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Testare gratuită pentru auz
O pag. 4

Devenii care au probleme auditive pot beneficia, în pe
rioada 17-30 noiembrie, de o testare gratuită a auzului. 
Proiectul a fost inițiat de fundația „Europa Țara Mea” și Pri
măria Municipiului Deva.

Dava Deva rămâne lider, dar 
nu învinge „rivala” © ,, ,,

Dava Deva rămâne lider în Liga a doua la futsal din 
România și după turneul desfășurat sub cetate. Trupa lui 
Karoly Gașpari a demonstrat în fața propriilor suporteri 
că poate face pasul spre primul eșalon de futsal al țării, 
bazându-se exclusiv pe jucători din județ.
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Cazacu vinde Bradul la preț redus
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Soluții complete,

logistica

• eliminare
• valorificare

• reciclare

consultanta
pentru:

• deșeuri industriale periculoase și
nepericuloase

S Din cuprins
Candidatul PD- 
L, Daniel Rădu- 
canu, s-a înscris 

l în cursa pentru 
| ale"e, i care asigură căldura în apartamentele 

brădenilor, a fost țepuită cu aproape un
Câteva persoane din conducerea opera- 
tivăa firmei și din Consiliul Local Brad,

O „...de pupat

Primarul mu
nicipiului Deva, 
Mircia Muntean

99

Extragerile LOTO
6/49: 19, 23,12, 17, 4,16
Noroc: 4, O, O, 2, 6, O, 8

5/40: 38, 20, 22, 29, 25, 17
Joker: - 20, 28, 31, 22, 4

Pentru că și-a păstrat 
demnitatea și a refuzat să 
urce pe scenă alături de 
fostul informator al Secu-< 
rității, Mircea Moloț, ajun^/ 
între timp președint&BL,'''" 
PNL Hunedoara: *

e blamat...”
Primarul municipiului 
Brad, Florin Cazacu

X

Pentru că a permis conducerii Acvacalor să 
vândă, prin încredințare directă, la un preț 
subevaluat, active ale fostei centrale termice.

fosta centrală termică.

mailto:office@ee-log.ro
http://www.ee-log.ro
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► DN7 Izvorul Rece - Geoagiu 
fcjj ► DN7 Halta Geoagiu - Orăștie

► DN7 Orăștie - Spini
O ► DN 7 Spini - Simeria Veche

► DN 7 Deva - Minitia
► DN 7 Mintia - Săeămaș

► DN 68 A Săcăntaș Dobra
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► lupeni DN 66

X

f greco-catolic 
Albert cel Mare

f romano-catolic
Sf. Cuvios Paisie de la
Neamț

_____________________  X

Relrt* zilei

Pui la 
cuptor

Ingrediente:
1 buc. pui eventual fara cap 
unt
5 cartofi mari
2 cepe
sare
piper

Mod de preparare:
Se spala puiul se condi

mentează si se impacheteaza in 
folie de aluminiu unsa in preal
abil cu unt. Cartofii curatati se 
taie in bucăți mari si se aseaza 
intr-o tava in jurul puiului, îm
preuna cu ceapa curatata.

Se adauga o cana de apa, 
puțin ulei si sare si se da la cup
tor. Se lașa aproximativ 45 min. 
la foc mediu, după care se ver
ifica puiul intepandu-1 cu o sco
bitoare.

Daca scobitoarea intra ușor 
se desface aluminiul deasupra 
si se inteapa aluminiul in partea 
de jos ca sa curgă untul, si se da 
din nou la cuptor la foc iute 
pana se rumenește puțin.

X

Telefoane utile

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

■ț-SfântuiZilei
Sfântul Paisie de la Neamț
(1722-1794)

Cuviosul Paisie de la Neamț s-a 
născut la 21 decembrie 1722, în Poltava, 
din părinți foarte evlavioși. Tatăl său era 
preot la catedrala orașului. în această 
casă binecuvântată, Petru era al un
sprezecelea copil din cei doisprezece 
frați. După toate probabilitățile era de 
origine moldovean, poate chiar din nea
mul Cantemireștilor, dar, din pricina de
selor năvăliri otomane și tătărești, bunicii 
săi s-au strămutat și stabilit în orașul 
Poltava din Malorusia. Rămânând orfan 
de tată, este dat de mama sa la studii, la 
Academia Movileană din Kiev, în anul 
1735. După patru ani de studii, sufletul 
său nu-și găsea odihnă în lume. El se 
simțea chemat la nevoința călugărească.

în toamna anului 1739, când avea 
doar șaptesprezece ani, Petru pornește în 
căutarea unei mănăstiri și a unui 
duhovnic bun, atât de necesar pentru su
fletul său. Timp de 7 ani rătăcește în mai 
multe schituri și mănăstiri, printre care și 
Lavra Pecersca. în Mănăstirea 
Medvedeschi este făcut rasofor cu nu
mele de Platon.

Negăsind odihnă și liniște 
duhovnicească în mănăstirile ucrainene, 
rasoforul Platon, îndemnat de Duhul 
Sfânt, trece în Moldova în anul 1745. 
Aici se nevoiau nu puțini călugări mal-
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oruși. Platon se stabilește la Schitul 
Trestieni - Râmnicu-Sărat. Apoi se mută 
la Schitul Câmul, pe apa Buzăului, unde 
se afla și pustnicul Onufrie. în vara anu
lui 1746, pleacă la Athos și trăiește un 
timp în singurătate, în preajma Mănăstirii 
Pantocrator. în anul 1750, starețul Vasile 
îl călugărește pe pustnicul Platon, dându- 
i numele de Paisie. Din acest an, smeritul 
Paisie începe să primească ucenici, i se 
dă Schitul Sfântul Prooroc Ilie, acceptă 
preoția și petrece în Athos în total șapte
sprezece ani.

în vara anului 1763, starețul Paisie 
vine în Moldova cu cei 64 de ucenici ai 
săi, de frica turcilor, care stăpâneau Atho- 
sul și țările balcanice. Aici i se încred
ințează Mănăstirea Dragomima, unde se 
nevoiește 12 ani, până la 14 octombrie 
1775, formând o obște de 350 de 
călugări. în toamna anului 1775, datorită 
ocupării Bucovinei de austro-ungari, Cu
viosul Paisie Iasă 150 de călugări la 
Dragomima și vine la Mănăstirea Secu, 
însoțit de 200 de călugări, în vara anului 
1779 se strămută pentru ultima dată în 
marea lavră a Moldovei, Mănăstirea 
Neamț.

în Mănăstirea Neamț, Cuviosul 
Paisie petrece ultimii cincisprezece ani 
cei mai rodnici din toată viața sa. Aici

face numeroase traduceri din operele 
Sfinților Părinți, organizează obștea după 
rânduiala Sfântului Munte, formează un 
sobor foarte numeros de aproape 700 de 
călugări, deprinde pe mulți ucenici să 
practice rugăciunea lui Iisus și întreține 
relații duhovnicești cu multe mănăstiri, 
stareți, duhovnici, pustnici, episcopi și 
dregători.

La 15 noiembrie 1794, într-o zi de 
miercuri, la Vecernie, marele stareț al 
Mănăstirii Neamț, Cuviosul Paisie - 
numit în slavonă Velicikovschi - se mută 
la odihna cea veșnică, în vârstă de 72 de 
ani, și este înmormântat în gropnița bis
ericii voievodale, cum se vede până 
astăzi. Pentru sfințenia vieții lui, Biserica 
Ortodoxă Română l-a trecut în rândul 
sfinților și i se face pomenirea la 15 
noiembrie, în fiecare an

HOROSCOP
Ești atât de obosit încât tot ce-ți 

dorești pentru ziua de azi e somn de 
voie. Dacă te apuci de treabă, pe un
fond fizic și nervos deja slăbite, riscul de a gre
este mai mare, de aceea ar fi recomandabil f 
nu muncești azi prea intens. în a doua parte
zilei caută activități care să te relaxeze.

Nu ești mulțumit de rezultatele 
concrete ale acestei zile, te-ai așteptat 
la altceva și când vezi ce primești în 
schimb, ești dezamăgit.

Ești mai sociabil și dornic să faci 
noi cunoștințe, poate și datorită șansei 
pe care o ai de a te alătura unui grup 
numeros de persoane printre care se 
află multe figuri noi.

amintiri profunde, de a-ți aduce

Te întâlnești cu o persoană pe care 
nu ai mai văzut-o de mult timp. Ai 
ocazia de a scoate de la naftalină

aminte sfaturi folositoare pe care le-ai priir
cândva sau să reiei o relație care abia acum ș
ar arăta latura practică.

Ești mai toată ziua pe drumuri și 
aceste deplasări te obosesc dar te și în
cântă deopotrivă. Oamenii cu care ai 
șansa să te întâlnești prin locurile pe
care le vizitezi au un efect energizant asupra 1

Disputele acestei zile pot avea ur
mări dintre cele mai neplăcute asupra 
psihicului tău, pentru că nu îți place 
atitudinea de superior a celui care te ia 
în focuri.

15 noiembrie
de-a lungul timpului

1924: Apare, la București, revista săptămânală "Miș
carea literară" (până la 17 octombrie 1925), condusă de Liviu 
Rebreanu

1928: în SUA a fost introdus primul laborator de defec- 
toscopie de cale ferată

1948: A fost testată cu succes prima locomotiva electrică 
cu turbina de gaz (SUA)

1956: Are loc premiera primul film al lui Elvis Presley, 
Love me tender la cinematograful Paramount în New York

1969: La Washington DC, peste 250.000 de oameni au 
protestat față de Războiul din Vietnam

1987: La Brașov au avut loc manifestațiile spontane ale 
muncitorilor de la uzinele "Roman" împotriva regimului 
ceaușist, manifestații la care s-a alăturat o mare parte din pop
ulația orașului

2008: România: Opt mineri și patru membri ai echipelor 
de salvare au murit în urma a două explozii la mina Petrila.

S-au născut:

1887: Georgia O'Keeffe, pictoriță americană (d. 1986) 
1891: Erwin Rommel, feldmareșal german (d. 1944) 
1896: Horia Hulubei, academician român (d. 1972) 
1898: Barbu Fundoianu, poet român (d. 1944)
1930: James Graham Ballard, scriitor britanic (d. 2009)
1937: Leonard Cazan, politician român
1939: Ștefan Sileanu, actor român de teatru și film 
1941: Comeliu Ciontit, politician român

Comemorări:

1280: Albertus Magnus, teolog german (n. 1195) 
1630:' Johannes Kepler, astrolog, astronom și 

matematician german (n. 1571)
1787: Christoph Willibald Gluck, compozitor de 

operă german (n. 1714)
1853: Maria a Il-a, regină a Portugaliei (n. 1819)
1938: Andre-Eugene Blondei, fizician francez, 

cunoscut pentru oscilograful și aparatul său de fotome- 
trie (n. 1863)

1945: Ion Diaconescu, pictor român (n. 1915)

Este o zi plină de veselie și de vești 
bune care îți dau un tonus pozitiv în tot 
ce faci.Te întâlnești cu oameni a căror 
prezență îți face bine.sau îți intră în
casă persoane amuzante care animă atmosfei

Un noroc de milioane apare din 
senin și îți dă putere, atitudine în fața 
provocărilor la care vei fi supus. Ai 
toate șansele să te remarci, să fii pri
mul într-o competiție, să îți atingi un mare țt

Faci tot felul de planuri cu banii 
de care dispui pentru a fi sigur că vei 
face față cu brio la cheltuielile mari
care se întrevăd în perspectivă. Ai un 
talent aparte de a-ți administra bugetul perfe 
încât să te descurci cu tot ce ai în plan.

Dramurile pe care le faci au un 
scop productiv, merită să fii toată ziua 
pe drumuri de vreme ce la finalul zilei
vei avea o mulțime de treburi rezol
vate. Deși la început nu ești prea sigur de pi
gramul pe care îl ai, pe parcurs reușești să

Bancurile zilei
© © ©

La tribunal, un homosexual 
este întrebat de judecător:

- Inculpat, de ce ai violat-o 
pe biata călugăriță? Doar ție 
nu-ți plac femeile!

