Dacia, Valeriu S., de 58 de 
ani, din comuna Dobra, nu a acordat pri
oritate de trecere mopedului condus de 
minorul C. L., de 12 ani, din Deva.

în urma impactului, minorul a fost 
grav rănit, fiind transportat la spitalul din 
Deva.

Accident grav la Simeria

Două persoane au ajuns în stare 
gravă la spital, în urma unui accident de 
circulație produs pe DN7, în localitatea 
Simeria.

Din cauza neatenției, Constantin D., 
de 25 de ani, din Brașov, care conducea 
o autoutilitară Mecedes pe DN7, pe raza 
orașului Simeria, a pătruns pe contrasens 
și a lovit autotrenul condus de Marius B., 
de 37 de ani, din Galați.

în urma accidentului, conducătorul 
autoutilitarei și pasagerul, Viorel M., de x 
42 de ani, din Arad, au fost grav răniți, 
fiind transportați de urgență la spitalul din 
Deva.

Mihaela Tămaș



Aparatul administrativ al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MT1) va fi 
restructurat prin organizarea instituției pe direcții de specialitate și direcții de sinteză, 
cu stabilirea clară a responsabilităților, etapă care are ca termen de finalizare luna de
cembrie a acestui an.
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indicaliștii hunedoreni au pichetat sediul Partidului Democrat Liberal
iroximativ 200 de protestă
ri din învățământ, adminis- 
iție, industrie și sănătate au 
pichetat, vineri, timp de 
roape două ore sediul Parti- 
ului Democrat Liberal din 
•va. Acțiunea, organizată de 
tre Blocul Național Sindical 
BNS) și CNSLR Frăția, a 
cut parte din calendarul de 
țiuni stabilit de cele mai im- 
•tatne cinci confederații și se 
sfășoară în paralel cu nego- 
•rile purtate cu reprezentan
ții Guvernului, dar și cu 
trezentanții partidelor parla

mentare.

Revendicările participanților la 
test vizează mai multe acte norma- 
aprobate sau în curs de aprobare la 

elul Guvernului, dar și alte măsuri 
cabinetului condus de Emil Boc. In 
icipal, sindicaliștii nu sunt de acord 
■sponibilizările masive din sistem, 

) eventuală promulgare a legii pen- 
>r, sau cu modificarea legii educației 
. o dezbatere publică în prealabil. De 

asemena, aceștia mai cer guvernanților 
revenirea la vechile salarii îm- 
potrivindu-se astfel unei noi legi de 
salarizare unice în sectorul bugetar. 
„Cerem să se revină la nivelul salarial 
din decembrie 2009 și să se elimine 
scăderea de 25% a salariilor bugetar
ilor. Vrem ca salariul minim pe 
economie să fie de 750 lei pentru toti 
salariații”, a declarat Vasile Bujor, lider 
al Cartel Alfa Hunedoara.

Sindicaliștii din 
învățământ, printre 
cei mai vehemenți 
protestatari

Sindicaliștii din învățământ, 
reuniți în Sindicatul Independent al 
învățământului Preuniversitar Hune
doara, au fost printre cei mai vehemenți 
protestatari. Aceștia au cerut demisia 
Guvernului Boc și au strigat la unison 
că nu pot trăi cu salariile actuale din 
învățământ. „Din punctul nostru de 
vedere nu mai există nicio speranță de 
ieșire din criză, iar în momentul în care 
moare și speranța ce să mai spunem? 
Nu sperăm că vom obține ceva strict 
prin pichetarea sediului PDL, dar cu 

siguranță acțiunile de protest vor con
tinua și vom trimite reprezentanți la 
mitingul de la București, care va fi or
ganizat la sfârșitul lunii. Nu suntem de 
acord cu legea pensiilor și nici cu o 
eventuală promulgare a legii educației, 
fără o dezbatere publică în prealabil”, a 
declarat liderul de sindicat Paul Rusu.

Porfesorilor li s-au alăturat și 
reprezentanți ai Serviciului de 
Ambulanță, care au protestat împotriva 
salariilor „indecente” din sistem. „Dacă 
unul din acei domni din sediul PDL, 
poate trăi cu salariul meu, eu renunț bu
curos la această meserie. Nu este posi
bil ca un paramedic să fie plătit cu mai 
puțin de 600 de lei, în condițiile în care 
meseria noastră nu este una dintre cele 
mai ușoare. Cu atât mai mult, cu cât o 
parte din noi avem de plătit rate lunare 
la bancă, impozite și taxe, și acelea 
mărite”, a spus unul dintre protestatarii 
din sănătate.

Au refuzat dialogul 
cu reprezentanții PDL

O delegație formată din liderii de 
sindicat din industrie, învățământ și 
sănătate a fost primită în sediul partidu
lui de guvernământ pentru a purta o

serie de discuții cu reprezentanții locali 
ai PDL la guvernare. Cu toate acestea, 
după doar câteva minute de discuții, 
liderul sindicatului din învățământ, 
Paul Rusu, a refuzat să mai continue di
alogul cu membrii PDL pe motiv că 
aceștia nu înțeleg ce i-a mânat pe 
sindicaliști cu adevărat să iasă în stradă. 
Astfel că, deși inițial o parte din 
politiceni îi lăudaseră pe sindicaliști 
pentru modul civilizat în care au prote
stat, au considerat o lipsă de politețe re

fuzul de a dialoga mai departe.
Acțiunile de protest vor continua 

și la finalul acestei săptămâni când, 
reprezentanții celor cinci confederații 
sindicale vor analiza rezultatele 
acțiunilor și negocierilor și vor lua o de
cizie cu privire la continuarea 
protestelor cu un miting de amploare în 
București, la sfârșitul lunii octombrie.

Claudiu Sav

e depun cererile pentru ajutorul 
i încălzirea locuinței

Iluminat public pe baza 
de panouri solare

începând de astăzi, cei care în- 
linesc condițiile pentru a beneficia de 
Arul la încălzirea locuinței, pot să 
ce formularele de cerere și declarații 
iropria răspundere, împreună cu lista 
lor necesare pentru acordarea ajutoru- 
de la Serviciul Public Local de 

stență Socială Deva. Actele vor putea 
puse zilnic, între orele 8.00 - 15.00 

a la data de 30.10.2010, la același ser- 
u din cadrul Primăriei Deva.

