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Polițiștii din Lupeni 
reinventează inchiziția

O w-4
O femeie din municipiul Lupeni îi acuză pe polițiștii din 

ocalitate de abuz în serviciu, având în vedere că la sfârșitul 
ăptămânii trecute i-ar fi agresat fiul în vârstă de 14 ani.

Regalul de futsal continuă și 
în week-end, la Deva

pag, 9
Iubitorii fotbalului de sală din Deva au din nou în

tâlnire cu futsalul. După ce la mijlocul acestei săptă
mâni, Naționala României de futsal a jucat la Deva o 
„dublă” amicală cu Macedonia.

Curs Valutar Liberalii s-au pupat, s-au lansat, 
dar nu s-au împăcat

g Din cuprins
Un petrilean a 
scăpat cu viață 
după ce a fost 
lovit de tren

PW4 ►,

„Fumigene' 
din partea lui 
Cornel Ene

g Extragerile LOTO
6/49: 5, 8, 45,11, 22,9
Noroc: 6, 2,3, 0, 4, 5, 8 

5/40: 10,34,35,19, 9,12 
Joker: - 32, 5, 40, 34, 4

Zi plină, ieri, pentru liberalii hune- 
doreni care l-au avut printre ei pe preșe
dintele partidului Crin Antonescu. 
Prezența liderului suprem la Deva nu a 
reușit decât să o pună pe „orbită” pe can
didata PNL în Colegiul - 3 Hunedoara, 

a
Mariana Cămpeanu, impusă în această 
postură de la București. De asemenea, 
Antonescu a lăsat să se înțeleagă că îl 
susține în continuare pe „informatorul” 
Panțuru, alias Mircea Moloț, dar nu s-ar 
lepăda nici de locomotiva PNL în județul

Hunedoara, primarul Devei, Mircia 
Muntean. Concluzia, după vizita de 
lucru, ar fi că parașutarea Marianei Câm- 
peanu a reușit, dar securea războiului 
este încă în mâna lui Moloț.
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Povești interzise - 
Supraviețuitorii (I)

Munții care mărginesc spre est și sud depre- 
unea Brad reprezintă structuri vulcanice 
răvechi, la nivelul cărora au fost puse în loc, 
j milioane de ani în urmă, importante acu- 
ulări de metale prețioase.

Șeful ISU Hune
doara, maior 
Viorel Demean

Pentru că a făcut demer
surile necesare pentru ca 
Inspectoratul pentru Situ
ații de Urgență Hunedoara 
să beneficieze de noi 
echipamente care vor con- - 
tribui la reducerea cu :1'7 
la sută a timpului mediu dor 
răspuns, în mediul furai. și 
cu 40,9 la sută, în mediul 
urban.

e blamat...”
omandantul Poliției 

Lupeni, Romeo Amurăriței
Pentru că nu a vrut să dea infonnații cu 
privire la un caz în care subordonați săi sunt 
acuzați de hărțuire, precizând că nu știe des
pre ce este vorba, deoarece e plecat în con
cediu la Cluj de vreo două săptămâni, deși 
sunt persoane care jură că acesta a fost 
prezent în Valea Jiului, sâmbăta trecută, la o 
nuntă. 
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ț greco-catolic
Sf. Ioan cel Milostiv, 
Patriarhul Alexandriei

ț romano-catolic 
Sf. losafat, episcop martir

Chiftelute 
marinate

Ingrediente:

1 ceapă tăiată mărunt
3 felii pâine uscată fără coajă
100 ml lapte
450 g came tocată de vită
2 linguri parmezan ras 
pătrunjel verde tocat 
făină
750 ml suc de roșii 
o foaie de dafin
ulei

Mod de preparare:
Puneți într-o tigaie o linguriță de 

ulei și lăsați-o să se încingă apoi 
adăugați ceapa și lăsați-o la călit timp 
de câteva minute amestecând continuu.

Puneți pâinea la înmuiat în lapte, 
aproximativ 10 minute apoi stoarceți și 
amestecați cu carnea într-un castron.

Adăugați peste came ceapa 
călită, ou, parmezan ras, pătrunjel, sare 
și piper după gust.

Amestecați cu mâna compoziția 
până când considerați că ingredientele 
s-au îmbinat perfect.

Presărați făina pe masa curată sau 
pe o pânză și modelați chiftele de di
mensiuni mici.

încălziți sucul de roșii într-o 
cratiță și adăugați o foaie de dafin și 
sare, după gust.

După ce ați prăjit bine chiftelele 
adăugați-le în sos și mai lăsați-le la 
fiert aproximativ 15 -20 minute.

Poftă bună!^

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
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► DN 7 Deva - Sântulialm ► DN 7 Leșnic - Săeămaș
N

Ziua Noaptea

► DJ 687 Cristur - Hunedoara ► DN 7 Ilia - Gurasada ©
Devu 6/ 16, 7/9

► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
► DN 66 Călan - Băcia

► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
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Petroșani ■ 4/13, 4/7
► DN 7 Mintia - Vețel ► DN 76 Căinel - Bejan uA
► DN 7 Vețel - Leșnic ► Vulcan '

GL Brad ■ 6/16. 7/9

—ț-Șfântul Zilei —

Sfântul loan 
cel Milostiv

Sfântul Ioan a fost sprijinitorul celor săraci și a 
împărțit cu ei nu numai bunurile sale, ci și bunurile Bis
ericii. Sfântul loan s-a născut în jurul anului 550, la Am- 
athos (Cipru), în familia lui Epifanie, guvernatorul 
insulei și a trăit în timpul împăratului bizantin Heraclie 
(610-641). S-a călugărit după moartea copiilor și a soției 
sale. Datorită virtuților sale, a fost ales patriarh al 
Alexandriei. Dărnicia lui față de cei necăjiți și săraci - 
pe care îi numea „stăpânii” săi - avea să-i atragă 
supranumele de Eleemon - „cel Milostiv". Se spune ca 
odată, primind în dar o pătură cu cusături scumpe, n-a 
putut adormi până nu a vândut-o, iar suma primită a dat- 
o săracilor. Se afla neîncetat la dispoziția oricărei per
soane care avea o rugăminte, o plângere sau o cerere. Nu 
s-a îngrijit doar de turma sa din Alexandria, ci și-a extins 
ajutorul și către poporul din Palestina, când acesta 
suferea din cauza invaziei perșilor și a jefuirii Ierusal
imului.

Potrivit tradiției, mergând Sfântul să cerceteze pe 
bolnavi, l-a întâmpinat un străin și i-a cerut milostenie. 
El a poruncit slugii sale să-i dea șase arginți. Străinul și- 
a schimbat hainele și l-a întâmpinat din nou pe Sfântul 
loan zicând: „Miluiește-mă, stăpâne, că sunt robit”. El a

poruncit din nou slugii sale să-i dea șase arginți. Deși 
sluga i-a atras atenția că săracul s-a deghizat ca să mai 
ceară, patriarhul nu a spus nimic. S-a comportat ca și 
când nu a auzit cele spuse de sluga sa. Străinul după ce 
a luat a doua oara milostenie, s-a deghizat și l-a întâmp
inat din nou pe patriarh cerând ajutorul. Din nou sluga i- 
a atras atenția că este aceeași persoană, însă, patriarhul a 
răspuns: „Dă-i lui doi arginți, ca nu cumva să fie Hristo- 
sul meu, Care mă ispitește pe mine!”

în anul 619, când perșii au invadat Egiptul, patri
arhul Ioan a fost nevoit să fugă din'Alexandria. întors în 
Cipru, a murit la scurt timp după aceea, lăsând în urma 
sa un exemplu demn de urmat.

HOROSCOP

Ai grijă până unde întinzi azi 
coarda, pentru că disputa pe care ești 
pe cale să o declanșezi poate avea 
efecte dintre cele mai neplăcute.

în ciuda influențelor nefaste din 
anturaj, tu reușești să-ți păstrezi to
nusul optimist mai departe, privind
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spre viitor cu încredere. Cei din jurul tău s
prea pesimiști și împovărați de probleme.

Nu te aventura așa la primul preț 
care ți se propune, fie că e vorba de 
șansa de a cumpăra ceva sau de a
vinde un obiect, pentru că vei regreta mai a
impulsivitatea de acum.

Nu știi cum să mai tragi de bani 
ca să-ți ajungă mai bine, dar oricât te- 
ai strădui să mai reduci din unele 
cheltuieli pentru a te descurca mai ușor ck 
niturile actuale, tot va rămâne vreo plată 
achitată.

Când ești îndrăgostit lulea, ci
neva trebuie să se mențină rațional și 
logic în mijlocul iubirii oarbe. Tu tre-
buie să fii capul limpede al relației, deoai
o viața în doi implică planuri bine constr
decizii ferme, alegeri dificile.

Ai o mulțime de cheltuieli mici, 
care adunate la un loc formează o l 
suma mai mare, de aceea ești nevoit 
să administrezi cu multa grijă sumele de < 
dispui, ca să nu dezechilibrezi pe undeva 
lanța.

12 noiembrie 
de-a lungul timpului

1884: La Timișoara s-a introdus, pentru prima oara în Eu
ropa, iluminatul electric al străzilor

1912: Primul ministru spaniol Jose Canalejas este asasi
nat de anarhistul Manuel Pardinas

1918: Austria devine republică
1919: Primul zbor din Anglia spre Australia a fost realizat 

de Ross și Keith Smith, care au decolat de la Hounslow, în 
apropiere de Londra (la 13 decembrie și au aterizat in locali
tatea Darwin). .

1959: S-a deschis, la Belgrad, prima expoziție industrială 
românească din perioada postbelică, organizată de Camera de 
Comerț a României

1990: Este publicată propunerea lui Tim Berners-Lee 
care a dus la dezvoltarea World Wide Webului

1990: Akihito urcă pe tron ca împăratul Japoniei — con
form tradiției cel de-al 125-lea descendent direct al lui Jimmu, 
legendarul prim împărat nipon.

S-au născut:

1842: John William Strutt Rayleigh, fizician englez, lau
reat al Premiului Nobel pentru Fizică 1904 (d. 1919)

1862: Vasile Goldiș, politician român, membru de onoare 
al Academiei Române (d. 1934)

1866: Sun Yat-sen, revoluționar chinez (d. 1925)
1914: Peter Whitehead, pilot englez (d. 1958)
1929: Grace Kelly, actriță americană, prințesă de Monaco 

(d. 1982)
1929: Michael Ende, scriitor german (d. 1995)
1955: Sorin Cârțu, fotbalist și antrenor român
1961: Nadia Comăneci, gimnastă româncă
1978: Alexandra Maria Lara, actriță româncă

Comemorări:

0607: Papa Bonifaciu al III-Iea
1623: losafat Kuncevic, arhiepiscop greco-catolic
1869: Gheorghe Asachi, scriitor român (n. 1788)
1912: Jose Canalejas, politician spaniol (n. 1854)
2000: Henry Mălineanu, compozitor român (n. 1920)

Relația pe care o ai cu autoritățile 
nu e deloc plăcută, pentru că ești cri- 4 
ticat sau acuzat pe nedrept de lucruri J 
de care nu te faci vinovat. Dacă te concent 
, vei descoperi ce vină porti cu adevărat

Vestea care sosește astăzi sau 
persoana care îți apare în cale pe ne- 
așteptate se vor dovedi a fi cele mai 
mari obstacole ale zilei. Ți-ai pus mari s 
ranțe în acest mesaj, dar în loc să rezolve • 
blema, mai mult o complică.

Te simți excelent pe oriunde 
mergi astăzi, pentru că ești primit cu 
brațele deschise de toată lumea. Te 
bucuri de simpatia prietenilor.

Ca să poți duce mai departe pla
nul pe care îl dezvolți acum, depinzi 
totuși și de ajutorul altor persoane.

Bancurile zilei
© © ©

în apartamentul unei fa
milii care în iama asta a 
cerut decuplarea de la cen
trala care furniza energie 
termică și electrică, un re
porter întreabă:

- Ce faceți dacă vă este 
frig?

- Ne strîngem în jurul

luminării.
- Dar dacă este foarte 

frig?
- Ne apropiem și mai 

mult de ea.
- Dar dacă este ger cu 

temperatură sub -20 C?
- în acest caz, aprindem 

luminarea...

© © ©

într-un castel medieval, 
ghidul îi conduce pe turiști 
pe niște scări întortocheate, 
coborînd tot mai jos și mai 
jos.

Undeva, la capătul labi
rintului, apare o ușă pe care 
scrie "Camera de tortură". 
Intră cu toții; înăuntru o 
mulțime de schelete, unele 
mai noi, altele mai vechi...