- Păi, domnule judecător, 
de la spate semăna cu Zorro.

© © ©

Doi homosexuali:
- Ai aflat vestea cea mare?

S-a votat noua lege, acum avem 
voie, oficial!

- Puțin îmi pasă. Eu unul 
voi lupta mai departe.

- Până când?
- Până când va deveni obli

gatoriu!

© © ©

- Care c diferența dintre o 
furnică și un homosexual?

- Furnica împinge mânca

rea de azi, iar homosexualul pe 
cea de ieri...

© © ©

- Tată ce e aia un travestit?
- înteab-o pe mama, el 

știe...

© © ©

Un om în vârstă dorește să 
emigreze. La completarea for
malităților este întrebat de către

oficialități de ce.
- Datorită homosexualită

ții...
- ??????
- Păi, în timpul naziștilor se 

pedepsea chiar cu moartea, 
după aceea cu carantina, apoi 
cu închisoarea, iar acum este 
permisă prin lege. Aș dori să 
emigrez până nu devine obliga
torie.

© © ©

organizezi mai bine..

De felul tău ești mai tolerant și ac
cepți să mai dai o șansă cuiva înainte 
de a lua o decizie definitivă, dar de 
data aceasta ești foarte ferm pe poziție 
și dacă ai spus odată gata, așa rămâne.

Se anunță o zi plină din toate xj 
punctele de vedere. La muncă ai parte tț» 
de o discuție cu unul dintre colegi pe w 
motiv că nu își îndeplinește bine sarcinile. î
doua parte a zilei ai putea primi vizita ui 
prieten apropiat care are nevoie de ajutor <
partea ta.
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Candidatul PSD la pentru postul de putut al Colegiului nr.3 Hațeg, 
Liliana Talat) își va depune candidatura la Biroul Electoral Județean, 
în cursul zilei de astăzi, la orele II. Tot în cursul zilei de astăzi și-a 
anunțat înscrierea în cursa electorală și candidatul independent 
Remus Cernea.
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Luni, 15 noiembrie 2010

Florin Cazacu vinde Bradul la preț redus
Primarul municipiului Brad, Florin 

Cazacu a reluat afacerile cu fier 
vechi, care i-au adus profituri consid
erabile pe vremea când era lider de 
sindicat. Societatea Acvacalor Brad, 
aflată formal în subordinea Consili
ului Local Brad dar în realitate sub 
controlul lui Cazacu, a vândut, fără 
să organizeze vre-o licitație, activele 
din fosta centrală termică la un preț 
de 23 de ori mai mic decât cel esti
mat.

Societatea comercială Acvacalor din 
Brad a vândut vechea centrală termică 
din Gura Barza cu 35.000 de lei, un preț 
infim față de cantitatea de fier vechi ex
istentă în cazane, transformatoare și în 
nori.

Cazacu darnic cu vechii prieteni

Vânzarea fierului vechi din centrala ter
mică a fost făcută prin încredințare di
rectă către firma Construct Steel 
Industry SRL din Bacău al cărei 
.cționar este Radian Brătianu din Bâr

lad. Același comerciant de fier vechi a

Liberalii au lansat-o joi și o trădează 
luni pe Mariana Câmpeanu

Candidatul PD-L, Daniel Răducanu, s-a 
înscris în cursa pentru alegeri

Primarul Hațegului, Nicolae Timiș, 
și-a amânat depunerea candidaturii 
pentru ultima zi când se mai pot face 
înscrierile în cursa electorală.

Odată cu desemnarea Marianei Câm- 
reanu în postura de candidat din partea 
PNL la alegerile din Colrgiul Hațeg, 
Nicolae Timiș a anunțat că va candida 
independent, autosuspendându-se pe 
perioada alegerilor din partid. Biroul 
Electoral Central i-a stricat însă pla
iurile în momentul în care a anunțat că 
suspendarea din partid nu este sufi
cientă pentru dobândirea calității de in- 
iependent, Timiș fiind obligat să 
demisioneze din PNL și implicit să pi- 
irdă funcția de primar al orașului 
Hațeg. Inițial Timiș și-a anunțat 
depunerea candidaturi pentru vineri la 
erele 15, dar a amânat înscrierea în 
cursa electorală pentru astăzi la orele 
17.

Răgaz pentru eventuale negocieri

Candidatura lui Timiș pentru postul 
le deputat a fost „contestată” și de 
președintele PNL, Crin Antonescu. 
Prezent la Hațeg, pentru lansarea can
didaturii Marianei Câmpeanu, An- 
onescu a declarat că statutul partidului 
prevede posibilitatea autosuspendării 
doar pentru membrii săi care doresc să 
pcupe funcții în care apartenența 
politică este interzisă, nu și pentru cei 
care doresc să candideze ca indepen
denți, chiar împotriva partidului. Pe de 
iltă parte, surse susțin că președintele 
Zrin Antonescu a mai încercat să-l 
convingă pe Timiș să renunțe la în

Excluderea celor patru consilieri PNL, din CL Deva, va fi pusă în discuție 
astăzi, la orele 16, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Politic 
Județean al PNL Hunedoara. Propunerea de excludere a celor patru consilieri, 
respectiv Ioan David, Garai Panduru. Dorel Cuiava și Nicolae Oană, a fost 
înaintată de președintele organizației municipale PNL Deva, Fiorin Oancea, pe 
motiv că cei patru au încălcat statutul și regulamentul intern al PNL, dar și pen
tru abateri disciplinare și nerccunoaștcrea Biroului Politic Municipal PNL 
Deva.

derulat afaceri cu Cazacu în perioada în 
care primarul Bradului conducea sindi
catul de la întreprinderea minieră. 
Afacerea cu fosta centrală termică a 
fost pusă la cale cu câteva zile înainte 
ca firma Acvacalor să intre în proce
dura de insolvență. Specialiștii es
timează că în centrala termică s-au aflat 
peste 1.000 de tone de fier vechi. în 
condițiile în care fierul vechi se vinde 
cu un preț mediu de 0,85 lei pe kilo
gram, înseamnă că prețul corect este în 
jurul valorii de 850.000 de lei. Difer
ența de 815.000 de lei ar trebui să se 
regăsească în buzunarele celor care au 
pus la cale afacerea.

Ei se jură că nu fură...

Președintele Consiliului de Adminis
trație al Acvacalor, Dan Bădică, susține 
că a avut doar un rol de PR (Public Re
lation - n.red.) în relația cu Radian Bră
tianu și nu a făcut altceva decât să se 
ocupe de cazarea sa. Nici directorul Ac
vacalor, Horea Fărău, nu știe prea multe 
despre vânzarea activelor dezafectate 
către firma din Bacău, prin încredințare 
directă. Acesta susține doar că în fosta 

scrierea în cursă, dar s-a lovit de un 
refuz din partea acestuia. Amânarea 
depunerii candidaturii lui Timiș le mai 
dă răgaz liberalilor pentru eventuale ne
gocieri. Aceleași surse susțin că Timiș, 
care a reușit să strângă peste douăzeci 
de mii de semnături pentru a candida 
independent, ar urma să „bată palma” 
cu conducerea județeană a PNL. Conș- 
tienți că, alături de Mariana Câmpeanu, 
nu au șanse de reușită pentru ocuparea 
postului de deputat al Colegiului nr.3 
Hațeg, conducerea PNL ar fi acceptat o 
soluție de compromis, în sensul că îl 
vor exclude pe Timiș din partid. în 
acesta situație, nu mai pierde postul de 
primar și în același timp poate să can
dideze pentru cel de deputat. în schim
bul excluderii, Timiș a promis că va 
trece imediat înapoi în tabăra liberală 
dacă va câștiga alegerile.

Irina Năstase

nililliniiiBir

ctivele dezafectate se la fosta centrala termtea sunt o sursa de bani, pentru „băieții șmecheri din Brad

centrală nu se mai află cantitățile esti
mate de fier, care au fost furate pe vre
mea vechii conduceri. Primarul Florin 
Cazacu a constatat la rândul său că

prețul de evaluare este cam mic, dar nu 
a făcut nimic să determine conducerea 
Acvacalor să refacă evaluarea sau 
măcar să organizeze la licitație, con

form legii, pentru vânzarea activelor 
scoase din uz ale fostei centrale ter
mice.

Candidatul PD-L la postul de dep
utat al Colegiului nr.3 Hațeg, Daniel 
Răducanu, și-a depus, în cursul zilei 
de vineri, candidatura la Biroul Elec
toral Județean (BEJ). Spre deosebire 
de contracandidata sa, susținută de 
PNL, Mariana Câmpeanu, care la 
depunerea candidaturii a fost în
soțită de mai mulți membrii mar- 
canți ai partidului, inclusiv 
președintele Crin Antonescu, Rădu
canu s-a prezentat la BEJ alături de 
oameni simpli din Țara Hațegului și 
Ținutul Pădurenilor.

La depunerea candidaturii, Răducanu 
a ales să fie însoțit de susținători ai săi, 
din rândul electoratului, îmbrăcați în 
straie pădurenești, motivând că și-a 
depus candidatura pentru oameni și nu 
pentru partid, iar susținerea sa va veni 
din rândul oamenilor simpli și nu din 
rândul membrilor de partid. De altfel, 
Răducanu a mai precizat că proiectele 
sale vizează, pe lângă prioritatea leg
islativă, nevoile oamenilor. Având la 
bază experiența sa de primar, Răducanu 
a menționat că își va elabora o strategie, 
pe termen mediu și lung, care să vină în 
întâmpinarea nevoilor oamenilor din 
Colegiul nr.3 Hațeg, dar care totodată 
va viza și dezvoltarea infrastructurii, 
prosperitatea agriculturii, a agroturis- 
mului și a turismului. „Pădurenii sunt 
oameni puternici. în consecință, avem 
nevoie de un om puternic care să ne

Mai multe străzi din Deva rămân, astăzi, fără apă
Furnizarea apei reci se sistează astăzi 
pe mai multe străzi din Deva din cauza 
unor lucrări de reparații. Astfel, între 
orele 8:00 și 17:00, rămân fără apă rece 
la robinete locuitorii imobilelor situate 
în cartierul Dorobanți, din cauza unor 
lucrări de reparații la conducta de apă 
de pe strada Panseluțelor. în același in
terval orar, se sistează furnizarea apei 
reci pe străzile: Ardealului, Aleea Cin- 
ciș, Traian Vuia, Digului, Banatului,

Alexandru Avram

„Mi-am depus canuiuatura pentru că doresc ca reprezentantul Colegiului nr.3 ' 
Hațeg în parlament să fie un om de-al locului, care să cunoască problemele celor 
pe care îi reprezintă. Sunt însoțit de oameni și nu de membri cu funcții în partid, 
pentru că în primul rând eu reprezint oamenii, iar ei vor fi cei care își vor spune 
cuvântul la alegeri. Un alt motiv ar fi acela că eu fac politica cetățenilor. Faptul 
că am fost, timp de aproape două mandate, primar în comuna Baru, îmi dă put
erea să înțeleg cu ce nevoi se confruntă oamenii și voi putea să le acord sprijinul 
concret și pun la dispoziția celor din Golegiul Hațeg toată experiența mea”, a 
declarat candidatul PD-L, pentru postul de deputat al Colegiului nr.3 Hațeg.

reprezinte și care, în primul rând, să fie 
un om de-al locului. Domnul Răducanu 
a avut, ca primar, realizări și rezultate 
deosebite, drept pentru care sunt con
vins că și din postura de deputat va avea

Hărăului, Munteniei, Nicolae Grig- 
orescu, Constantin Brancuși, Grivița 
(parțial), Alexandru Vlahuță, Mureșu
lui, Tudor Vladimirescu și Bălata, pen
tru montarea unor hidranti pe străzile 
Alexandru Vlahuță, Mureșului și Traian 
Vuia. între orele 8.00 și 15.00, pe strada 
Gheorghe Barițiu, Lucian Blaga, Aurel 
Vlaicu și Eminescu (parțial), se va sista 
furnizarea apei reci pentru anularea 
rețelei de apă de pe strada Lucian Blaga 

rezultate pe măsură”, a precizat unul 
din susținătorii lui Răducanu, Miron 
Muntean, din zona Feregi - Cerbăl.