Condiții noi pentru 
obținerea ajutorului

Din acest an au fost modificate 
dițiile de acordare a ajutorului pentru 
ilzirea locuinței. Astfel, a fost 
iținută doar prevederea potrivit căreia 
beneficia de această formă de ajutor 
iliile și persoanele singure ale căror 
ituri lunare sunt mai mici de 615 lei 
tru fiecare membru al familiei, cuan- 

ajutorului fiind diferențiat, în 
cție de treptele de venit. Noile 
ementări prevăd însă unele condiții 
tru acordarea acestui tip de ajutor, 
niliile care, deși obțin venituri mai

mici de 615 lei lunar pe membru de fam
ilie, au în proprietate unele mijloace pre
cum microbuz, autobuz, autoturisme care 
depășesc capacitatea cilindrică de 1.600 
cmc sau familiile și persoanele care, pe 
lângă locuință mai au și casă de vacanță, 
nu vor mai primi acest sprijin financiar. 
Potrivit noilor normative, ajutorul pentru 
încălzirea locuinței se acordă la cererea 
titularului locuinței, însoțită de declarația 
pe propria răspundere privind 
componența familiei și veniturile aces
teia, în care se specifică și numărul de 
camere aferent locuinței.

Acte doveditoare 
și anchete sociale

Pentru verificarea îndeplinirii cri
teriilor de acordare a ajutorului trebuie 
anexate și acte doveditoare privind 
componența familiei și veniturile real
izate de membrii acesteia. Veniturile fam
iliei se dovedesc prin documente eliberate 
de angajator sau alte autorități compe
tente. La stabilirea venitului net mediu 
lunar pe membru de familie se iau în cal
cul toate veniturile realizate de membrii 
acesteia în luna anterioară depunerii 
cererii. Solicitările pentru acordarea aju
torului sunt transmise de către primării 
furnizorilor de energie termică. în cererea 
și declarația pe propria răspundere solic
itantul sprijinului are obligația de a 
menționa bunurile deținute. Plata ajutoru
lui pentru încălzirea locuinței se acordă o 
singură dată, pentru toată perioada se
zonului rece. Pentru verificarea 
condițiilor de acordare, primarii vor dis
pune efectuarea prin sondaj de anchete 
sociale la domiciliu sau, după caz, la 
reședința solicitantului, pe perioada se
zonului rece.

Cătălin Rișcuța 

în cadrul „Săptămânii Euro
pene a democarației locale”, 
care se sărbătorește în fiecare 
an, începând din anul 2007, 

prin diferite evenimente organi
zate în toate țările membre ale 
Consiliului Europei, s-a con

struit primul stâlp pentru ilumi
nat public, pe bază de panouri 
solare, la un liceu din Deva.

Ultimul seminar organizat de 
Primăria Deva, care a avut loc săptămâna 
aceasta, a avut ca temă „Impactul 
comunităților durabile în lupta cu 
schimbările climatice”. Colegiul Tehnic 
Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din 
Deva este singurul liceu din județ care, în
cepând de săptămâna trecută are iluminat 
public pe bază de panouri fotovoltaice. 
„Proiectul aparține în totalitate liceului. 
Este făcut pe bani proprii, în parteneriat 
cu o firmă care le-a pus la dispoziție acest 
panou, care și funcționează”, a declarat 
administratorul public al orașului Deva, 
Corina Oprișiu. Potrivit directorului 
firmei, care se ocupă cu panourile solare, 
deocamdată costurile sunt foarte mari

pentru a putea face peste tot iluminat pub
lic cu ajutorul acestor panouri. Montarea 
unui astfel de panou costând aproximativ 
3.000 de euro.

Elevi ai Liceului Energetic au par
ticipat la acest proiect și au fost încântați 
de această idee, de a face lumină pe baza 
acestor panouri. „Fiind liceu cu profil en
ergetic ne-am gândit că ar fi benefic și 
pentru elevii noștri. Copiii au fost 
interesați de acest proiect. Grupul de cerc
etare cu care s-a lucrat la acest proiect a 
fost constituit din elevi de clasa a XI- a și 
a XII- a. O să mai avem și alte proiecte de 
acest fel”, a susținut consilierul educativ, 
profesor Carmina Buhoș. Panoul a fost 
montat în curtea liceului_și va rămâne 
acolo timp de trei luni, după care va fi 
preluat de firma care l-a pus la dispoziție.

Petronela Tămaș

ANUNȚ PUBLIC
SC CRISTIAN FOREST COM SRL cu sediul în localitatea Ilia, str.Aurel Vlaicu, 

ir.9, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
nediu pentru obiectivul “Pensiune”, situat în localitatea Ilia, str.Libertății, nr.38, 
ud.Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la 
lata publicării anunțului.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8—16.
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cAlicia Keys a născut Tom Cruise ar putea juca în continuare

un băiețel
Cântăreața și compozitoarea 

Alicia Keys, în vârstă de 29 de ani, a 
născut, în noaptea de joi spre vineri, 
primul ei copil, un băiețel care a 
primit numele Egypt Dean, 
informează accesshollywood.com.

Acesta este primul copil al Ali- 
ciei și al patrulea al soțului său, rap- 
perul și producătorul muzical Swizz 
Beatz, pe numele său real Kaseem 
Dean, în vârstă de 32 de ani.

Alicia Keys și Swizz Beatz s-au 
căsătorit pe 31 iulie, cei doi formând 
un cuplu din anul 2008.

Alicia J. Augello-Cook, născută 
pe 25 ianuarie 1981, cunoscută sub 
numele de Alicia Keys, este actriță și 
cântăreață americană de R&B, soul și 
neo-soul. Albumul ei de debut, 
"Songs In A Minor", lansat în 2001, 
a propulsat-o pe artista americană Ia 
statutul de star internațional, iar până 
în prezent Alicia Keys a vândut peste 
25 de milioane de albume și a 
câștigat în repetate rânduri premii

Jessica Biel speră că, până la Crăciun, 
Justin Timberlake o va cere de soție

James Cameron este în ne
gocieri pentru a regiza filmul 3D 
"Cleopatra", în care rolul reginei

internaționale de prestigiu - 12 
Grammy, 11 Billboard Awards și trei 
American Music Awards. Cel mai re
cent album ai ei se intitulează "The 
Element of Freedom" și a fost lansat 
în 2009.