Turiștii întreabă:
- Ale cui sînt rămășițele?
Ghidul răspunde:
- Legenda spune că aici 

și-au găsit sfirșitul turiștii 
care n-au dat bacșiș ghidu
lui... dar asta este doar o le
gendă...

© © ©
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Bațe la ușa lor, solicită-le sprijinul, pentr 
nimeni nu va interveni dacă nu le spui fo 
clar ce anume aștepți de la ei.

Ieși învingător din orice confirm- țî 
tare de idei, ba chiar descoperi că ast- Jjl 
fel de competitți te avantajează, 
pentru că îți scot mai bine în valoare călit! 
în comparație cu cele ale rivalilor tăi. Din 
astfel de dispută aprinsă poți fi remarcat.

Inima ta bate mai tare pentru că 
azi ți se oferă pe tavă sentimente sin
cere, șanse de a te îndrăgosti din nou, 
cuvinte dulci și declarații de dragoste. Pri 
din plin de clipele de intimitate petrecute 
turi de persoana care te atrage și dacă an 
doi sunteți pregătiți pentru o idilă.

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaela_19@yahoo.com)

Editor coordonator: Irina NĂSTASE

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

Deva, str. Mărășl
Bl. D4, Sc. 1, Ap.

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.  cc

Redactori: Andreea DEMIAN, Cătălin RIȘCUȚA, 
Claudiu SAT, Petronela TĂMAȘ, Anamaria NEDELCOFF 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN

Distribuție: Mihai DEZSI, Anca BEREȘ (tel.0734.310.133)

http://glasulhunedoarei.blogspot.com Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu J

mailto:mmihaela_19@yahoo.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com


Mai multe străzi din Hunedoara rămân astăzi fără apă. Motivul întreruperii este 
montarea unor hidranfi pe străzile Brădet, Pădurii, Brazilor din municipiul Hune
doara. în consecință, în intervalul orar 7-18, va fi sistată furnizarea apei potabile 
pe străzile: C. Davila, Brădet, Pădurii, aleea Pădurii, Primăverii, Dr. Marinescu. 
Dr. Cantacuzino, Stejarilor - parțial. Cărpiniș, Brazilor - parțial
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t*acea lui Antonescu se lasă cu decapitări
reședințele PNL, Crin Anto- 
’scu, prezent ieri la Hațeg cu 
prilejul lansării candidaturii 
larianei Câmpeanu, pentru 
>stul de deputat al Colegiului 
\ 3 din județul Hunedoara, a 
cercat să-i împace pe cei doi 
lideri locali ai PNL, Mircia 
Muntean și Mircea Moloț. 
intonescu le-a propus celor 

două tabere formate
i cadrul partidului un armis
tițiu, cel puțin pe perioada 

campaniei electorale.

Lansarea candidaturii Marianei 
mpeanu a fost umbrită de conflictul 
em din cadrul partidului. Antonescu, 
loc să facă propagandă candidatului 
IL în cursa pentru alegerile din de- 
nbrie, a încercat, fără succes, să 
laneze conflictul dintre cele două 
■ere din partid.

Moloț nu vrea 
să îngroape 
securea războiului
Propunerea lui Antonescu de a 

:heia un armistițiu între tabăra 
,‘ședintelui CJ Hunedoara, Mircea 
jloț și cea a primarului Devei, Mircia 

Muntean, se pare că se aplică unilateral, 
doar de edilul devean. Pe când Mircia 
Muntean a promis că îi va sușține can
didatura Marianei Câmpeanu și îi va fi 
alături pe durata întregii campanii, 
Mircea Moloț nu vrea nici măcar să să 
amâne momentul discuției din BPJ 
referitoare la excluderea celor patru 
consilieri locali, loiali lui Muntean, din 
CL Deva. întrebat despre propunerea 
de excludere a celor patru consilieri 
PNL din CL Deva, Antonescu a evitat 
să dea un răspuns clar, menționând că 
în acest moment nu dispune de toate 
datele problemei și totodată nu are 
atribuții statutare. De altfel, cei patru 
consilieri locali, Ioan David, Carol Pan- 
duru, Nicolae Oană și Dorel Cuiava au 
fost înștiințați printr-o scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire, 
că în cursul zilei de luni se va decide 
dacă vor fi excluși sau nu din partid.

Membrii PNL 
vor pace în partid

Unul din membrii de rând ai PNL, 
a ținut să precizeze în cadrul adunării 
care a avui loc la Hațeg, cu prilejul 
lansării oficiale a candidaturii Marianei 
Câmpeanu, că toți membri sau 
simpatizanții liberali doresc să ia sfârșit 
cât mai repede conflictul intern din par
tid. „Timp de cinci generații cei din fa
milia mea au fost membri PNL. 

Bunicul meu a fost primul primar lib
eral al Devei. Nu am nici o pretenție 
decât vă rog să estompați acest conflict 
din cadrul partidului. Noi nu avem 
treabă nici cu Moloț, nici cu Muntean, 
o susținem pe doamna Câmpeanu, dar 
trebuie să ia sfârșit conflictele de in
terese. Ne întreabă oamenii de ce vrem 
să facem campanie dacă lucrurile stau 
așa în partid”, a declarat o membră 
PNL. De altfel, cei patru consilieri 
propuși spre excludere susțin candi
datura Marianei Câmpeanu. „Fără nici 
o ezitare suntem alături de doamna 
Câmpeanu pe tot parcursul campaniei 
electorale și o susținem. Nici nu se 
pune problema altfel, cum că l-am 
susține pe Timiș sau nu am respecta 
cele spuse de președintele Crin An
tonescu”, a precizat consilierul PNL, în 
CL Deva, Ioan David. „întrebarea e: 
puteți voi să faceți un armistițiu? Pentru 
că Partidul Național Liberal suntem 
toți. Și Mircea Moloț care este 
președinte și Mircia Muntean este 
membru în Biroul Central, ca împreună 
să susținem campania Marianei Câm
peanu și împreună să dăm o lovitură de 
imagine a partidului. Pentru că PNL în 
acest ultim an de opoziție, și eu cred că 
va fi ultimul an de opoziție pentru PNL, 
are nevoie de o bază seriosă”, a declarat 
președintele PNL, Crin Antonescu la 
Hațeg.

Irina Năstase

Mircia Muntean ar putea 
să-i sufle scaunul lui Moloț

„Sunt totdeauna alături de conducerea PNL și ca membru în biroul 
național. Absolut și cu sprijin pentru campania electorală din zonă, eu nu am 
o problemă cu partidul ci cu o singură persoană, cu Mircea Ioan Moloț, care 
alături de mine nu va mai urca pe nici o scenă niciodată, nici chiar în prezența 
președintelui Crin Antonescu. Absolut, voi face o campanie în plină forță, în 
stilul meu și cu rezultate, ca să demonstrez cât de eficientă va fi campania 
făcută de mine. Oricum, armistițiul va dura până la începerea campaniei pen
tru președinția Consiliului Județean și de primar. I-au în calcul și candidatura 
mea la Consiliul Județean. Acest lucru, depinde de deciziile care se iau și la 
nivel central”, a precizat primarul municipiului Deva, Mircia Muntean.

jiberalii și-au „parașutat” 

candidatul la Hațeg
Aproximativ 200 de hunedoreni,
internați din cauza virozelor

'andidatul PNL pentru pos- 
ul de deputat al Colegiului 
ir. 3 Hațeg, Mariana Câm
peanu, și-a depus, în cursul 
:ilei de ieri, candidatura la 
Biroul Electoral Județean 
BEJ), după modelul „Aga- 
iță Dandanache, din „Scri

soarea pierdută” a lui 
aragiale. Candidatul impus 
e la București, care nu are 
ici o legătură cu colegiul în 
re candidează, a fost întâm
pinat de onorabiliul domn 
rezident Crin Antonescu și 
nerabilul domn prezident al 
onsiliului Județean, Mircea 
Moloț. Serbarea populară, 
imită „lansare” a fost orga- 
izată în „grădina” moftan
giului Nae Timiș, care însă 
u a participat la „paradă”.

în discursul rostit, onorabila 
amnă Mariana Câmpeanu a 
mționat că este mai mult ca 
jură că va ieși învingătoare și că 
se făcea ca tocmai ea, care a lup- 
pe meterezele partidului și chiar 
Guvernul Tăriceanu, să rămână 
ă coledz.

în euforia generală, candidatul 
JL pentru Colegiul -3a încurcat 
ctrina liberală cu cea socialistă și 

a prezentat un program bazat în 
principal pe măsuri populiste, de 
natură socială, legată de pensionari 
și alocațiile copiilor, fără însă a pre
ciza de unde va aloca fondurile 
necesare proiectului pe care l-a 
prezentat.

Un alt proiect al Marianei 
Câmpeanu face referire la 
aducțiunea de apă în localitățile care 
nu beneficiază de rețea de apă 
potabilă și canalizare, spre exemplu 
comuna Lelese.

De altfel, Câmpeanu dorește să 
promoveze, nu se știe prin ce mi
jloace, cetățiile de la Sarmizegetusa, 
Geoparcul, precum și produsele 

Un candidat atât de valoros 
încât a „întârziat” 
în parlament

„Am ținut să fiu personal aici, împreună cu Mircea Moloț și 
ceilalți membri ai partidului, deoarece Mariana Câmpean este un 
membru foarte important al formațiunii noastre politice. Am intrat în 
campanie încă de când am auzit că organizația Hunedoara o susține 
pe doamna Câmpeanu. Este o miză mult mai mare decât ocuparea 
unui post vacant în parlamanet. Cu siguranță doamna Câmpeanu este 
o amintire plăcută a Guvernului PNL, și un viitor membru. Voi fi pe 
cât de mult posibil prezent pe parcursul derulării campaniei în județul 
Hunedoara, pentru că e o bătălie pentru intrarea în parlament a unui 
om valoros, cu idei bune și soluții”, a declarat președintele PNL Crin 
Antonescu.

tradiționale din Țara Hațegului.
„Pot să spun că sunt cea mai 

fericită că mi-am depus candidatura 
și este cea mai importantă zi pentru 
mine. Sunt sigură că o să ies 
învingătoare din această luptă 
electorală”, a precizat Mariana 
Câmpeanu.

Până la această oră, Mariana 
Câmpeanu este singurul candidat 
care s-a înscris în cursa pentru ocu
parea postului de deputat al 
Colegiului nr.3 Hațeg.

Candidaturile mai pot fi depuse 
până în data de 15 noiembrie, inclu
siv, la orele 24.

Irina Năstase

în prima săptămână a lunii 
noiembrie s-au înregistrat peste 1.200 
de cazuri de viroze respiratorii și 
aproximativ 400 cazuri de pneu
monii, în județul Hunedoara. 
Numărul persoanele internate în 
urma acestor boli de sezon a fost de 
peste două sute.

Principalele „victime” ale vi
rozelor și bronhopneumoniilor sunt 
adulții. Astfel, s-au înregistrat 1.246 
de cazuri de viroze respiratorii și a 
fost nevoie ca 74 de hunedoreni să fie 
internați. Nici cei mici, cu vârste 
cuprinse între cinci și 14 ani, nu au 
scăpat de aceste boli sezoniere, înreg- 
istrându-se 411 cazuri de viroze și a 
fost nevoie ca 28 dintre ei să fie 
internați. în rândul persoanelor afec
tate de pneumonii, aiț fost 411 cazuri, 
cu 32 de hunedoreni internați. 
Numărul copiilor care au fost afectați 
este de 109, cu 32 de internări. 
„Numărul cazurilor de viroze și 
pneumonii este în ușoară creștere față 
de sfârșitul lunii trecute. Deocamdată 
nu s-a înregistrat nici un caz de gripă

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori;

/» prima săptămâna a lunii I 
au fost vaccinați, antigripai. | 

3.772 de hunedoreni I
sezonieră. Există doar o suspiciune 
de gripă în municipiul Brad. S-au 
recoltat probe și vor fi trimise la 
București”, a declarat Sanda Cârciu- 
maru, medic epidemiolog în cadrul 
DSP Hunedoara.

Petronela Tămaș

Informații la telefon: 
0254/234.448 

de luni până vineri 
între orele 8-16.
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Magistrații Tribunalului Vâlcea au decis că reducerea salariilor cu 25 la sulă în 
cazul a șase funcționari de Iu Primăria l'oineasa și a doi judecători care au con
testat în instanță decizia de diminuare a salariilor este ilegală, astfel că cele opt 
persoane ar urma să își primească banii înapoi.