Irina Năstase

și pentru efectuarea unor reparații la 
branșamentul de pe strada Aurel Vlaicu 
numărul 14. (M.T.)



el■
Sinterieni, evacuați din case din cauza unui incendiu
Un incendiu puternic a izbucnii vineri seara la o magazie de lemne amplasată in 
imediata apropere a unui bloc din caninii orașului Simeria. Flăcările, care aveau 
aproximativ zece metri înălțime, s-au extins la acoperișul blocului, iar pompierii au 
decis să evacueze localtari apartamentelor a/late in blocul afectat de incendiu.<----------- 'g

Câinii jandarmului Alin Marian, 
din nou pc podium

Jandarmul huncdorean AJin Mar
ian a participat, sâmbătă, la un con
curs chinologic, organizat în 
municipiul Cluj Napoca, cu patru 
câini rasa ciobănesc german, toți 
reușind să ocupe câte un loc frun
taș pe podiumul de premiere. Ast
fel, la clasa „6-9 luni” a câștigat 
locul I cu femela Terra von Mafi- 
haus și locul III cu femela Schakira 
von Mafihaus. La acesta clasa au 
concurat 10 femele. La clasa 
„muncă femele” a câștigat locul II, 
calificativ excelent, cu femela Ro
mano Goda „Rena”, din 28 de 
femele concurente. Locul I fiind 
ocupat de un ciobănesc german din 
Croația. Nici veteranul Nick, Ulk 
v. Uferwald, nu s-a lăsat mai prejos 
câștigând, la clasa „veterani”, locul 
II și calificativul excelent, din 
patru competitori. La această com
petiție jandarmul huncdorean a 
fost ajutat de fiica sa, în vârstă de 
14 ani, care a prezentat câinii la 
clasa „6-9 luni” și ia clasa 
„muncă”. La competiție au partic
ipat peste 135 de ciobănești ger
mani din România, Germania, 
Ungaria, Bulgaria, Croația, Serbia, 
Turcia.

A intrat cu mașina într-un gard, 
în fața a peste 20 de polițiști

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din 
Deva, din cauza vitezei, a pierdut 
controlul mașinii și a lovit un gard 
metalic, care delimitează sensurile 
de mers, din fața bisericii din 
apropierea Pieței Centrale, în fața 
a peste 20 de polițiști și jandarmi 
care se aflau pe strada luliu Maniu. 
Polițiștii și jandarmii au intervenit 
la fața locului imediat după pro
ducerea impactului, care din feri
cire s-a soldat doar cu pagube 
materiale, cei doi ocupanți ai 
mașinii, conducătorul auto și pri
etena sa, nu au suferit leziuni. Con
ducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fiind 
negativ. Tânărul a fost sancționat 
contravențional cu 360 de lei, pen
tru neadaptarea vitezei la condițiile 
de drum.

 Mihaela Tămaș

Urmărit internațional, prins de 
oamenii legii în timpul acțiunii „Riposta” 
Timp de trei zile, polițiștii și jandarmii hunedoreni au organizat ample acțiuni, în tot județul, 
pentru asigurarea unui climat de siguranță civică și diminuare a fenomenului infracțional

Un urmărit internațional a fost 
prins la Ilia, 31 de conducători auto 
au rămas pietoni, au fost constatate 
45 de infracțiuni și s-au aplicat 
amenzi în valoare totală de peste 300 
de mii de lei, în cele trei zile ale acți
unii „Risposta”.

Pe parcursul celor trei zile în care oa
menii legii au desfășurat această acține 
preventivă, au fost constatate 45 de in
fracțiuni, au fost identificate și urmează 
să fie cercetate 28 de persoane, sus
pecte de comiterea unor fapte penale. 
De asemenea, au fost aplicate 789 
sancțiuni contravenționale, în valoare 
de peste 295.000 de lei, dintre care 566 
pentru nerespectări ale regimului circu
lației rutiere, fiind reținute 31 permise 
de conducere și 19 certificate de înma
triculare. Totodată, au fost aplicate 
peste 100 de amenzi pentru tulburarea 
ordinii și liniștii publice și au fost con
fiscate bunuri în valoare de 13.400 de

Testare gratuită pentru auz
Devenii care au probleme auditive 
pot beneficia, în perioada 17 - 30 
noiembrie, de o testare gratuită a 
auzului. Proiectul a fost inițiat de 
fundația „Europa Țara Mea” și 
Primăria Municipiului Deva.

Campania se adresează în special 
persoanelor care au probleme auditive, 
indiferent dacă folosesc sau nu aparate 
auditive, fără să conteze modelul aces
tora. Testele gratuite se vor face în cab
inetele de audiologie, ale Audio-optica, 
iar pacienții care vor fi depistați cu de
ficiențe de auz vor fi diagnosticați. De- 
venilor, li se vor face o serie de 
investigații cum ar fi, audiogramă 
tonală, vocală, în câmp liber, impedanță 
(timpanogramă și reflex stapedian) și 
otoemisiune (pentru copii). „Acest 
proiect are ca scop identificarea și spri
jinirea persoanelor care se confruntă cu 
probleme auditive. După realizarea 
testelor gratuite, devenii vor beneficia 
inclusiv de interpretarea rezultatelor și 
vor primi cea mai eficientă soluție pen
tru rezolvarea problemelor auditive cu 
care se confruntă”, a declarat purtătorul

LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE I

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

• CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice 

lei. Oamenii legii susțin că astfel de 
acțiuni vor continua și în perioada ur
mătoare.

Căutat de belgieni, pentru tâlhărie și 
furt calificat, prins la Ilia

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din 
Ilia, urmărit internațional la solicitarea 
Biroului Central Național Interpol 
Bruxelles, a fost prins de polițiștii din 
cadrul Serviciului de Investigații Crim
inale și cei ai Poliției Comunale Ilia. Pe 
numele bărbatului, autoritățile din Bel
gia, au emis mandat european de 
arestare în data de 3 noiembrie, pentru 
săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și 
furt calificat. Bărbatul a fost prezentat 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Alba-Iulia, care a emis ordonanță de 
reținere pe timp de 24 ore, iar Curtea de 
Apel Alba-lulia a emis pe numele aces
tuia mandat de arestare preventivă pen
tru cinci zile, în vederea predării către 
autoritățile din Belgia. Bărbatul a fost

de cuvânt al Primăriei Municipiului 
Deva, Camelia Cotoară. Persoanele 
care vor fi testate, vor fi și informate și 
consiliate de către specialiștii partici
pând la programele europene de for
mare în domeniu, pentru a beneficia de 
soluții complete pentru repunerea în 
formă și pentru reintegrarea socială to
tală, în cazul în care suferă de surditate. 
Programul pentru consultații este: luni, 
miercuri și vineri de la ora 08.30 până 
la ora 17.00, iar marți și joi de la ora 
10.00 până la ora 18.30.

Petronela Tămaș

> SPĂLĂTORIE AUTO
Clienții fideli primesc, 

pe bază de bon, 
~LA 7 SPĂLĂRI

UNA GRATIS

Program de funcționare: 
Zilnic 07.30-20.30 
Duminica: 09.00-15.00

■ *

4
4 *

t
Barurile din Deva au fost luate „la puricat” de polițiști și jandarmi

inclus in Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă al IPJ Hunedoara.

Traficant de persoane, „aruncat” 
după gratii

Polițiștii Biroului de Investigații Crim
inale Hunedoara l-au depistat pe Radu 
A., de 24 de ani, din localitate, fără ocu
pație, cu antecedente penale, pe numele 
căruia Tribunalul Hunedoara a emis 
mandat de executare a trei ani de în
chisoare, pentru trafic de persoane.

Mai puține ajutoare pentru căldură
Hunedorenii s-au înghesuit în prima 

parte a lunii trecute, la sediul Serviciu
lui de Taxe și Impozite al Primăriei 
Deva, pentru a-și depune actele nece
sare pentru ajutorul de căldură. Cu toate 
acestea, numărul persoanelor care au 
depus dosarele, pentru a beneficia de 
subvenții la căldură, a fost mult mai 
mic față de anul trecut. Și asta, din 
cauza modificărilor legislatice mai 
drastice față de cele adoptate anul tre
cut.

Anul acesta, au fost înregistrate 
2.122 de cereri pentru ajutorul de căl
dură, comparativ cu anul trecut, când au 
fost depuse aproximativ 7.000. Astfel 
că, 917 hunedoreni au depus dosarul 
pentru încălzire cu energie termică, 
1.148 de persoane pentru încălzire pe

Șoferi, prinși în trafic, fără permise
Doi conducători auto hunedoreni au 
fost prinși de agenții de poliție rutieră 
în timp ce conduceau autoturisme, pe 
șoselele din județ, fără a deține permise 
de conducere. Unul dintre șoferii „tu- 
peiști” a fost „agățat” de oamenii legii 
pe D.C.43, între Orăștie și Geoagiu. 
Vasile R., de 31 de ani, din Orăștie, 
conducea un autoturism înmatriculat în 
Italia fără să dețină permis de conduc
ere pentru vreo categorie. Al doilea 
șofer fără permis a fost tot din Orăștie, 
Claudiu S., de 40 de ani, și a fost oprit 
de polițiști în timp ce conducea un au

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar:
• Recepționer;
• 3 instalatori;

/

I anârul n fost reținut și închis in arestul 
IPJ Hunedoara, urmând a fi depus în 
penitenciar.

Razie în barurile din Deva

Polițiștii și jandarmii au organizat, sâm
bătă spre duminică noaptea, o razie în| 
mai multe baruri din municipiul Deva 
In urma raziei, cinci persoane au fos. 
sancționate contravențional pentru tul
burarea liniștii publice.

Mihaela Tămaș

bază de gaze naturale, iar pentru 
încălzirea pe bază de lemne 57 de per
soane. „Este o diferență foarte mare 
între numărul cererilor care au fost de
puse anul trecut și cel de anul acesta. 
Am tipărit cinci mii de cereri, dar s-au 
întors foarte multe la noi. Până acum, 
există o singură dispoziție de respin
gere”, a declarat șefa Serviciului Public 
Local de Asistență Socială (SPLAS) 
Deva, Elena Ivan. Potrivit reprezen
tanților SPLAS, la finele lunii noiem
brie, se va cunoaște cu exactitati 
numărul celor respinși, după ce se vor 
face și anchetele sociale, care se vor de
mara începând de astăzi.

Petronela Tămaș

toturism pe strada Erou Moraru-Călin. 
din localitate. Nici de șoferi băuți nu av 
dus lipsă polițiștii. Astfel, l-au depistai 
în trafic, sâmbătă spre duminic? 
noaptea, pe Florin I., de 25 de ani, dir 
comuna Sarmizegetusa, în timp ce con 
ducea un autoturism fiind sub influențt 
băuturilor alcoolice, având o al
coolemie de 0,97 mg/1 în aerul expirat' 
Tânărul în cauză a fost condus la spi
talul din Hațeg, unde i s-au recolta 
probe biologice de sânge, pentru sta 
bilirea alcoolemiei, și i s-a întocmi 
dosar penal.

Informații la telefon: 
0254/234.448 

de luni până vineri 
între orele 8—16.
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Direcția de Finanțelor Publice a ./iidrțiiini Hunedoara reamintește 
contribuabililor care obțin venituri din activități agricole, că, până 
astăzi. inclusiv, au obligația să efectueze plata diferenței de 50 la 
suta Uin impozitul pe venitul din activitățile agricole. Neplata la ter
menul legai atrage majorări de întârziere de 0.1 la sulă pentru fie
care zi de întârziere. tl.Nd

Mare bal, mare, cu prinți și prințese
•ersonaje de poveste, rupte din 
>asme au făcut vineri seara, ca Sala 
fare a Casei de Cultură „Drăgan 
•lunten” din Deva să fie neîncăpă- 
oare. Zece perechi de bobocei, ai 
•colii Generale „Andrei Șaguna” s- 
u „luptat” pentru a demonstra juri- 
ilui că sunt cei mai buni, pentru a 
âștiga titlurile de Miss și Mister ai 
colii.

