
Un pensionar 
plătește 10 
milioane de lei 
pe lună, pen
tru greșeala 
unor functio-
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Instanța se pronunță, 
astăzi, în cazul catastrofei 
de la Mina Petrila 0 4

La doi ani de la explozia din Mina Petrila, în urma căreia 
13 mineri și-au pierdut viața, instanța este așteptată să dea 
astăzi verdictul.

Valea Jiului e la putere în 
Liga a patra

9
Cu doar trei etape până la finalul turului de campio

nat, două din cele cinci reprezentante ale Văii Jiului țin 
frâiele ligii a patra din județ. Minerul Uricani și Club 
Jiul Petroșani conduc cot la cot clasamentul seriei.
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înghesuială la Biroul Electoral Județean

Din cuprins
Maghiarii 

încurcă „ploile” 
prin Țara 
Hațegului

Pe jos, până la
Paris, 
pentru cultură ROMÂNIA

Evenimentul Zilei

Consilierii liberali excluși 
de Oancea din partid 

pag.3
Cinci politicieni și-au depus candidatura, în 
ultima zi, pentru locul vacant de deputat în 
Colegiul 3 - Hunedoara. în cursa electorală 
s-au înscris opt persoane dintre care trei in

dependenți. Alegerile în Colegiul 3 - Hune
doara vor avea loc duminică 5 decembrie. 
Postul de deputat a rămas vacant în urma de
cesului parlamentarului loan Timiș, intrat în

Cameră în calitate de liberal și trecut ulterior 
în tabăra PDL.

Știința Petroșani, a cincea 
pe țâră la rugby în șapte
Ultima reprezentație oficială a „studenților” 

tetroșeneni din acest sezon a adus rezultate 
jeste așteptări. Echipa condusă de Alexandru 
~upu și Emil Drumea s-a clasat pe locul cinci în 
rlasamentul general după ultima etapă.

de blamat

Flavia Gabriela
Vescan

Pentru că, la vârsta de cinci 
ani, a avut primul vernisaj 
ce a cuprins 15 picturi. 
Evenimentul a avut loc 
săptămâna trecută, când și 
mama sa, poeta Crista 
Coza și-a lansat un nou 
volum de poezie. Copila, ‘ 
își transpune emoțiile prin 
culoare, prin pictură.

Președintele PRM Hune
doara, Costel Avram

Pentru că sacrifică interesele partidului din 
obediență față de președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Mircea Moloț, prin 
hotărârea de a susține un candidat „parașu
tat” în colegiul Hațeg.
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f greco-catolic
Sf. Apostol și Evanghelist 
Matei
f romano-catolic
Ss. Margareta a Scoției; 
Gertruda, fc.
__________________________________________ _

Pilaf cu 
praz și 
măsline

Ingrediente:
1 ceapă, 2-3 bucăți de praz 
(partea albă), 1/2 cană de orez, 
200 g măsline (negre, verzi sau 
amestecate), ulei pentru călit 
ceapa, sare și piper după gust.

Mod de preparare:
Se pune orezul în apă, cu 

jumătate de oră înainte, ca să se 
înmoaie puțin. Se curăță prazul 
și se dau la o parte frunzele ex
terioare pentru as rămâne 
numai partea albă. Se toacă 
ceapa mărunt. Intr-o tigaie se 
călește ceapa câteva minute, 
doar cât să devină translucidă. 
Se adaugă bucățile de praz și se 
călesc 2-3 minute, după care se 
adaugă orezul și se acoperă cu 
apa. Se lasă tigaia acoperită pe 
aragaz, la foc mic, amestecând 
des cu o lingură de lemn, ca să 
nu se lipească orezul. Când 
orezul este aproape fiert, se 
adaugă măslinele. Se ia tigaia 
de pe aragaz. Pilaful cu praz și 
măsline se servește cald, cu 
puțin piper presărat pe deasupra 
și castraveciori murați. 

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

► DN7 Izvorul Rece - Geoagiu 
W ► DN7 Halta Geoagiu - Orăștie

► DN7 Orăștie - Spini
O ► DN 7 Spini - Simeria Veche 
< ► DN7 Mintia - Vețel

► DN7 Vețel - I.eșnic

—^■Sfântul Zilei

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Btirjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoimuș - Bej an
► Petroșani pe DN 66

Pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist 
Matei

Sfântul Evanghelist și Apostol 
Matei era evreu de neam și a fost unul din 
cei 12 Apostoli ai Domnului. înainte de 
a fi chemat de Domnul să-i fie ucenic, 
Sfântul fusese vameș în Capernaum, 
lângă lacul Galileii și se numea Levi. 
Vameșul era urât și disprețuit de popor, 
ca unul care era strângător de biruri și le 
amintea că sunt supuși romanilor. A primi 
să fii vameș însemna, pentru ei, a primi 
să fii cel din urmă ticălos al neamului tău. 
Dar din acest Matei vameșul, Mântu
itorul și-a făcut un dumnezeiesc Apostol, 
care, cel dintâi, a scris, ca martor de 
aproape, o istorie a vieții și faptelor dum
nezeiescului său învățător.

Ca ucenic al Mântuitorului, Sfântul 
Matei și-a schimbat nu numai numele, 
numindu-se din Levi, Matei, ci a lepădat 
și viața lui dinainte, aducând la Hristos, 
în loc de biruri, suflete de oameni, în
cepând cu viața sa și cu însuși sufletul 
său. Drept aceea, și Evanghelia sa, feric
itul Matei a scris-o în două limbi: întâi în 
evreiește, adică în limba aramaică, pe 
care a vorbit-o și Mântuitorul, și o vorbea 
tot poporul, iar a doua oară, prin anii 62- 
63, în grecește, adică în limba care se 
vorbea pe atunci în toată împărăția ro
manilor, cu scopul ca vestea cea bună să 
o poată cunoaște cât mai mulți oameni.

în sfânta lui Evanghelie, fericitul Matei 
descrie copilăria și faptele cele mai pre
sus de fire ale Domnului, învățătura Sa 
cea dumnezeiască, patimile Lui cele 
mântuitoare și preamărită Lui înviere. 
Dar, în Evanghelia sa, Sfântul Matei nu 
poate uita clipa când, stând la vamă, s-a 
întâlnit pentru prima oară față în față cu 
Mântuitorul și a auzit pe Domnul 
zicându-i: „Vino după mine!” (Matei 9,9- 
13); nu poate uita cum el, îndată lăsând 
toate, a urmat Domnului și l-a primit pe 
Domnul în casa sa și, cum, de atunci. 
Domnul l-a învrednicit de s-a numărat cu 
cei 12 Apostoli ai Săi. Eusebiu și Sfântul 
Epifanie ne spun că, după înălțarea la cer 
a Mântuitorului și după ce s-a înțelepțit 
cu cele dumnezeiești în ziua Cincizec- 
imii, primind puterea Duhului Sfânt, 
Sfântul Matei a scris Evanghelia sa, la 
rugămintea iudeilor veniți la credință și 
că Sfântul Apostol Vartolomeu a dus 
această Evanghelie și a lăsat-o în India. 
Tradiția Bisericii mai știe că, socotindu- 
și încheiată munca sa de Apostol al 
iudeilor, Sfântul Matei s-a îndreptat spre 
alte locuri ale Răsăritului, străduindu-se 
să aprindă credința în Hristos printre 
perși, etiopieni și nubieni, smulgându-i 
din întuneric și aducându-i pe calea cea 
adevărată a vieții și a mântuirii.

Nu se știe lămurit unde anume și-a 
sfârșit Apostolul viața și ostenelile sale. 
O tradiție spune că Sfântul Matei ar fi 
primit moartea de mucenic în Etiopia, 
fiind ars pe rug de necredincioși.

16 noiembrie
de-a lungul timpului

1920 - S-a încheiat revoluția din Rusia, începută în 
primăvara anului 1918

1945 - Constituirea UNESCO - Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință Și Cultură. La data de [16 
noiembrie 1945 reprezentanții a 44 de state participante Ia 
Conferința de la Londra au semnat Actul constitutiv ai UN
ESCO; a intrat în vigoare pe 4 noiembrie 1946

1957 - începe la Moscova, consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste din 64 de țări. Se adoptă o declarație care 
condamnă "revizionismul" în general, iar în mod special "re
vizionismul" iugoslav

1979 S-a dat în folosință, experimental, primul tronson 
al magistralei I a metroului bucurestean între stațiile "Timpuri 
Noi" și "Semănătoarea"

1988 A fost adoptată Declarația de suveranitate a Re
publicii Estonia, prin care se recunoștea supremația legilor es- 
toniene asupra celor unionale

1988 - Benazir Bhutto este aleasă în funcția de prim min
istru al Pakistanului, pe care a deținut-o în legislaturile 1988- 

W90 Și 1993-1996.

S-au născut:

1880: Alexandr Blok, poet rus (d. 1921)
1894: Nutzi Acontz, pictoriță româncă de etnie armeană 
1903: Dumitru Stăniloae, teolog, scriitor român.
1930: Chinua Achebe, scriitor nigerian
1944: Radu Nunweiller, fotbalist român
1949: Aurelia Vasile, politician român
1967: George Cristian Maior, politician român
1984: Mihai Roman , fotbalist roman

Comemorări:

1632: Gustavus Adolphus, rege al Suediei
1797: Frederic Wilhelm al ll-lea al Prusiei
1852: Nicolae Bălcescu, istoric român
1909: Augustin Bunea, istoric și academician 

român
1960: Clark Gabie, actor american
2000: Laurențiu Lllici, critic literar român
2001: Tommy Flanagan, pianist american de jazz

Bancurile zilei
© © ©
Un american, un francez și 

un scoțian se întâlnesc la o 
nuntă.

Americanul: „Eu am tăcut 
cadou un serviciu de cafea de 
10 persoane.”

Francezul: „Eu am făcut 
cadou unul de 20 de persoane.”

Scoțianul: „Eu am făcut 
cadou un clește de zahăr de 200 
de persoane."

© © ©
Un barman ajunge la psi

hiatru:
- Domnule doctor, ieri, mai 

pe seară, a intrat un client în 
bar. A cerut un coniac, l-a băut 
și după aceea a mâncat paharul, 
cu excepția piciorului. Credeți 
că era nebun?

- Mai mult ca sigur! Picio
rul este partea cea mai gus
toasă.

© © ©
Un ardelean iese cu capra 

pe câmp și se întâlnește cu un 
oltean, care zice:

- Unde te duci cu boul 
ăsta?

- Ce bou, mă, nu vezi că-i 
capră?

- Da' nu cu tine vorbeam.

© © ©

Bill Gates e judecat pentru 
bigamie. El spune:

- Dacă trăiești cu două 
femei nu înseamnă bigamie, ci 
multitasking...

© © ©

Ce diferență este între po
liție și vânt? Poliția bate mai 
tare...

HOROSCOP
Este bine să nu te lași influențat de 

familie, dacă ai luat o decizie. Dacă te- 
ai gândit îndelung înainte de a o lua,
atunci nu ai niciun motiv să revii asupra ei. As
trale îți recomandă să ai grijă de bani și să în
cerci să menții echilibrul bugetar.

Obligațiile pe care le ai sunt nu
meroase, însă trebuie să faci în așa fel 
încât să ai timp și pentru familie. Nu
te arați deloc înțelegător cu persoanele 
care încearcă să intervină în viața ta personală.

Simți nevoia să schimbi decorul 
sau să decorezi locuința altfel. Poți să 
ceri sprijinul prietenilor intimi. Fami
lia, în schimb, nu reprezintă tocmai un 
element pe care să te poți baza.