Swizz Beatz lucrează în prezent 
la cel de-al treilea său album, după ce 
a lansat "One Man Band Man" 
(2007) și "Haute Living" (2010).

Actrița Jessica Biel speră ca, până la 
Crăciun, iubitul ei, cântărețul și actorul 
Justin Timberlake, să o ceară de soție, 
informează postul Acasă.

Cele două staruri sunt împreună din 
anul 2007, iar de atunci au apărut 
speculații potrivit cărora fie se despart, fie 
se căsătoresc. Totuși, Jessica și Justin au 
rămas împreună, iar în prezent se pare că 
fac și planuri de nuntă. De curând, Jessica 
Biel a declarat că încearcă să nu fie atentă 
la toate bârfele care circulă despre ea, dar 
nu îi reușește de fiecare dată. Un apropiat 
al cuplului a afirmat recent că actrița își 
dorește să fie logodită până la Crăciun, 
dar acest lucru depinde în mare măsură și 
de Justin. "Jessica vrea să se așeze la casa 
ei și să aibă copii", a declarat un apropiat 
al actriței pentru National Enquirer". în 
plus, cei doi se vor muta în curând în casă 
nouă, mai precis într-un apartament de lux 
în valoare de aproape opt milioane de 
dolari situat în cartierul SoHo din New

în TOP GUN 2
Tom Cruise ar putea apărea în 

rolul lui Maverick, din filmul TOP 
GUN 2, al cărui scenariu ar fi semnat 
de Christopher McQuarrie, potrivit 
blogului Vulture, de pe New York Mag
azine.

în iulie, Tom Cruise a dezmințit 
zvonurile legate de continuarea Top 
Gun, însă acum, când există un sce
nariu, surse din anturajul său nu explud 
posibilitatea implicării în acest proiect.

David Ellison, fiul în vârstă de 27 
de ani al fondatorului Oracle, Larry El
lison, un pilot specializat în acrobații 
aeriene, va participa de asemenea la 
acest proiect, potrivit aceluiași blog.

Tony Scott ar fi în cărți pentru 
regie, el fiind cel care a realizat și 
primul film, în 1986.

Cruise și Ellison filmează 
împreună pentru Misiune Imposibilă 4, 
peliculă ce va avea premiera anul viitor.

James Cameron ar putea regiza 
filmul "Cleopatra"

egiptene va fi interpretat de An
gelina Jolie și care este bazat pe ro
manul "Cleopatra: A Life", de Stacy

Schiff, informează nme.com.
Filmul este produs de Sc 

Rudin iar Sony Pictures Enterta 
ment a anunțat că scenariul va 
semnat de autorul filmului "Gre 
Zone", Bran Helgeland.

James Cameron lucrează 
prezent la filmul "The Dive" și i 
în proiect o continuare a lungme" 
jului de succes "Avatar". Actr 
americană a mărturisit că înv 
deauna a admirat-o pe Cleopatra 
că a fost uluită de lucrurile pe c; 
le-a aflat despre celebra rec' 
egipteană atunci când a început 
pregătească acest rol.

Regizorul canadian Jarr 
Cameron este considerat un exp 
în domeniul filmărilor care folosc 
tehnologii revoluționare. Lungn 
trajele "Avatar" și Titanic", regiz; 
de James Cameron, reprezir 
filmele cu cele mai mari încasări < 
istoria cinematografiei - cu 2, 
miliarde de dolari, respectiv 1, 
miliarde de dolari.

e

accesshollywood.com
nme.com
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jheișe și samurai, la balul Liceului de Arte
,Sigismund Toduță”
ena Casei de Cultură „Dră- 
n Muntean ” din Deva a fost 
upată, vineri, de mici gheișe 
samurai din îndepărtata Ja
ponie. Asta pentru că Balul 
itbocilor de la Liceul de Arte 
avut ca temă „țara soarelui 
■ăsare”. în fața unui decor 
>alizat în totalitate de tinerii 
tentați ai liceului, bobocii au 
sat emoțiile deoparte și s-au 
'istrat în stil oriental, încer- 
jtd să demonstreze publicu- 
ti și juriului că merită titlul 

de Miss și Mister 2010.

evantaiele gigantice specifice orien
tului îndepărtat. Au urmat apoi, 
băieții care și-au făcut apariția 
deghizați în samurai care aveau în 
cap să „se lupte” pentru aplauzele 
publicului.

Scenete amuzante, 
dans și multă voie 
bună

Sala mare a Casei de Cultură a 
t plină ochi de prieten, părinți, 
egi și profesori care au venit să 
arajeze cele opt perechi partici- 
îte la bal. Organizatorii au încer- 
să facă un bal cu totul și cu totul 

;cial și acest lucru le-a reușit pe 
îlin în cele două ore și jumătate 
distracție. Primele au intrat în 

:nă, micile „gheișe” care s-au 
;zentat pe rând fluturând din

„Boboceii” au avut de trecut de 
o serie de probe inedite gândite de 
către cei ce vor fi în curând 
absolvenții Liceului de Arte. Cele 
opt perechi au trebuit să își demon
streze talentele ascunse într-o probă 
specială, apoi să răspundă la o serie 
de întrebări „cu tâlc”, pentru ca la 
final să danseze așa cum știu mai 
bine pentru a impresiona juriul for
mat din profesori și elevi din clasa 
a 12-a. Organizatorii nu au vrut să 
lase nici un detaliu să le scape, ast
fel că unul din cei opt băieți 
participanți a fost deghizat întreaga 
seară în „moartea de la Hiroshima”, 
pentru a aduce aminte tuturor de 
ceea ce s-a întâmplat acum mai bine

■

*

X*'

■k ț|

de 50 de ani, în îndepărtata Japonie. . 
în cele din urmă, cel mai bine 

s-au descurcat Ioana Jurca și Vlad 
Chifor care și-au adjudecat titlul de " 
cea mai frumoasă „gheișă” și cel 
mai sprinten samurai, pentru ca 
Raluca Muntean și Grama Răzvan 
să câștige locul doi, iar Alexandra 
Marinescu și Kristian Szep să 
încheie podiumul celor mai talentați 
boboci ai liceului. Cei mai populari 
dintre proaspeții liceeni s-au 
dovedit a fi Luisa Demeni și Râul 
Haraga, deși, publicul ar fi acordat 
premiul „morții de la Hiroshima”.