£ -
Un pStrilean a scăpat 

cu viață după ce a fost 
lovit de tren

Polițiștii din Lupeni reinventează inchiziția
O femeie din municipiul Lupeni îi acuză pe polițiștii din localitate de abuz în serviciu, 

având în vedere că la sfârșitul săptămânii trecute i-ar fi agresat fiul în vârstă de 14 ani

Un bărbat în vârstă de 43 de
ani, din Petrila, a ajns la spital în 
stare gravă, fără piciorul drept, 
după ce a fost lovit de un tren. 
Gheorghe V. mergea spre casă, pe 
calea ferată industrială a
Exploatării Miniere Lonea, pe 
direcția E.M. Petrila - Cartierul 
Lonea, când a fost acroșat, din 
spate, de o locomotivă care se de
plasa dinspre E.M. Petrila, înspre 
E.M. Lonea, și tracta o garnitură 
de vagoane goale. Bărbatului i-a 
fost secționat piciorul drept, dea
supra genunchiului, mecanicul de 
locomotiva nereușind să evite ac
cidentul. S-a întocmit dosar penal, 
în continuare efectuându-se 
cercetări în vederea stabilirii tu
turor împrejurărilor în care s-a 
produs accidentului.

Festivalul „Stelele Cetății”

Maria Gherghel susține că este 
hărțuită de polițiști de când a 

ieșit în presă în luna februarie 
a acestui an povestind despre 
abuzurile la care a fost supus 

soțul ei, acuzat pe nedrept.

„Pe data de 7 noiembrie, băiatul 
meu în vârstă de 14 ani a fost trimis de 
mine să arunce o pungă cu gunoi. A 
ieșit și la câteva minute a început să 
strige la mine, că l-a luat un echipaj de 
poliție. Am coborât desculță, în pija
male, încercând să înțeleg ce s-a întâm
plat. Am fost îmbrâncită, trăgeau de fiul 
meu să-l bage în mașina de poliție. Am 
insistat să-mi însoțesc copilul la secție 
și nu au acceptat”, povestește mama 
copilului.

Copil de 14 ani 
încătușat

Femeia mai spune că a plecat de 
acasă către secția de poliție desculț, 
lăsându-și celălalt copil, de 7 ani, în 
casă cu ușa deschisă. „Ajunsă acolo, 
copilul meu era cu cătușele la mâini, iar 
domnul Grivei era de servici și a în

ceput să urle că nu-mi supraveghez mi
norul. Nu am putut să înțeleg lucrurile 
astea, că fiul meu era la câțiva metri de 
casă, nu făcuse absolut nimic, nu eram 
înștiințată că ar fi făcut vreo faptă și mi
au dat un document cu nesupraveg- 
herea minorului și pentru vagabondaj. 
Este inexplicabilă această atitudine a 
organelor de poliție față de ceea ce s-a 
întâmplat”, mai spune Maria Gherghel. 
Femeia susține că hărțuirea familiei ei 
a început în luna februarie a acestui an, 
când soțul ei a fost arestat pentru 
lovitură cauzatoare de moarte. „Soțul 
meu anul acesta, pe data de 9 ianuarie, 
a fost arestat pentru lovitură cauzatoare 
de moarte. Este un dosar întocmit de 
Poliția Lupeni la care au existat vicii de 
procedură în conceperea dosarului 
soțului și a arestării sale, iar apariția 
mea în mass-media a făcut ca presiunile 
la adresa noastră să ia amploare. Nu cer 
decât să mi se facă dreptate, iar dacă 
soțul meu stă de nouă luni închis, fără 
a exista dovezi indubitabile și fără a 
avea o sentință judecătorească 
definitivă, poate că este cazul ca 
această miliție sau poliție să răspundă 
în fața legii”, este de părere Maria 
Gherghel.

Poliția nu vorbește 
despre caz

La Poliția Lupeni bate vântul prin 
birouri, în sensul că nici un polițist nu 
poate da detalii referitor la acest caz. 
Comandantul Poliției Lupeni, Romeo 
Amurăriței, a precizat că nu știe despre 
ce este vorba, deoarece „sunt plecat în 

concediu la Cluj de vreo dc 
săptămâni” - deși sunt persoane ci 
jură că acesta a fost prezent în Vaier 
ului sâmbăta trecută la o nuntă - iar î 

junctul său, Ion Bârdea, „este plecat < 
birou pentru nu știu cât timp și nu e 
altcineva care să vă dea aceste detal 
după cum susține ofițerul de servici

Anamaria Ne de let

Festivalul concurs de inter
pretare muzică ușoară, intitulat 
„Stelele Cetății” a ajuns la cea de- 
a XXXVIII- a ediție. Evenimentul 
va avea loc, miercuri, 24 noiem
brie la ora 17.00, la Casa de 
Cultură „Drăgan Muntean” din 
Deva. în 25 noiembrie, lâ ora 
18.00, va fi un recital susținut de 
Cristina Vasiu și Florin Mureșan. 
La finalul acestui festival concurs, 
Ovidiu Komomik și OK Band, va 
susține un extraordinar concert. 
Prezentatorul acestui eveniment 
va fi Mihai Feier. (P.T.)

Apa rece va fi oprită pe 
strada Eminescu, din Deva

Furnizarea apei reci este 
oprită astăzi, în Deva, pe strada 
Mihai Eminescu, la blocurile 1, 2 
și 3. Locuitorii imobilelor am
plasate pe această stradă rămân 
fără apă la robinete, între orele 
08.00 și 13.00, timp în care se vor 
efectua reparații la blocul 1. Va fi 
afectat și PT 39. (P.T.)

O oră de istorie, mai interesantă

Peste o sută de elevi ai mai multor 
licee din municipiul Deva au asis
tat, ieri, la Casa de Cultură „Dră
gan Muntean ”, la un simpozionul 
„Horea și Deva”. Evenimentul a 

fost organizat de Asociația Profe
sorilor de Istorie din România 

„ CLIO” - Filiala Hunedoara și 
Casa de Cultură „Drăgan 

Muntean ” Deva.

Trei profesori de istorie din județul 
Hunedoara, și anume Simion Molnar, 
Adrian Liga și Sorin Vlaic, care fac parte 
din Asociația Profesorilor de Istorie din 
România (APIR), au susținut câteva lucrări 
despre revoluția lui Horea, de la 11 noiem
brie 1784, tema acestora fiind ultimatumul 
dat de revoluționar, Cetății Deva. 
„Niciodată nu am avut pretenția să fim 

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 574 092; 0354/501021.

ANUNȚ PUBLIC
S.C. CHICK S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicităr 

de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare fermă pui 
came nr.9- sat Bălata, comuna Șoimuș”, jud.Hunedoara, propus a fi amplas; 
în localitatea Bălata, comuna Șoimuș, jud.Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPb 
Timișoara, Blvd. Liviu Rebreanu, nr.l8-18Ași la sediul S.C. CHICK S.R.L 
localitatea Mintia, str.Lucian Blaga, nr.2, jud. Hunedoara, în zilele de Iun 
vineri, între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timișoara,înti 
orele 8-14.

considerați mari istorici. Aceste evenimente 
le realizăm împreună și cu alți colegi. 
Dorim doar, ca prin astfel de evenimente să 
facem orele de istorie mai plăcute și mai in
teractive, pentru elevi”, a spus profesor 
Simion Molnar. Elevii au fost încântați de 
această idee, cu ora de istorie „în de
plasare”. Dovada, a fost și numărul mare de 
elevi care au făcut ca, Sala „Liviu Oros” a 
Casei de Cultură să fie neîncăpătoare. 
Aproximativ 130 de liceeni de la Liceul 
Pedagogic „Sabin Drăgoi”, Colegiul Tehnic 
„Transilvania”, Liceul de Muzică și Arte 
Plastice „Sigismund Toduță” și Colegiul 
Național Sportiv „Cetate” Deva, au fost 
prezenți la acest eveniment. Profesorii din 
APIR organizează frecvent astfel de eveni
mente. Următorul va fi pe data de 1 decem
brie, când se va sărbători ziua națională.

Petronela Tămaș

Echipamente profesionale, 
pentru ISU Hunedoara

Un număr de 11 echipamente spe
ciale pentru situații de urgență vor 
ajunge în curând la Hunedoara. Inspec
toratului pentru Situații de Urgență al 
Județului Hunedoara îi revin trei au
tospeciale cu apă și spumă, o mașină 
specială de cercetare pentru situații de 
contaminare cu produși nucleari, bio
logici, chimici și radiologiei, un utilaj 
pentru descarcerări grele, trei autospe
ciale complexe pentru descarcerare și 
asistență medicală, 2 ambulanțe de 
prim-ajutor și una dotată cu echipa
mente pentru reanimarea bolnavului.

Șeful I.S.U. Hunedoara, maior 
Viorel Demean, susține că: „noile 
echipamente vor contribui la reducerea 
cu 30,7 la sută a timpului mediu de 

răspuns, în mediul rural, și cu 40,9 1 
sută, în mediul urban. Proiectul are I 
valoare totală de 40.298.000 de lei, ma 
joritatea reprezentând finanțar 
nerambursabilă obținută prin Progra 
mul Operațional Regional 2007-201' 
Județul Hunedoara beneficiază de u. 
procent de aproape 23 la sută din val 
oarea totală a proiectului”.

Echipamente 
din șase țări
Șeful Inspectoratului pentr 

Situații de Urgență al județului Hune 
doara a participat, miercuri, la semi 
nărui de lansare a proiectului destins 
achiziționării de echipamente specific 
pentru îmbunătățirea capacității ; 
calității sistemului de intervenție î 
situații de urgență și pentru acordare 
asistenței medicale de urgență și , 
primului ajutor calificat în Regiune 
Vest. Operatori economici din șase țăr 
aflate atât în spațiul european, cât și î 
afara lui, și-au manifestat intenția de 
furniza aceste echipamente. Termeni 
limită de depunere a ofertelor fiind 
decembrie.

Mihaela Tăma



A
Un spital din Africa
de Sud a fost amendat
pentru trafic cu rinichi 
prelevați de la români

Principalul grup din dome
niul medicinei private din 
frica de Sud, Nectare, a pri- 
nit o amendă de 700.000 de 
re sterline după ce conduce- 
ea a recunoscut că una din

tre clinicile sale a fost 
mplicată în trafic cu organe 
Relevate și de la români, re
latează BBC News online.

Grupul Netcare a admis că au 
>st efectuate transplanturi cu rinichi 
Dținuți ilegal, la spitalul din Durban, 
itre 2001 și 2003. Printre donatori s- 

numărat și copii. Cei de la care se 
relevau erau în special brazilieni și 
jmâni, plătiți pentru a dona rinichi 
nor israelieni bogați.

Presa a scris prima dată despre 
sest caz în 2003. Netcare a negat 
lițial acuzațiile, însă acum spus că 
atul sud-african a fost de acord să 
rnunțe la acuzații în schimbul 
:cunoașterii vinei.

Cetățenii israelieni bogați, care 
k'eau nevoie de un transplant de 
nichi au venit în Africa de Sud să se 
iereze și au plătit donatorii. Rinichii 
au furnizați inițial de israelieni, dar 

poi au fost recrutați români și

Franța se opune aderării României

la Schengen

brazilieni, deoarece rinichii lor costau 
mai puțin. Dacă israelienilor le erau 
plătiți cu circa 20.000 de dolari 
rinichii, rinichii brazilienilor și 
românilor nu costau decât 6.000 de 
dolari (4.600 de euro) bucata.

Pentru ca operația să fie 
desfășurată legal, erau falsificate doc
umente astfel încât să arate că dona

Franța se va opune intrării 
României și Bulgariei în spa
țiul Schengen până în vara lui 
2011, a declarat, miercuri, se
cretarul de stat francez pentru 
Afaceri Europene, Pierre Lel- 
louche, relatează AFP, citată 

de MEDIA FAX.

torul și cel care primea organul erau 
rude, o condiție în Africa de Sud pen
tru efectuarea transplantului.

"Trebuie să fim vigilenți" cu 
privire la extinderea la România și 
Bulgaria "care speră să adere la 
spațiul Schengen în martie", a ex
plicat Pierre Lellouche, în fața 
Comisiei pentru Afaceri Europene 
din Adunarea Națională.

"Această extindere nu poate fi 
rezultatul automat al procesului de 
evaluare tehnică în curs de doi ani" 
și, la fel ca Olanda, "suntem favor
abili unei amânări a acestei decizii 
cel puțin până la raportul Comisiei 
privind aplicarea mecanismului de 
cooperare și verificare, din vara lui 
2011", a declarat el.