îți dedici întreaga energie realizării 
proiectelor personale. Partenerul de 
viață sau copiii se poate să se simtă ig
norați. Frecventezi grupuri sau asoci
ații care îți fac bine, deoarece faci progrese în
sensul diplomației și ai parte și de niște avan
taje de ordin practic.

Este o zi defavorabilă pentru in- k/a 
vestițiile importante. Chiar dacă simți 
că situația financiară începe să se îm- JF* 
bunătățească, este doar o aparență.

Este o zi în care începi să îți dai seama câți
dintre prieteni sunt sinceri și loiali și 
câți sunt capabili să-ți înțeleagă aspi
rațiile și sensibilitatea. Se poate să fie 
nevoie să-ți verifici din nou contul 
bancar și să reorganizezi bugetul.

schimb de idei cu prietenii.

Te consumi prea mult din cauza 
spuselor unor persoane din anturaj. 
Trebuie să te gândești că reacțiile lor 
nu au nicio legătură cu conduita ta 
generală.

Chiar dacă ai multe lucruri de 
făcut, încearcă să dedici puțin timp 
relației sentimentale. Cuplurile sunt 
favorizate. Este un moment prielnic

Fermecător și senzual, reușești să 
faci ravagii în rândul persoanelor care 
te interesează. Este bine totuși să eviți 
excesele sexuale. Este o zi bună să faci

să-ți îmbunătățești viața. Perspectivele finan
ciare sunt bune.

Ești într-o formă fizică mai puțin 
bună decât ai vrea. Dacă nu ai chef să 
faci sport, alege mersul pe jos și ai 
grijă să-ți rezervi destule ore de somn.
Capricomii au tendința să dedice mai mult timț
proiectelor personale decât vieții de cuplu.

Astrale privilegiază relațiile cu cei 
apropiați, indiferent despre ce rude 
este vorba. Totuși, ai unele conflicte cu
un frate sau o soră. Este indicat să mai aștept 
o perioadă, înainte de a-i vorbi. Soluția finau 
ciară pe care ai găsit-o ar trebui să prindă con 
tur astăzi.

Puterea ta de atracție se face sim
țită. Acest lucru îți atrage favoruri și 
invitații care te flatează. Ai putea pro- o
fita de acest lucru pentru a-ți îmbunătăți situați:
profesională.
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1
Serviciul de evidență a populației este posibil să rămână de 1 ianuarie 
fără sediu. Consilierii locali al Devei nu s-au putut pune de acord în 
legătură cu prelungirea contractului de închiriere pentru actuali 
sediu unde funcționează acest serviciu, iar lucrările de amenajare ale 
viitoarei locații stagnează de ceva vreme.

Actualitate 3
Luni, ÎS noiembrie 2010

Aglomerație mare la Biroul Electoral Județean
9

nci candidați s-au înscris ieri în 
rsa pentru ocuparea fotoliului de 
putat al Colegiului nr. 3 Hațeg. Lil
ia Țolaș - candidatul propus de 
>D, Bela Fulop - candidat UDMR, 
independenții Nicolae Timiș, Mi- 
il Rudeanu și Remus Cernea, și-au 
pus în cursul zilei de ieri, la Biroul 
ectoral Județean, candidatura pen
ii postul de deputat al Colegiului 
.3 Hațeg, rămas vacant în urma de
jului lui loan Timiș.

â cinci candidați s-au prezentat la 
ÎJ fie însoțiți de colegii de partid sau 
ormațiunilor politice aflate în alianță, 
au venit singuri.

>laș se teme de purceii electorali

ndidatul susținut de alinanța PSD- 
. Liliana Țolaș, și-a depus ieri can- 
iatura pentru alegerile parțiale din 
cembrie. Cu prilejul depunerii 
elor cerute de lege la BEJ, președin- 

Organizației Județene PSD Hune- 
ara, Laurențiu Nistor a ținut să 
libere zvonurile conform cărora can- 
latul PSD s-ar fi înscris în cursa elec- 
ală pe post de figurant. De altfel, 
nezentanții PSD au precizat că unii 
ntracandidați de folosesc de numele 
rtidului pentru a-și face campanie în 
tnunele arondate Colegiului nr.3, 
inând că au sprijinul primarilor so- 
1-democrați. Totodată, conducerea 
D a făcut referire la faptul că demo- 
it-liberali și-au început deja campa- 
t electorală pregătind un număr de 
i mii de purcei, care urmează a fi îm- 
•țiți alegătorilor în schimbul vo
ilor. „Candidez pentru bătrânii și 
piii din Colegiul nr.3 și totodată can- 
lez împotriva sistemului care taie 
si și nu realizează că traiul de zi cu
i oamenilor simpli a devenit tot mai 
îcil. Consider că acest colegiu i se 
/ine PSD-ului și sunt singurul candi- 
: care are o viziune de ansamblu 
ipra problemelor cu care se con- 
ntă acești oameni. Am demarat în 
nă cu șase ani un proiect de colabo- 
e cu toți primarii din acea zonă și în 
uarie vom primi prima tranșă de
ii europeni în valoare de trei mil- 
ne de euro. De asemenea, voi încu- 
i parteneriatul public-privat și legea

fondului funciar”, a precizat candidatul 
PSD+PC, Liliana Țolaș.

Rudeanu promite continuarea 
proiectelor și mult folclor

Candidatul independent, Mihail 
Rudeanu s-a prezentat la înscrierea în 
cursa pentru alegerile din decembrie 
fără susținători. După depunerea candi
daturii, Rudeanu a precizat că a ales să 
se înscrie în cursa electorală pentru a fi 
alături de oamenii din Colegiul nr.3, dar 
și pentru a lupta pentru continuarea 
proiectelor inițiate de primăriile din 
Țara Hațegului, aflate în acest moment 
în derulare. De altfel, Rudeanu a infir
mat acuzațiile aduse de reprezentanții 
PSD, confirm cărora, acesta și-ar face 
campanie electorală afirmând că este 
susținut de social-democrați. Candi
datul independent, Mihail Rudeanu a 
strâns pentru depunerea candidaturii 
cinci mii de semnături. „Am decis să 
candidez pentru a fi alături de cei din 
Țara Pădurenilor și Țara Hațegului, 

locul unde am crescut și m-am format 
ca persoană. Cred cu convingere că 
electoratul din Colegiul 3 au nevoie de 
un reprezentant al locului. Primul meu 
targhet în parlament va fi să lupt pentru 
finalizarea proiectelor deja începute, în 
infrastructură, canalizare, apă sau săli 
de sport. Asta a fost și stategia mea pe 
vremea cât am fost președinte al Con
siliului Județean. Pe de altă parte tre
buie să redăm mediului rural viața 
culturală, iar ansamblul folcloric din 
Țara Hațegului trebuie să fie cunoscut 
și peste hotare. Cât despre acuzațiile 
din partea celor de la PSD, pot spune 
că acum nu aparțin nici unui partid, 
sunt independent și nu am lansat ideea 
că am susținere din partea lor”, a de
clarat candidatul independent, Mihail 
Rudeanu.

Timiș i-a „făcut” pe liberali la coti
zație

Primarul Hațegului, Nicolae Timiș a 
găsit o „șmecherie” pentru a-și depune 
candidatura pentru Colegiul nr:3. Edilul 

din Hațeg a speculat „haosul” din orga
nizația județeană a PNL, din primăvara 
acestui an, când s-a descoperit că nu 
mai există o evidență clară a membrilor 
înscriși în partid. Timiș susține că din 
primăvara acestui an, când s-a decis 
refacerea listelor cu membri partidului, 
nu mai figurează în noua bază de date 
ca membru al acestei formațiuni. Mai 
mult, de atunci Timiș nu și-a mai achi
tat cotizația, iar conform statului PNL 
persoanele care nu-și achită cotizația 
timp de șase luni, își pierd calitatea de 
membri ai partidului. în baza acestor 
argumente Nicolae Timiș și-a depus ieri 
candidatura ca independent, reușind to
todată să strângă nouă mii de semnături 
de la susținătorii săi. „Nu a fost nevoie 
să mă autosuspend din partid sau să 
demisionez din funcția de primar pen
tru că nu sunt membru PNL. Partidul a 
făcut tot posibilul pt a mă elimina, dar 
în evidențele PNL e vraiște și nimeni 
nu știe exact cine e membru sau nu, iar 
eu de o lună nu mai am calitatea de 
membru. Drept urmare mi-am depus 
candidatura fără nici o problemă. Țara 

Hațegului are nevoie de proiecte eu
ropene, nu povești cum promit alți can
didați. Din 1992 lucrez în administrație 
și cunosc toate problemele cu care se 
confruntă primăriile din circumscripția 
electorală”, a precizat candidatul inde
pendent, Nicolae Timiș. Conducerea 
organizației județene PNL Hunedoara a 
declarat că îi va contesta candidatura 
lui Nicolae Timiș. „Categoric vom con
testa candidatura lui Timiș. în febru
arie, Timiș a candidat ca președinte al 
Biroului Teritorial și membru al Dele
gației Permanente. Acum câteva zile el 
și-a dat demisia din Biroul Politic 
Județean și din Biroul Teritorial. El nu 
plătea cotizație de membru simplu al 
partidului și ca membru al BPJ. într- 
adevăr a fost haos când am preluat con
ducerea organizației, dar lucrurile au 
fost remediate. Domnul Timiș este 
membru PNL”, a declarat președintele 
PNL Hunedoara, Mircea Moloț.

Irina Năstase

SD își nominalizează 
ndidații de primar 
janizațiile PSD din județ încep 
gătirile pentru alegerile locale din 
2. Ca urmare a întâlnirii care a avut 
la acest sfârșit de săptămână, la 

hișoara, între Biroul Permanent 
ional al PSD și liderii celor 16 orga- 
ații județene din Transilvania și 
îat, organizațiile locale PSD au ter
ți până în februarie anul viitor să-și 
emneze candidații pentru posturile 
primari. Președintele Organizației 
ețene PSD Hunedoara, Laurențiu 
tor, a precizat că această decizie a 
t luată înainte de întâlnirea cu 
rezentanții de la nivel central. Astfel, 
anizațiile comunale ale PSD din 
eț au termen până la sfârșitul acestui 
să-și nominalizeze candidații pentru 
cția de primar. în cazul organizațiilor 
șenești și municipale, candiații prop- 
vor fi desemnați, cel târziu, până în 
a martie a anului viitor. (I.N.)

Consilierii liberali excluși de
Oancea din partid
Consilierii PNL din Consiliul Local 
Deva, incomozi pentru Florin 
Oancea, au fost excluși ieri din par
tid.

Votul a fost mai strâns decât era de 
așteptat, dar mașina de vot dirijată de 
președintele Mircea moloț a funcționat 
până la urmă. Cei patru consilieri, re
spectiv Ioan David, Nicolae Oană, 
Carol Panduru și Dorel Cuiava, au in
trat în conflict cu președintele organi
zației municipale PNL Deva, Florin 
Oancea, în momentul în care au hotărât 
susținerea în Consiliul Local Deva, a 
proiectelor inițiate de primarul Mircia 
Muntean. Propunerea de excludere a 
fost înaintată de Biroul politic Munici
pal PNL Deva Delegației Pennanente, 

pe motiv că cei patru consilieri au încăl
cat statutul și regulamentul intern al 
PNL, dar și pentru abateri disciplinare 
concretizate prin votul favorabil acor
dat unui proiect inițiat de Mircia 
Muntean. Excluderea celor patru a fost 
supusă la vot în ședința de ieri a Dele
gației Permanente a PNL Hunedoara, 
obținând un număr de 46 de voturi pen
tru și 30 împotrivă. „Am fost excluși 
toți patru. în continuare vom accesa 
toate căile legale de contestare a de
ciziei luate de Delegația Permanentă. 
Până în momentul în care nu se va da o 
decizie irevocabilă, noi ne vom păstra 
calitatea de consilieri în CL Deva”, a 
declarat Ioan David, unul dintre cei 
patru consilieri excluși.

lrina Năstase

Spitalul Județean de Urgență Deva, organizează
CONCURS

în data de 29.11.2010, pentru ocuparea a 4x1-2 normă de kinetoterapeut - pe
rioadă nedeteiminată, 2 posturi de infirmiere - perioadă determinată. 1 post de 
îngrijitoare - perioadă determinată, iar în data de 30.11.2010, pentru ocuparea 
a 6 posturi de asistent medical - perioadă nedeterminatâ și 4 posturi asistent 
medical - perioadă determinată.