Elevii claselor a V-a. care au partici- 
at la Balul Boboceilor au fost nevoiți 
ă treacă rpin mai multe probe „de foc”, 
ieși sunt încă la o vârstă fragedă, 
richindcii nu s-au lăsat copleșiți de 
moție și au reușit să intre foarte bine 
i pielea personajelor. Shrek și Fiona, 
Jinti și prințese, Lupul și Scufița 
,oșie, Cenușăreasa, Micky și Minnie 
louse sau celebrul Harry Potter s-au 
rezentat exact ca în celebrele povești, 
ară a se bâlbâi. Copiii au trecut și prin 
roba de cultură generală, unde s-au de

scurcat exemplar. Organizatorii le-au 
pregătit boboceilor și două probe sur
priză. La una dintre aceste probe, fetele 
au trebuit să curețe cât mai multe por
tocale, fără a folosi cuțitul, într-un 
minut. Băieților li s-a pregătit și lor o 
surpriză. Ei au fost nevoiți să scoată 
dintr-un lighean cu apă, patru mere, 
tară a se folosi de mâini, doar cu gura.

Mumii din hârtie igienică

Elevii claselor a VIII- a au pregătit 
pentru public o paradă „Kitsch”. Tinerii 
s-au îmbrăcat ca un curcubeu. Fetele au 
fost „rău” accesorizate, iar unii dintre 
băieți și-au luat fuste, pălării și s-au 
machiat precum niște „dive”. O altă 
probă surpriză a fost „mumia cu hârtie 
igienică”. Copiii și publicul s-au distrat 
la maxim, în timp ce fetele îi „mumifi
cau” pe băieți. Nici magia nu a lipsit de 
la acest bal. Trucurile pe care le-au 
făcut doi elevi ai școlii, au făcut furori 
în rândul copiilor. Cu o stare de sipirt

foarte bună și mereu cu zâmbetul pe 
buze, cei mici au așteptat cu nerăbdare 
sentința finală. Astfel că, după aproxi
mativ două ore, juriul a deliberat. Ti
tlurile de Miss și Mister Bobocel 2010 
au fost adjudecate prințesei Oana Radu 

și cavalerului ei, Tudor Tarcu. Pe locul 
secund au fost Larisa Borca și Alexan
dru Moise, iar pe cel de-al treilea loc 
elevii lulia Mihăiasă și Eduard Sebast
ian. Titlurile de Miss și Mister Popular
itate le-au revenit Anastasiei Popescu și

lui David Socaci. Boboceii au primit 
flori, jucării de pluș și diplome.

Petronela Tămaș

Sală de sport modernă inaugurată la Dobra Artă moștenită „din mamă în fiică”
O sală ultramordernă se sport a 

ost inaugurată, ieri, în comuna 
>obra. Evenimentul a fost unul de 
tiare amploare dat fiind faptul că 
area în folosință a sălii de sport este 
șteptată de aproape doi ani. Nu
meroși locuitori din Dobra, în spe- 
ial tineri, au fost prezenți la tăierea 
angliei.

Noua bază sportivă dispune de o 
/prefață de joc de opt sute de metri pă- 
ați, unde se pot practica sporturi pre- 
um baschet, handbal, tenis de câmp 
au footsal, dar și de 150 de locuri în 
■ibună. Sala este dotată cu grupuri san- 
are, vestiare și două săli de fitness cu 
oaratură performantă.

nvestiție de trei milione de lei

Valoarea investiției se ridică la trei 
îilioane de lei, fonduri alocate prin 
ompania Națională de Investiții. La 
:alizarea investiției, și-a adus aportul 
Primăria Dobra, susținând din buge- 

11 local racordarea la utilități, dar și 
nprejmuirea întregii baze sportive și a 
■renului de fotbal care a fost totodată 
mologat. „Este o mare bucurie pentru 
oi și vreau să precizez faptul că, odată 
a realizarea acestei investiții, în Dobra 
a înființat, prin grija profesorului Ioan 
prița, o echipă de lupte libere, în- 
;pând cu grupe de copii care au 
bținut până acum rezultate deosebite”, 
declarat primarul comunei Dobra, 

ictor Șuiaga. Mai mult, reprezentanții

,Frumusețea” va primi finanțare prin P.O.R.
Un centru se înfrumusețare și în- 

eținere corporală, din municipiul 
’cva, și un cabinet de stomatologie, din 
lunicipiul Orăștie, vor beneficia de fi
ințare din cadrul Programului Oper- 
ional Regional (POR). La sfârșitul 
iptămânii trecute, au fost semnate 11 
antracte de finanțare prin POR, pentru 
roiecte ale microîntreprinderilor din 
egiunea Vest.
Din cele 11 proiecte semnate de 

genția pentru Dezvoltare Regională 
est, două sunt pentru județul Hune- 
oara. Proiectele vizează activități din 
•mătoarele domenii: servicii medicale, 
nviciilor suport pentru întreprinderi,

primăriei au decis ca toți elevii din co
mună să-și desfășoare orele de educație 
fizică în noua sală de sport, dar au luat 
în calcul și închirierea bazei sportive 
pentru antrenamente. Prezent la inau
gurarea sălii de sport subprefectul 
Dorin Gligor a precizat: „începând de 
astăzi, la Dobra funcționează o mod
ernă sală de sport, cum în multe local
ități mai mari nu există. De exemplu, 
municipiul Brad sau orașul Hațeg nu au 
o asemenea sală. într-o perioadă deloc 
ușoară, această sală de sport este măr
turia faptului că România merge 
înainte”. La inaugurarea săli de sport a 
participat și directorul Direcției 

prelucrarea lemnului, servicii de înfru
musețare și îngrijire corporală, con
strucții și fabricarea de construcții 
metalice.

Finanțarea proiectelor are o valoare 
totală de aproximativ 6,18 milioane lei 
(1,46 milioane euro), iar valoarea fi
nanțării nerambursabile este de aproxi
mativ 4,35 milioane lei (1,03 milioane 
euro). Celelalte orașe, care vor primi fi
nanțare sunt Timișoara, Anina, Lugoj, 
Moldova Nouă și Arad.

Petronela Tămaș

Județeană pentru Sport, totodată multi
plă campioană mondială la atletism, 
Marieta Ucu. „Sunte foarte bucuroasă 
pentru că sunt prezentă la inugurarea 
acestei săli de sport. Timp de 12 ani am 
fost antrenată de un om de mare profe
sionalism și calitate, care își are orig
inile aici, la Dobra, Ștefan Beregszaszy. 
Inaugurarea acestei baze sportive este 
un bun prilej ca tineri, copii sau per
soane mai în vârstă să practice sportul. 
Este important pentru întreaga comuni
tate, așa că vă invit pe toți la mișcare”, 
a precizat directorul Direcției Județeană 
pentru Sport Marieta Ilcu.

Irina Năstase

Nicolas Cage începe 
filmările la Hunedoara

Castelul Corvinilor din municipiul 
Hunedoara va fi închis pentru public 
timp de trei zile, începând de astăzi, 
deoarece încep filmările pentru pro
ducția americană Ghost Rider 2, care îl 
are în rolul principal pe actorul Nicolas 
Cage.Conform directorului Muzeului 
Castelului Corvinilor, Nicolae Cerișer, 
scenele din Ghost Rider 2 vor fi filmate 
pe podul de acces în Castelul 
Corvinilor, în curtea interioară, în Tur
nul Vechi și în Turnul Neboisa, iar pen
tru fiecare oră de filmare în incinta 
castelului, echipa de producție va achita 
o taxă de 1.000 de lei.

Poeta Roxana Crista Coza și-a 
lansat cel de-al treilea volum de 
poezii, la finele săptămânii trecute. 
Evenimentul a fost unul plin de 
emoție pentru poetă, deoarece și fiica 
sa, Flavia Vescan, în vârstă de numai 
cinci ani, a avut o expoziție de 15 
tablouri. Evenimentele au fost găz
duite de Universitatea Ecologică 
„Traian” din Deva.

Cel de-al treilea volum de poezii, pe 
care l-a lansat Crista Coza se intitulează 
„Es-eu sau Mic Dejun la nivel de neu
roni”. Este un volum în care tristețea și 
melancolia primează, însă nu lipsesc 
nici versurile vesele sau filosofice. De
spre creația artistică a Cristei au vorbit 
și alți poeți, critici literari, editori, jur
naliști sau artiști plastici. „Pentru Rox
ana, substantivul OM înseamnă foarte 
mult. Tocmai de aceea faptul că dedică 
poeziile sale altor oameni înseamnă că 
nu trece ușor pe lângă ceilalți. Din 
bunătatea ei, le dă și celorlalți. Re
cunosc că am avut alternări când am

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști; * gateriști; * tâmplari; * ifroniști; 

* stivuitoriști; * muncitori necalificați;
■maaaiaMBK. __

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nr 121 D, corn. Hărău, 

sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

citit poezia ei, pentru că nu am înțeles 
de ce așa multă tristețe. Până la urmă 
mi-am dat seama că acest volum este 
prea bun. Există o rază de lumină care 
pune un semn al egalității între Crista, 
Flavia, poezie și pictură”, a spus criticul 
literar Rodica Lazăr.

Flavia, un „diamant brut”

Crista Coza scrie și pictează într-un 
stil inconfundabil, plin de noutate și 
maturitate. „Nu este un volum de ver
suri sau poeme, este o culegere de gân
duri, o modestă cale fizică a ES-ului și 
Mine-lui. Cât despre fiica mea, ea își 
transpune emoția în culori și știu că își 
va găsi un aliat al sufletului ei, în pic
tură”, a spus emoționată poeta. Flavia, 
fiica poetei „a profitat” de ocazie și a 
avut primul vernisaj, cu 15 picturi. în
drumătorul micuței, Alina Teleman, 
spune despre tânăra pictoriță că „este o 
mică stăpână a penelului și a culorii, un 
diamant brut”.

Petronela Tămaș
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Povești interzise -
Dintotdeauna duhul aurului as

cuns în inima muntelui a modelat 
destine... a făcut istorie. în iureșul 
evenimentelor care au marcat des
tinul Țărilor Române din Evul 
Mediu și până în Epoca Modernă și 
contemporană, aurul Apusenilor a 
plecat și s-a reîntors în aria Carpat
ică, contopindu-se treptat cu cel de 
aiurea sub forma lingourilor, mon
edelor, dar mai ales a obiectelor de 
cult, podoabelor și bijuteriilor lor. 
Cine își poate imagina veșmintele 
personajelor de la curtea domnitoru
lui Ștefan Cel Mare, de odinioară lip
site de strălucirea firelor de aur din 
cusături sau a podoabelor și însem
nelor confecționate din prețiosul 
metal auriu.

Sunt extrem de rare informațiile 
privind vremurile tulburi care au urmat 
retragerii adminstrației romane la sudul 
Dunării, când orașele fostei provincii 
imperiale decad, iar populațiile auto
htone, singure, întoarse la economia 
tradițională, vor supraviețui cu greu 
valurilor de popoare migratoare. La fel 
de fragmentare sunt și informațiile de
spre fortificațiile și așezările ridicate în 
timpul acelui Ev Mediu întunecat, când 
din ruinele marelui Imperiu Roman 
avea să se nască o altă Europă ce nu va 
cunoaște liniștea și pacea până în zilele 
noastre...