Lellouche a evocat ca prob
leme "supravegherea reală și 
eficientă a frontierelor exterioare 
ale UE" și "lupta împotriva 
corupției". Rapoartele periodice 
sunt "îngrijorătoare", a declarat sec
retarul de stat. Lellouche a evocat 
"creșterea observată a fluxului de 
imigranți ilegali prin Turcia către

frontierele bulgare și române".
"Aderarea României și Bulgar

iei la Schengen va fi o decizie 
politică a Consiliului, luată în una
nimitate", a amintit secretarul de 
stat.

în timp ce Franța a fost criticată 
vehement în această vară în Europa 
pentru expulzarea romilor către 
România și Bulgaria, Lellouche a 
deplâns incapacitatea Guvernului 
român de a lua măsuri eficiente 
pentru integrarea acestei 
comunități, mai scrie MEDIAFAX.

în 3 noiembrie, în timpul 
vizitei în Slovenia, președintele Tra
ian Băsescu spunea că România 
îndeplinește toate condițiile pentru 
a adera la spațiul Schengen și a 

acuzat guvernele care susțin că 
România nu trebuie să fie inclusă în 
spațiul Schengen ca urmare a prob
lemei romilor sau a Mecanismului 
de Cooperare și Verificare pe 
justiție, că încalcă Tratatul de ader
are a țării noastre la Uniunea 
Europeană.

Președintele preciza atunci că 
aderarea României la spațiul Schen
gen, din martie 2011, depinde 
numai de criterii tehnice, care sunt 
respectate, până în prezent, de țara 
noastră. în privința romilor, el a re
cunoscut că autoritățile de la 
București trebuie să asigure acestor 
etnici din România servicii de 
sănătate sau educație.

Jopii din orfelinate române, 
rânduți pentru a cerși în Italia

Este cunoscut faptul că minori din 
omânia umplu străzile orașelor din Eu- 
jpa, fie cerșind, fie fiind obligați să se 
rostitueze. După ce miercuri secretarul de 
:at pentru Afaceri Europene, Pierre Lel- 
>uche, declara că trei mii de minori români 
rnt exploatați de rețele de prostituție și 
erșetorie în Franța, presa intemațioală 
mate la iveală că mai mulți copii din or- 
dinatele din Galați au fost vânduți cu 
.000 de euro traficanților de persoane din 
alia, fiind apoi obligați să cerșească.

Austrian Times anunță că informația a 
)st făcută publică după ce poliția italiană

a destructurat o rețea de traficanți de mi
nori. Potrivit polițiștilor, traficanții luau 
copiii după care îi transportau în afara 
granițelor și îi obligau să cerșească și să 
fure.

Mai mult aceștia erau bătuți de infrac
tori dacă nu aduceau suficienți bani.

Polițiștii italieni au mai spus că 
traficanții, pe numele lor,Valerian Mihalcea 
și Dănuț Vasile Ligescu, au cumpărat doi 
copii din Galați, pe care i-au adus în Italia. 
Acolo, minorii au fost cumpărați de Marius 
Adrian Bărdașu și obligați să cerșească.

PROGRAM
zilnic 0B-21 
Duminica 09-17

- poliș culoare;
- ponș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Iei efori: 0761 - 973.940

- 5 spălări FI gratis!
- legitimație {exterior + interior, 16 ronK

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
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Povești interzise - Supraviețuitorii (I)
Munții care mărginesc spre est 
și sud depresiunea Brad repre
zintă structuri vulcanice stră
vechi, la nivelul cărora au fost 
puse în loc, cu milioane de ani 
în urmă, importante acumulări 
de metale prețioase. Nu se știe 
când și de către cine a fost ex

ploatat pentru prima oară 
aurul și argintul din acest sec

tor al Apusenilor, cunoscut 
și sub numele de 

Munții Metaliferi.

La 6 km de Brad, undeva la Ruda- 
Musariu, în versantul văii cu același 
nume, pe Dealul Muncelu, prin anul 
1978, se descoperea, în punctul numit 
„La Petrenești”, o necropolă" de' 
incinerație de epocă romană. Așezarea 
coloniștilor romani, care s-au așezat în 
această zonă nu a putut fi identificată, 
dar cele 126 de morminte confirmă 
bogăția filonului umărit de galeria 
„Treptele Romane”, lucrare minieră 
săpată manual, cu dalta, în stânca dură, 

în urmă cu aproape două milenii, la un 
kilometru distanță de necropolă. Sec
torul accesibil al galeriei miniere are 
180 de metri lungime, dar tunelul, cu 
profil trapezoidal, tipic pentru galeriile 
romane, se ramifică și comunică cu 
rețeaua subterană de galerii ale Minei 
Barza.

Exploatările miniere 
romane de la 
Ruda-Brad

Undeva în amonte de „Treptele 
Romane”, singulară în peisajul de pe 
acestă vale bântuită de umbrele trecu
tului și năpădită de trupul vegetal al 
pădurii, se ridică silueta stranie a unei 
biserici. Ce să însemne oare prezența ei 

•aici? Biserica a fost ridicată din blocuri 
de andezite gri, fasonate rudimentar de 
către minerii din fosta colonie de la 
Ruda. Timpul și-a așternut vălul uitării 
peste galeriile de mină mai vechi, în
chise și reactivate de nenumărate ori în 
timpul evului mediu sau în epoca 
modernă, dar și peste cele săpate în tim
purile recente către inima zăcământului 
de aur de la Ruda. Mai amintesc de ele

fragmentele de roci gălbui-albicioase, 
alterate și slab mineralizate, risipite în 
lungul văii, sau grămezile de steril, 
adunate în haldele înierbate din 
versanți. Din înfloritoarea colonie

minerească, ce a existat în aceste locuri 
în perioada interbelică, astăzi nu a mai 
rămas practic nimic, iar gura Galeriei 
„Ruda - 12 Apostoli”, celebra cale de 
acces spre inima bogatului zăcământ de

odinioară, a fost și ea zidită. Ca într- 
straniu carusel, povestea se repe 
Doar administrațiile s-au schimbat c 
a lungul istoriei.

Monedele de aur au circulat și după destrămarea Imperiului Roman

Constantin Inel - arheolog: 
„începând cu epoca romană și 
apoi continuând în Evul Mediu și 
perioadele modeme, toate 
ocupațiile, toate dominațiile 
politice au avut în preocupări con
trolul asupra zonelor de exploatare 
auro-argentifere. Este atestat fap
tul că administrațiile ulterioare s- 
au așezat la Ampelum, la Zlatna, 
nume de origine slavă, care 
demonstrază că este un oraș al au
rului. Aici s-au așezat toate 
administrațiile ce controlau 
exploatările aurifere din Munții 
Apuseni.”

StF.Ciro
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Zlatna, orașul aurului

De trecutul recent al Zlatnei și de 
nea când aici ființa una dintre cele 
importante Uzine Metalurgice din 
seni, mai amintesc doar spinările 
elor de steril și tumul înalt din ver- 
ul stâng al Văii Ampoiului. Anticul 
aelum, singura așezare cu structuri 
ine de pe domeniul minier imperial 
idinioară, a dispărut de mult sub 
lugul istoriei. Odată cu el, după re- 
erea administrației romane, s-au 
itizat și așezările minerești de tip 
jus” de atunci din Apuseni care, 
:um cea de la Albumus Maior, 
ia Montană din zilele noastre, gru- 

mai multe cartiere locuite de 
așii semințiilor de illiri aduse de 
eriu din sudul Dalmației, cunoscute 
numele de: pirustae, baridusta și 
eates. Vălul uitării s-a așternut și 
. străvechiul drum al aurului care, 
i Roșia Montană și Bucium, trecea 
olo de Vârful Corabia, spre Zlatna, 
obora odată cu apele Ampoiului, 
Alba Iulia, anticul Apulum, pe sub 
enul de calcare al fostei cetăți 
ce de la Piatra Craivii.

Vasile Moga - arheolog: „Is- 
ia dacică a Craivii, Apoulon, se 
heie la războaiele de cucerire, 

ipă aproape o mie și o sută de ani, 
olo s-a ridicat, peste cetatea 
cică, o cetate feudală care, în doc- 
lentele latine și documentele 
gurești, poartă numele de 
ecskem Castrum” sau „Castrul 
iprei”... Ori această fortificație 
îdievală, la fel ca și cea de la 
uți, „Lapis Sancti Michaelis”, nu 
a fost ridicată la 1280 și... și-a 

:etat activitatea, ca și donjonul și 
tificația medievală... și-a încetat 
tivitatea la mijlocul secolului al 
/I-lea, odată cu un mare atac 
cesc și tătărăsc asupra orașului 
bei Iulia și a zonei 
:onj urătoare.”

Monedele, mărturii 
ale exploatării aurului

Dacă pentru perioada dacică, rolul 
cetății de la Piatra Craivii ar putea fi 
oarecum legat aidoma de protejarea 
zăcămintelor aurifere de la izvoarele 
văii Ampoiului, pentru perioada 
medievală semnificația ei este încă 
neelucidată... Din nefericire nu există 
date certe despre soarta exploatărilor 
auro-argentifere din Apuseni după re
tragerea administrației romane din sec
olul al III - lea al erei creștine. Aurul și 
argintul au continuat să circule în fos
tele teritorii, mai ales sub forma mon
edelor emise anterior. Iată de ce, printre 
cele mai spectaculoase informații de
spre această perioadă controversată, în 
care Europa se pregătea să intre în ceea 
ce istoricii numesc convențional 
„Epoca marilor migrații”, le aduc teza
urele monetare. Din cele descoperite re
cent pe teritoriul actual al municipiului 
Alba Iulia, extrem de interesant pare să 
fie, în opinia specialiștilor, cel de al 
șaptelea.

De la Roșia Montană 
la Bucium

Este greu să ne imaginăm cum 
arătau galeriile din Dealul Cetății de la 
Roșia Montană în perioada imediat 
următoare retragerii administrației ro
mane. Se pare că atacurile barbare, 
lipsa personalului calificat, dar mai ales 
scăderea conținutului în aur a filoanelor 
au fost principalele motive care au con
dus la abandonarea definitivă a 
lucrărilor miniere.

Lăsăm în urmă Piatra Corbului și 
ruinele galeriilor de la Roșia Montană, 
anticul Albumus Maior și pe 
străvechiul drum al aurului Apusenilor, 
urcăm din localitatea Bucium, pe 
cumpăna de ape ce se răsfiră dincolo de 
Detunate, spre Muntele Corabia și 
Muntele Vâlcoi, intrați deja în legendă, 
pe urmele unor străvechi exploatări 
miniere, care încă își mai așteaptă de
scoperitorii.

*" Viorica Suciu - numismat: „...este alcătuit din 872 de piese, înșiruite 
cronologic între Commodus, respectiv anul 190 și Gallienus 260 - 268 după 
Christos. Monedele sunt „denari” și „antoninieni”. Ceea ce este important de 
subliniat este faptul că, peste 50 la sută dintre ele sunt monede „suberate”... 
adică au miezul de bronz și deasupra o foiță foarte subțire de argint, întrucât 
începând cu Gordian al cincilea criza financiară se face tot mai simțită, și 
atunci monedele, chiar din epoca Severilor, încep să fie suberate, ilustrând 
criza financiară în care se zbătea Imperiul Roman și implicit și Provincia Dacia 
Romană.”

Biserica de la Ruda-Brad, ultima mărturie a coloniei minerești de altădată

Au trecut mai bine de 17 secole de 
la abandonarea lucrărilor de aici, iar 
peste urmele primelor exploatări 
miniere, întemeiate de coloniștii mineri 
aduși odinioară de pe tot cuprinsul Im
periului Roman, s-a așternut uitarea.

Urmele 
mineritului roman

Nimic din liniștea și pacea acestui 
ținut nu mai amintește de zbuciumul și 
forfota de atunci. Tăcută... aparent 
sfioasă, natura și-a țesut din nou, cu 
tenacitate covorul ei de vietăți, peste 
trupul mineral al muntelui scormonit cu 
furie în căutarea prețiosului metal. 
Multe dintre drumurile forestiere 
abadonate în prezent, mai ales cele de 
creastă sau pe curbă de nivel au fost 
construite aidoma drumurilor romane 
pe care au pășit aici, în Apuseni, primii 
căutători de aur, și pe care le-au folosit, 
populațiile autohtone, multă vreme 
după retragerea acestora. Lăsăm în 
urmă platforma năpădită de vegetație, 
pe care încă se mai zăresc resturile de 
carote de la unul din forajele geologice,

relativ recente și ne afundăm, pe dru
mul din ce în ce mai anevoios, blocat 
pe alocuri, de trunchiurile copacilor 
doborâți, de furtunile de peste an către 
una din ciudatele structuri, aidoma unor 
halde străvechi, care împânzesc 
versanții. De sub hățișul încă verde, în 
coasta muntelui, se deschide arcada 
unei galerii de mină, săpată direct în 
stânca dură a muntelui. Cunoscută sub 
numele de Petru și Pavel, ea își 
dezvăluie inconfundabilul profil trape
zoidal, specific minelor romane. In 
epoca imperiului, pe vremea Măriei 
Tereza, ea a fost reactivată și părăsită 
probabil după epuizarea filonului, fiind 
redeschisă sporadic de către cei care 
mai sperau încă, să scoată ceva din 
inima muntelui.