Modalitățile de informare privind conținutul dosarului de înscriere și 
bibliografia pentru concurs se găsesc afișate la sediul Spitalului Județean de 
Urgență Deva.Depunerea dosarelor se face la Biroul R.U.N.O.S., până la data 
de 26.11.2010, ora 12.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 
0254/215051, int. 133.

ANUNȚ PUBLIC
9

SC VASCO IND SRL cu sediul în localitatea Hunedoara, str.Carpați, nr.174, 
județul Hunedoara anunță depunerea soliciării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Punct de colectare deșeuri reciclabile”, situat în local
itatea sat Mintia, str.Gării, nr.67E, comuna Vețel, jud.Hunedoara.
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, 
nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14). 
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului.
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Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Petrila, a fost prins de oamenii legii în timp ce
încerca să fure bunuri dititr-un autoturism. Anunțați de o persoană care l-a văzut 
pe tânăr, în timp ce spărgea geamul autoturismului, polițiștii l-au identificat pe 
Fabian P., de 20 de ani, din localitate, care a recunoscut faptul că a spart geamul 
autoturismului cu intenția de a fura bunuri pentru a le valorifica. In cauză a fost

K
Instanța se pronunță, astăzi, în 
cazul catastrofei de la Mina 
Petrila

La doi ani de la explozia din Mina 
Petrila, în urma căreia 13 mineri și- 
au pierdut viața, instanța este 
așteptată să dea astăzi verdictul. în 
15 noiembrie 2008, o acumulare de 
gaz metan a provocat două ex
plozii care au ucis 13 mineri aflați 
în subteran. Potrivit rechizitoriului, 
fostul director al minei Petrila, Au
relian Necula, și inginerii Gheo- 
rghe Roșu și Dan Ștefan Ungur au 
fost trimiși în judecată cu acuzați
ile de ucidere din culpă, vătămare 
corporală din culpă și pentru in
fracțiuni privind nerespectarea mă
surilor de protecție a muncii. 
Rudele minerilor care și-au pierdut 
viața în această tragediei cer daune 
morale de aproximativ 600.000 de 
euro de la cei pe care legiuitorii îi 
vor declara vinovați.

Vulcănean sechestrat, pentru o 
datorie de 50 de lei

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din 
municipiul Vulcan, a pus pe jar 
polițiștii din localitate, după ce i-a 
anuțat că este sechestrat într-un au
toturism, care staționează pe o 
stradă din oraș. Motivul lipsirii de 
libertate fiind o datorie de 50 de lei 
pe care tânărul trebuia să o restituie 
bărbatului care l-a sechestrat.
Ajunși la locul indicat de tânăr, oa
menii legii au stabilit că cei doi s- 
au întâlnit întâmplător, iar Alin M. 
i-a cerut lui Gheorghe A. să urce în 
autoturismul său, după care i-a 
cerut să îi restituie suma de bani 
datorată, amenințându-1 cu acte de 
violență în cazul în care nu-i va 
restitui suma de bani. După ce a 
coborât din autoturism, Gheorghe 
A. a sesizat Poliția Municipiului 
Vulcan. Reclamația tânărului a fost 
înregistrată, în cauză urmând a fi 
efectuate cercetări cu privire la as
pectele sesizate, respectiv dacă 
acestea întrunesc elementele con
stitutive ale infracțiunii de lipsire 
de libertate în mod ilegal.

Un orăștian a fost găsit mort, în 
urma unui incendiu

Cadavrul unui bărbat, în vârstă de 
54 de ani, din Orăștie, a fost găsit 
de pompieri, carbonizat în urma 
unui incendiu care a izbucnit în 
locuința acestuia. Pompierii din 
Orăștie au fost solicitați să interv
ină pentru stingerea unui incendiu 
izbucnit la un imobil situat în 
Orăștie, pe strada Nicolae Băl- 
cescu. După ce au lichidat in
cendiul, au găsit într-o anexă 
situată în curtea imobilului ca
davrul carbonizat al unui bărbat. 
Victima a fost identificată ca fiind 
Vasile D., de 54 de ani, din Orăștie, 
iar în urma efectuării necropsiei 
cadavrului s-a stabilit că acesta a 
murit din cauza arsurilor de gradul 
patru care îi acopereau mai bine de 
97 la sută din suprafața corpului.

Mihaela Tănuiș

Un pensionar pătește 10 milioane de lei 
pe lună, pentru greșeala unor funcționari 
Un pensionar din orașul Uricani primește, după 44 de ani de muncă, o pensie cu mai bine de 10 
milioane mai mică, din cauza unei funcționare a Casei de Pensii, care a fâcut calcule greșite

Mircea Stăncel a povestit că i s-au 
acordat, conform unei decizii a Casei 
Județene de Pensii, peste trei puncte, 
valoarea unui punct de pensie fiind 
de aproximativ 700 de lei.

Cu toate acestea, bărbatul primește 
lunar numai 1.078 de lei, conform 
cuponului de pensie, în timp ce 
funcționarele Casei de Pensii din 
Petroșani îl reped de fiecare dată când 
omul vrea să-și reglementeze situația. 
„Am muncit 44 de ani ca acum să iau 
1.078 de Iei pe lună. Conform deciziei 
Casei Județene de Pensii, am peste 3 
puncte, valoarea unui punct este de 
aproape 7 milioane de lei vechi, ceea ce 
înseamnă că eu ar trebui să am o pensie 
de peste 21 de milioane. Spun că ar tre
bui, însă nu o am. Una dintre 
funcționarele de la Petroșani a calculat 
greșit și uite ce-a ieșit. Nu am înțeles de 
cc una scrie și alta mi se face. Chiar

Pompierii hunedoreni merg la cursuri Controale la baterii și acumulatori
Componenții compartimentului 
Pregătirea Populației, din cadrul In
spectoratului pentru Situații de Urgență 
al județului Hunedoara, desfășoară, în 
perioada 15 - 19 noiembrie, o sesiune 
de pregătire a specialiștilor pentru pre
venire din serviciile voluntare pentru 
situații de urgență din județul Hune
doara. Vor participa la acest curs 42 de 
hunedoreni, din zece localități din 
județ. Cursul are în vedere eficienti- 
zarea programelor de pregătire. 
Cursanții vor primi date privind modal

Prins la furat, cu... por umbu’-n sac

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din 
municipiul Deva, a fost prins de jan
darmii hunedoreni, după ce deveanul a 
furat mai mulți saci cu porumb de pe 
propietatea altei persoane. După ce au 
fost anunțați, că o persoană fură po
rumb de pe un teren agricol situat lângă 
râul Mureș, în apropierea Devei, jan
darmii au pornit în căutarea bărbatului. 

dacă mi se ia impozit, nu poate să fie de 
60 la sută, să rămân numai cu 10 mil
ioane în mână. Unde este diferența de 
bani?”, se întreabă Mircea Stăncel.

„Sunt plătite din banii mei și ar tre
bui să mă respecte”

Totodată, acesta a explicat că, de 
fiecare dată când merge la Casa Locală 
de Pensii din Petroșani, este luat la bani 
mărunți de funcționarele de acolo, care 
nu au timp „de prostii”. „De fiecare 
dată când mă duc mă reped, țipă la 
mine, îmi vorbesc urât. Eu am avut o 
paralizie și mă exprim destul de greu, 
iar ele spun că nu au timp să mă asculte 
pe mine. Totuși, este dreptul meu, în 
urma cotizației mele la stat vreme de 44 
de ani. Iar doamnele de acolo sunt 
plătite și din banii mei, așa că ar trebui 
să aibă un minim de respect. Nu le 
doresc ca la pensie să ajungă ca mine, 
să-și caute dreptatea ani întregi, stând 

itățile și tehnicile de informare a popu
lației, pericolele potențiale de risc în 
zonele din care provin, dar și modal
itățile de comportare în caz de incendiu. 
Membrii serviciilor voluntare, care au 
atribuții de prevenire vor fi instruiți 
pentru a efectua controale pentru pre
venirea situațiilor de urgență. La sfârși
tul acestui curs, participanților li se vor 
verifica cunoștiințele acumulate și vor 
primi un atestat.

Petronela Tămaș

Gheorghe L. a fost prins în timp ce avea 
căruța încărcată cu saci de porumb. Jan
darmii au întocmit acte de constatare cu 
privire la săvârșirea faptei de furt cali
ficat. Actele urmează a fi înaintate 
Poliției municipiului Deva, pentru con
tinuarea cercetărilor. Păgubitului i-a 
fost restituit tot porumbul.

Petronela Tămaș

ore în șir în picioare, pline de boli ca și 
mine, la cozile de la Casa de Pensii”, 
mai spune bărbatul.

în Valea Jiului mori cu dreptatea în

Ca de obicei, în Valea Jiului mori de 
foame cu dreptatea în mână. 
Funcționarele de la Casa de Pensii din 
Petroșani nu pot da detalii, în timp ce 
șefa lor este păzită de o polițistă comu
nitară care nu te lasă să treci. La tele
foane nu răspund nici cei din Petroșani, 
dar nici cei de la județ, care par a fi

Comisarii din cadrul Comisariatul 
Județean pentru Protecția Consuma
torilor (CJPC) Hunedoara au verifi
cat, în perioada 18-22 octombrie 
2010, modul de respectare a preved
erilor legale privind regimul bateri
ilor, acumulatorilor și al deșeurilor 
de baterii și acumulatori.

în cursul acțiunii au fost verificați 15 
operatori economici, constatându-se 
abateri la 13 dintre aceștia. S-a dispus 
măsura opririi temporare de la comer
cializare a 387 baterii și acumulatori în 
valoare totală de 13.180 lei și s-au apli
cat 8 amenzi contravenționale în val
oare totală de 35.000 lei. Printre 
abaterile constatate au fost: lipsa 
etichetelor cu elementele de informare- 
caracterizare obligatorii; lipsa traduc
erii în limba română a elementelor

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Reccpționcr:
• 3 instalatori; 

foarte comozi în ridicarea receptoru 
Din păcate, oameni care au munc 
viață, grav bolnavi, sunt nevoiți s: 
roage zilnic de niște șefi ai servici 
publice puși exclusiv politic, ceea 
duce la o lehamite totală. Ne întret 
dacă noi, ca jurnaliști, nu putem obi 
informații cu privire la astfel de caz 
ce se întâmplă cu pensionarii de râ 
care au probleme mari? De altfel, c 
câți pensionari își primesc lunar pei 
greșit, doar pentru că o funcționar 
se pricepe la calcule?