Pe urmele unui tezaur celebru

La poalele Muntelui Istrița din Sub- 
carpații de Curbură, cercetările arheo
logice au scos la lumină un castru 
toman, amplasat pe raza comunei 
Pietroasele, intrată în istorie prin faimo
sul tezaur descoperit aici de doi pietrari 
din partea locului, în primăvara anului 
1837. Alexandru Odobescu, după 
primele cercetări din 1866 avansa 
ipoteza, confirmată de săpăturile re
cente, conform căreia, castrul ar fi fost 
construit între anii 324 și 328 ai erei 
creștine, în timpul lui Constantin cel 
Mare. Folosit ca avanpost de legiunile 
romane cantonate în Moesia, castrul a 
cunoscut o intensă dezvoltare econom
ică și militară timp de cinci decenii în 
timpul împăraților Constanțiu al Il-lea, 
Iulian Apostatul, Iovian și Valens. Cari
era extraordinară și fascinația pe care 
tezaurul, sub numele de „Cloșca cu puii 
de aur” a exercitat-o în cultura și medi
ile populare românești se datorează și 

lui Alexandru Odobescu, cel care i-a 
dedicat o bună parte din viața și cariera 
sa științifică. Atunci, ca și acum, obiec
tivele cercetării tezaurului de la 
Pietroasa, se pot reduce la două as
pecte: determinarea cronologică sau 
datarea și determinarea etno-culturală 
sau identificarea celor ce au produs 
piesele în discuție. Era începutul unei 
lungi perioade de căutări, într-o epocă 
în care după cum spunea Cezar Bolliac 
„tot ce se găsea era roman, și tot ce nu 
putea fi roman era barbar, prin urmare 
bun de sfărâmat, bun de aruncat”. Ală
turi de alți mari savanți ai vremii, 
Alexandru Odobescu a intuit impor
tanța „epocii migrațiilor” în istoria civ
ilizației europene. Iar tezaurul 
descoperit la Pietroasa, legat în opinia 
unor cercetători de neamul germanic al 
goților, era cel mai bun exemplu.

Marius Constantinescu - arheolog: 
„Suntem în zona de nord-est a cas- 
trului roman de la Pietroasele. Ceea 
ce se vede aici este rezultatul de- 
mantelării zidului de nord al castru- 
lui. S-a selectat piatra de mai mici 
dimensiuni, iar ceea ce a fost de 
mari dimensiuni, așa cum se vede, 
a fost împrăștiată peste tot... Intere
sant este că, peste acest nivel de de- 
mantelare. a existat o locuire post 
castrum. Din această locuire provin 
câteva piese, o râșniță, fragmentară 
evident, a fost spartă și abandonată, 
fragmente de vase, sunt o serie de 
unelte și ustensile, demonstrând o 
locuire destul de intensă.”

Un tezaur bănățean expus la loc „de 
cinste”

Cel mai important tezaur descoperit 
în Banat, la Sânnicolau Mare se află tot 
la muzeul vienez. Tezaurul datează din 
evul mediu timpuriu și cuprinde 23 de 
obiecte din aur, în greutate totală de
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peste 10 kilograme. Valoroasa de
scoperire a fost făcută la 3 iulie 1799, 
de țăranul Nera Vuin care săpa o groapă 
în curtea casei. După recuperarea sa, 
comoara a intrat în colecția Casei Im
periale. Obiectele care compun tezaurul 
sunt eterogene ca formă și mod de re
alizare, fiind confecționate din aur de o 
marc puritate. Piesele sunt ulcioare, 
pocale, boluri, farfurii, decorate cu 
scene de luptă sau motive zoomorfe. 
Potrivit analizelor stilistice obiectele 
sunt de factură bizantină, iar istoricii 
consideră că piesele au fost acumulate 
în timp, între secolele VI și VIII. Spe
cialiștii susțin că ele au fost dăruite 
căpeteniilor unor populații migratoare 
precum proto-bulgarii, pecenegii sau, 
cel mai probabil, avarii. Tezaurul nu a 
fost expus niciodată în România, iar 
conducerea Muzeului Banatului din 
Timișoara a făcut numeroase demer
suri, până acum fără succes, pentru a 
obține măcar copii ale pieselor.

Tezaurele transilvănene, vestigii ale 
„Mileniului întunecat”

Unul dintre cele mai impresionante 
tezaure de aur descoperite în Transilva
nia este cel de la Șimleu Silvaniei 
(județul Sălaj), găsit întâmplător de doi 
copii la 3 august 1797. El este amplasat 
la loc „de cinste” în colecția de la Kun- 
sthistorische Museum din Viena. Teza
urul este format din 17 medalioane 
(dintre care trei sunt astăzi dispărute), 
confecționate din monede romane 
târzii, un colier cu 52 de pandantive 
atârnate, 24 de inele din tablă de aur, 
două pandantive mari dintre care unul 

sub formă de disc, un inel și un frag
ment de brățară. Piesele sunt incrustate 
cu pietre prețioase. O altă parte a teza
urului a fost descoperită după aproape 
un secol, la 20 aprilie 1889 și se găsește 
în prezent la Muzeul Național din Bu
dapesta. în componența sa intră o fibulă 
decorată cu onix, alte zece perechi de
fibule din argint aurit, două brățări, un 
inel și trei boluri din aur, fragmente de 
bijuterii. Cele două părți ale tezaurului 

' gepizilor. Chiar dacă aidoma altor tezcântăresc în total opt kilograme. Piesele

ar fi putut aparține unei căpeten 
gepide și dovedesc legăturile stabili 
între populațiile migratoare de origii 
germanică și romani în perioada târz 
a imperiului. Tot în Transilvania, 
Apahida, lângă Cluj, au fost d< 
scoperite întâmplător, în 1889, 1868 
1979, în trei morminte princiai 
diferite, piese de podoabă și de om: 
ment care au aparținut unor persona 
importante din neamul germanic
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Supraviețuitorii (II)
ire din epoca migrațiilor, și cel de la 
tpahida ridică încă numeroase semne 
le întrebare, trebuie clarificate unele 
specte.

Gabriel Rusioiu -arheolog: „După 
părăsirea Daciei de către romani, în 
Epoca Migrațiilor, pe teritoriul fos
tei provincii Dacia avem o mulțime 
de tezaure de aur sau din argint, 
piese de aur descoperite în 
morminte sau descoperiri izolate, 
însă acestea nu pot fi puse în legă
tură cu exploatarea aurului în Tran
silvania. Acest aur provenea 
probabil din stipendiile oferite de 
Imperiul Roman, și apoi... mai 
târziu de către Imperiul Bizantin, 
'migratorilor pentru a le cumpăra 
pacea. Avem un cercel de aur de
scoperit la Abrud, care ar putea fi 
pus în legătură cu o eventuală ex
ploatare a aurului în Apuseni, însă 
proveniența aeestui cercel de aur 
este incertă. A fost publicat în 1905 
cu semnul întrebării că ar fi provenit 
de la Abrud. Dacă., cumva aurul se 
exploata în Transilvania, acesta 
provenea din aluviuni. în nici un 
caz... nu din galerii, deoarece 
aceasta presupunea o muncă califi
cată. așa cum s-a petrecut și în Im
periul Roman.”

) istorie ilustrată cu podoabe din 
ur

în Sala Tezaurului Istoric de la sub- 
olul Muzeului Național de Istorie a 
tomâniei sunt expuse peste 3.000 de

piese din aur și pietre prețioase. Ca într- 
o inedită evocare a istoriei „scrisă în aur 
și pietre scumpe” stau aici alături de 
cele mai vechi tezaure descoperite pe 
teritoriul României, cele din epoca mi
grațiilor, dar și cele de orfevrărie prin
ciară și ecleziastică medievală din 
Transilvania, Moldova și Țara 
Românească, din secolul al XIII- lea și 
până în secolul al XVIII - lea. Fiecare 
dintre tezaure are propria lui poveste, 
propria lui identitate, ca și cel din sec
olul al XV - lea descoperit la Zăvoaie 
în județul Brăila... și care cuprinde o 
serie de nasturi, ace de păr, inele, cer
cei, brățări sau aplice de centură. O 
bandă de pălărie a aparținut cândva 
contelui Albert Huet, umanist și sprijin
itor al școlilor, jude regal și comite de 
Sibiu între anii 1577 și 1607. Alte două 
vitrine din apropiere expun câteva pan
dantive transilvănene, un inel sigilar al 
logofătului Gligorcea descoperite la 
Voroneț, inele din secolul al XVI-lea 
descoperite la Suceava, dar și garnituri 
de podoabă transilvănene din secolul al 
XVIl-lea, surguci, nasturi, lanț de caf
tan, centură, sabie, cordon și pinteni. 
Totul aici este fascinant și ispititor, 
strălucitor, enigmatic și rece de
opotrivă. Acesta este aurul...

la Sânnicolau Mare

Coroana Reginei Mana

Din nou despre Duhul Aurului

Casetele din aur și argint care au adăpostit inima Reginei Maria sunt expuse 
în Tezeurul Muzeului Național de Istorie al României

,Pui de aur”, una dintre fibulele

letroasele (jud. Buzău)

Doar în mijlocul atâtor comori real
izezi cât de mare este puterea de 
atracție a acestui metal, care de cel 
puțin șapte milenii a subjugat omenirea, 
care a dat putere celor care i-au devenit 
stăpâni și i-a îngenunchiat pe cei 
neputincioși. într-o etalare de excepție, 
piesele de orfevrărie princiară și eclezi
astică medievală din Transilvania, 
Moldova sau Țara Românească, dintre 
secolele al XIII - lea și al XVIII - lea, 
stau alături de obiectele personale ale 
suveranilor României moderne. 
Obiectele și bijuteriile de aur, platină cu 
pietre prețioase și semiprețioase, din 
secolele XIX și XX, sunt etalate alături 
de însemnele regale și piesele care 
punctează cele mai importante eveni
mente care au marcat istoria modernă 
și contemporană a României: - 
cucerirea independenței de stat din 
1877-1878, sau realizarea statului 
național unitar român de la 1918. De 
undeva din mijlocul tuturor acestor 
scumpe odoare veghează asupra tuturor 
figura majestuoasă a Regelui Ferdinand 
întregitorul, așa cum a rămas ea în
scrisă în memoria poporului și națiunii 

române, iar gândul palidă fantasmă 
zboară din nou spre inima Apusenilor, 
spre locul de unde istoria aurului din 
Carpați încă mai așteaptă să fie scrisă...

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

elebrului tezaur descoperit la

fabricadecanapele.ro

fabricadecanapele.ro
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România nu mai poate înlocui 
Bulgaria în proiectul South Stream

O explozie solară ar putea afecta Terra

România nu mai poate înlocui 
Bulgaria ca principal hub al gazo- 
ductului South Stream, a declarat, 
directorul general al grupului 
Gazprom, Alexei Miller, după 
semnarea unui acord de înființare a 
unei companii mixte pentru con
strucția conductei pe teritoriul bul
gar, potrivit Novinite.

Declarația lui Miller vine după 
semnarea a unei înțelegeri privind înfi
ințarea companiei South Stream AD, 
deținută în mod egal de Gazprom și 
grupul bulgar, cu scopul construcției 
South Stream în Bulgaria.
Gazprom discută cu România posibili
tatea intrării țării în proiectul South 
Stream din postura de consumator și nu 
de stat de tranzit, a adăugat el.
In octombrie Gazprom anunța că 
România ar putea semna în primul 
trimestru al anului următor un acord in- 
terguvemamental cu Rusia privind co
operarea în proiectul South Stream,

Cercetătorii NASA au surprins o 
explozie solară, care ar putea avea 
efecte asupra Pământului.Conform 
acestora, explozia ar putea afecta 
câmpul magnetic al Terrei în urmă
toarele două zile.

NASA a mai avertizat în acest an că 
dacă nu sunt luate măsuri de precauție, 
furtuna magnetică anticipată în 2013 ar 
putea avea "consecințe catastrofale" la 
nivel global.
"Știm că se apropie, dar nu știm cât de 
rău va fi", declara doctorul Richard 
Fisher, director al diviziei de heliofizică 
din cadrul NASA, într-un interviu pen
tru The Daily Telegraph.NASA a trans
mis avertismentele în cadrul unei 
conferințe legate de "starea vremii din 
spațiu" desfășurată la Washington DC, 
la care au participat oameni de știință, 
cercetători și oficiali guvernamentali.