Finalul i-a aparținut invitatului 
special, Puya. Acesta cântat la uni
son cu fanii săi cele mai cunoscute 
melodii ale sale și a promis că va 
reveni la Deva ori de câte ori va 
avea ocazia.

Petrecerea nu s-a oprit aici pen
tru organizatori și boboci, aceștia 
lăsând „niponii” deoparte și au 
revenit pe „meleagurile” noastre 
pentru o distracție pe cinste, până în 
zori, într-unul din cluburile din oraș.

„ Gheișele " Liceului de Arte au deschis Balul Bobocilor

Ioana Jurca a fost desemnata cea mai frumoasă „ gheișa

I
Claudiu Sav

lai

Bobocii au aratat ca știu sa danseze 
pe orice stil de muzică

Mv K

Proba specială a stârnit hohote de râs 
în rândul celor prezenfi în sală

Pava a finul să demonstreze de ce este unul din 
cei mai populari artiști din ultima w/nt

I

vlad Chifor a fost ales Mister al Liceului de Arte
,, Sigismund Toduță ” 2010
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Un sondaj realizat la nivelul UE în rândurile elitelor de politică externă 
arată că amenințările de securitate cu care se confruntă România se re
feră la proliferarea armelor de distrugere în masă, statele instabile, epui
zarea resurselor energetice, schimbările climatice criza economică.

cItalianul care a agresat-o 
pe românca decedată la Roma
riscă până la 18 ani de închisoare

Procurorii din Roma cer trans
ferul la închisoare a tânărului italian 
care a agresat-o pe o româncă într-o 
stație de metrou din Roma, acesta 
riscând până la 18 ani de detenție 
pentru omor prin imprudență, potrivit 
presei italiene.

Românca Maricica Hăhăianu, o 
asistentă medicală în vârstă de 32 de 
ani, a murit vineri seara, la Spitalul 
Casilino din Roma, în urma rănilor 
suferite după ce a fost agresată, pe 8 
octombrie, de italianul Alessio Bur- 
tone, în stația de metrou Anagnina.

O discuție dintre italian și 
româncă a degenerat, iar italianul i-a 
dat un pumn româncei, care a căzut 
și s-a lovit cu capul de beton. Femeia 
a fost transportată de urgență la Spi
talul Casilino din Roma și a fost 
supusă unei intervenții chirurgicale. 
Miercuri, românca ieșise din comă, 
însă a intrat în moarte clinică iar în 
cursul serii de vineri a fost 
deconectată de la aparate.

Procurorii au cerut transferul la 
închisoare al italianului în vârstă de 
20 de ani, care în prezent este în arest 
la domiciliu. El va fi acuzat de omor 
prin imprudență și riscă până la 18 
ani de închisoare.

Tatăl agresorului a prezentat 
scuze și a anunțat că ar dori să 
întâlnească rudele victimei pentru a 
"împărtăși împreună durerea".

Prietenii suspectului s-au adunat 
în fața casei acestuia, cerând eliber
area lui. Toți spun că Alessio Burtone 
este un tânăr liniștit, generos, atașat 
de familie.

Autopsia româncei va fi 
efectuată azi, pentru a se stabili cauza 
morții și motivul pentru care starea ei 
se înrăutățise brusc. înmormântarea 
româncei va avea loc în România, iar 
primarul Romei, Gianni Alemanno, a 
anunțat că Municipalitatea se va con
stitui în parte civilă și va suporta cos
turile înmormântării și transportării 
corupului neînsuflețit în România.

Ramona Bădescu, consilieră a 
primarului Romei, responsabilă de 
Relațiile cu membrii comunității 
românilor, a explicat că Maricica și 
soțul ei, părinții unui copil de trei ani, 
erau perfect integrați în Italia. "Soțul 
victimei suferă foarte mult, dar nu a 
avut gesturi sau cuvinte violente la 
adresa agresorului", a declarat 
Bădescu._______J

Guvernul ungar vrea prelungirea stării 
de urgență în zona afectată
de deversarea de noroi roșu

Guvernul ungar va cere Parla
mentului prelungirea, până la 
sfârșitul anului, a stării de ur

gență declarate în trei județe din 
vestul țării după deversarea de 

noroi roșu care a afectat trei sate 
la începutul lunii octombrie, a de
clarat, sâmbătă, comisarul guver

namental Gyorgy Bakondy.

Legislația ungară permite Guvernului 
să declare stare de urgență numai pentru o 
perioadă de maximum 14 zile, prelungirea 
acesteia trebuind aprobată de Parlament, a 
adăugat el.

Bakondy a precizat că 43 dintre per
soanele rănite în urma deversării a aproape 
un milion de metri cubi de noroi roșu toxic 
se află încă în spital, iar unul dintre 
locuitorii răniți grav se află în stare critică. 
Accidentul s-a soldat cu moartea a nouă 
persoane.

Comisarul guvernamental a afirmat că 
experții UE și OMS aflați în Ungaria pentru 
a inspecta zonă afectată de dezastrul eco
logic au încheiat prima fază a anchetei la 
fața locului, urmând să elaboreze un raport, 
pe care autoritățile ungare îl vor publica 
imediat.

Purtătorul de cuvânt al operațiunilor 
din zona afectată de dezastru, Tibor Dob
son, a afirmat că aproximativ 500 dintre cei 
715 de locuitori din Kolontar, evacuați 
sâmbăta trecută, au revenit la locuințele lor. 
Alte 200 de locuitori, ale căror locuințe au 
fost avariate grav, au anunțat că nu 
intenționează să revină în zona afectată.

Dobson a precizat că autoritățile nu 
vor obliga pe nimeni să revină în satul dis
trus, chiar dacă nu toate locuințele au fost 
avariate de deversarea de noroi. Locuitorii

din Kolontar pot alege între apartamentele apartamente aflate în proprietatea statului 
care vor fi construite într-un complex orice parte a Ungariei.
rezidențial din zona nepoluată din sat sau

Poliția concediilor medicale
ar putea fi desființată

Cum în România orice minune durează doar trei zile, poliția concediilor medical 
ar putea intra în scurt timp în istorie. La nici cinci luni de când au început controaleh 
la domiciliul celor care stau acasă pe motive de sănătate, ordonanța care înființeazi 
această instituție ar putea să se blocheze în Parlament.