Anamaria Nedelct

inscripționate, în alte limbi, 
etichetele atașate produselor; neafișt 
frazei privind necesitatea colectări 
valorificării acumulatorilor auto u 
„Predați bateriile și/sau acumulat 
uzați pentru autovehicule în vede 
valorificării”; neafișarea valorii ,. 
pozitului” în cazul comercializării 
baterii și acumulatori pentru autc 
hicule; nepracticarea sistemului . 
pozit” asupra prețului de vânzare 
cazul comercializării de baterii și ; 
mulatori pentru autovehic 
neafișarea în unitate a numerelor 
telefon puse la dispoziția consum 
rilor unde aceștia pot primi sfaturi 
spre modalitatea depun 
sesizărilor/reclamațiilor.

Cătălin Rișct

bifcwmtîții la lelefm 
0254/234.44^ 

de bani până vinar 
între orele 8 — 16



Consilierii locali au Devei au votat, în ședința de ieri, administrato
rulAqualand. Acesta a fost ales în persoana lui Ștefan Sorin, ac
tualmente angajat al Primăriei Deva, în cadrul SPIGM Deva. Comunitate 5

Marți, 16 noiembrie 2010

Pe jos, până la Paris, pentru cultură
Inițiatorul proiectului pentru aducerea osemintelor lui Brâncuși în țară, poetul Laurian Stănchescu, va pleca în primăvara anului viitor, într-un
marș, din Craiova până la Paris

Poetul Lauriăn Stănchescu este 
membru titular al Uniunii Scriito
rilor din Romania și, în urmă cu 
câteva săptămâni, a lansat acest 
proiect și în județul Hunedoara.

A reușit să strângă aproximativ trei mii 
de semnături, numai din județ. La nivel 
național, au fost adunate aproximativ 
7.000 de semnături pentru aducerea os
emintelor lui Constantin Brâncuși în 
țară. „Hunedorenii au fost foarte recep
tivi la acest proiect, dovada stă în sem
năturile pe care oamenii de aici le-au 
^at. Uimirea mea a fost că gorjenii, din 
afara rudelor lui Brâncuși, nu au fost re
ceptivi la acest demers", a spus poetul 
Laurian Stănchescu. în acest proiect, 
hunedorenii i-au fost aproape, astfel că 
și reprezentanții OJF Hunedoara l-au 
sprijinit și îl vor sprijini în continuare 
pe poet. „Spijinim acest demers și ne 
’tnplicăm în mod direct, prin strângerea 
de semnături. Am extins acest lucru și 

la nivel de județ”, a spus președintele 
OJF Hunedoara, lulia Stoica.

„Doar cultura mai poate salva țara”

Această inițiativă este prima de genul 
acesta, în țară. Astfel că, UNPR Hune
doara îl sprijină pe poet în demersul 
său. „Susținem demersul cultural al po
etului, chiar am luat legătura și cu 
UNPR din alte județe pentru a aduna 
cât mai repede semnături. Este o punte 
de legătură între politică și cultură. 
Suntem prima formațiune politică din 
țară, care susține acest demers cul
tural”, a precizat Robert Eugen Muzsic, 
președintele UNPR Hunedoara. Poetul 
spune că are o colaborare cu toate par
tidele politice și dorește să creeze o 
legătură între cultură și politică. „Avem 
nevoie ca partidele politice să ne 
susțină și să sprijine cultura, pentru că 
doar cultura mai poate salva țara. în 
primăvară vom pleca la Paris. Nu cred 
că este o rușine să îngenunchiem la

și cultura acasă. Faptele sunt cuvintele 
mele”, a mai spus Stănchescu. De 
asemenea, în maxim trei săptămâni, 
presa franceză va prezenta toate demer-

până acum, pentru aducerea osem
intelor marelui sculptor în țară.
Uniunea Națională pentru Progresul 
României (UNPR) prin organizația mu-

Județeană de Femei (OJF) Hunedoara 
sprijină și se implică în proiectul 
„România pc urmele lui Brâncuși”.

Petronela Tămaș

Maghiarii încurcă „ploile” prin Țara Hațegului Copiii săraci și deștepți din județ vor vedea Capitala

Maghiarii s-au hotărât să facă figu
rație în Țara Hațegului, astfel că și- 
au înscris un candidat în lupta 
electorală, în persoana lui Bela 
Fiilttp. Acesta și-a înregistrat ieri 
candidatura la Biroul Electoral 
Județean.

UDMR propune hațeganilor un candi
dat „bun la toate”, care și-a început 
cariera ca marinar: „Având în vedere că 
am fost pe rând: marinar, miner, alpinist 
etc. consider că am în primul rând o 
mare experiență de viață care mă ajută 
să aplic corect ceea ce am învățat, 
;unostințe profesionale solide, spirit de 
organizare, inventivitate, creativitate, 
capacitatea de lua decizii rapide și 
corecte, sociabilitate și spirit de echipă, 
rezistență la efort fizic și intelectual, 
perseverență și responsabilitate. Pe par
cursul diferitelor activități desfășurate 
am dobândit aptitudini și cunoștințe de 
armonizare a legislației cu Acquis-ul 
comunitar, de analist, expert, expert 
aplicare, expert achiziții publice și de 
management juridic ca urmare a pro
movării unor cursuri de perfecționare și 
aprofundare certificate prin diplome re
cunoscute în UE”. Pe plan politic, 
viilop Bela este președinte executiv al 
filialei UDMR Petroșani și președinte 
al Consiliului Reprezentanților Județeni

Costel Avram stă „capră” în fața lui Moloț
Partidul România Mare nu are 
niciun candidat pentru Colegiul 3 
Hațeg. Cum era de așteptat vi
cepreședintele Consiliului Județean 
ji președintele PRM Hunedoara, 
Costel Avram îi dă o mână de ajutor 
binefăcătorului său, Mircea Moloț.

Nici un membru PRM nu și-a depus 
candidatura pentru locul de deputat 
■ămas vacant în Țara Hațegului. într-o 
conferință de presă, președintele PRM 
Costel Avram a recitat o poezie învățată 
le la liderul liberal Mircea Moloț „Nu 
mntem un partid mare să ne permitem 
;ă dăm oameni afară, însă nici nu ținem 
ce nimeni cu forța. Puteam să depunem

ai UDMR Hunedoara. în 2008, el a fost didează din nou. 
candidatul UDMR la alegerile parla
mentare în acelați colegiu în care can- Cătălin Rișcuța

și noi candidatura pentru un membru 
din partid, ca să ne reprezinte hune- 
dorenii, însă nu trebuie să fie un om de
al locului pentru ca parlamentarii să-și 
facă treaba cum trebuie. Din punctul 
meu de vedere, Ilie Neacșu a fost cel 
mai bun parlamentar”, a declarat liderul 
PRM Hunedoara, Costel Avram. PRM- 
iștii o susțin pe membra PNL, Mariana 
Câmpeanu, spunând despre ea că „este 
cel mai bun candidat dintre toți și o re
comandă faptul că în câteva luni, cât 
timp a fost ministru, a arătat că este o 
femeie puternică și face ceva pentru oa
meni”. Constantin Stoica, fost lider de 
sindicat din Orăștie, prezent la confer
ința de presă desfășurată ieri la sediul 
partidului, susține că primarii PD-L au

„liber la abuzuri și nu suportă nici o 
constrângere a legii”, tocmai de aceea 
și el o vede pe Câmpeanu ca reprezen
tant al județului în Parlament. Costel 
Avram a mai precizat că „peste trei mii 
de porci vor merge la Colegiul 3 Hațeg, 
porcii dau porci”, aluzie la faptul că nu
mele președintelui PNL, Moloț 
înseamnă în limba maghiară „purcel”. 
La final, reprezentanții PRM-ului au 
ținut să precizeze că se gândesc să 
propună și un candidat pentru postul de 
primar al Hațegului în condițiile în care 
Timiș își va da demisia pentru a can
dida la alegerile din 5 decembrie.

Petronela Tămaș

90 de elevi hunedoreni, cu vârste 
cuprinse între 14 și 18 ani, vor face o 
vizită în capitală în cadrul unui proiect 
numit „București capitala mea”, acți
une cuprinsă în programul Anului euro
pean de luptă împotriva sărăciei și 
excluziunii sociale. „în cadrul acestui 
proiect un număr de 1.080 de tineri din 
mediul rural, din 12 județe ale țării vor 
merge la București unde sunt progra
mate vizite la muzee și la Palatul Par
lamentului. Anul viitor vom extinde 
această acțiune la nivelul întregii țări”, 
a declarat vicepreședintele Autorității 
Naționale pentru Tineret și Sport, Szell 
Lorincz. Tinerii hunedoreni, însoțiți de

COMUNICAT DE PRESĂ
REVIZUIRE PLAN LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU (PLAM)- 

JUDEȚUL HUNEDOARA

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara aduce la cunoștința publicului 
interesat că a fost inițiat procesul de revizuire al Planului Local de Acțiune 
pentru Mediu al județului Hunedoara.
în unna primei întâlniri s-a semnat Memorandumul de Cooperare între insti
tuțiile partenere în cadrul Comitetului de Coordonare, a fost stabilit graficul 
de desfășurare a activităților pentru revizuirea PLAM Huendoara 2006 și s-au 
constituit 4 subgrupuri de lucru pe următoarele domenii:
-Calitatea aerului
-Calitatea apei
-Gestiunea deșeurilor
-Protecția naturii

în următoarea etapă se va supune aprobării Comitetului de Coor
donare - Regulamentul de organizare și funcționare a componentelor PLAM, 
continuând cu etapele stabilite în graficul de desfășurare.

Detalii specifice procesului de revizuire se găsesc afișate pe pagina 
de web: www.apmhd.anpm.ro/Dczvoltare durabilă/Planificare de mediu.

Societate comercială 
angajează

operatori prelucrare cherestea:
* circulariști; * gatcrișttj * tâmplari: * ifroniști;

* stivui lori ști: * muncitori necaii II câți;

Inform ații la sediul firmei din Chimmdîa,
nr.121 D, eoni. Ilărâu,

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

opt cadre didactice, vor vizita capitala 
în perioada 10 - 12 decembrie. Criteri
ile de selecție a elevilor care vor merge 
în excursie sunt de natură socială și ed
ucativă. Prefectura Hunedoara, în co
laborare cu Inspectoratul Școlar 
Județean și Direcția Județeană pentru 
Tineret și Sport îi vor selecta pe tinerii 
care merg în capitală pe baza rezul
tatelor școlare și a situației materiale a 
familiei din care provin.

Cătălin Rișcuța

http://www.apmhd.anpm.ro/Dczvoltare
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Fostul președinte american Hill Clinton a renunțat la postura de 
politician în favoarea celei de actor. Cel puțin pentru câteva zile, 
timp in care au avut loc filmările la comedia „ The Hangover 2". 
Potrivit pcople.com, fostul lider al SI' 1 va apărea pe marile ecrane 
in 2011, în cea de-a doua parte a filmului „ The Hangover".

S-au pus în vânzare biletele 
pentru concertul Roxette

Christina Aguilera va avea o stea 
pe Hollywood Walk of Fame

Biletele pentru concertul pe care 
trupa Roxette îl va susține pe 30 mai 
2011, la București, s-au pun în vân
zare și au prețuri cuprinse între 120 
și 350 de lei, potrivit organizatorilor, 
Emagic.

Biletele pot fi achiziționate online, 
de pe site-ul www.myticket.ro, în mai 
multe categorii de preț: Golden VIP (cu 
loc, în fața scenei) 350 lei, Tribuna VIP 
(cu loc, în tribună) 250 lei, Gazon A (în 
picioare) 120 lei. în perioada următoare 
biletele se vor putea găsi și în rețeaua 
magazinelor Diverta, Magazinul Muz
ica și Librăria Mihai Eminescu.
Roxette, cel mai cunoscut duo suedez 
de pe scena muzicii internaționale, va 
concerta pentru prima dată în România, 
pe 30 mai, la Zone Arena din Capitală, 
show-ul fiind inclus într-un nou turneu 
mondial programat pentru 2011.