La fiecare 22 de ani ciclul energetii 
magnetic al Soarelui atinge cot 
maxime, în timp ce numărul de pete so 
lare atinge punctul maxim la fiecare 1 
ani.

Suprapunerea acestor două eveni 
mente în 2013 va duce la producere 
unui nivel uriaș de radiații.

Chinezii au reușit să transforme zăpada
dacă rezultatele studiului de fezabilitate 
vor fi pozitive. Acordul va fi utilizat pe 
post de cadru juridic politic și inter
național pentru implementarea proiec
tului în România.

South Stream, dezvoltat de Gazprom 
și grupul italian Eni, vizează transportul

de gaze spre Europa pe sub Marea Nea
gră și prin intermediul Bulgariei. Gazo- 
ductul, care urmează să fie finalizat în 
2015, va avea o capacitate de 63 de mil
iarde de metri cubi de gaze pe an.

în apă de consum
Beijingul va colecta și va topi în 

această iarnă o parte din zăpadă pen
tru a-și alimenta rezervoarele, 
anunță presa străină.

Trei râuri vor servi drept rezervoare,

men, în centrul capitalei chineze. 
Nordul Chinei se confruntă cu 

penurie de apă, din cauza unei cereri i. 
continuă creștere, a secetei și încălziri 
climatice.

Consumul de apă pe cap de locuite

Scanerele corporale cu raze X ar putea fi 
nocive pentru sănătate

Oamenii de știință anunță că 
scanerele corporale cu raze X, 
folosite pe unele aeroporturi din 
lume, mai ales în Statele Unite, ar 
putea fi periculoase pentru sănătate.

Cercetătorii de la Universitatea Cali
fornia din San Francisco (UCSF) au

avertizat în legătură cu "potențialele 
riscuri grave pentru sănătate" pe care le 
presupun aceste scanere, într-o 
scrisoare adresată în aprilie biroului de 
știință și tehnologie al Casei Albe. în 
scrisoare, biochimistul John Sedat și 
colegii săi arătau că cea mai mare parte 
a energiei provenite de la aceste scanere

este absorbită de piele și de țesuturile 
subcutanate.

"Nicio expunere la raze X nu poate fi 
considerată benefică. Știm că razele X 
sunt periculoase, dar în aeroporturi, oa
menii au o așa nevoie să călătorească, 
încât sunt dispuși să își riște viața" din 
cauza acestor raze X, afirmă medicul 
Michael Love, care conduce un labora
tor ce studiază razele X la departamen
tul de biofizică al Universității Johns 
Hopkins, citat de AFP.

Biroul de știință și tehnologie al Casei 
Albe a răspuns în această săptămână 
acestor îngrijorări, afirmând că aceste 
scanere au fost "testate în profunzime" 
de agențiile guvernamentale americane 
și respectă normele de securitate. Totuși 
cercetătorii de la UCSF pregătesc un 
dosar cu argumente pe care să îl trimită 
Casei Albe.

Din 2007, agenția americană ce se 
ocupă de securitatea transporturilor, 
TSA (Transportation Security Admin
istration), a început să folosească aceste 
scanere coroporale care dezvăluie în
treg corpul uman, în aeroporturile din 
țară. Folosirea scanerelor s-a extins în 
acest an, după cumpărarea a 450 de noi 
scanere grație fondurilor acordate prin 
planul de relansare American, astfel că 
în prezent aproape 315 scanere cu raze 
X sunt folosite în 65 de aeroporturi 
americane.

în care va fi transportată zăpada topită, 
a precizat cotidianul Global Times. 
Două vehicule capabile să topească ză
pada și să transforme în apă 100 de 
metri cubi de zăpadă pe oră vor fi poz
iționate în apropiere de piața Tianan-

la Beijing, o metropolă cu 20 de mii 
ioane de locuitori, este net superior rez 
ervelor sale de apă. Unii expert 
consideră că metropola a atins o situați 
critică, fiind nevoită să caute resurse d 
apă din ce în ce mai departe.

♦
Cotidianul

„Glasul Hunedoarei”
angajează vânzători volanți

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.
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Fără Saflifc»: Zetencz. Alin Rus și Costea. hufiedorenit antrenați de loan Petru au pierdut, vineri, meciul, 
amical desfășurat la Arad în compania celor de la VTA. Arădenii s-au impus la limită, eu 1-0. prin polul 
marcat de Pecarov în minutul 22. Antrenorul Hunedoarei a trimis în teren următorul unsprezece’ Moldown

Oltean. Geacă, Sabou. Hodor - Stanciu. Podea. Păcttrar. Ban. R. Cristian Gideon. Au mai evoluat: Pas 
cal - Păm. Elevația, Uaș, Borzctși. Ehffi. Gordbea. Barbuloviciu și Samatld. Etapa viitoare. Hunedoara se 
deplasează în Bihor pentru derbyul campionatului. împotriva liderului. Lticealăntl Oradea
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iureșul Deva a blocat liderul sub cetate
mduși de pe bancă de Dan Arde- 
m și Elek Szemely și spionați din 
bună de fostul antrenor Gică 
rbu, devenii au reușit să producă 
a din surprizele rundei a 12-a.

jreșul a blocat Mioveniul lui Ionuț 
pa și a ajuns la cea de-a doua remiză 
isecutivă în campionat, după un 0-0 
ă prea multe ocazii de poartă sub 
ate. Cu toate acestea, alb-roșii se 
îfundă tot mai mult în subsolul ligii 
loua, împărțind ultimul loc cu șim- 
anii de la Silvania, cu doar 10 puncte 
inse până acum.

coteala de acasă nu se potrivește 
cea din târg

ice microbist care a aruncat un ochi 
clasamentul seriei a doua înaintea 
ului de sub cetate ar fi spus că 
jreșul ar avea șansa porcului de Cră- 
j în duelul cu argeșenii „neaoșului” 

iuț Popa. Cu toate acestea, realitatea 

a fost alta în teren. Cele două echipe au 
practicat un joc, în mare, fără orizont, 
în care Mioveniul nu arătat decât de 
prea puține ori că merită să fie pe prima 
poziție a clasamentului, în vreme ce 
gazdele „s-au agățat” de orice fază pen
tru a acumula un nou punct, atât de im
portant în lupta pentru evitarea 
retrogradării.

Reflexele lui Pîrvu au scăpat Deva de 
ultimul loc

în primul mitan, fazele de poartă s-au 
putut numără pe degetele de la o sin
gură mână. Devenii air avut două 
jumătăți de ocazie, prin Bogman și San- 
mărtean în debutul întâlnirii, în vreme 
ce argeșenii s-au trezit din letargie, 
târziu, în ultimele minute ale primei 
reprize, când Claudiu Ionescu și Mi- 
ulescu au fost aproape de a-1 învinge pe 
Pîrvu, însă goalkeeperul devean a fost 
la post de fiecare dată.
„Biciuți” de la spate de Ionuț Popa, 
„galben-verzii” au apăsat pedala de ac

celerație după revenirea de la cabine, 
conștienți că victoria îi poate menține 
lideri, indiferent de celelalte rezultate. 
Trupa lui Popa s-a trezit de abia după 
ocazia lui Gîrlă din debutul părții se
cunde și și-a trecut în cont cea mai 
mare ocazie prin Săndulescu, care după 
o cursă impetuoasă l-a luat la țintă pe 
Pîrvu de la 15 metri. Claudiu Ionescu 1- 
a copiat, cu 20 de minute înainte de 
final, șutul său din doar 10 metri fiind 
scos cu greu în corner de portarul de
vean, pentru ca la faza imediat urmă
toare Baicu să țintească bara porții 
aceluiași portar. Mioveniul putea pleca 
cu toate cele trei puncte, în ultimele se
cunde ale întâlnirii, când voleul năpras
nic al lui Claudiu Ionescu de la 20 de 
metri a fost respins în bară de Pîrvu.
Mureșul ajunge astfel la al nouălea joc 
fără victorie în actuala ediție de campi
onat, în vreme ce Mioveniul pierde, cel 
puțin pentru o etapă poziția de lider al 
seriei.

Claudiu Sav
ureșul Deva: Pîrvu - Coca, Cîm- 
an, Dosan (c), Sânmărtean - 
nghină, Sătmar, R. Stan, Gîrlă, 
jgman - Dîrvaru. Au mai jucat: Al. 
in. Al Petresc și Elek Szemely. 
ntrenor: Dan Ardelean

CS Mioveni: Oct. Popescu
Moșteanu, Miuiescu, M. Olteanu (c). 
Baicu - Săndulescu. Năuiu, Coșere- 
anu, Vladu - Eircă, CI. Ionescu. Au 
mai jucat: Dulcea și Nilă.
Antrenor: Ionuț Popa

Clasament:

nul meciului: Pîrvu (Mureșul Deva)

'zultatele etapei a 12-a:
irea Alba lulia - FC Silvania 1-2
jreșul Deva - CS Mioveni 0-0
«olul Ploiești - ACU Arad 2-0
z Metan CFR Craiova - Voința Sibiu 0-0
ieșul Turda -ACSMU Poli Iași
Argeș - CSM Râmnicu-Vâlcea 437

,RO Slatina - FC Bihor ~ TT
M U IA Arad a stat

1. Petrolul Ploiești 11 7 1 3 22-10 22p
2. CS Mioveni 11 6 4 1 15-7 22p
3. CSU Voința Sibiu 11 5 6 0 10-3 21p
4. FC Bihor ‘TT“ T” 2 ~T~ 14-10 ~20p
5. ALRO Slatina 11 5 4 3 17-13 19o
6. ACSMU Poli Iași 11 5 2 4 15-10 17p
7. FCM UTA Arad 11 5 2 4 22-19 17p
8. Arieșul Turda 11 4 2 ■5 10-14 14p
9. CSM Râmnicu-Vâlcea 11 4 1 6 17-17 13p
10. Gaz Metan CFR Craiova 11 3 4 4 12-16 13p
11. Unirea Alba lulia 11 3 3 5 8-12 12p
12. FC Argeș 12 3 2 7 13-19 lip
13. ACU Arad 11 3 2 6 8-15 lip
14. Mureșul Deva 12 2 4 6 8-14 10p
15. FC Silvania 11 3 1 7 7-19 lOp

lava Deva rămâne lider, dar nu învinge „rivala”
Java Deva rămâne lider în Liga a 
ua Ia futsal din România și după 
neul desfășurat sub cetate.

Trupa lui Karoly Gașpari a demon- 
jt în fața propriilor suporteri că poate 
e pasul spre primul eșalon de futsal 
arii, bazându-se exclusiv pe jucători 
i județ. Cu toate acestea, hunedorenii 
iu putut învinge „rivala” din serie, 
y’us Târgu Mureș 2, echipa antre- 
â chiar de către fostul jucător al cam- 
■anci C1P Deva, Cosmin Gherman, 
punându-se în derbyul turneului, cu 
1, după un meci spectaculos.