Ordonanța de Urgență care a înființat controalele la domiciliu a celor care stai 
acasă în concediu medical, a primit deja două voturi negative, de la Comisiile de munci 
și de Sănătate din Camera Deputaților. în cazul în care va cădea la vot și în Plenu 
camerei, poliția concediilor medicale nu se va mai aplica. în acest caz Camer; 
Deputaților este for decizional.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, numărul concediilor medicale eliberate îi 
acest an a scăzut cu 30% și asta și datorită faptului că s-au făcut controale la domiciliili 
beneficiarilor de concedii medicale.

în cele cinci luni de funcționare, poliția concediilor medicale a aplicat 443 i< 
amenzi care au totalizat peste 2 milioane de lei. De altfel, 5.000 de medici și 1.500 di 
benficiari au fost controlați în perioada mai-august.

în urma controalelor 792 de medici au fost sancționați iar 300 de certificate ai 
fost refuzate sau amânate de la plată.

Z’ -

CMEftZARANDIILUI ir.150 (lângă VOLVO) GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

Prestăm:
- pollș culoare;
- pollș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări 11 gratis)
v - legitimație t exterior + interior, 16 ronl y

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,

oi
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

RADIO
ORASTIE

COLOR
90.3
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unedoara s-a impus în derbyul județului
Hunedoara rămâne neîn- 
să și după runda a opta, 
na lui Eusebiu Șuvagău a 
it, vineri, de CFR Simeria 
-1, după un joc pragmatic 
mâne astfel în coasta lide- 
i Luceafărul, orădenii ră- 
nași pe prima poziție a 
amentului după succesul 
n deplasare cu Național 

Sebiș.

.ume multă la Simeria, la prima 
intare oficială dintre cele două 
; hunedorene după mai bine de 
mi.

Simeria și FC Hunedoara au 
Ceva mai mult de o oră de joc 
jil, în care gazdele s-au întrecut 
iri monumentale, în vreme ce alb- 
rii s-au mulțumit să stea „la 
” și au punctat de două ori, exact 
când trebuia.

u debutat 
îou-veniții de la 
tfinerul Lupeni

Zu serioase gânduri de pro
re, hunedorenii nu au stat cu 
le în sân și au profitat de re- 
ea Minerului din Liga a doua, 
ându-și în săptămâna 
:rgătoare jocului serviciile a trei 
,mineri”: Portarul Adrian Pascal 
ut după două sezoane) și 
așii, Robert Cristian și Lucian 

., ultimul, debutând chiar cu gol 
oul alb-albastru.
tevenind la partida de la Simeria, 
ții au început furtunos pentru 
ti, care au avut prima ocazie chiar 

itul 1, când Zelencz a șutat put- 
de la 16 metri și l-a obligat astfel 
agotă să respingă în corner. 
Jazdele au replicat zece minute 
irziu, prin Riviș care a trimis din 
arul careului puțin peste

transversală și prin Păduraru, care după 
o pătrundere pe stânga a șutat puternic 
însă Moldovan a respins în corner. Con
trar cursului jocului, oaspeții, adepții 
unui joc de contratac, deschid scorul în 
minutul 23.

Ex-lupeneanul Todea prinde un 
voleu necruțător de la 16 metri, după o 
respingere a fundașilor simerieni și în
scrie astfel, la primul său joc pentru 
Hunedoara.

Simerienii se aruncă din nou în 
atac și sunt la doar câțiva centimetri de 
egalare.

în minutul 32, Riviș este servit 
ideal de Dăscălescu și rămas singur cu 
Moldovan trimite din poziție ideală pe 
lângă.

Simeria cu ocaziile,
Hunedoara cu golurile

Al doilea mitan avea să înceapă 
așa cum își dorea Sorin Comea. Sime
ria egalează la doar un minut după re
luare prin Riviș, care, de la marginea 
careului, catapultează mingea direct în 
vinciul porții lui Moldovan și se părea 
că gazdele pot întoarce rezultatul. Nu a 
fost de acord însă golgheterul seriei, 
„El torro” Zelencz.

Acesta a dus din nou Hunedoara 
în avantaj, la faza imediat următoare 
golului egalizator, reluând din șase 
metri o centrare excelentă venită de la 
juniorul Păun.

Au urmat o serie de ratări incredi
bile ale gazdelor, care l-au scos din 
sărite pe Comea. Suciu, Riviș (de trei 
ori) și Dăscălescu au ratat din poziții 
ideale egalarea, la capătul unor atacuri 
în care apărarea Hunedoarei a fost 
depășită categoric. „Corbii” au rezistat, 
cu noroc, până la final și astfel și-au tre
cut în cont a doua victorie externă 
consecutivă și rămân, după opt etape 
scurse de-la start, singura echipă din 
serie fără înfrângere.

Claudiu Sav

Zelencz (la minge) 
a ajuns, după mutila de 

vineri, la cel de-al șaselea gol 
stagional.

1

Rezultatele complete ale e.tapei a opta:

ltenii bătură sub cetate
/iureșul Deva a ajuns la cea de-a 
nfrângere consecutivă în actualul 
onat. Băieții antrenați de Gică 
au pierdut, sâmbătă, 1-2, meciul 
R Gaz Metan Craiova, după un 
n care au avut mai mult de o oră, 
j în plus pe teren. Pentru olteni, 
ia de la Deva este prima pe teren 
în acest sezon.
’e o ploaie sâcâitoare, puținii 
itori din tribunele stadionului 
te” au fost martori la un joc urât, 
e durități, a cărui actor principal 
centralul întâlnirii, Marius Con

ti din Popești-Leordeni, care a 
at nu mai puțin de 12 cartonașe 
ie și unul roșu, șapte dintre aces- 
iind îndreptate câtre jucătorii

)aspeții au început ceva mai 
iți jocul și s-au instalat încă din 
le minute în jumătatea de teren a 
ilor, având chiar și o primă bună 
: de a marca, în minutul doi, când 
nura, vârful japonez al oltenilor, 
t puternic din întoarcere de la 16 
pentru ca Horvat să respingă, 

toarele 20 de minute au fost 
ate de numeroase intervenții la

limita regulamentului și de decizii com
plet aiurea ale centralului din Ilfov, 
deczii care nu au făcut decât să îi irite 
și mai mult pe deveni, jucătorii 
aducându-și parcă aminte de ceea ce li 
s-a întâmplat etapa trecută la Ploiești, 
când găzarii lui Răchită au marcat golul 
victoriei dintr-un ofsaid imens. Și cum 
nervii nu ajută la nimic, alb-roșii s-au 
văzut conduși după exact o jumătate de 
oră de joc. Boroiban a dejucat ieșirea la 
ofsaid a fundașilor deveni și a plecat 
într-o cursă de la 35 de metri pentru a 
finaliza din interiorul careului, fără nici 
o șansă pentru tânărul Horvat.