Roxette revine în 2011 cu un nou 
album și un nou turneu internațional, 
iar show-ul de la București va fi inclus 
într-un nou turneu mondial programat 
pentru 2011, al zecelea din cariera tru
pei ce s-a reunit anul trecut, după 
aproape opt ani de pauză.

Marie Fredriksson și Per Gessle s-au 
întâlnit pentru prima dată în Halmstadt

(Suedia), la sfârșitul anilor '70, primul 
album Roxette - "Pearls of Passion" -

cărora li se adaugă nu mai puțin de 39 
de single-uri și tot atâtea videoclipuri.

fiind lansat câțiva ani mai târziu, în oc
tombrie 1986. Au urmat alte șase al
bume de studio, șapte compilații, un 
album de remixuri și opt albume video, 

Pentru anul următor, membrii Roxette 
au planuri mari: un nou single, un nou 
album și noul turneu mondial, care îi va 
aduce pentru prima dată și în Romania.

Cântăreața americană Christina 
Aguilera a fost recompensată cu o stea 
pe bulevardul celebrităților din Los An
geles - Hollywood Walk of Fame. Ast
fel, Christina Aguilera va fi posesoarea 
celei de-a 2.423-a stea de pe Holly
wood Walk of Fame.

Ceremonia de luni a avut loc cu doar 
câteva zile înainte de premiera de pe 24 
noiembrie a musicalului „Burlesque”, 
care marchează debutul cântăreței în 
calitate de actriță.

Christina Aguilera, în vârstă de 29 de 
ani, care a devenit celebră cu hitul 
„Genie in a Bottle”, a câștigat patru pre

Andrea Bălan nu are gânduri de măritiș
Pentru Andreea Bălan cari

era este cel mai important 
lucru. Cântăreața susține 
că nu are nicio dor
ință de a se mărita 
sau a face copii.
La cei 26 de ani, 

Andreea Bălan nu 
crede își va înte
meia o familie până 
la 30 de ani. Deși 
are o relație de 
cinci ani cu Keo, 
artista nu are niciun 
plan de nuntă, con
siderând că s-a năs
cut pentru a fi pe

scenă.

mii Grammy, un Latin Grammy și a 
vândut peste 46 de milioane de albume 
pe plan mondial.

„Eu mi-am găsit drumul, cred 
că m-am născut pentru scenă, 
și nu simt că muncesc pentru 
că sunt foarte dedicată. într- 
adevăr, e foarte greu să te 
menții peste ani, dar avantajul 
meu constă în vârsta și expe

riența acumulată în 
toți acești ani”, a 

hi declarat Andreea 
Bălan, pentru 
Ring.

Angelina Jolie ar putea fi însărcinată
Pitt, a declarat pentru revista National

că Angelina Jolie se pregătește să dev
ină din nou mămică. Un apropiat al ac
triței americane și al soțului său, Brad

Duran Duran va lansa un nou album în decembrie

Enquirer că Angelina este însărcinată in 
trei luni, că i s-au mărit sânii, iar burtica 
a început să fie vizibilă. Totuși, sursa 
celor de la National Enquirer nu are 
confirmarea verbală a Angelinei și se 
bazează doar pe constatări proprii.
Informațiile par a fi susținute de com
portamentul tot mai atent, manifestat de 
Brad Pitt față de soția sa, dar și de fap
tul că Angelina a devenit brusc foarte 
atentă cu alimentația, renunțând și la 
cafea și alcool.
Brad Pitt și Angelina Jolie sunt un 
cuplu de cinci ani și au deja șase copii. 
Angelina a născut însă doar trei dintre 
ei, pe Shiloh, Knox și Viviene, ceilalți, 
Maddox, Zahara și Pax, fiind adoptați.

Anne Hathaway refuza tratamentul cu Botox

Trupa britanică Duran Duran, unul 
dintre cele mai importante nume ale 
new-wave-ului anilor '80, va lansa, la 
21 decembrie, un nou album de stu
dio, intitulat „AII You Need is Now”, 
anunță presa internațională.

Piesele discului vor fi disponibile mai 
întâi în format digital, pe internet, ur
mând ca anul viitor, în februarie, să fie 
lansat și CD-ul. Primul single, care dă 
titlul discului, va apărea online la 14 
decembrie.
„AII You Need is Now” este al 13-lea 
album din discografia trupei.
„Este cel mai bun disc al nostru din ul
timii 20 de ani”, promite clăparul Nick 
Rhodes.
Duran Duran a vândut peste 70 de mil
ioane de discuri în carieră și a lansat nu
meroase piese de succes, printre care 
„Rio”, „Wild Boys”, „Is there some
thing I should know?”, „Wild Boys”, 
„Save a Prayer”, „A View To a Kill”, 
„Ordinary World” și „Come Undone”.

Actrița Anne Hathaway a refuzat 
să își injecteze Botox, deși a primit o 
astfel de ofertă când avea numai 23 
de ani, informează femalefirst.co.uk.

Actrița a mărturisit că a refuzat trata
mentul cu Botox, deoarece nu vrea să 
„șteargă” urmele personalității ei. Ea a 
primit o astfel de ofertă când avea 
numai 23 de ani, dar a refuzat-o 
deoarece consideră că imperfecțiunile 
spun povestea vieții ei. „Deși imi e 
puțin rușine, recunosc că de la 25 și 
până la 27 de ani m-am uitat în oglindă 
la pielea din jurul ochilor în fiecare zi. 
Apoi, am realizat că nu sunt riduri, erau 
linii fine. Dacă vă uitați la poze cu mine 

de când eram mică, veți observa că 
zâmbesc la fel. Și a fost un moment mi
nunat când mi-am dat seama că așa sunt 
eu, iar Botox-ul nu va reuși să șteargă 
asta”, a declarat actrița. Vedeta, în 
vârstă de 28 de ani, a mai spus că a înc
etat să se mai definească în funcție de 
aparențe, se simte confortabil în proprii 
ei piele și nu ține diete. Anne Hathaway 
va interpreta rolul legendarei Judy Gar
land în două adaptări, una pentru marile 
ecrane și una pentru teatru, ale bi
ografiei „Get Happy: The Life of Judy 
Garland”, de David Clarke.Actrița a 
fost apreciată de critici, recent, pentru 
rolul din „Rachel Getting Married”, de 
Jonathan Demme, pentru care a fosl 
nominalizată la premiile Oscar.

pcople.com
http://www.myticket.ro
femalefirst.co.uk
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Stuc tic oameni s-au strâns la Mascara, pentru a protestu fata tic agresiu
nile tot mai dese îndreptate împotriva jurnaliștilor. Munifestanții au strige 
sloganuri pentru libertatea presei și au purtat pancarte cu lozinci îm
potriva guvernului rus, singurul vinovat de actele de violentă, in opinia 
lor.

Noi și lumea 7

ranul a efectuat manevre 
militare în instalațiile nucleare

9

A început Postul Crăciunului
Creștinii ortodocși au intrat ieri în postul Crăciunului care se va încheia pe 24 decembrie

orțele armate iraniene au efectuat 
anevre militare în instalații nu- 
;are și ie pregătesc să efecteueze 
i asemenea manevere săptămâna 
toare, pentru a testa sistemul de 
ărare antiaerian al țării, anunță 
ediafax.

,în acest an, am efectuat manevre tac- 
e cu (scenarii de) lupte adevărate la 
,rdo, Teheran, Bushehr și Ispahan”, 
de se află instalațiile nucleare 
iniene, a anunțat Ahmad Mighani, 
at de agenția Mehr, fără a preciza 
nd au avut loc aceste exerciții mil- 
re.
3 nouă manveră, de cinci zile, 
<iează să înceapă marți. Ea „va avea 
z la nivelul întregii țări, cu scopul 
îeliorării capacității defensive”, a 
unțat un oficial de rang înalt, potrivit 
enției Fars.
datele Unite și Israelul au reafirmat 

>cania și MAN ar putea fuziona
instructorul suedez de camioane Sca- 
i a anunțat că analizează împreună cu 
upul german MAN posibilitatea unei 
Juni. Momentan MAN deține 13,4% 
a acțiunile Scania iar constructorul 
to german Volkswagen controlează 
,7% din capitalul companiei suedeze 
aproape 30% din MAN.
>lkswagen vrea să reorganizeze pro- 
cția de camioane prin majorarea par- 
ipației la Scania la 75-80%, 
insferând apoi companiei acțiunile 
ținute la MAN, potrivit publicației 
;r Spiegel. Scania ar urma să facă o 
ertă pentru restul acțiunilor MAN, 
oi să fuzioneze cu grupul german.
)e ceva timp, Scania și MAN studiază 
ferite proiecte din domeniul indus
ei, în special legate de vehicule com

în mod frecvent, în ultimii ani, că nu 
exclud o lovitură militară contra Iranu
lui, acuzat de occidentali, în pofida 
negărilor Teheranului, că ar încerca să 
se doteze cu arma atomică, sub 
acoperirea programului său nuclear 
civil.

în replică, liderii iranieni au multipli
cat manevrele militare, anunțurile 
privind consolidarea arsenalului militar 
al țării, în special rachete, dar și declar
ațiile potrivit cărora orice agresiune 
contra Iranului va antrena un conflict 
generalizat în regiune și va fi sortit 
eșecului.

Miercuri, un oficial militar iranian a 
declarat că țara sa va testa „în curând” 
rachete de tip S-300 fabricate pe terito
riul său, sfidând, astfel, Rusia.

Dmitri Medvedev, a interzis, la 22 
septembrie, livrarea de rachete de tip S- 
300 Iranului, în cadrul aplicării unei re
zoluții ONU ce sancționează Teheranul 
pentru programul său nuclear.

erciale, care vor permite celor două 
companii să profite de sinergii în 
domeniile cercetare, și dezvoltare, pro
ducție și aprovizionare”, menționează 
Scania.
Eventuala fuziune a celor doi construc-

Postul Crăciunului durează șase 
săptămâni și e considerat mai ușor, 
din punct de vedere al alimentației, 
față de celelalte posturi din calen
darul ortodox.

Prin lungimea și durata lui, acest post 
amintește de postul de 40 de zile al lui 
Moise de pe Muntele Sinai, când pro- 
rocul aștepta să primească cuvintele lui 
Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră. 
Asemenea și creștinii, postind 40 de 
zile, își curăță sufletele și trupurile și se 
învrednicesc pentru a primi Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Primele mențiuni despre Postul Cră
ciunului provin din secolele IV-V, de la 
Fericitul Augustin și episcopul Leon cel 
Mare al Romei. La început, creștinii nu 
posteau toți în același fel și același 
număr de zile, unii posteau șapte zile, 
alții șase săptămâni.O dată cu sinodul 
din Constantinopol din anul 1166 s-a 
uniformizat durata acestui post, 
hotărându-se ca toți creștinii să 
postească 40 de zile, cu începere de la 
15 noiembrie.

în post sunt interzise alimentele de 
origine animală adică carnea, laptele și 
ouăle și sunt permise alimentele vege
tale.

în Postul Crăciunului sunt mai multe 
dezlegări la pește, ulei și vin. Pot fi 
mâncate preparate din pește în toate 
zilele de sâmbătă și duminică în pe
rioada 21 noiembrie și 20 decembrie in
clusiv, pe 21 noiembrie, de sărbătoarea 
Intrării în biserică a Maicii Domnului, 

tori de camioane ar duce la formarea 
unui grup cu 82.000 de angajați, care ar 
concura îndeaproape cu Daimler și 
Volvo, liderii acestui sector.