■ evenii au umplut din nou Sala Spor
ilor din Deva după ce la începutul 
itămânii trecute au urmărit pe viu 
ționala României, în „dubla” ami- 
ă împotriva Macedoniei. Capul de 
? al turneului organizat la Deva a fost 
Unirea dintre Dava și echipa secundă 
ampioanei naționale City’us 2 Târgu 
ireș, desfășurată sâmbătă seara, 
erby-ul” a început cum nu se poate 
i prost pentru elevii lui Gașpari, care 
u văzut conduși cu un neverosimil 3- 
ncă din primele cinci minute. Pe 
id, Almășan (3), Matei (4) și Covaci 
au tăiat elanul gazdelor care nu au 

i putut replica decât o singură dată 
iute de fluierul primei reprize, prin 
re Stoica, în minutul 15. Oaspeții și- 
triplat din nou avantajul la zece 

nute de la reluare, prin M. Bogdan,

însă Tomiș a redus din nou din diferență 
la faza imediat următoare. Lipsa de ex
periență a tinerei echipe devenc a făcut 
ca Târg-Mureșenii să mai puncteze o 
dată din lovitură de pedeapsă prin ace
lași Matei (35), pentru ca Macingo să 
reducă din nou avansul, la un minut dis
tanță. în final, devenii au mai marcat o 
dată prin Mateescu, însă golul a venit 
prea târziu pentru a se mai poate face 
ceva.
Victorie la pas a doua zi, pentru 
Dava
A doua zi a turneului s-a dovedit a fi 
mai bună pentru gazde care au trecut, 

Rezultatele meciurilor de sâmbătă (etapa 7):_____________________________________
CS City’us 2 Târgu Mureș - Dava Deva__________________________________________ 5-4
Futsal Ceahlăul - Infopress Odorheiul Secuiesc____________________________________6-1
Metropolis București..CSS Roșiorii de Vede______________________________________ 5-3
Rezultatele meciurilor de duminică (etapa 8)________ _ _ _
Futsal Ceahlăul CSS Roșiorii de Vede__________________________________________ 4-5
City’us Târgu Mureș Infopress Odorheiul Secuiesc_______________________________ 6-7
Dava Deva - Metropolis București______________________________________________ 3-0

la scor de neprezentare de Metropolis 
București, grație golurilor marcate de 
A. Paul (1), Tomescu (24) și Stoica în 
minutul 32. Prim planul l-au avut, însă, 
din nou elevii lui Gherman care au pier
dut cu 7-6 jocul cu Infopress Odorheiul 
Secuiesc, oferind cel mai spectaculos 
meci al turneului.
Dava Deva rămâne astfel lider în Liga 
a doua, cu 18 puncte din opt jocuri,cu 
două puncte peste „portocalii” de la 
City’us. Podiumul este completat de 
Futsal Ceahlăul care a strâns 13 puncte.

Caudiu Sav

CFR Simeria, la prima victorie 
după șase etape

Toate marile ocazii avute de-a lun
gul ultimelor etape s-au răzbunat, 
vineri, la Simeria, în jocul cu CSM 
Școlar Reșița. Feroviarii hunedoreni, 
conduși de Sorin Cornea, n-au avut 
milă de cărășeni, administrându-le 
un drastic 6-0, care aduce CFR-ul în 
postura de a se bucura de cea de-a 
doua,victorie acasă din acest campi
onat (!). Golurile simerienilor au fost 
marcate de Pepenar, Dăscălescu (2), 
Riviș și Făgărășanu (2).

Băieții lui Sorin Comea au pornit 
hotărâți să se revanșeze în fața supor
terilor și a patronului și au reușit o vic
torie categorică la capătul unui meci în 
care scorul putea fi, lejer, mult mai 
mare. La fel ca în vremurile bune, „vet

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.

eranii” Pepenar și Dăscălescu s-au 
dovedit a fi providențiali pentru trupa 
hunedoreană. Cei doi au stabilit scorul 
primei reprize, grație reușitelor din 
minutele 17 și 40, pentru ca după pauză 
să pună umărul și la celelalte patru 
goluri. Riviș a ridicat scorul la 3-0 la 
nici cinci minute de la reluare, după 
care au urmat 10 minute de foc la 
poarta bănățenilor. Dăscălescu a reușit 
„dubla” în minutul 57, din penalty, iar 
Făgărășanu „i-a îngropat” pe oaspeți cu 
două goluri în doar trei minute (64,67). 
Simeria acumulează 13 puncte și 
rămâne pe locul opt în clasament, ur
mând ca etapa viitoare să se deplaseze 
în Banat, pentru jocul cu ocupanta locu
lui trei, ACS Recaș.

Claudiu Sav

mailto:office@exclusivevent.ro
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Charlie Carbone șz Louis Booker sunt prieteni din copilărie. Primul este 
hairstylist, tar cel din urmă un musician de care ghinionul se (ine scai. Ca 
să se descurce cât de cât în viață, cei doi fac diverse servicii mafiotului Sal 
Maggio. Cum majoritatea misiunilor lor aufost eșecuri dezastruoase, cei 
doi așteaptă resemnați plata mafiotă pentru lipsa de competență (Pro TI ; 
20:30; Cangurul Jack)
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ZĂPADĂ
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ORIZONTAL:
1) Vânt puternic însoțit de ploaie, grindină și descărcări elec
trice - Copac umbros. 2) Aparține Iliriei - Uni i. 3) Element 
pentru produs curenți - Semnalează revenirea la normalitate în 
Sonata lunii. 4) încărcată la ploaie (pl.). 5) Primele la masă! - 
Radicali organici monovalen i din acidul acetic. 6) Vreme 
bună! - Indicatori de vreme. 7) A prognoza - Ten! 8) Ferit de 

descărcări electrice. 9) Poțiuni fără gheață - Cer 
curi în aer liber. 10) Cultivați pe orice 
vreme - Cum ar fi

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

acasa

rial, 2005 - 94.) 
10:00 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.)
11:00 Oameni mari la TVR 
12:30 O carte pe săptămână (rel.) 
12:45 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (coreean serial, 2007) 
13:45 Desene animate - Povești cu 

lipici pentru cei mici 
14:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă) la TVR I 
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Kronika (magazin cultural) 
16:55 Speranțe împlinite 
17:00 Spune-mi ce te doare (emisiune 

de divertisment)
18:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (coreean serial, 2007) 
19:30 Oameni mari la TVR la TVR 1 

5 19:40 Sport la TVR 1
— 20:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
22:00 Anatomia lui Grey (SUA serial 

de dramă, 2005 - 1.)
' 22:45 Concert extraordinar

— 22:55 Vinul pe românește
23:10 O viață (francez dramă, 2005) 

97'

12:00
12:30

07:8® Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 1.)

07:55 învingătorii (serial documen
tar, 2008) la TVR 2

10:10 Atenție, se cântă! (emisiune de 
divertisment, rel.) la TVR 2 
Telejurnal la TVR 2
Ferma (reportaj, rel.) la TVR 2

14:30 împreună în Europa! (film 
educativ) la TVR 2

15:30 Zestrea românilor (documen
tar, rel.) la TVR 2

16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003, rel. - 1.) la TVR 2 cu 
Joely Fisher. Joe Pingue, Corey 
Sevier, Yani Gellman

17:00 Telejurnal la TVR 2
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010) 60' la TVR 2
18:30 Puterea legii (talk show. 2010) 

la TVR 2
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă. 2010) 90' la TVR 2 
20:00 Arena Leilor (reality show) la 

TVR 2
21:00 Litvinenko (rus film documen

tar. 2007) 105’ la TVR 2
22:00 Ora de știri (emisiune informa

tivă) la TVR 2
23:00 Black Donnellys (australian 

serial polițist, 2007 - 5.)
23:55 învingătorii (serial documen

tar, 2008)

08 00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal) la Antena 1

10:00 în gura presei la Antena 1 
11:15 Pistruiatul (român film serial 

de aventură, 1973, rel.) la An
tena 1 cu Zephi Alsec, Costel 
Băloiu, Sergiu Nicolaescu Peter 
Paulhoffer
Observator
Aterizare periculoasă (SUA 

film de catastrofa, 2005) 87' 
Observator la Antena 1 
Acces Direct la Antena 1 
Observator la Antena 1 
Comanda la mine (reality 

show, 2010)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) 60' cu Alina 
Pușcaș, Antonia Ionescu, Ana 
Maria Donosa.
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment) la Antena 1

13:00
14:00

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

22:00

23:00
23:45

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

20:00
21:00
22:00

07:00 Știrile Pro
09:55 Omul care aduce cartea la PRO 

TV
10:00 Fire & lce: Cronica dragonilor 

(SUA-român fantasy, 2008, rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3865.)
Știrile Pro TV
România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008, rel.)
Serviciul Român de Comedie 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

>973-3866.)
Știrile Pro TV la PRO TV 
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV la PRO TV 
20:30 Cangurul Jack (SUA-australian 

acțiune-comedie, 2003) 89' 
22:15 Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 20.) 60' la PRO 
TV

23:30 Știrile Pro TV la PRO TV

12:00

13:90
14:00

15:00
16:00

17:00
17:45

07:011 Umbrele trecutului (SUA se
rial, 2007) 60’

08:15 Umbrele trecutului (SUA se
rial, 2007) 60'

09 45 Rosalinda (mexican serial, 
1999, rel.) 60’

11:15 Paradisul blestemat (mexican 
serial, 2007) 60'

12:30 Doamne de poveste 
14:00 Marina
15:15 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
Rețeta de ACASĂ la Acasă TV 
Vremea de Acasă la Acasă TV 
Rosalinda
O mare de pasiune
Fructul oprit
Iubire și onoare
Cealaltă față a Analiei 
Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007) la Acasă
23:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) 45' la Acasă

06:00 Cireașa de pe tort (reality 
show, 2008, rel.)

07:00 Camera de râs la Prima TV 
07:30 Nimeni nu-i perfect 
08:20 Sport cu Fiorentina (cmisiur 

sportivă)
09:15 Mașina timpului (SUA aven 

tură S.F., 2002, rel.)
11:30 Căminul de 5 stele (emisiun 

de divertisment, rel.)
13:15 Camera de râs la Prima TV 
14:00

Bărbații, un rău necesar
Un bărbat bun la toate

Artista, dolarii și ardelenii (român western) 
Studio 60 (SUA serial, 2006 - 3.)

Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 3.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 20.)
Tunelul tăcerii (SUA-german thriller de acțiune, 2003) 98' cu JeffDa- 

niels, Portia de Rossi, James Spader, Clifton Collins Jr.

16:15
16:25
16:30
18:30

19:30
20:30 
21:30 
22:30

16:00

17:00

1800 
19:30

20:30
22:15
23:30

Archer (australian aventură, 
1985) 93' la Prima TV
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008, rel.)
Trăsniții (serial de come

die,2007, rel. - 40.)
Focus 18 90' la Prima TV
Cine știe...câștigă! (emisiuni 

concurs, 2010)
Fermier. Caut nevastă!
Trăsniții
Efect global

17:35

19:30
20:00

21:50
22:20
23:45

Bate toba! (sud-african-SUA dramă. 2003) 114' I cu 
Mary Twala, Junior Singo, Owen Sejake.
Pe platourile de filmare 26' la HBO
Ostatici în Pelham 123 (SUA-englez polițist, 2009) 106' cu John Tra

volta, Denzel Washington, John Turturro, Luis Guzman
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 9.
Soldatul universal: întoarcerea (SUA film de acțiune, 1999)
Sex și moarte (SUA comedie romantică, 2007)

GHID.DE
umite.de
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
)eva
"elefon: 0755.999.916

dministrator 
ancar/produs leasing 
________________3_ 
usator piese din piele 
i înlocuitori______ 4
ulgher (exclusiv 
estaurator)_______ 2
îcătuș mecanic de în- 
'eținere și reparații 
niversale_________1
'>asinist la mașini 
entru terasamente 
ifronist) 6
muncitor necalificat la 
samblarea, montarea 
ieselor 46
ecretară__________1
udor manual cu 
lacăra de gaze 1
idar rosar - tencuitor

2

lunedoara
"elefon: 0755.999.917

ulgher (exclusiv 
estaurator) 18
nstalator rețele de

di stribuți e/tran sport
fluide 6
lăcătuș montator 11
mașinist pod rulant 1
munitor necalificat în
silvicultură 1
ospătar (chelner) 1
pregătitor piese în
călțăminte 6
șofer de autobuz 4
șofer de autoturisme și
camionete 2
sudor manual cu arc
electric 5
sudor 10
vânzător 3