La doar câteva minute după de
schiderea scorului, centralul pierde 
meciul de sub mână, după ce îi acordă 
al doilea galben lui Vigariu, în urma 
unei intrări întârziate a fundașului ol
tean la Gîrlă.

Mulți nervi 
și neputință în 
cel de-al doilea act

Repriza secundă a debutat exact ca 
cea de la Simeria. Devenii au ieșit de la

CFR Simeria:

Dragotă - Vîrtan, Păduraru, 
Buta, Zaha - Găceanu, Pepenar, 
Suciu, Bud - Dăscălescu (c), Riviș.
Au mai jucat: Ungureanu, 
Făgărșanu, Păcurar, Tecsi.

Antrenor: Sorin Comea

FC Hunedoara:

Moldovan - Trășcan, Al. Rus 
(c), Geacă, Oltean - Ilaș, R. Crist
ian, Todea, Păun, Ban - Zelencz. 
Au mai jucat: Corobea, Samoilă, 
Stanciu, Gideon.

Antrenor: Eusebiu Șuvagău

Omul meciului: L. Todea (FC 
Hunedoara) *

cabine hotărâți să profite de omul în 
plus și, după o lovitură de cap a lui Dîr- 
varu, scoasă de sub bară de Neagoe, 
restabilesc egalitatea, în minutul 49, 
prin autogolul lui Pătrană care a trimis 
cu capul din cinci metri centrarea de pe 
stânga a lui Sătmar. Alb-roșii n-au avut 
prea mult timp să se bucure, pentru că 
30 de secunde mai târziu Surugiu 
prinde un șut puternic de la 20 de metri, 
mingea „mușcă” din bara porții lui Hor
vat și întră în plasa tânărului goal
keeper.

Ce a urmat e ușor de sinteziat. De
venii s-au năpustit asupra porții elevilor 
lui Jerry Gane și au ratat trei ocazii 
mare de a egala, de fiecare dată prin 
Dîrvaru care nu a reușit să trimită 
mingea în plasă nici de la trei metri de 
poartă. Craiovenii au început apoi să 
tragă rușinos de timp, lăsând din nou 
loc arbitrului Constantin să iasă la 
rampă, acesta împărțind „galbene” în 
stânga și dreapta. Cireașa de pe tort a 
fost însă prelungirea meciului cu doar 
două minute, în ciuda întreruperilor 
repetate și efectuării tuturor 
schimbărilor. Lucru care nu a făcut 
decât să întărească ideea că Mureșul 
este într-adevăr o echipă prea mică pen
tru această serie.

Unirea Sânnicolau Mare - Bihorul Beiuș 1 -0
Millenium Giarmata - ACS Recaș 1 -2
FC Timișoara II - CSM Școlar Reșița 1 -0
Național Sebiș - Luceafărul Oradea 0-3
CFR Simeria - FC Hunedoara , 1-2
Gloria Arad - CS Termo Tumu Severin 1 -1
Becicherecul Mic și Autocatania Caransebeș au stat

Clasament:

1. Luceafărul Oradea 8 6 1 1 14-8 19p
2. FC Hunedoara 8 5 3 9 15-3 18p
3. CS Termo Tr. Severin 8 4 3 1 12-8 15p
4. Autocatania Caransebeș 7 4 2 1 7-1 14p
5. CFR Simeria 8 2 4 2 11-10 lOp
6. ACS Recaș 6 3 0 3 10-7 9p
7. Unirea Sânnicolau Mare 6 2 2 2 4-4 8p
8. Gloria Arad 8 2 2 4 12-13 8p
9. CS Național Sebiș 6 2 1 3 3-5 7p
10. CF Bihorul Beiuș 6 2 1 3 9-15 7P
1 fi FC Timișoara II 6 1 3 2 7-10 6p
12. CSM Școlar Reșița 7 1 3 3 4-8 6p
13. Millenium Giarmata 6 0 2 4 8-16 2p
14. Becicherecul Mic 6 0 1 5 4-12 •P

Mureșul Deva:
Horvat - Coca, Dosan, Gongolea (c), 
Cîmpean - Gîrlă, Sătmar, Melcea, 
Sânmărtean - Ginghină, Dîrvaru. A mai 
jucat: Rareș Stan.
Antrenor: Gică Barbu

Gaz Metan CFR Craiova:
Neagoe - Vigariu, Nicola, Crușoveanu 
(c), Bușu - Surugiu, Irimescu, Pătrană, 
Mitroi - Nakamura, Boroiban. Au mai 
jucat: Neacșa, Niță, Trifu.
Antrenor: Ionel Gane

Omul meciului: Surugiu (Gaz Metan 
CFR Craiova)

Clasament:

Rezultatele complete 
ale etapei a opta:

Poli Iași - Petrolul Ploiești 3-1 
UTA Arad-ACU Arad 1-0 
FC Silvania - FC Bihor Or 1 -2 
U Alba lulia - CS Mioveni 1 -0 
FC Argeș - Voința Sibiu 1 -1
ALRO Slatina - Ar Turda 3-1 
Mureșul Deva - GMCFR 1-2