în zilele de prăznuire a unor sfinți cu celelalte zile: se ajunează până după-
cinstire mai largă în toată lumea orto
doxă, precum 30 noiembrie (Sf. Ap. 
Andrei), 4 decembrie (Sf. Varvara), 5
decembrie (Sf. Sava), 6 decembrie ( Sf. 
Nicolae), 9 decembrie ( Zămislirea
Sfintei Fecioarei Maria), 18 decembrie 
(Sf. Cuvios Daniil Sihastrul), 20 de
cembrie (Sf. Ignatie Teoforul). Abia 
după aceste 40 de zile de post și rugă
ciune, creștinii se pot bucura pe deplin 
de Nașterea Domnului, de pe 25 de
cembrie.

Ultima zi a Postului Nașterii Domnu
lui (24 decembrie), numită Ajunul Cră
ciunului, este zi de post mai aspru decât

E-621 transformă orice 
Aditivii alimentari, cunoscuți și sub de
numirea de E-uri, dau gust alimentelor, 
dar în timp ne pot face rău. Unul dintre 
acești potențiatori de aromă care au in
trat în atenția specialiștilor din cauza 
efectelor adverse pe care le-ar putea 
avea. Este vorba despre E-621 sau 
monoglutamatul dtf sodiu ce transformă 
cel mai prost aliment într-o delicatesă. 
Monoglutamatul de sodiu se găsește în 
mezeluri, chips-uri, junk food sau alte 
produse.
Acest aditiv păcălește papilele gustative 
care transmit creierului un mesaj eronat 
și îl face să creadă că ai mâncat ceva 
foarte Un alt efect al aditivilor este de 
a face mâncarea mai ieftină, mai acce
sibilă și cu un termen de valabilitate 
mai mare.
Multă lume este de părere că prețul 

amiază, când se obișnuiește să se 
mănânce, în unele părți, grâu fiert 
amestecat cu fructe și miere, în am
intirea postului lui Daniel și a celor trei 
tineri din Babilon. în alte zone, se
ajunează în această zi până la răsăritul 
luceafărului de seară, care ne aduce am
inte de steaua ce a vestit magilor 
Nașterea Domnului.

Alături de faptele bune, de rugăciune, 
de smerenie, postul este un mijloc pen
tru dobândirea virtuților. El este 
desăvârșit atunci când abținerea de la 
mâncărurile de dulce este unită cu efor
tul spre virtute și progres spiritual.

aliment într-o delicatesă
unui produs reflectă calitatea acestuia 
și ignoră informațiile de pe etichetă. O 
altă parte din populație ignoră existența 
acestor aditivi, de cele mai multe ori 
din lipsa unei educații alimentare.
în 2011, Autoritatea Sanitar Veterinară 
va verifica dacă produsele conțin într- 
adevăr ingredientele trecute pe etichetă.

OE. FROOkXPiTOK
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'Andrei Cristea va fi operat și nu va mai Juca în acest an. Atacantul dinamovista 
fost supus unei intervenții chirurgicale pentru fractură de pomete, ieri dimi
neață. el urmând să fie indisponibil până la finalul anului, conform antrenoru
lui loan Andone. în minutul 14 al meciului eu Universitatea Craiova, scor 2-2, 
Andrei Cristea s-a lovit la cap la un duel aerian cu Ualerică Găman.

Vettel, cel mai tânăr campion din istoria Formulei 1
Sebastian Vettel este noul campion 
din Formula 1, germanul câștigând 
titlul mondial după ce s-a impus în 
ultimul Mare Premiu al sezonului (de 
la Abu Dhabi). Cel mai mediatizat 
pilot, ibericul Fernando Alonso a ter
minat doar pe locul 7. Pilotul celor de 
la Red Bull devine cel mai tânăr 
câștigător din istoria Marelui Circ, la 
doar 23 de ani și 135 de zile.

înainte de ultima cursă a stagiunii, Fer
nando Alonso avea nevoie (în condițiile 
în care Vettel se impunea) de o clasare 
pe locul patru pentru a cuceri cel de-al 
treilea titlu din carieră. Lucrurile au stat 
însă rău pentru iberic. Fernando 
pierzând o poziție încă din startul cursei 
(a retrogradat pe patru după ce a fost 
depășit de Button). Alonso a ajuns la 
mijlocul plutonului după ce a intrat la 
boxe, iar cursa de urmărire a ibericului 
a fost stopată de incredibilul Petrov 
(Renault), rusul fiind o nucă mult prea 
tare pentru dublul campion mondial.
Vettel a dominat autoritar cursa, ger
manul fiind urmat de Lewis Hamilton 
și de Jenson Button (ambii McLaren), 
în timp ce Alonso a terminat pe un in
suficient loc 7. Cotat cu șansa a treia la 
câștigarea titlului mondial înainte de ul
tima cursă a sezonului, Sebastian Vettel 
s-a impus după o cursă în care a dat 
dovadăde multă maturitate.
Neamțul a ajuns astfel să fie cel mai

tânăr campion mondial din istorie, de- în această dimineață când m-am trezit Și în final sunt campion mondial”, a de-
vansându-1 pe Lewis Hamilton, care a am încercat să uit totul, să evit contac- clarat Vettel, imediat după cursa de pe
cucerit titlul în 2008 pe când avea 23 de
ani și 301 zile.
„Nu am știut ce se petrecea înainte de a 
trece linia de sosire. în timpul ultimelor 
zece tururi, inginerul meu nu-mi spunea 
nimic la radio. Când am trecut linia, el 
mi-a spus: «Este bine, dar trebuie să 
așteptăm». Apoi a urlat: «Ai câștigat 
Campionatul Mondial»”, a povestit 
Vettel. „Nu am cuvinte. Nu știu ce aș 
putea să spun. Am crezut mereu în noi. 
Am crezut în mine. A fost o zi specială.

circuitul Yas Marina.tul cu oamenii. Trebuia doar să câștig.

Clasament general piloțî: Clasament general con 
structori:

1. Sebastian Vettel 256p 1. Red Bull 498p
2. Fernando Alonso 252p 2. McLaren 454p
3. Mark Webber 242p 3. Ferrari 396p
4. Lewis Hamilton 240p 4. Mercedes GP 214p
5. Jensen Button 214p 5. Renault 163p

Fanii lui Zenit „și-a 
dat în petec” dup 
câștigarea titlului
Sute de fani ai formației Zenit St Petei 
burg s-au confruntat duminică seara , 
forțele de ordine și au distrus mai mul 
stații de autobuz, după ce echipa loi 
câștigat cu 5-0 în fața celor de la Rc 
tov, devenind campioana Rusii 
Cunoscuți pentru violența lor, suporte 
lui Zenit au fost implicați îhtr-un < 
scandal în urmă cu doar o luna, când 
au bătut pe fanii rivalei din Euroț 
League, Hajduk Split.
Zenit St. Petersburg și-a asigurat d 
minică seara prezența direct în grupe 
principale ale Ligii Campionilor în s 
zonul viitor, câștigând campionat 
Rusiei. După meci, fanii au intrat | 
teren și au distrus o poartă de pe tere 
apoi s-au mutat pe străzile orașului. C 
puțin 1.000 de suporteri ai lui Zenit.' 
încercat să mărșăluiască până în cenți 
orașului, dar poliția a reușit să 
blocheze. Televiziunea de stat a arăl 
mai multe imagini cu înfruntările dint 
forțele de ordine și suporteri. Potrri 
martorilor, citați de Reuters, polițiștii 
bătut și reținut mai raulți suporteri ca 
au aruncat torțe și sticle.

Tricolorii au plecat spre Austria 
pentru amicalul cu Italia

Oltchim, din nou în grupele preliminare ale Ligii Campionilo

Delegația echipei naționale a 
României a plecat, ieri, de pe Aero
portul Internațional Henri Coandă, 
spre Austria pentru meciul amical cu 
reprezentativa Italiei, care va avea 
loc la Klagenfurt. Dintre jucătorii se
lecționați de Răzvan Lucescu au ple
cat spre Austria doar patru stranieri 
urmând ca alți șase să se alăture tri
colorilor direct în Austria.

Lotul convocat de Răzvan Lucescu 
pentru testul de la Klagenfurt cu Aus
tria: Costel Pantilimon (FC Timișoara), 
Ciprian Tătărușanu (Steaua București), 
Cornel Râpă (Oțelul Galați), Vasile 
Mafiei (Unirea Urziceni), Gabriel 
Tamaș (West Bromwich Albion), Florin 
Gardoș (Steaua București), Răzvan Raț 
(Șahtior Donețk), Gabriel Torje (Di
namo București), Dan Alexa (FC Tim
ișoara), Cristian Tănase (Steaua 
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București), Silviu llie (Oțelul Galați), 
Bogdan Stancu (Steaua București), 
Gheorghe Bucur (Kuban Krasnodar), 
Ciprian Marica (VfB Stuttgart) și Mar
ius Bilașco (Steaua București). Jucă
torii Cristian Săpunaru (FC Porto), 
Dorin Goian (US Palermo), Cristian 
Chivu (Intemazionale Milano), Adrian 
Ropotan (Dinamo Moscova), George 
Florescu (Alania Vladikavkaz) și 
Ciprian Deac (Schalke 04) vor face jon
cțiunea cu lotul direct în Austria.
Partida amicală dintre formațiile 
României și Italiei va avea loc miercuri, 
de la ora 21.30, la Klagenfurt, și va fi 
transmisă în direct de Pro TV.
în altă ordine de idei. Naționala con
dusă de Răzvan Lucescu a ajuns la cea 
mai slabă clasare din istorie, tricolorii 
ocupând luna aceasta locul 52 în lume 
(!), în topul IFFHS.

Oltchim Râmnicu Vâlcea a învins 
duminică seara echipa daneză Ran- 
ders, scor 28-22 (12- 9), asigurându- 
și, din nou, calificarea în Grupele 
Principale ale Ligii Campionilor. 
Jucătoarele pregătite de Peter Ko
vacs s-au revanșat în fața celor de la 
Randers, care le învinseseră în 
primul meci.

Galacticele au trecut de nordicele de la 
Randers și s-au calificat astfel pentru al 
patrulea an consecutiv în Grupele Prin
cipale ale Ligii, după cel mai bun meci 
al lor din ediția actuală a competiției. 
Cu toate acestea, vâlcencele sunt de
parte de echipa care speria Europa se
zonul trecut. Nordicele nu s-au aflat 
decât o singură dată la egalitate cu cam
pioana României, la 1 -1. Apoi, Oltchim 
s-a desprins pînă la 5-1, punînd lu
crurile la punct. Chiar dacă oaspetele s- 
au mai apropiat, n-au izbutit în nici o 
clipă să fie cu adevărat amenințătoare. 
Vâlcea a reacționat prompt la fiecare 
provocare. Prin portarul Paula Ungure- 
anu, excelentă în prima parte. Prin ex
ecuțiile neiertătoare ale Ionelei Stanca. 
Prin ambiția lui Alice Ardean Elisei. 
Prin sîngele rece al Ramonei Farcău.

Adinei Fiera la joc și la o formă foarte Ardean Elisei au pus și ele umărul
bună. După ce s-a mers Ia cabine cu 12- 
9, la final a fost 28-22, scor care arată 
adevărata diferență dintre Oltchim și 
Randers.
Principala marcatoare din tabăra 
româncelor a fost Ionela Stanca, interul 
oltencelor perforând poarta danezelor

victoria care duce Oltchimul pentru 
patrulea an la rând în elita celei mai ii 
portante competiții de handbal din £ 
ropa. Oltchim va mai disputa un sing 
joc, pentru palmares, în acest final 
săptămână în compania liderului l 
Larvik.
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Marți, 16 noiembrie 2010le Popicarii de la Inter Petrila au pierdut poziția de lider al clasamentului național după ce au fost învinși, 

în deplasarea de la Iași cu 5-3 de către clubul moldovean. în aceste condiții, popicarii hunedoreni au fost 
întrecuți în clasament de CER Cluj, echipă pe care o vor întâlni, sâmbăta, la Petrila, în ceea ee va fi 
..derby-ul” campionatului.