Mihai Răducă 
Cătălin Riscuța

Aurul a continuat să fie 
prețuit de romani și in 

primele secole creștine

Tezaurul descoperit la Șimleul Silvaniei arată că aurul a circulat 
și după părăsirea Daciei de către administrația romană 1

Inele 
descoperite in 

zona castrului de 
la Carnuntum 

(Austria), dovadă 
că soldații 

romani 
iubeau aurul

nriHiuu: M ctmercltnnari
taniularie din lamn triplu stratifli

paltin sau frasin.
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"Pink este însărcinată, are deja 12 săptămâni. Ea a dorit să-și programeze sarcina astfel 
încât să dispună de mai mult timp liber, de aceea în această perioadă solista nu are con
certe. Pink este foarte fericită că a rămas însărcinată așa de repede și că este implicată 
într-o relație stabilă cu bărbatul pe care îl iubește. Cu siguranță va fi o mamă desăvâr
șită ", a declarat o sursă apropiată cuplului Pink-Carey Hart, citată de Us Weekly.

Iris a obținut Discul de Platină
Julia Roberts, Cher, 
Fergie și Donatella 
Versace sunt 
Femeile Anului

Julia Roberts, Cher, Fergie și 
Donatella Versace s-au numărat 
printre câștigătoarele premiului 
Femeia Anului, decernat anual în 
cadrul galei Glamour Awards, 
anunță vogue.it.

Alături de Julia Roberts, 
Cher, Fergie și Donatella Versace 
au mai fost premiate regina Rania 
a Iordaniei și sportivele Lindsay 
Vonn, Mia Hamm și Lisa Lesile.

Gala cu numărul 20 Glamour 
Awards a avut loc, marți, la

Harrison Ford va fi
pentru a cincea oară 
Indiana Jones

Harrison Ford va interpreta din 
nou rolul arheologului Indiana Jones, 
în cel de-al cincilea film din această 
franciză de succes, informează fe- 
malefirst.co.uk.

Filmul va fi produs de George 
Lucas și va fi regizat de Steven Spiel- , 
berg.

"Dacă există cu adevărat un 
lucru asupra căruia suntem de acord 
toți trei, atunci acel lucru este faptul 
că ne-ar plăcea să facem acest film . 
(ieorge lucrează la un scenariu, însă 

Carnegie Hall din New York, pre
miile fiind înmânate de cântăreața 
Janet Jackson și de actrița Hilary 
Swank.

Premiul simbolizează 
excelența feminină în artă, sport, 
politică și modă. Printre 
câștigătoarele din anii precedenți 
se numără Michelle Obama, 
Madonna, Condoleezza Rice, 
Hillary Clinton, Susan Sarandon 
și Venus Williams.

nu am văzut deocamdată nimic scris 
pe hârtie. Am discutat însă cu toții 
despre acest proiect. Va fi amuzant și 
mi-ar plăcea să interpretez din nou 
acest rol", a declarat Harrison Ford.

Prin presa americană circulă 
zvonuri că Ford încearcă să îl facă pe 
Sean Connery să renunțe la ideea 
pensionării și să interpreteze din nou 
rolul tatălui personajului principal, pe 
care l-a jucat și în lungmetrajul "In
diana Jones și Ultima cruciadă" 
(1989).

Cunoscut pentru rolurile din 
seriile "Indiana Jones" și "Războiul 
Stelelor", Harrison Ford a declarat în 
trecut că preferă ca publicul să-și 
amintească de el pentru roluri pre
cum cele din "Martorul" - care i-a 
adus singura nominalizare la premiul 
Oscar pentru rol principal - și "The 
Mosquito Coast", cu Helen Mirren și 
River Phoenix, două filme de Peter 
Weir. Ford a mai jucat în filme pre
cum "Sabrina", în regia celebrului 
Sydney Pollack, și "Crossing Over", 
în regia lui Wayne Kramer.
___________________________/

pentru "Cei Ce Vor Fi", înaintea lansării
noului album
Iris a obținut Discul de Platină 

pentru vânzările albumului 
"Cei Ce Vor Fi" (2007), mier
curi, în conferința de presă 

pentru lansarea noului mate
rial discografic, "12 Porți", 
care va fi marcat printr-un 
spectacol pe 21 noiembrie, 

de la ora 20.00, la 
Sala Palatului din Capitală, 

anunță MEDIAFAX.

Managerul trupei, Cosmin 
Nicoară, a înmânat Discul de Platină 
fiecăruia dintre membrii trupei, Valter 
Popa (chitară), Ion "Nelu" Dumitrescu 
(baterie), Doru "Boro" Borobeică (bas), 
Cristian Minculescu (voce) și invitatu
lui permanent Relu Marin (clape) , 
prezenți la conferința organizată într-un 
club bucureștean.

Totodată, el i-a invitat să 
vorbească despre noul album pe Mihai 
Alexandru, producător muzical, și pe 
Costi Rădoacă, textier.

Cristi Minculescu a spus că 
lansarea noului album este pentru el, 
personal, "o mare bucurie", având în

Andreea Marin Bănică dă startul 
unei noi campanii umanitare

Andreea Marin Bănică dă 
startul unei noi campanii uma

nitare, prin care dorește 
să vină în sprijinul 

nou-născuților din România 
și familiilor lor.

Mecanismul derulării campaniei 
este explicat de vedetă chiar pe blogul 
său personal: “Cei doi parteneri în cam
panie, Unicredit și UNICEF, au creat un 
card special, unicat în România: de 
fiecare dată când îl folosești pentru o 
tranzacție, banca donează 1% din val
oarea tranzacției, din venituri proprii, 
către UNICEF , care folosește acești 
bani pentru crearea de saloane mamă- 
copil în maternitățile din România, în

Lady Gaga a fost amenințață cu moartea
de o fană

vedere evenimentele de anul trecut, 
"îmi scot pălăria în fața voastră pentru 
suport moral, mai ales anul trecut (...) 
Vă mulțumesc din inimă", a spus Min
culescu, citat de MEDIAFAX.

Cristi Minculescu a fost supus, pe 
24 martie 2009, unui transplant hepatic 
la o clinică din Germania, donatorul 
fiind chiar soția sa, Rodica. De la acel 
moment, el a mai suferit două 
intervenții chirurgicale. în vârstă de 50 
de ani, artistul suferă de o boală 
ereditară, polichistică hepato-renală,

care mamele să poată sta cu bebelușii 
lor 24 de ore din 24 încă de la naștere, 
să-i alăpteze oricând au nevoie, lucru 
extrem de important pentru imunitatea

Lady Gaga a tras o spaimă 
grozavă când a primit o scri
soare de la o fană ce a ame- 

nințat-o cu moartea.
Cântăreața a luat măsuri le
gale împotriva Anastasiei 

Obukhova, dar fana obsedată 
i-a trimis de curând o scri

soare în care și-a cerut scuze 
și a calmat-o pe Gaga.

Rusoaica este studentă și 
locuiește la New York. Ea a fost 

moștenită de la tatăl său. Boala 
caracterizează prin apariția la ficat 
rinichi a unor chisturi, care evoluea 
și pot duce la afectarea funcțiilor i 
ganelor.

"12 Porți" este lansat de Iris du 
o pauză de trei ani de la preceden 
album, "Cei Ce Vor Fi". Noul albi 
conține 12 piese, fiecare având 
poveste de viață "prin care, mai < 
vreme sau mai târziu", trec toți ( 
menii, potrivit unui comunicat al ca 
de discuri Roton.

și sănătatea lor, să-i simtă aproape pi 
tru a crea acea legătură mamă-copil r 
de importantă pentru micuți încă < 
primele zile de viață.” se arată 
mesajul postat de Andreea Ma 
Bănică.

Vedeta mai anunță că noul card 
care regăsești siglele Unicredit 
UNICEF este singurul care îți of 
posibilitatea de a dona.Cardul va 
disponibil în toate sucursalele băncii 
cepând cu luna noiembrie. Acesta po 
fi de debit sau de credit, la alegere, e 
sub sigla MasterCard, și poate fi utili 
oriunde este afișată sigla MasterCa 
iar pentru plata la comercianți nu 
percepe nici un comision. Lunar, bai 
va anunța posesorii de card ce sum 
fost donată în numele lor, către Uni 
în luna respectivă.

avertizată să nu se apropie n 
mult de 500 de metri de Gaga.

Chapman la care face refer 
fana în scrisoare a fost închs tii 
de 25 de ani pentru că l-a omo 
pe John Lennon de la Beatl 
împușcat de patru ori în 1980 
New York.

Lady Gaga s-a liniștit și ș 
retras ordinul de restricție î 
potriva fanei.

Momentan, cântăreața, 
locul patru în topul celor mai b 
plătite femei de la Hollywood, e 
în turneu.

vogue.it
malefirst.co.uk


CER Simeria primește, astăzi de ta ora 14.00, vizita „vecinei” de clasament, CS.M Școlar Reșița, 
intr-un meci contând pentru etapa a 12-a din Liga a treia. Pentru trupa lui Sorin Cornea, jocul de 
lângă gara mare este primul acasă după o pauză de două săptămâni. Sumerienii nu au mai câști
gat pe teren propriu din prima etapă (!!), atunci când trupa patronată de Alina State a trecui de 
Millenium Giarmata cu 4.-2.

Sport 9
t ineri, 12 noiembrie 2010

,Fumigene” din partea lui Cornel Ene
incipalul finanțator al celor 
la FC Hunedoara a anunțat 
t cursul zilei de ieri că este 
pus să retragă finanțarea de 
echipa de pe Cerna dacă nu 
fi acceptat în Consiliul Di- 
ctor al clubului. De aseme
nea, acesta condiționează 
tânărea sa la Hunedoara de 
lecarea lui Gelu Simoc, pe 
re îl acuză că nu își dă inte- 
ul suficient pentru clubul de 

sub Furnale.

,'Ene este de părere că cei ce in- 
esc bani într-un club ar trebui să 
i dreptul de a decide ceea ce se 
mplă în cadrul grupării. „Mi se pare 
nai ca toți cei care investesc aici să 
dă unde li se duc banii. Am investit 
îcă și bani aici. Nu vreau să le văd 
:te în zadar. Nu vreau să mă trezesc 
J11 că echipa va promova, contrac- 
neu va expira iar George Mara și 
u Simoc să îmi spună la revedere, 

iar eu să nu pot face nimic”, a declarat 
Ene. Omul de afaceri din Costanța a 
mai adăugat că Primăria este dispusă să 
mai primească alți doi noi membrii în 
Consiliul Director, dar că George Mara 
și Gelu Simoc se opun oricăror veniri. 
“Simoc vrea să decidă pe banii clubu
lui. Sunt banii Primăriei, ai mei și ai lui 
Ovidiu Luca, iar voturile lui și al lui 
Mara sunt decisive. El nu e de acord cu 
primirea de noi susținători, dar e de 
acord ca tembelul de Ene și Luca să dea 
bani!, a completat, iritat finanțatorul 
clubului.

Constănțeanul a lansat o serie de 
acuze la adresa lui Gelu Simoc căruia 
îi reproșează neimplicarea în activitatea 
clubului și faptul că abuzează de 
funcția de președinte pe care o deține. 
“A cheltuit sume de bani pe care nu le- 
a justificat nici până acum. Și-a atașat 
un act adițional la contract, prin care ar 
urma să primească o retribuție lunară 
de 2.000 lei, pentru două ore de muncă 
pe zi. Nu câștigă atâția bani nici Gabor, 
Nici Petcu și nici Danciar, care sunt aici 
în club de dimineața până seara”, a afir
mat omul de afaceri.

“Mă retrag necondiționat din acest

club până când domnul Simoc nu va 
mai face parte din el. Până acum a făcut 
dovadă de rea-voință, rea-dorință și de 
un avarism ieșit din comun”, a conchis

Cornel Ene.
în altă ordine de idei, FC Hune

doara va disputa, astăzi de la ora 14.00, 
la Arad, un amical în compania celor de 

la FCM UTA Arad, echipă care va sta 
în această etapă din cauza retragerii 
Minerului Lupeni din Liga a doua.