CSM Râmnicu-Vâlcea a stat 
datorită retragerii Minerului Lupeni

’Minerul Lupeni s-a retras din campionat și toate rezultatele i-au fost anulate

1. Petrolul Ploiești 7 5 0 2 17-8 15p
2. CS Mioveni 7 4 2 1 9-3 14p
3. ALRO Slatina 8 4 2 2 13-9 14p
4. Voința Sibiu 7 3 4 0 8-3 13p
5.FCM UTA Arad 8 4 1 3 15-11 13p
6. FC Bihor Oradea 7 4 1 2 8-6 13p
7. ACSMU Poli Iași 8 3 2 3 10-9 11P
8. Unirea Alba lulia 8 3 2 3 6-7 Hp
9. Gaz Metan CFR Craiova 7 3 1 3 9-10 lOp
10. ACU Arad 7 3 1 3 7-8 lOp
11. Mureșul Deva 8 2 2 4 7-10 8p
12. Arieșul Turda 7 2 1 4 5-10 ?P
13. FC Silvania 8 2 1 5 5-13 7p
14. CSM Râmnicu-Vâlcea 7 2 0 5 7-10 6p
15. FC Argeș Pitești 8 1 2 5 6-15 5p
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O tânără pleacă intr-o călătorie cu mașina condusă de psiholoaga ei, o călătorie de 
asemenea in scopul terapiei. . Adolescenta a suferit in copilărie un accident de mașină 
în care si-au pierdut viața ambii părinți. In urmii accidentului, fata a fost rănită și a 
dezvoltat pe parcursul vieții o fobie pentru mersul cu mașina, tratarea acesteia fiind și 
scopul terapeutic al acestei călătorii. (Prima TI. 23:30; Pasageri de noapte)

Dicționar Râmi, Sin, Șiș. Reconstituire...

Vlorel Naahl - Vladlmlre

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvin 
ACID, ACU, ACUM, AM, ANA, APE, Ap 

AVAT, Bl, BO, CĂMARA, DAC, DISCUTAI 
DISTILABIL, EB, EG, HIRE, IR, IRECUZA 

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

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

Petru Ardelean-AF

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

1 3 5 6
6 3 9 4 5

3 6 1 7 2
8 6 3 7 1 4

7 4 1 5 9 3

TV*?2
06:00
08:00

Z

X

ce

07:00 Telejurnal Matinal 07:00
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 75.) 08:10
11:00 Prințesele lumii (18.) 10:10
11:15 Dănutz S.R.L. (rel.)
12:30 O carte pe săptămână (rel.) 11:30
12:35 Amintiri din istorie la TVR 1 12:00
12:45 Legendele palatului: doctorul 12:30

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 41.) 14:30
13:45 Desene animate
14:00 Telejurnal 15:30
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:55 Vinul pe românește la TVR 1 16:00
15:30 Krânika (magazin cultural)
17:00 Spune-mi ce te doare
17:30 Papucul doamnei (2010)
18:00 Telejurnal (emisiune informa 17:00

tivă) la TVR 1 17:30
18:30 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007 - 42.) 18:30
19:30 Prințesele lumii (serial docu

mentar, rel. - 18.) la TVR 1 19:00
19:40 Sport la TVR 1
20:00 Telejurnal 20:30
20:40 Tema zilei Meteo
21:00 Prim plan la TVR 1 21:00
22:00 30 Rock (SUA serial de come

die, 2006- 19.) 22:00
22.55 Vinul pe românește la TVR 1
23:10 Fără limite, fără control (spa- 

niol-englez-japonez polițist, 
2009) 116' la TVR 1 cu Isaach 
De Bankole, Bill Murray, Tilda 
Swinton, John Hurt

23:00

Doctor la zoo (german serial, 
2006 - 7.)
Tonomatul DP 2 la TVR 2 
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment, rel.)’la TVR 2
Atlas (rel.) la TVR 2
Telejurnal la TVR 2
Ferma (rel.) la TVR 2 
împreună în Europa (film edu

cativ) la TVR 2
Zestrea românilor (documen

tar, rel.) la TVR 2
Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 7.) 49' la TVR 2 cu 
Elisabeth Lanz, Sven Martinek, 
Michael Lesch, Gunter SchoB
Telejurnal la TVR 2
Confesiuni (magazin de diver- : 

tisment, 2010) 60'la TVR 2
Puterea legii (talk show, 2010) ! 

la TVR 2
Ora de business (emisiune in- ; 

formativă, 2010)90'laTVR2
Bugetul meu (reportaj) la TVR. 

2
Arena Leilor (reality show) la 

TVR 2
Ora de știri (show de întâlniri) 

la TVR 2
Spionii (englez serial triller, 

2002 - 9.) la TVR 2 cu Mat
thew MacFadyen, Keeley 
Hawes, David Oyelowo, Peter 
Firth ________ i

10:00
11:15

13:00
14:00

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

22:00

Observator la Antena 1 
'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal) la Antena 1
în gura presei la Antena 1
Magnifica familie Amberson 

(SUA dramă, 2002, rel.)
Observator la Antena 1
Ca pe vremuri (SUA comedie, 

1980) 98' la Antena 1 cu Chevy 
Chase, Goldie Hawn, Charles 
Grodin, Robert Guillaume
Observator la Antena 1
Acces Direct la Antena 1 
Observator la Antena 1 
Comanda la mine (reality 

show, 2010) la Antena 1
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) 60' la Antena 1 
cu Alina Pușcaș, Antonia lo- 
nescu, Ana Maria Donosa, Ale
xandru Costea
Observator la Antena 1
Un Show Păcătos

23:00
23:45

19:30
20:00
21:55

22:25

06:00
07:00
09:55
10:00
12:00
13:00
13:30

14:00
15:00

16:00
17:00
17:45
19:00
20:30

22:15

23:30

După 20 de ani (talk show, rel.) 
Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Un tată disperat (rel.)
Tânăr și neliniștit
Știrile Pro TV
Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 10.)
România, te iubesc! (rel.)
Serviciul Român de Comedie 

(emisiune de divertisment, rel.)
Tânăr și neliniștit (3846.)
Știrile Pro TV la PRO TV
Happy Hour V
Știrile Pro TV
Nume de cod: Agentu' de servi

ciu (SUA acțiune-comedie, 
2007)
Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 9.) 60' la PRO 
TV cu Ramona Hanganu, Cos
tin Sforaru, Gheorghe Visu

Știrile Pro TV la PRO TV

14:40 Star Trek: Primul Contact (SUA film de acțiune, 1996)
16:30 Războiul mireselor (SUA comedie romantică, 2009) 
18:00 Pacostea (francez comedie, 2008)

Pe platourile de filmare 26' la HBO
Vânător alb, inimă neagră (SUA aventură, 1990)
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 5.) 30' întâlnirea la HBO 

cu Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
Un ghem de minciuni (SUA dramă, 2008) 128' la HBO cu Leonardo 

DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Carice van Houten -

07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 07:00 Camera de râs
08:15 Pe cuvânt de femeie (2007) 08:20 Sport cu Florentina
09:45 Rosalinda (rel.) 09:15 Probă de celebritate
11:15 Paradisul blestemat (2007) 10:00 Miss fata de la țară (rel.)
12:30 Doamne de poveste (rel.) 11:30 Imobiliare Blitz la Prima
14:00 Marina (serial, 2006) 12:00 Autoforum
15:15 Victoria (serial, 2007) 13:15 Sport, dietă și o vedetă (i
16:15 Rețeta de ACASĂ 14:00 Moartea unui înger (198 <
16:30 Rosalinda (1999) 16:00 Cireașa de pe tort (rel.)
7:25 Vremea de Acasă la Acasă TV 17:00 Trăsniții (serial de comei

17:30 Poveștiri adevărate 2007, rel. - 24.)
18:30 O mare de pasiune (2009) 18:00 Focus 18
19:30 Fructul oprit (mexican serial, 19:00 Focus Sport

2009- 1.) 19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Iubire și onoare (român serial 20:30 Fermier. Caut nevastă!

de dramă, 2010) 22:15 Trăsniții (serial de comei
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 2007 - 25.)

serial, 2008) 23:00 Mondenii (emisiune de d
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune tisment) 1

de divertisment, 2007) la Acasă 
TV

23:30 Pasageri de noapte (SU? 
țist, 2006) 92' la Prima T\

23:30 7 păcate (brazilian serial de 
dramă, 2007)

Rachel Miner, Mimi Roge 
Chad Todhunter, Mickey.

14:30 Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001, rel. - 8.)
15:30 Ruleta destinului (SUA serial de dramă, -2001 - 11.)
16:30 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 11.)
17:00 lancu Jianu, haiducul (român aventură, 1981, rel.)
19:00 Monk (SUA serial polițist, 2002 - 6.)
20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 10.) 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 4.)
22:00 Vânătorul de rechini (SUA film de acțiune, 2001) 94' la Pro Cinei 

cu Antonio Sabato Jr., Christian Toulali, Grand L. Bush
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1LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
I
va

'efon: 0755.999.916

ian 3

nist 1

sr 23

.tor piese din piele si înlocuitor
2

ator gestionar

Jier(exclusiv restaurator)
4

?atoare •

ilar 1

ir betonist 1

tionar informații clienti
5

ijitor clădiri 10

ta tor 1

<rfor comercial 68

1 dispecer

zidar rosar-tencuitor 5

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent comercial 1

agent de securitate 2

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

cusător piese din piele si înlocuitori
10

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

munc.necal. la asamblarea, montarea 
pieselor 77

mecanic utilaj

operator instalații dincentrale elec
trice 4

munc.necal.la întret. drum uri, șo
sele,poduri,baraje 2

tâmplar manual ajustor montator
12

montator placaje interioare si exte
rioare 1

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
I

Telefon: 0755.999.928

1
munc.necal.ia amb.prod.solide si 
semisolide 7

cosmeticean 1

icitor necal. la asamblarea, mon-
3 pieselor 25

-ator calculator electronic °i
;le 3

1

ir(chelner) 1

itor 10

□ crator produse ceramice prin
udare 2

litor-distribuitor materiale si
e 2

torist

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

1gestionar depozit

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile 
3

mecanic agricol 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

barman
operator mașini unelel 
mate si automate

te semiauto-
1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

bucătar

controlor calitate

dispecer

finisor terasamente

zidar rosar-tencuitor 3

asfalta tor 1

1

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

2

cusator articole marochinarie
1

4
munc. necal.în ind. confecții lor

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

zidar pietrar I

înc arc ator- dese arcator 1

lacatus montator

Mică publicitate

Simeria

Telefon:0755.999.921

Orăștie

o

Telefon: 0755.999.922

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

vânzător 1
lucrător comercial 3

Călan
manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924 montator accesorii pentru calapoade
1

electricean în construcții 1

lacatus mecanic I
munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6

munc. rad ioelecron ist 10

Hațeg
șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

Telefon: 0755.999.925
șofer de autoturisme si camioanete

1

ambalator manual 5 vânzător 2

barman 2 Aninoasa
bucatar 3 Telefon: 0755.999.927
cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

munc.necal.la asamblarea, monta rea 
pieselor 2

cusător articole marochinarie
20

mecanic utilaj

femeie de serviciu

stivuitorist 1 ospatar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

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

IMOBILIARE5»
,d casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, 
;, cămară, apă din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație ter- 
1 Preț 45.000euro. Tel.0748.347.128

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

garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. 
d735.066.695

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

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

d apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau 
mb cu apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.OOOlei neg. 
0735.066.695

id casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val.
5. Materiale pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 
mere, baie, bucătărie. Preț 1 fiO.OOOlei. Tel 0748.689.532

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

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

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

d casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.OOOlei. Tel. 0769839.694

d apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
OOOlei neg. Tel.0721.805.675

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

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

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

.d casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, 
>00mp. Preț 80.000 euro. Tel.0748.347.128

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

d apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. 
125.OOOlei. Tel. 0735.066.695

d apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
OOOlei neg. Tel.0769.839.694

id apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st~35mp, schimb cu casă. Preț 
lOOlei. Tel. 0748.689.532

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=l200mp. 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
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g DIVERSE k
Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților/Tel.0764.606.759

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, germ an,rotw ai Ier) 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 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

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

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la 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 * 
i
i

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

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

l

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro 
neg.Tel.0734.965.619

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

Vând vaucber pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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

(text maxim 50 de cuvinte)
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DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN’’- EMMAI

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

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

1

i

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

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

Supremația calității

25h

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelonte

SILVA> 

LEMNTEX 
niMtacc sl rMrciaiaesa 

ttmpMM Hi lemn triplu stratificat 
uși șl (Mustra da cea nai bani calltat 

parchet din lemn de lan, 
paltin sau frasin.

S.C. SILVA LEMNTEX S.R.L.
nat ('himimlia, nr.i2ID, mmunu lliiriiu, 
td/faxi 0354/501021/22, e-maih dlva^umirt.

Arx 7rv flexibil

www iiivodet.ro
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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.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră in cantități foarte mr

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22
Nisip 22,00 lei/ton

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/ton

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/ton

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

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/ton

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

cmyk

iiivodet.ro