Valea Jiului e la putere în Liga a patra
Cu doar trei etape până la finalul tu
rului de campionat, două din cele 
cinci reprezentante ale Văii Jiului țin 
frâiele ligii a patra din județ. Minerul 
Uricani și Club Jiul Petroșani conduc 
cot la cot clasamentul seriei după ce 
au reușit alte două victorii în runda 
cu numărul doisprezece. Jiuliștii sunt 
pe cale de a stabili un veritabil 
record, echipa condusă de trio-ul 
Sedecaru, Militaru și Huza fiind în 
continuare neînvinsă, în vreme ce 
„vecinii” din Uricani au împreună cu 
Aurul Certej cel mai prolific atac din 
campionat, cu 39 de goluri marcate.

Etapa cu numărul 12 s-a dovedit a fi ex
celentă pentru Minerul Uricani și Jiul 
Petroșani. Cele două formații din sudul 
județului au profitat de înfrângerea 0-2 
a celor de la FC Hunedoara II. la Certej, 
și s-au distanțat în clasament la șase, re
spectiv cinci puncte de formația antre
nată de Nelu Mitrică. „Minerii” din 
Uricani au stabilit scorul etapei, după 
ce au spulberat modesta Victoria Călan 
cu 7-1 (Filipescu 2, Mihai lonescu, 
Elian, Nistor, Mihăilescu și Voinea), în 
vreme ce puștii Jiului au obținut cu 
greu trei puncte din deplasarea de la 
Crișcior, fiind salvați de inspirația noii 
„perle” a Văii Jiului, Andrei Moldovan, 
vârful alb-negrilor ajungând la cota 16 
după reușita de sâmbătă.
în aceste condiții, întâlnirea directă din
tre cele două formații, programată pen
tru ultima etapă a turului va stabili mai

Claudiu Sav

kezuiiaiele etapei a Xll-a:
Zarandul Crișcior - Club Jiul Petroșani 0-1

Minerul Aninoasa - Dacicus Orăștie 3-3

Inter Petrila - Aurul Brad 0-1
Minerul Uricani - Victoria Călan 7-1
CS Vulcan -Universitatea Petroșani 4-1

Gloria Geoagiu - Retezatul Hațeg 1-4

Metalul Crișcior - CNS Cetate Deva 3-3

Aurul Certej FC Hunedoara 11 2-0

mult ca sigur, cine va ierna pe primul 
loc în Liga a patra.

Clasament:
1. Minerul Uricani 12 10 1 1 39-8 3 Ip
2. Club Jiul Petroșani 12 9 3 0 36-3 30p
3. FC Hunedoara II 12 7 4 1 33-9 25p
4. Aurul Brad 12 7 4 1 29-12 25p
5. Universitatea Petroșani 12 7 3 2 22-12 24p
6. Aurul Certej 12 7 1 4 39-24 22p
7. Minerul Aninoasa 12 6 3 3 18-8 21p
8. Dacicus Orâștie 12 5 2 5 31-29 17p
9. CS Vulcan 12 5 2 5 16-18 17p
lO.Zarandul Crișcior 12 3 3 6 15-29 12p
11 .Inter Petrila 12 4 0 8 16-35 12p
12.GloriaGeoagiu 12 2 1 9 8-37 7P
13. Victoria Călan 12 2 1 9 14-49 7P
14.Metalul Crișcior 12 1 2 9 13-30 5p
15.CNS Cetate Deva 12 0 2 10 14-40 2p
16.Retezatul Hațeg 12 5 0 7 34-31 ■3p

■Retezatul Ha»*- este penalizată de către FRF cu 18 puncte

Cu toții în deplasare, în 
număr cât mai mare!
Acesta este sloganul după care se 
ghidează suporterii Hunedoarei, înainte 
de meciul capital, cu Luceafărul Oradea 
de la finele acestei săptămâni. De
plasarea la Borș, acolo unde își dispută 
meciurile de acasă bihorenii va decide 
în mare parte dacă Hunedoara va ieși 
sau nu campioană de toamnă. Tocmai 
de aceea, conducerea clubului de pe 
Cema pune la dispoziția suporterilor 
care doresc să își susțină echipa în 
meciul din etapa a XIIl-a, autocare, de
plasarea fiind gratuită.
înscrierile se fac pe baza unui act de 
identitate, la sediul clubului de la sta
dionul Michael Klein, la secretariat 
(sala conferinței de presă) zilnic între 
orele 8:00-16:00. Plecarea va avea loc 
în data de 19.11.2010, orele 9:00 de la 
stadion.

Știința Petroșani, a ciiicea pe țară la rugby în șapte Handbalistele de la CSȘ Hune

Ultima reprezentație oficială a „stu
denților” petroșeneni din acest sezon 
a adus rezultate peste așteptări. 
Echipa condusă de Alexandru Lupu 
și Emil Drumea s-a clasat pe locul 
cinci în clasamentul general după ul
tima etapă a sezonului, desfășurată 
la București la finele săptămânii tre
cute.

Dacă finele acestui sezon din Divizia 
Națională de Seniori au prins Știința pe 
loc retrogradabil, studenții urmând să 
evolueze de la anul în a doua divizie, 
ultima etapă a Campionatului Național 

de rugby în șapte a regăsit rugbyiștii din 
Petroșani pe locul cinci în țară, cu două 
locuri mai sus decât obiectivul fixat 
pentru acest sezon de către conducere. 
„Nu poți fi decât mulțumit atunci când 
îți depășești obiectivul propus. Eu spun 
că am făcut față cu brio în fața unor 
echipe tari cum sunt Farul Constanța 
sau „U” Cluj, lucru care ne dă posibili
tatea de a vedea altfel anul ce vine. Cu 
câteva întăriri în iarnă, cred că vom 
face o figură frumoasă și în eșalonul se
cund”, a declarat la finele etapei finale 
de la București, antrenorul echipei, 
Alexandru Lupu. Acesta a mai adăugat 
că echipa nu va lua vacanță decât pe 22 

decembrie, urmând să se reunească, 
anul viitor, pe 17 ianuarie.
în ultima etapă, elevii lui Lupu au în
registrat următoarele rezultate: 7-5 cu 
CSM București, 40-0 cu Bucovina 
Suceava, 40-0 cu Rulmentul Brașov, 
28-7 cu „U” Cluj, 11-0 cu UM Tim
ișoara, 5-26 cu Baia Mare și 26-5 cu 
Suceava, în jocul pentru locurile 5-6. 
Steaua București este noua campioană 
a României la rugby în șapte, fiind ur
mată în clasament de Baia Mare și 
CSM București.

Claudiu Sav

doara, lidere în CN - junioare 1
Junioarele de la CSȘ Hunedoara au 
terminat turul pe primul loc în seria 
E a Campionatului Național de Ju
nioare 1. Echipa antrenată de profe
sorii Paraschiva Bălici și loan Fcier 
este lider la finalul turului după vic
toria obținută în deplasarea de la 
Târgu Jiu. Tinerele sportive au în
vins LPS Târgu Jiu cu 28-23 (13-12) 
și au obținut astfel a patra victorie 
din acest sezon.

Handbalistele Clubului Sportiv din 
Hunedoara nu au decât o singură în
frângere în cele cinci jocuri de până 
acum și conduc seria din care mai fac 
parte: Național Râmnicu-Vâlcea, CSS 
Mediaș, LPS Sebeș, LPS Banatul Tim
ișoara și LPS Târgu Jiu. Hunedorencele 
nu se află la prima „ispravă” de acest 
gen, ele terminând și anul trecut pe 
primul loc seria și calificându-se la 
turneul semifinal pe țară, pentru ca mai 
apoi să participe și la turneul final de 
handbal.
Anul acesta, în competiție s-au înscris 

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

Contracte de mutică eu vîzâ de lucru pentru 6 luni începând cu 01.decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
L70m, aspcci Irzic-plăiml, vorbilorre de limba engleză.

Se oferă: salar ktnar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele. 
Iransport tur relîir India gratuit, acces la piscina și sala Illness a complexului.

Posibilitate extra jobun in cele 6 luni, participare la castingnri modeling 
& phoUi-shooiiiigs.

Detalii suplimentare pc officer cxclusivcvcnt ro sau 0727177994.

40 de echipe din întreaga țară, câte 
șapte în seriile A și F, câte șase în seriile 
C,D și E (din care face parte și CSȘ 
Hunedoara) și câte opt în seria B.
La finele campionatului, echipele 
clasate pe primele trei locuri se califică 
la Turneul semifinal, iar apoi doar 
primele două din fiecare grupă merg la 
ultima fază a competiției.

Claudiu Sav
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I n film SF despre mutanți inspirat din benzile desenate. Apare ideea că 
înfr-un viitor nu prea îndepărtat, apariția mutanților va duce la o evoluție 
socială rapidă și la un război eu omenirea, icțiunea începe în 1944, în Po
lonia, într-un lagăr nazist, unde despărțit de părinți, tânărul Magneto își fo
losește puterea telekinetică pentru distrugerea închisorii care-i despărțea. 
(Pm TV; 20:30; X-Men)
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ORIZONTAL:
1) Un bărbat bine.
2) Metalul verighetei (simb.) - Pictură cu o femeie goală - Sunt 
minori, în fond!
6) Cadru noului! - Coadă la ciuperci!
7) Punct cardinal pe axa orizontală - Bărbat.
8) Greu de găsit (pl.) - A ridica mingea.

9) Os la bazin - Urmează după îmbrățișare.
10) Preludiu la sărut.

VERTICAL:
1) Magazine cu cadouri pentru ea.
2) Rușine la început! - Cântec bisericesc.
3) Grup social primitiv.
4) Din nou.
5) Ecran gol! - Casă pustie!
6) Farmec feminin.
7) Tund prin părți! - Pielea sânilor!
8) Fricos.
9) Asistentă medicală.
10) Plantă cu flori albastre - Toc de pistol.
11) Fidelitate față de partener.