Claudiu Sav

xistă viață și după Barbu?
ureșul Deva primește, sâm- 
ită, vizita liderului CS Mio- 
'eni, în cel de-al doilea joc 
'■ă Gică Barbu pe bancă. De 
fel, oficialii grupării de sub 
ate au admis că de interima- 
echipei se va ocupa, pentru 
Itimele patru etape din tur, 
dan Ardelean, antrenor la 
mtrul de Copii și Juniori al 

clubului.

După egalul scos etapa trecută pe 
nul celor de la ACU Arad, devenii 
ă la un rezultat pozitiv în fața 
ipei conduse de Ionuț Popa, 
•eșul n-a mai câștigat acasă, din 
a a treia, atunci când Sătmar, semna 
oria în meciul cu UTA Arad. De 
ici, hunedorenii au cedat puncte 
ioase sub cetate, Gaz Metan CFR 
iova și. Voința Sibiu plecând chiar 
•Sate cele trei puncte, în vreme ce 

ALRO Slatina a obținut cu noroc un 
punct de la poalele cetății.

Ionuț Popa, antrenorul oaspeților 
„a spionat” Deva în jocul de etapa 
trecută de la Aradul Nou, pentru a fi 
sigur că sâmbătă nu va avea parte de 
surprize neplăcute sub cetate, asta 
deoarece în ultimii ani meciurile directe 
cu Mureșul i-au dat de furcă. Sezonul 
trecut pe când antrena „Bătrâna 
Doamnă”, Popa a remizat 1-1, într-un 
meci în care Deva a ratat un penalty și 
o sumedenie de alte ocazii. De 
menționat ar mai fi și jocul de pomină 
din sezonul 2006-2007 al Cupei 
României, când Popa, pe atunci 
antrenor la prim-divizionara Poli Iași, 
învingea spectaculos sub cetatte, cu 3- 
2, în șaisprezecimile competiției, la 
capătul unui meci în care devenii au 
condus cu 2-0 la pauză.

Sezonul trecut argeșenii au luat 
toate cele sașe puncte din „dubla” cu 
hunedorenii conduși de Barbu, 
învingând acasă și pe stadionul 
„Cetate” cu 2, respectiv 1-0.

Galben-verzii au jucat un amical, 
la începutul acestei săptămâni cu o 
echipă din liga a treia din Argeș și au 
învins prin golurile lui Dulcea și Vladu.

Partida de sub cetate va fi arbitrată 
de o brigadă de arbitrii condusă de Paul 
Unimatan, din Zalău, la centru, ajutat la 
cele două linii de Dorin Mudura, din 
Bihor și Stelian Slabu din Brașov.

Claudiu Sav

Programul
etapei a Xll-a:

FC Argeș - CSM Râmnicu-Vâlcea
ALRO Slatina - FC Bihor
Mureșul Deva - CS Mioveni
Petrolul Ploiești - ACU Arad
Gaz Metan CFR Craiova - CSU
Voința Sibiu
Arieșul Turda - ACSMU Po
litehnica Iași

FCM UTA Arad stă

O nouă deplasare, o nouă înfrângere, 
pentru CSM Cetate Deva

Handbalistele de la CSM Cetate 
Deva au pierdut, din nou, în depla
sare. Echipa antrenată de Alexan
dru Weber „s-a înecat” la Dunăre, 
pierzând 29-21 (16-8), în fața celor 
de la HC Dunărea Brăila, într-un 
meci din etapa a noua a Ligii Na
ționale de HandbaL Devencele au 
făcut un nou joc lipsit de orizont 

fiind conduse la pauză la opt goluri 
diferență, lucru care s-a mai întâm
plat până acum doar în deplasarea 
de la Vâlcea, unde hunedorencele 
au fost la nouă lungimi în spatele 
„galacticelor” înainte de intrartea 

la cabine.

Cu excepția jocului de la Cara
cal, din etapa a doua, unde au izbutit 
singurul succes extern din acest 
sezon, în detrimentul nou-promovatei 
SCM Craiova, devencele au pierdut 
toate meciurile de pe teren străin din 
acest campionat. De altfel, Cetate n- 
a izbutit încă „să lege” două victorii 

consecutive, lucru care spune multe 
despre situația formației patronate de 
Marian Muntean. Singurul lucru 
îmbucurător vine, din nou, din partea, 
interului Carmen Cartaș, aceasta fiind 
principala marcatoare a devencelor 
pentru a noua oară consecutiv, cu 
șapte goluri înscrise. Astfel, ea a fost 
devansată pentru prima dată în acest 
sezon de principala urmăritoare, 
Aline Ramona Czeczi de la HCM 
Zalău care are cu trei mai multe 
reușite decât Cartaș (83).

Formația de sub cetate a făcut 
cea mai slabă primă repriză din actu
alul sezon fiind condusă la pauză cu 
opt goluri, nemaiavând practic șansa 
să mai revină în joc nici în actul se
cund.

Etapa viitoare, Deva va primi 
vizita puternicei CSM București, care 
după nouă etape de la startul campi
onatului ocupă un satisfăcător loc 
patru.

Claudiu Sav

egalul de futsal continuă 
în week-end, la Deva

Formația pregătită de Karoly 
Gașpari va întâlni sâmbătă, de la ora 
17.30, echipa secundă a campionilor 
de la City’us Târgu Mureș, a cărui 
antrenor este fostul jucător al CIP

ibitorii fotbalului de sală din 
va au din nou întâlnire cu fut- 
ul. După ce la mijlocul acestei 
Dtămâni, Naționala României 
de futsal a jucat la Deva o 
ublă” amicală cu Macedonia, 
vederea turneului preliminar 
mtru Campionatul European 
i 2012, a venit rândul singurei 
hipe de futsal din județ să în- 
•nte publicul Sălii Sporturilor 
In oraș. Liderul la zi al ligii a 
’oua de futsal, Dava Deva va 
'.a, sâmbătă și duminică, două 
ciuri în cadrul turneului orga

nizat de hunedoreni.

Deva, Cosmin Gherman, iar duminică 
de la ora 13.00 va juca împotriva celor 
de la Metropolis București.

După șase jocuri, Dava Deva con
duce în clasamentul Ligii a doua cu 
cinci victorii și o înfrângere, având cea 
mai bună apărare din campionat. Dacă 
vor obține două victorii din „dubla” de 
sub cetate, devenii se pot detașa de 
restul echipelor din eșalonul secund.

Programul turneului:
Sâmbătă:

City’us 2 Târgu Mureș - CS Dava Deva (16.30)
Futsal Ceahlăul - Infopress Odorheiul Secuiesc ( 18.00) 
Metropolis București - CSS Roșiorii de Vede (19.30)

Duminică:
Roșiorii de Vede - Futsal Ceahlăul (10.00)
Infopress Odorheiul Secuiesc - CS City’us 2 Târgu Mureș (11.30) 
CS Dava Deva - Metropolis București (13.00)

Rezultatele rundei a noua:
„U” Jolidon Cluj - Tomis Constanța 33-30
HC Dunărea Brăila - Cetate Deva 29-21
CSM București - Oltchim Rm. Vâlcea 26-39
HC Zalău - Rulmentul Brașov 33-24

HCM Buzău - Univ. Reșița, HCM Roman - SCM Craiova și HC 
Oțelul Galați - Știința Baia Mare se vor disputa în acest week-end.

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
1.70m, aspect fizic plăcut, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complexului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 luni - participare la castinguri modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pe office@exclusivevent.ro sau 0727177994.

mailto:office@exclusivevent.ro
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The Fabulos Baker Boys stmt frații .lack și Frank Baker - pianiști care cântă la 
petreceri - a căror viață e tulburată de apariția unei femei care li se alătură si le 
relansează cariera. (Sâmbătă, Pro TI; 22:30: Fabuloșii Baker-boys)
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( TV/?1L - . . ..
07:00 Telejurnal Matinal (emisiune 

informativă, 2010)
09:00 Dovadă de iubire (93.) 
10:00 Generația contra (rel.)
10:40 ONG Blitz (rel.)
11:00 Călător prin lume 
11:15 Ne vedem la TVR!
12:40 M A I. aproape de tine 
12:55 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 59.)
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:50 Vinul pe românește
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 
15:00 Tribuna partidelor
15:35 Parlamentul României (2008) 
16:30 Curier TV ( rel.)
17:00 Meseria brățară de aur
17:30 Vizor monden
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 60.)
19:30 Călător prin lume (rel.)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
20:40 Tema zilei Meteo
21:00 O dată-n viață (emisiune de di

vertisment) Prima parte
23:00 Vinul pe românește
23:10 Apocalypto (SUA aventură, 

2006) 139' cu Rudy Young
blood, Dalia Hernandez

TV/?1
Semne (reportaj, 2007)
Arca lui Noe

c
08:00 

' 08:30
09:00 Bebe magia 
09:30 Hannah Montana (1.) 
10:00 Desene animate 
10:55 Amintiri din istorie 
11:00 Magazin UEFA 
11:30 Zile și nopți (2010) 25' 
12:00 Vizor monden ( rel.) 
12:30 ProPatria 
13:00 Fără frontiere 
14:00 Telejurnal 
14:20 Călător pe viață 
14:55 Formula 1: Calificări pentru 

Marele Premiu al orașului Abu 
Dhabi

16:20 înainte și după (rel.)
16:40 O dată-n viață (emisiune de di

vertisment, rel.) Prima parte
18:40 TeleEnciclopedia (1965) 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
20:40 Tema zilei
Meteo
21:10 Ace Ventura: Detectivu' lu' 

pește (SUA comedie, 1994) 86' 
cu Jim Carrey, Courteney Cox, Sean 

Young, Tone Loc
22:45 Profesioniștii... (talk show) 
23:45 Sukiyaki Western Django (ja

ponez western, 2007) 121' cu 
Masanobu Ando, Koichi Sato, 
Kaori Momoi, Yusuke Iseya

07:10 Universul credinței
09:00 Ca Ia carte
10:00 Desene animate - Clubul Dis

ney
11:00 Europa mea
Politici de dezvoltare regională
11:30 Viața satului (magazin cultu

ral)
13:00 Ultima ediție
14:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
14:20 Circ internațional
14:55 Formula 1:

Marele Premiu al orașului Abu 
Dhabi Transmisiune directă de 
la Abu Dhabi

17:00 Dănutz S.R.L.
(emisiune de divertisment) 
Prima parte

18:00 Telejurnal (emisiune informa
tivă)

18:10 Dănutz S R L. (emisiune de di
vertisment) Partea a doua

19:25 Tragerile Jocker, Loto 5/40, 
Loto 6/49 și Noroc

19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
20:40 Tema zilei
Meteo
21:10 Tess (francez-englez dramă ro

mantică, 1979) 150' cu Nastas
sja Kinski, Peter Firth, Leigh 
Lawson, John Collin

07:00 Doctor la zoo (26.)
08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010) 120' 
10:00 Videoterapia (rel.) 48' 
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.) 60'
12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.) 90'
14:30 împreună în Europa! (film 

educativ)
15:30 Utopia (2008) 15'
16:00 Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 26.) 49' Ultimul epi
sod

cu Elisabeth Lanz, Sven Martinek, Mi
chael Lesch, Gunter SchoB 

17:00 Telejurnal 
17:30 Lex et Honor
Cu: Grațian Moldovan
18:00 Zon@ IT (2007, rel.)
18:30 Pescar hoinar
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010) 90'
20:10 Insula comorii (german aven

tură, 2007) 186' cu Tobias Mo
retti, Franțois Goske, Diane 
Siemons-Willems, Andre Hen- 
nicke

22:00 Ora de știri (emisiune informa
tivă)

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

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei
11:15 în căutarea familiei (canadian 

aventură, 1996)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Marele câștigător (reality 
show, 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Avionul condamnaților (SUA 

film de acțiune, 1997) 115' cu 
Nicolas Cage, John Cusack, 
John Malkovich, Steve Buscemi

23:00 Polițist la ananghie 3 (hong- 
kong film de acțiune, 1992) 95' 
cu Jackie Chan, Michelle Yeoh, 
Maggie Cheung, Kenneth Tsang

46:00 Happy Hour (rel.)
07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Captivă în trecut ( rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3864.) cu Heather 
Tom, Christel Khalil, Lauralee 
Bell, Don Diamont

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Apropo TV (emisiune de diver

tisment, rel.)
15:00 Land of Jokes (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3865.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil, Lauralee Bell, 
Don Diamont

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

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

concurs, 2010)