Petroșani
Telefon: 0755.999.918 

confecționer articole 
din piele și înlocuitori

3
confecționer - asam
blor______________ 4
consilier administrația
publică___________ 1_
controlor calitate 2
cusător articole
marochinărie_______1_
înrijitor câini în adă-
posturi ________ 1_
îngrijitor clădiri 3

lucrător operativ pen
tru autocompactoare 
_________________11 
lucrator pentru salu
brizare___________ 3
muncitor necalificat la 
demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, fa
ianță, gresie, parchet 1 
muncitor radioelectro- 
nist 2
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 2

redactor__________ 1_
redactor prezentator de 
televiziune________ £
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 3

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

mecanic auto______ 1
tâmplar universal 1

Simeria
Telefon: 0755.999.921

agent securitate 1
sudor în mediu protec
tor 1

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

ajutor ospătar * 1

casier_____________£
cusător confecții in
dustriale din blană 1 
lucrător bucătărie 
(spălător vase mari) 1 
montator subansamble 
__________________£ 
muncitori plntații și 
amenajare zonă verde 
________________ 10 
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 1 
muncitor necalificat la 

asamblarea, montarea
pksdfii_________ J0
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman 1
bucătar___________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
muncitor necalificat la
asamblarea, montarea 
pieselor__________ 12
operator centrală ter- 
mică  1
ospătar (chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

bibliotecar 1________
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 4

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman 1___________
ospătar (chelner) 3 
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

absolvent învățământ 
preuniversitar fără ate
stat prof. 3
vânzător 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928 

lucrător comercial 1 
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj______ £

! TALON DE MICA PUBLICITATE

Vând porci, j un încă gestantâ, vacă gesiaotâ, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

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

Prenume

județul
Vând fustă de piele neagră, talia 32. nouă, preț 150lei neg.Tcl.0254.228.748

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037.0246.582 288

DIVERSE

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-raail: activmarketțtiyahoo.com. www.activmarket.cahanova.ro

Vând aparat copt pâine electric cu 130 lei. cumpăr câine Ciobănesc German ofer 200 lei, 
vând mașină de spăla! automata 100 lei. vând combină frigorifică. TcL0720.825.503

Vând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă buna, etaj intermediar. Preț 
I70.000lci neg. Tcl.072L805.675

Vâud apartament 2 camere in Simeria, bloc dc cărămidă, et.3. decomandat, balcon, ter- 
mopan, parchet lemn, CT. Preț SO.OOOcuro neg.tcl.0769.839.694

Vând casă în Simeria. 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină. stMOOmp. 
Preț 80.0(8) cum. Tcl.0748,347.128

Vând apartament 2 camere în Simeria. decomandat, amenajai. balcon, pivniță, sau schimb 
cu apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ci neg. Tel.0735.066.695

Vând casa în Simeria, din cărămidă. în construcție P»M cu proiect autorizație vai. 2015. 
Materiale pt. acoperiș, apa. curent. si®470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 
baie, bucătărie. Preț 160.0(H)lei. Tel 0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
noi, tv o no pan, amenajai. Preț 75.000 lei.TcLO 769.839.694

Vând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol. balcon, bloc de cărămida, Icr- 
mopaii, semidecomandat. Preț 85.000lci. Tel.0730.346.219

Vând apartament 2 camere in l-lunedoara, bloc dc cărămidă, balcon, semidecomandat, 
st=50mp. Preț 63.0001ei. Td.0748.347.128

Vând casă in zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivnița, cămară. apă de la rețea. Preț 
30.00i.llci. Tel. 0748.680.532

Vând hamster! 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 150lei. Vând boiler 
electric de 15Leu 1501ei. Tel.0743.832.083

Vând apartament 2 camere în Simeria. st" 52-54inp, tennopan. izolai termic exterior. Preț 
135.000 Ici. Tel.0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, tennopan. Preț 
125.0001ei. Tel 0735.066.695

Doamna, 51 ani, îngrijesc copil sau persoana în vârstă, am experiență, ofer și cer seriozi-
Laie.Deva.Tel.0354.738.163

S.C. ONE JOBS IMPEX S R L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, ca carte 
dc muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă 
Tel. 0722.775,557

Vând apartament 2 camere in Simeria. ct. I.bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei ucg. Tel. 
0735.066.695

Economist, contabil, inspector resurse umane, oier servicii complete de la A la z, inclusiv 
declarații. Revisal, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. 
E-mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând casă și hală in Simeria, teren st-2.O0Omp. Preț 30 (XXIIei. Tel. 0769839.694

g
Vând casa in Simeria. dc cărămidă, anexe. 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166inp. gră
dină 860mp. apă, gaz. curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

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

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. I, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. 
Preț 125.000 let. Tel. 0748.347.12R

Vând loc de casă în Simeria, zona .Maimoșim. st-1200rnp. Preț 20 euro/mp neg. 
Tel. 0735.066.695

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Vând apartament 2 camere in Simeria senii decomandat. amenajai. termupan. Preț
120.0001ci neg. Tel.0769.839.694

Vând apartament 2 ca mCfe-mTS'i meri a, CI, termupan, st-35mp, schimb cu casă. Preț 
70.00()leii Tel. 0748.689.532

Vând apartament 3 camere în Simeria . bloc de cărămida, decomandat, CT. M“78mp, sau 
schimb cu casă pe sate plus diferența, Urai. Tâmpa, Bătui. Preț 130.0001ci. tel 
0729.015.069

Vând apartament 3 camere în Deva. sl-70mp. 1 balcon, baie, tennopan, bucătărie, hol. mo
bilai, garaj 20mp, locuibil, bloc dc cărămidă. Preț 52.000c ura neg. Tel.0769.839.694

Vând apartament 2 camere în Simeria. decomandat, amenajat, balcon, tennopan Preț 
135.0001ci. tel 0721.805.675

Vând casă în Simeria, 4 camere, hui. anexe, grădină, st=S40mp, gaz. apă, canalizare, casă 
din cărămidă. Preț 27(1.000lci. Tel. 0746.689.532

Vând casa 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
0743.832.083

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.....................
Strada....................
Ap..... Localitatea.
C.I. seria...............
Eliberat de............ DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masa pe zi și recom
pensă în bani. Tel.0722.775.557

Semnătura

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

Vând Seat Ibiza, neînsensă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 
lei. Tel.0745,494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. ReL 0722.857.860

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: Ia primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul dc luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

s Tarife mică publicitate persoane juriaice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 lei. 2
i

activmarket%25c8%259btiyahoo.com
http://www.activmarket.cahanova.ro
yahoo.com
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Bizar
Luni, 15 noiembrie 2010

Noile preziceri ale babei Vanga
Revin comuniștii, se topește gheața la poli și apare o nouă religie

Prezicătoarea oarbă din Bulgaria 
credea că pe 11 noiebrie 2010 începe 
Cel De-al Treilea Război Mondial.

Prezicătoarea Vangeliei Pandeva, 
cunoscută ca Vanga, a prezis în noiem
brie 2010 izbucnirea Celui De-al 
Treilea Război Mondial. Același lucru 
l-a notat în catrenele sale și Nos
tradamus, precizând ziua exactă: 11 
noiembrie. Tot o mare conflagrație 
mondială, pe data de 8 noiembrie, 
anunța și tehnologia web-bot, special
izată în predicții pe baza informației 
care circulă pe Internet. Niciuna dintre 
cele trei predicții nu s-a adeverit, dar 
pasionații de paranormal mai au de 
așteptat și alte dezastre „văzute” de bul- 
găroaica oarbă de care se spune că ar fi 
ascultat Gorbaciov.

2076 - Lumea va fi condusă din nou de comu
niști.
2084 - Va avea loc renașterea naturii.
2088 - O nouă boală va lovi planeta. Oamenii 
vor îmbătrâni în câteva secunde.
2097 - Această boală va fi vindecată.
2100 - Soarele făcut de mâna omului va lu
mina partea întunecată a Planetei.
2111 - Oamenii vor deveni roboți.
2125 - Ungaria va primi semnale din afara 
spațiului.
2154 - Animalele devin pe jumătate oameni 
2167-0 nouă religie.
2170 - Mare secetă.

2187 - Erupția a doi vulcani este întreruptă cu 
succes.
2273 - Se va naște o nouă rasă.
2288 - Se va călătorii în timp. Se vor stabili 
noi contacte cu extratereștrii.
2291 - Soarele se răcește.
2304 - Misterul de pe Lună a fost descoperit
2371 - Secetă mare.
2480 - Pământul va fi în întuneric.
3005 - Va fi război pe Marte.
3797 - Nu va mai exista viață pe Terra. însă 
oamenii vor reuși să locuiască pe alte plane
te.

Ciocolata ar putea ajunge la fel de 
scumpă ca aurul, în doar 20 de ani

Fermierii din țările care produc cacao 
nu primesc, din partea guvernelor, stim
ulentele necesare pentru replantarea ar
borilor de cacao - o sarcină care, de 
cele mai multe ori, înseamnă mutarea 
într-o altă pădure și apoi o așteptare de 
trei - cinci ani până la maturizarea 
primei recolte. „Peste 20 de ani cioco
lata va fi precum caviarul. Va ajunge 
atât de rară și scumpă încât un om obiș
nuit pur și simplu nu și-o va putea per
mite”, a declarat John Mason, director 
executiv și fondator al Centrului de 
Conservare a Naturii din Ghana, citat 
de The New Zealand Herald. Situația s- 
ar putea agrava și mai mult, specialiștii 
susținând că solurile din plantațiile

tradiționale de cacao din Africa se de 
gradează rapid. Un purtător de cuvân 
al celebrului producător de ciocolat: 
Cadbury a sugerat că o eventual:

Organizației 
Mondiale 
Comerțului.

penurie a acestui produs ar putea fi 
evitată cu ajutorul unor inițiative aii

O femeie din SUA s-a trezit la viață după 
ce a fost ținută la gheață, două zile

2011 - Din cauza „dușurilor” radioactive din 
Emisfera Nordica - niciun animal și nicio 
plantă nu vor supraviețui. Musulmanii vor în
cepe un război împotriva europenilor.
2014 - Majoritatea oamenilor de pe Planetă 
vor avea cancer de piele.
2018 - China va deveni noua putere mondială. 
2023 - Orbita Pământului se va schimba ușor. 
2025 - Europa va fi pustiită.
2028 - Se va dezvolta o nouă sursă de energie. 
Foametea nu va mai fi o problemă.
2033 - Gheața de Ia Poli se va topi. Nivelul 
Oceanului Planetar va fi în continuă creștere. 
2046 - Clonarea va fi foarte accesibilă.

O femeie de 38 de ani, care suferise 
un infarct, a fost readusă la viață după 
ce a fost ținută două zile în gheață. Deși 
doctorii nu-i dădeau prea multe șanse 
de supraviețuire, această procedură 
medicală uluitoare a salvat-o.
Amy Moore a făcut stop cardiac la 
birou în 14 septembrie și a rămas tară 
puls timp de 20 de minute. Deși nu era 
cunoscută cu probleme de inimă, Amy 
a suferit ceea ce medicii numesc 
„moarte cardiacă subită”. Familia se 
aștepta la ce este mai rău. Medicii de la 
Universitatea din Carolina de Nord au

testat o procedură la limită: hipotermi 
terapeutică. Au învelit trupul femei 
într-o pătură de gheață și i-au injecta 
fluide înghețate, scăzându-i foarte mul 
temperatura corpului, ca să-i protejez 
creierul și inima. A stat două zile îi 
această stare de comă indusă, timp > 
care cordul s-a refăcut.
„Un miracol. Ținând cont prin ce a tre 
cut, este chiar uimitor”, a declarat Lis 
Rose Jones, cardiolog.
La aproape două luni de la miraculoas 
intervenție, Amy, mamă a doi copii, s 
bucură din nou de viață.

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

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

9

PREȚ: 500 LEI/PERS.
Antrenul din seara de 

revelion este asigurat de 
orchestră și soliști vocali.

Hm

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

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

Ciut k-sUvu. ih Oi.Ui.'ZO'i’i

PREȚ: 180 LEI/PERS

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

0762657963 - Visoi Ana Maria ; 
0720530953 - Vraci Adina

■■$% - țț J k”' pff

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