( TV/Î1
07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 95.)
10:00 Ca la carte
11:00 Călător prin lume
11:15 Spune-mi ce te doare
11:45 Papucul doamnei
12:15 Zile și nopți
12:45 Legendele palatului
13:55 Speranțe împlinite
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios
14:50 Vinul pe românește
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural)
16:55 Speranțe împlinite
17:00 Atunci și Acum
17:30 Curier TV
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului
19:30 Călător prin lume
19:40 Sport la TVR 1

-X 20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei

-i- 21:00 Eu. cetățeanul
22:00 Vinul pe românește la TVR 1
22:10 Vera Cruz (SUA western, 1954)

sC 94' la TVR 1 cu Gary Cooper,
Burt Lancaster, Charles Bron

ac son, Denise Darcel
—

23:50 Amintiri din istorie la TVR 1

<)7<» Asul din mânecă
O7 55 învingătorii
08 10 Tonomatul DP 2 
ll>.<t0 Joc deschis 
11:00 Confesiuni

2 ihi Telejurnal
12. 30 Ora de business
14 50 împreună în Europa!
15 50 între cer și pământ 
16:00 Asul din mânecă 
11:00 Telejurnal la TVR 2
'.7 Ml Confesitmi (magazin de diver 

tisment, 2010) 60' la TVR 2
18:50 e Forum (reportaj) la TVR 2 
19.00 Ora de business (emisiune in 

formativă, 2010) 90' la TVR 2
20:00 Dincolo de haită (documentar) 

45' la TVR 2
20:30 Operațiuni speciale (2009) la 

TVR 2
21:00 Lege și ordine (SUA serial po 

lițist, 1990- 17.) 45'la TVR 2 
cu Jeny Orbach, Benjamin 
Bratt, Sam Waterston, Carey 
Lowell

22:00 Ora de știri (emisiune infor
mativă) la TVR 2

23:00 Black Donnellys (australian 
serial polițist, 2007 - 7.) la 
TVR 2 cu Michael Stahl- 
David, Jonathan Tucker, Tom 
Guiry, Olivia Wilde

06:00 Observator la Antena 1 06:00
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00
10:00 în gura presei la Antena 1 09:55
11:15 Norul ucigaș (SUA S.F., 2005, 10:00

rel.) 12:00
13:00 Observator la Antena 1 13:00
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:30

comedie, 1987) 14:00
14:30 Comanda la mine (reality 16:00

show, 2010, rel.) la Antena 1 17:00
16:00 Observator la Antena 1 17:45
17:00 Acces Direct la Antena 1 19:00
19:00 Observator la Antena 1 20:30
20:30 Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010) la Antena 1
22:00 Narcisa sălbatică (român se

rial de dramă, 2010) 60'la An- 22:15 
tena 1 cu Alina Pușcaș, Anto
nia Ionescu, Ana Maria Do- 
nosa. Alexandru Costea

23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune 23:30

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

de divertisment)

Happy Hour 07:00
Știrile Pro TV 08:15
Omul care aduce cartea 09:45
Om sărac, om bogat 11:15
Tânăr și neliniștit 12:30
Știrile Pro TV 14:00
Zâmbete într-o pastilă 15:15
Cangurul Jack
Tânăr și neliniștit 16:15
Știrile Pro TV la PRO TV 16:25
Happy Hour
Știrile Pro TV
X-Men (SUA film de acțiune, 18:30 
2000) cu Hugh Jackman, Pa
trick Stewart, Halle Berry, Ian 19 ' <i 
McKellen
Moștenirea (român serial de
comedic, 2010 - 21.) cu Ra- 21:30 
mona Hanganu, Costin Sfo- 
raru, Gheorghe Visu, Carmen 22:30.

Tănase
Știrile Pro TV la PRO TV 23:30

Umbrele trecutului
Fructul oprit
Rosalinda
Paradisul blestemat
O mare de pasiune 
Marina
Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
Rețeta de ACASĂ 1
Vremea de ACASĂ
Rosalinda
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
Fructul oprit
Iubire și onoare (român serial 

de dramă, 2010)
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008)
Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

07-00 camera de râs la Prima TV
07.30 Nimeni nu-i perfect
08 20 Sport cu Florentina
09:15 Archer (australian aventură, 

1985, rel.)
. I 30 Mondenii
12 00 Levintza prezintă
13:15 Camera de râs
14:00 Șampanie cu cianură
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții
18:00 Focus 18 90' la Prima TV
19:00 Focus Sport
19:30 Viceversa (reality show)
20:30 Școala de bune maniere (rea

lity show, 2010)
21:30 Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009) 30'
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007-42.) 45' la Prima TV
23:00 Mondenii (emisiune de divetis- 

ment, 2006) 105' la Prima TV
23:30 Cizme deocheate

19:00
20:00
21:00
22:00

Descoperă România (2004, rel.) la Pro Cinema
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 20.) 
Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 20.) 
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 13.)

Studio 60 (SUA serial, 2006 - 4.)
Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 4.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 22.) 
Bun venit în Collinwood (SUA comedie, 2002)

14:25 
16:30 
18:20 
20:00 
21:30 
23:25

Șapte suflete (SUA dramă, 2008)
Regăsirea (SUA dramă, 1999)
La poștă 1 (englez comedie, 2010)
America (SUA dramă, 2009)
Dragoste mare (SUA serial de dramă, 2006 - 5.)
Așteptându-1 pe Guffman (SUA comedie, 1996) cu Catherine O'Hara, 

Eugene Levy, Parker Posey, Bob Balaban
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
îva
lefon: 0755.999.916
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Telefon: 0755.999.926
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sator piese din piele 
Înlocuitori______4
lgher (exclusiv 
itaurator)_______2
:ătuș mecanic de în- 
ținere și reparații 
iversale_________1_
isinist la mașini 
ntru terasamente 
ronist) 6
incitor necalificat la 
mblarea, montarea 

:selor 46
iretară_________ 1
dor manual cu 
căra de gaze 1
Iar rosar - tencuitor 

2

anedoara
lefon: 0755.999.917

lgher (exclusiv 
itaurator) 18
stalator rețele de

distribuție/transport
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

confectioner articole 
din piele și înlocuitori 
_________________ 3 
confectioner - asam
blor______________ 4
consilier administrația 
publică___________ 1_
controlor calitate 2
cusător articole 
marochinărie_______1_
înrijitor câini în adă
posturi____________ 1_
îngrijitor clădiri 3

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

lucrător operativ pen
tru autocompactoare 
_________________Li 
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______ l_
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_____________ 1^
cusător confecții in
dustriale din blană 1 
lucrător bucătărie 
(spălător vase mari) 1 
montator subansamble 
__________________1_ 
muncitori plntații și 
amenajare zonă verde 
________________ 10 
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 1 
muncitor necalificat la

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

Calau
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

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 1
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g îorțfe mică publicitate persoane juridice:

Vând casfi cu grădină 
în Brad. str. Mesteacăn. 
sLarc foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Ap..... Localitatea.
C.I. seria...............
Eliberat de

Semnătura

Județul
nr.......................................................................
......DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

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 de 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.

Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.
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(> rusimica <i sunat Iu Poliție pentru a anuiila că pisica ei are a bombă asupra sa. Potrivit 
autorităților, femeia se afla iu stare de ebrietate. ( u toate că situația era absurdă, poliți
știi nu au plecat de la fața locului până nu s-au asigurat că nu era ascuns explozibil prin 
casă sau prim împrejurimi. „Pisica este tea fără și nevătămată”, au precizat polițiști la fi
nalul intervenției.

Biza I
Marți, 16 noiembrie 201

Dragostea e oarbă
O femeie s-a „căsătorit” cu Turnul Eiffel

Trotinete2 instrumente muzicale și 
apă cu miros de alcool

Erika La Tour Eiffel, în vârstă de 
37 de ani, este o fostă membră a 
forțelor armate, care trăiește în San 
Francisco. Ea are obiceiul să se în
drăgostească de obiecte, iar Turnul 
Eiffel este ultima sa dragoste.

Prima oară a făcut o pasiune pentru 
Lance, un arc care a ajutat-o să devină 
o arcașă de clasă mondială.
Zidul Berlinului este numele unei alte 
iubiri a Erikăi și, deși acesta a căzut 
încă din 1990, femeia susține că are o 
relație cu o bucată din acest zid, pe care 
o păstrează cu sfințenie în dormitor. 
Totuși, acestea par a fi pasiuni trecă
toare, din moment ce Turnului Eiffel i- 
a jurat să-l iubească, cinstească și 
asculte în cadrul unei ceremonii intime 
la care au asistat și câțiva prieteni. Mai 
mult, Erika și-a și schimbat numele 
pentru a sublinia legătura dintre ea și 
iubirea vieții sale.

40 de femei s-au declarat Objectum- 
Sexual

în toată lumea există aproximativ 40 
de femei care s-au declarat Objectum- 
Sexual, iar majoritatea suferă de sindro
mul Asperger.Termenul de 
Objectum-Sexual a fost folosit pentru

prima oară de Eija-Riitta Berliner- 
Mauer, o femeie de 54 de ani care a fost 
căsătorită cu Zidul Berlinului timp de 
29 de ani.

Aniversează un an de căsnicie

Acum, Erika La Tour Eiffel se 
pregătește să aniverseze primul an de la 
căsătorie, dar înainte de a ajunge la 
Paris, ea va face o scurtă oprire la 
Berlin, pentru a vedea ruinele Zidului 
Berlinului. Ea este foarte revoltată din 
cauză că germanii văd aceste ruine ca 
pe un simbol al represiunii: "Nu pot să 
înțeleg cum unii oameni pot aduce ceva 
pe lume ca pe un copil - un obiect - și 
apoi să nu-1 iubească".

Erika a povestit că problemele sale 

și pasiunea pentru obiecte i se trag de 
la faptul că în copilărie a fost molestată 
de fratele său vitreg și apoi abandonată 
de părinți în mai multe orfelinate.

Explicația psihoterapeurtului

Ea este unul dintre personajele care 
apar într-un documentar realizat de pos
tul de televiziune Five. Un psihoter- 
apeut intervievat pentru realizarea 
acestui documentar, Jenny Brooker, a 
explicat că această afecțiune vine din 
dorința și nevoia femeilor de a controla 
o relație. „Obiectele pe care le iubesc 
nu le vor dezamăgi. Este o idee foarte 
tentantă pentru o persoană care adesea 
se simte foarte singură”, a precizat 
Brooker.

Firmele din Rusia fac totul pentru 
fericirea angajaților. Le pun la dispoz
iție trotinete pentru a se deplasa între 
departamente sau instrumente muzicale 
pentru a se relaxa în pauze. Astfel, pro
ductivitatea angajaților crește de la o zi 
la alta. Plimbări cu trotineta, meciuri de 
ping pong sau reprize de bătut la tobe. 
Toate sunt activități care se petrec în 
multe din firmele din Rusia în timpul 
programului. Inițiativa aparține con
ducerii care a decis să renunțe la plic

Pomeiul Caii, ghid pentru o 
musulmană nevăzătoare

O tânără musulmană, fără vedere, și- 
a făcut un prieten special, care o ajută 
să se deplaseze fără a întâmpina prob
leme. Este vorba despre un ponei antre
nat pentru a ajuta persoanele cu 
dizabilități de vedere.

Mona Ramouni, studentă la psiholo
gie, a fost nevoită să strângă bani timp 
de trei ani pentru a beneficia de servici
ile poneiului-ghid. Asta pentru că 
părinții ei nu au lăsat-o să aducă un 
cățel în casă, întrucât acest animal este 
considerat „murdar” în religia islamică. 
Tot răul spre bine insă. Tânăra are acum 
alături de ea un animal cu adevărat spe
cial care o ajută să traverseze strada, o 
ghidează prin mulțime și o ajută să 
ajungă la facultate.„Este un animal in

tisitoarele birouri și programul rig 
pentru binele angajaților. Ei spun că 
menii creativi trebuie să lucreze înt 
atmosferă pe măsură. Scaunele 
masaj și animalele de companie 
lipsesc nici din atmosferă, iar dozate 
de apă emană miros de alcool. Dar 
este! Cu excepția băuturilor alcooli 
aproape orice este permis aici. At 
timp cât încurajează creativitatea și p 
ductivitatea angajaților și aduce pn 
companiei!

credibil. înainte de a o avea pe Caii, 
nunțasem la ideea de a avea o viață 
de cât normală. Caii mi-a dat încrede 
de care aveam nevoie pentru a-mi( 
viața”, a declarat tânăra de 28 de 
potrivit metro.co.uk.
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S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ma

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

I
F'^ntm țji .ilto mtoimațit ne putuți tont.’i-et.’i

1.1 urmâtoarttla nurWKS de hriefon
0’62657% 3 V»vn Ana M-:uia ,

0720530953 vraci Adina

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/to

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/to

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/to

Piatra concasata (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/to

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚ
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20<
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