07:00 Umbrele trecutului (j. j 
08:15 Fructul oprit ( rel.) 
09:45 Rosalinda (rel.) 
11:15 Paradisul blestemat (2007) 
12:30 O mare de pasiune ( rel.) 
14:00 Marina (serial, 2006) 
15:15 Victoria (serial, 2007) 
16:15 Rețeta de ACASĂ 
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Rosalinda (mexican serial,

1999) 60' cu Thalia, Fernando
Carrillo, Angelica Maria 

17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009) 42' cu Erika Bu- 
enfil, Mario Cimarro, Ninel 
Conde, Elizabeth Dupeyron 

19:30 Fructul oprit (mexican serial, 
2009)

20:30 O americancă la Tokio (SUA- 
japonez comedie, 2008)

22:45 7 păcate (brazilian serial de
dramă, 2007)

07:00 Camera de râs
07:30 Nimeni nu-i perfect (4.) 
08:20 Sport cu Florentina 
09:15 Corabia condamnaților (rel. 
11:30 Mondenii (rel.) 105' 
12:00 ■ Focus Monden ( rel.) 30' 
13:15 Sport, dietă și o vedetă ( rel 
14:00 Martorul știe mai mult (SU.

film de acțiune, 1979) 
16:00 Focus Monden (rel.) 30' 
16:3^ Cine știe...câștigă! (rel.) 60' 
17:45 Voluntar de profesie 
18:00 Focus 18 90’ 
19:00 Focus Sport
Cu: Geanina Varga, Dragoș Gostian 
19:30 Cireașa de pe tort (reality

show, 2008) 60'
20:30 Alte 48 de ore (SUA acțiuni 

comedie, 1990) 91' cu Eddi 
Murphy, Nick Nolte, Brion 
James, Kevin Tighe

22:30 Școala de bune maniere (re;
lity show, 2010, rel.) 60'

07:00 D’ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
08:00 ABC... De ce?
09:00 Atenție... copii
09:35 Liber pe contrasens (2007) 50'
10:30 Bazar (documentar, rel.)
11:00 Lumea de aproape
11:30 între cer și pământ (2008)
12:00 Zestrea românilor
12:35 Arena Leilor (rel.)
f 3:35 Atenție, se cântă!
15:10 Muntele curajului (SUA-fran- 

cez aventură, 1989) 95' cu Ju
liette Caton, Charlie Sheen, 
Joanna Clarke, Nicola Stapleton 

17:00 Telejurnal
17:30 Comorile din insule (rel.)
18:00 Natură și aventură 25'
18:30 Dincolo de hartă (documentar, 

rel.) 45'
19:00 Arena circului: Cirque du So

lei!: O nouă experiență
19:55 Animal instinct (australian film 

documentar, 2008)
20:10 Omul cu cercurile albastre 

(francez-belgian-german film, 
2009) 91' cu Jean-Hugues An- 
glade, Charlotte Rampling, Jac
ques Spiesser, Jean-Pierre 
Leaud

21:50 învingătorii (serial documen
tar, 2008)

22:00 Ora de știri (emisiune informa
tivă)

23:00 Timpul chitarelor

(
07:00 Timpul chitarelor (rel.) 
08:00 Dincolo de hartă (rel.) 45' 
08:30 Natură și aventură (rel.) 25' 
09:00 H...ora prichindeilor
10:00 Ferma (reportaj)
11:00 Pescar hoinar (rel.)
1! :30 Chip și asemănare
12:00 Motomagia (2007)
12:30 Fotbal - Magazin UEFA
13:00 Bugetul meu (reportaj, rel.) 
13:30 Zon@ IT (2007, rel.)
14:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(documentar, 2002 - 46.)
14:30 Atlas
15:10 Dudley Do-Right (SUA come

die, 1999) 85' cu Brendan Fra
ser, Sarah Jessica Parker, Alfred 
Molina, Eric Idle

16:30 Viața lumii (serial documentar, 
2007)

17:00 Telejurnal
17:30 Comorile din insule
Episodul 12
18:00 D'ale lu'Mitică (reportaj) 45' 
19:00 Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010) 48’
20:10 Rapacii (SUA comedie, 1994) 

108' cu Kirk Douglas, Michael 
J. Fox, Olivia d'Abo, Nancy 
Travis

22:00 Ora de știri (emisiune informa
tivă)

23:00 Acadeaua
Cu: A.G. Weinberger

16:00 Epoca de gheață 3: Apariția Dinozaurilor (SUA film de 
animație, 2009) 94' cu Ray Romano, Denis Leary 
17:35 Fratele lui Moș Crăciun (SUA comedie, 2007) cu 

Vince Vaughn, Paul Giamatti, Miranda Richardson, Rachel Weisz 
19:30 Filme și vedete
20:00 Appaloosa (SUA dramă, 2008) 115' cu Viggo Mortensen, Ed Harris, 

Jeremy Irons, Renee Zellweger
22:00 True Blood (SUA serial, 2008 - 11.) Nebunie cu Anna Paquin, Step

hen Moyer, Ryan Kwanten, Rutina Wesley

■■■■■■■■■■BHnEnHraMBnantaMBBKBQKraKBESESSSJi
15:30 Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. -1.)
16:30 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 11.) 25'
17:00 8,2 grade Richter (canadian-lituanian-englez thriller de ac

țiune, 2004) 85' cu Fintan McKeown, Patrick Dreikauss
19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 2.) cu Matthew Perry
20:00 Primul submarin (SUA dramă de război, 1999) 94' cu Armand As- 

sante, Christopher Bauer, Alex Jennings, Donald Sutherland
22:00 Planeta terorii (SUA horror, 2007) 105' cu Rose McGowan, Freddy 

Rodriguez, Marley Shelton, Josh Brolin

07:00 Observator
09:00 în căutarea familiei ( rel.)
11:00 Atac împotriva lui Rommel 

(SUA dramă de război, 1971)
13:00 Observator
13:15 Maddie și David (SUA serial, 

1985)
14:00 Insula dinozaurilor (SUA film 

de acțiune, 2009) 85' cu C. 
Thomas Howell, Timothy Bot
toms, Lindsey McKeon, Step
hen Blackehart

16:00 Observator
16:45 Oamenii focului (SUA film de 

acțiune, 2004) 115' cu Joaquin 
Phoenix, John Travolta, Jacinda 
Barrett, Robert Patrick

19:00 Observator
20:30 în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2009)
22:00 Fosta mea super-gagică (SUA 

comedie, 2006) 95' cu Uma 
Thurman, Anna Faris, Luke 
Wilson, Eddie Izzard

06:00 Happy Hour ( rel.)
07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce se întâmplă, doctore?
10:30 Șiretlicul (SUA comedie, 1999) 
12:30 Pro Motor (2007)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007 - 5.) cu 
Blake Lively, Leighton Meester, 
Chace Crawford, Ed Westwick

14:00 Dansez pentru tine (emisiune 
concurs, 2010, rel.)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Codul lui Da Vinci (SUA thril

ler, 2006) 149' cu Tom Hanks, 
Audrey Tautou, Jean Reno, Ian 
McKellen

23:30 Fantomele de pe Marte (SUA 
film de acțiune SF, 2001) 98'

cu Natasha Henstridge, Ice Cube, Jason 
Statham, Clea Du Vail

23:45 Box: "Regele greilor": David 
Haye - Audley HarrisonPentru 
titlul mondial la categoria grea

07:00 Umbrele trecutului (SUA se
rial, 2007)

08:15 Fructul'oprit (mexican serial, 
2009, rel.)

09:45 Rosalinda (mexican serial, 
1999, rel.)

11:15 Paradisul blestemat (mexican 
serial, 2007)

12:30 O mare de pasiune (mexican 
serial, 2009, rel.)

13:30 Dantela (SUA dramă, 1984)
16:00 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda (mexican serial, 

1999)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
19:30 Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
20:30 Spune că nu-i așa! (2001)
22:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

07:00 Cu lumea-n cap (rel.) 30' 
08:00 Martorul știe mai mult ( rel 
10:30 Autoforum
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dietă și o vedetă (20( 
12:00 Căminul de 5 stele 
13:00 Mondenii (rel.) 105' 
14:00 Un cuplu ciudat 2 (SUA coi 

die, 1998)97' cu Jack Lem
mon, Walter Matthau, Christ 
Baranski, Barnard Hughes 

16:30 Schimb de mame (reality 
show, rel.) 90' 

18:00 Focus 18 90' 
19:00 Focus Sport 
19:30 Cireașa de pe tort 
20:30 Bătălia galactică (SUA con: 

die, 1999) 102' cuTimAlle 
Sigourney Weaver, Alan Ric 
kman, Tony Shalhoub

22:30 Fabuloșii Baker-boys (SU/ 
dramă romantică, 1989) 109' 
cu Jeff Bridges, Beau Bridg 
Michelle Pfeiffer, Jennifer 1

12:50 Ziua Independenței (SUA film de acțiune, 1996)
■ 15:15 Viața secretă a albinelor (SUA dramă, 2008)

17:05 Bellamy (francez polițist, 2009)
18:55 Idilă cu dădaca mea (SUA comedie romantică, 2009)
20:30 Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 9.) 30' Certuri cu Thomas 

Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
21:00 La poștă 1 (englez comedie, 2010) cu Richard Coyle
22:35 Gran Torino (SUA dramă, 2008) 116' cu Clint Eastwood, Bee Vang, 

Ahney Her, Christopher Carley

13:30
15:30
16:00
17:00
19:00
20:00

22:15

8,2 grade Richter (thriller de acțiune, 2004, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 45.)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 12.)
Filip cel bun (român film , 1975)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 15.)
Poveste de dragoste (SUA comedie romantică, 1994) 108' cu Warrs 

Beatty, Katharine Hepburn, Annette Bening, Chloe Webb
Babel (francez-SUA-mexican dramă, 2006) 143' cu Cate Blanchett 

Brad Pitt, Mahima Chaudhry, Gael Garcia Bernal

07:00 Observator
09:00 Pistruiatul (român film serial 

de aventură, 1973)
11:00 Insula dinozaurilor (SUA film 

de acțiune, 2009, rel.)
13:00 Observator
13:15 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
14:30 în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2009, rel.)
16:00 Observator
16:45 Benny Hill (englez serial, 

1969)60' cu Benny Hill
17:00 Fotbal: FC Steaua - Gaz Metan 

Mediaș
19:00 Observator
20:00 Kickboxer (SUA film de ac

țiune, 1989) 105' cuJean- 
Claude Van Damme, Michel 
Qissi, Rochelle Ashana, Dennis 
Chan

22:00 SuperBingo Metropolis (emi
siune concurs, 2009) 210'

06:00 Gossip Girl: Intrigi la New 
York (SUA serial, 2007, rel. - 5.)

07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani (talk show)
11:00 Orășenii (SUA aventură, 1991) 
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Apropo TV (emisiune de diver

tisment)
14:00 Cei trei Ninja lovesc din nou 

(SUA-japonez aventură, 1994)
16:00 Fire & Ice: Cronica dragonilor 

(SUA-român fantasy, 2008) 84'
18:00 România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008)
19:00 Știrile Pro TV
20:45 Land of Jokes
21:45 Serviciul Român de Comedie 

(emisiune de divertisment, 
2010)

22:45 Kung Fu la grămadă (chinez- 
hong-kong acțiune-comedie, 
2004) 95' cu Stephen Chow, 
Wah Yuen, Kwok Kuen Chan

07:00 Umbrele trecutului (2007)
08:15 Fructul oprit (rel.)
09:45 Rosalinda (rel.)
11:15 Rețeta de ACASĂ
12:30 O mare de pasiune (rel.)
13:30 Dantela (SUA dramă, 1984) 

cu Bess Armstrong, Brooke 
Adams, Arielle Dombasle, 
Phoebe Cates

16:00 Victoria serial, 2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda (serial, 1999)
17:30 Doamne de poveste (reportaj, 

2010)60'
18:30 Campionatul mondial de dans- 

Mexic, 2010
20:30 Mamă pe fugă (SUA comedie, 

2009) 90' cu Uma Thurman, 
Anthony Edwards, Minnie Dri
ver, Samantha Bee

22:30 La naiba, să PoveȘtim!
23:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

06:00 Cireașa de pe tort
07:00 Camera de râs
08:00 Hammer boy
09:30 Casă, construcție și design 
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Levintza prezintă
11:30 Mondenii (emisiune de div 

tisment, 2006, rel.) 105'
12:30 Voluntar de profesie 
13:00 Fermier. Caut nevastă!
15:00 Cronica Cârcotașilor (emis 

de divertisment, rel.) 165' 
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport'
Cu: Geanina Varga, Dragoș Gostiar 
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
20:30 Schimb de mame (reality 

show) 90'
22:00 îmblânzirea scorpiei (realit 

show, 2010, rel.)
23:00 Clubul de Poker (reality sh 

2010)60'

12:00 Frații Jonas în concert (SUA film muzical, 2009) 
13:15 Nebunie de primăvară (SUA comedie, 2009) 
14:40 Mai furios, mai iute (thriller de acțiune, 2003) 

16:30 Jumper (SUA S.F., 2008) 88' cu Hayden Christensen
i 18:00 Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008) 121' cuTom 

Cruise, Tom Wilkinson, Kenneth Branagh, Manfred-Anton Algrang 
20:00 Polițiști în Brooklyn (SUA polițist, 2009) 140' cu Richard Gere 
22:15 Ultimatumul lui Bourne (SUA thriller de acțiune, 2007) 112' 
cu Matt Damon, Julia Stiles, David Strathaim, Scott Glenn

I MIMI■

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

■
Monk 1 SUA serial polițist. 2002 - 13.)
Poirot (englez serial, 1989) 100' Poirot: A treia fată 
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 16.)
Artista, dolarii și ardelenii (român western, 1979) cu Mir

cea Albulescu, Ilarion Ciobanu Mircea Diaconu
21:30 Regele bowlingului (englez dramă, 2003) 96' cu Paul Kaye, Bernat 

Cribbins, Mark Dymond, Alice Evans
23:30 Cum să nu devii american (SUA comedie romantică, 2004) 131'
cu Paz Vega, Adam Sandler, Tea Leoni, Cloris Leachman



g Ne puteți citi pe internet la 
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
bucatar I

fon: 0755.999.916
confectioner-asamblor articole din 
textile

/ent înv.preuniversitar fara 
î prof. 10

consultant fiscal

controlor calitate
securitate 98

cusător piese din piele si înlocuitori

1

ist 1 director tehnic

1 dulgher(exclusiv restaurator)

istla mașini pt.terasamente
6

necal.în mine si cariere
1

operatot xerdx

.necal.la spargerea si taierea
3 construcții 3

tor necal. la asamblarea, mon-
pieselor 27

2

imator ajutor 1

ier 2

ar universal 1

tor 2

tor la domiciliul clientului pe
? comanda 4

îedoara

fon: 0755.999.917

comercial 1

de securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

munc.necal.în ind.confecțiilor
5

pregătitor piese încălțăminte
8

sef formație în ind.confecțiilor si 
îmbrăcăminte 1

farmacist diriginte 1

inginer mecanic 2

lacatus mecanic 5

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie,mozaic,faianța,greș ie,parchet

8

munc. necal. la întret. drumuri,șo
sele, poduri,baraje 4

montator subansamble 5

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 10

munc.necal.la as am bl are a, montarea 
pieselor 35

I1
cabanier

agent comercial

sudor 28 dispecer 1

vânzător 10 finisor terasamente 4

vopsitor industrial 3 manipulant mărfuri 1

zidar pietrar 2 mecanic auto 1

zidar rosar-tencuitor 1 motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura 1

Petroșani
redactor 2

Telefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune
1

1

ospatarjchelner)

lucrator gestionar

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

Simeria

1
secretara 1

Telefon:0755.999.921

agent vânzări 1
sef serviciu marketing 1

lacatus mecanic

asfaltator 1

confectioner-asambleor articole din 
textile 1

Lupeni

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj

sudor

controlor calitate 2 Telefon: 0755.999.919 zidar rosar-tencuitor

Orăștie confectioner-asambleor articole din 
textile 8

gaterist la taiat bușteni 1

Telefon: 0755.999.922 croitor 4

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

electricean în construcții 1

lucrator comercial 1

infirmiera 2

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

Mică ptflBlicftale

1 Vând teren intravilan pe DN7, suprafață 1-000 mp în Orăștie, preț negociabil. Tel. 0726.319.204

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

d garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț: 55000 lei. Tel.: 0752 514 983
Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. Tel. 0735.066.695

2.932mp teren intravilan, FS=21 m,apă,gaz,curent,loc drept,zonă liniștită,intabulat,parce 
'unedoara. Preț 17euro/mp negociabil. Tel.0723.005.657, 0765.684.428

parcele de teren pt.construcție case,apă,gaz,curent,loc drept, zonă liniștită, Hunedoara, 
la 15euro/mp. Tel.0723.005.657, 0765.684.428

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

apartament cu 3 camere în Brad, str. Libertății, îmbunătățiri cu termopan. Preț 78.0001ei 
el.0726.493.080

Apartament 2 camere,52mp, bloc cărămidă,et. 1 ,nu este pe colț, călduros, poziția vest, par- 
pațiu verde, spațiu amenajat pentru copii în fața geamului, recondiționat și amenajat total 
darde, str.M.Eminescu. Tel.0757.777.079

icz garsonieră în zona Gojdu. Informații la telefon: 0730164610.

apartament 2 camere, decomandat, et.3/9, zona pieței Deva, renovat complet, inclusiv 
iria, termopane aluminiu, mobilat recent, nefolosit. Preț 44.000euro. tel.0752.152.412

foarte urgent casa în Deva, Ceangăi, 4 camere, bucătărie, baie,2 holuri, garaj, încălzire 
lă, mansardă, m2 camere la subsol, pivniță, anexe porci, păsări, cotețe, gîădină, curte be- 
Accept credit sau schimb cu Alba Iulia casă sau apartament cu 2 camere, merită văzută 

termediari , preț negociabil. Tel.0733.955.113, 0722.497.215

apartament în Brad,4 camere ,ultracentral, etaj 3, Str. Lie eu lui, garaj acoperit lângă bloc in- 
preț.Prcț neg.Tel.0721.245.707

.asă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
n fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 
48.347.128

:asă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
55.000lei neg. Tel.0769839.694

•arsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695

garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.0001ei.TeL0740.965.191

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

apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
ment 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. Tel.0735.066.695

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

Apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, sr_50mp.
3.0OOlei. Tel.0748.347.128

operator mașini
fotoculegere(monofoto)

de
1

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

Brad

Telefon: 0755.999.923

lacatus montator agregate energe-
tice si de transport 2

marcator piese 3

miner în subteran 12

manipulam mărfuri 1
agent securitate

munc.necal în ind. confecțiilor
7

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

vânzător 1

munc.radioelectronist 10

Hațeg

Telefon: 0755.999.925
munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 4

agent transporturi 1
șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

bucatar 1 tehnicean rețele de telecomunicații 
I

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospătar(chelner) 4

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927
1

camerista hotel
0 vânzător 1

mecanic utilai

Ilia

Telefon: 0755.999.926
8 asistent medical generalist 2

Călan

Telefon: 0755.999.924
fochist pt.cazane cu apa fierbintesi

ambalator manual

fasonator mecanic(cherestea)
2

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 9

munc.necal.la demol.clădiri,zidă
rie, faianța, gresie, parchet 4

operator confecții ind.îmbrac.-țesă
turi, tricot,mat. sintetice 10

tâmplar universal

hmtar

Vând casa cu gradina 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

•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
Tel. 0722.775.557 Nr. 295 - 12 noiembrie 2010

E DIVERSE
Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. Tel.0764 606 707

Cumpăr motor de tăiat lemne TN12 (cu o volantă), în stare de funcționare sau defect. Tel.0722.775.557

Achiziționez animale: vaci, viței. Tel.0733.165.341,0752.206.812

Transport zilnic peraoanc în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, irlanda și Germania la destinație, cu mașini 
modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

Vând goblen pentru cusut "Sanie cu câini", dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg. Tel.0254.228,748

Lichidez gospodărie , vând motor tăiat lemne cu moară macinat pământ pe el, unelte agricole, piese auto Dacia 1300, 
1100, Lada, Trabant, motociclete, motorete, piese drujbe tăiat lemne, mobilă , usi lemn, etc.Tel.0733.955.113, 
0722.479.215

Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

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,rotwai1er)până la 7 ani, pentru pază curte. Tel.O733.7O3.79O

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.

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume
Strada.
Localitatea
C.I. seria
Eliberat de

nr.

Prenume
.Nr. Bl. Sc Ap.

Județul

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

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

Apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
ran, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

îpartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
^comandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv declarații, Revisal, fișa 
postului firmelor și persoanelor fizice interesate. E-tnail: nicutrufaș@yahoo.com Tcl.0723.409.007

zasă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
t. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
SO.OOOlei. Tel 0748.689.532

îpartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
1.0748.689.532

apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.0001ei 
cl.0721.805.675

Semnătura

Vând urgent vaucher auto SOOlei. Tcl.0757.777.079

Brad
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 vaucher pentru programul Rabla. Rcl. 0722.857.860

Vând Renault Kangoo,1.2i, a.f.10.2002 înmatriculat, proprietate peraonală din 08.2009,gri metalizat, 5 uși, climă, încălzire în 
scaune, proiectoare,75CP, full options, stare perfectă de funcționare. Preț 4.IOOeur. Tel.0757.777.079

Vând Daewoo Maliz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, atare 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 Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 

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: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http://glasulhunedoarei
mailto:ac-tivmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
ahoo.com
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„Zeița flexibilității” 
face furori în Germania
O fostă gimnastă uimește cu abilitățile de contorsionistă

O fostă gimnastă rusoaică face 
furori în Germania, unde este artistă 
de circ. Zlata are 24 de ani și este 
contorsionistă.

Ea și-a descoperit calitățile de
osebite la vârsta de patru ani, când a 
văzut că putea ajunge să stea în poziții 
greu de conceput. Și asta, datorită ten- 
doanelor foarte flexibile.

Astfel, ea a practicat timp de doi 
ani gimnastică ritmică, iar între o și 13 
ani a urmat cursurile școlii de circ. 
Fiind o tânără foarte frumoasă și care 
capta'multe priviri, Zlata a dorit să facă 
și o școală de modele, iar de la 16 ani a 
început să lucreze ca artistă de circ și 
fotomodel, iar acum lucrează în Germa
nia.

Datorită abilităților sale și anilor 
de antrenament, Zlata, supranumită 
„Zeița flexibilității”, poate să încapă 
fără probleme într-o cutie pătrată de 
50x50 centimetri. Ea poate să intre cu 
ușurință și într-un frigider.

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

Greierele are cele mai mari
testicule din lume

Recordul pentru cele mai mari 
testicule din lume, comparativ cu 
greutatea corpului, îl deține un 
greiere, potrivit unui nou studiu.

Organele insectei reprezintă 14 la 
sută din masa corpului său. Până acum,

deținătorul recordului era o muscă d< 
fructe, Drosophila bifurca, cu testicul» 
care reprezentau 11 la sută din mas. 
corporală, scrie National Geographic 
„Am fost surprins de mărimea lor. Ocu 
pau tot abdomenul”, spune cercetătoru 
Karim Vahed, de la Universitate. 
Derby, din Marea Britanie. Din păcat» 
pentru greiere, testiculele sale mar 
elimină o cantitate foarte mică d» 
spermă, față de alți greieri mai puții 
dotați. în lumea mamiferelor, aces 
lucru este exact invers.

Cea mai scumpă bere din lume, făcută 
din gheață topită din Antarctica

Ediția limitată a berii, care este îm
buteliată în doar 30 de sticle, a fost cre
ată de Nail Brewing din Perth. A fost 
vândută în cadrul unei licitații în ben
eficiul Societății pentru Conservarea 
Mediului Sea Shepherd și a fost făcută 
cu gheața adusă din Antarctica în tim
pul ultimei lor campanii pentru salvarea 
balenelor din Oceanul Sudic. „Peste 80 
la sută din bere este apă, așa că Antarc
tic Nail Ale ar putea fi cea mai veche și 
mai pură bere din lume”, a spus berarul 
John Stallwood. Deținătorul anterior al 
recordului a fost berea End of History,

împachetată în animale moarte împă 
iate.

S.C. TELECERNA SRL

PACHET SERVICII CU CAZA 
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
.0.12.2010 cu cina

-ies.re in 02:01.2011 cu mic dejun— ou r' «â Adin
PREȚ: 500 LEI/PERS.

5

Antrenul din seara de 
revelion este asigura se

- Mic depn în 31.12.2010
- Prânz în 31.12.2010
- MASA FESTIVĂ DE REVELION
- Prânz in 01.01.2011
- Cina fest.va in 01.01.2011

ERSOANELE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARĂ

Pentru rezervări, și alte informații ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon: 

0762657963 - Visoi Ana Maria ; 
0720530953 - Vraci Adina

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

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


