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Hunedorenii riscă să©,..,. 3 
rămână fără apă din cauza 
unor săpături neautorizate

Locuitorii municipiului Hunedoara riscă să rămână fără 
apă din cauza inconștienței unui proprietar care intențio
nează să-și amenajeze un teren, amplasat pe dealul Silva- 
șului.

Șase medalii pentru karateka 
deveni la Cupa României

C Pag- 9
Sportivii cluburilor „Kihon” și „Heian” din Deva s- 

au întors cu șase medalii de la Cupa României desfășu
rată la Brașov, la finele săptămânii trecute.
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Din cuprins
Candidatura lui 
Rudeanu a fost 

contestată de 
BEJ

S-a suspendat plata venitulir 
minim garantat 
lentru 350 de
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Evenimentul Zilei
Angajații Universal Edil, 
fără contribuții plătite de 
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Rețele de traficanti de țigări
9 9 9 O

de sub „nasul” poliției ■mu.

Polițiștii hunedoreni mimează lupta îm
potriva traficanților de țigări. Acțiunile lor 
sunt pe cât de mediatizate și spectaculoase pe 
atât de ineficiente. în timp ce marii traficanți 

de țigări își văd de treabă nestingheriți, de 
multe ori chiar ajutați de oamenii legii, 
bișnițarii mărunți sunt periodic deranjați de 
acțiuni ale poliției care-și justifică astfel lupta 

împotriva evaziunii fiscale prin trafic de 
țigări.
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Municipalitatea din Lupeni a plătit peste 41 
ie miliarde de lei vechi pe 1.500 de stâlpi cu 
:orpuri de iluminat, ceea ce ar fi transformat 
îoaptea în zi pe o șosea lungă de aproximativ 62 
ie kilometri.

de blamat

^Comunitate rrw©

Banul public luminează bu
zunarele edililor din Lupeni

Antrenorul clubului 
de karate „Heian” 
Deva, Marius Biji

Pentru că sportivii pe care 
îi pregătește se întorc cu 
medalii de la competițiile 
importante din țară. Re
cent, tinerii karateka de
veni au obținut șase 
medalii, dintre care două 
de aur, la Cupa României, 
organizată la Brașov de 
către Federația Română de 
Karate WKC.

Primarul comunei Vata de
Jos, Milu Folescu

Pentru că, în calitate de președinte al 
comisiei locale de retrocedare a pădurilor, nu 
a luat măsurile ce se impuneau, în vederea 
aplicării corecte a legii, ceea ce a dus la un 
conflict între Romsilva și persoanele care au 
primit terenuri pe amplasamente greșite.
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f greco-catolic
Sf. Grigorie Taumaturgul, 
Ep. Neocezareei;
f romano-catolic
Sf. Elisabeta a Ungariei

Rețete-eilei

Ciorbă de
dovlecei

Ingrediente:
* 3 dovlecei
* 1 morcov
* 1 ardei gras verde
* 1 ardei gras roșu
* 1/2 țelinâ ■
* câteva tulpini de țelină
* 1 ceapă roșie mică
* 500 ml borș
* 100 grame smântână
* 2 gălbenușuri
* 3 linguri ulei
* sare, piper, boia
* pătrunjel

Mod de preparare:
Curățăm și tăiem în bucăți 

mici legumele. In trei linguri de 
ulei călim ceapa împreună cu 
ardeii, morcovul și țelina. 
Turnăm peste legume 1,5-2 L 
apă. Când legumele sunt 
aproape fierte adaugăm dovle
ceii și borșul (dat în clocot). 
Condimentăm cu sare, piper și 
boia. Contiuăm fierberea încă 
15 minute și luâm vasul de pe 
foc. într-un castron amestecăm 
smântână și gălbenușurile 
adăugăm și 4-5 linguri din 
ciorbă , omogenizăm bine și 
turnăm amestecul în ciorbă. 
Presărăm cu pătrunjel verde.

Telefoane utile

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

► DN 66 Hațeg - Baril Mare ► DN7 Ilia - Gurasada
a ► DN 68 Hațeg - Totești ► DN7 Gurasada - Burjue

► DN 68 Totești - Zeicani ► DN7 Burjuc-Zam
fi ► DN 66 Hațeg-Călan ► Deva. Calea Zarand

► DN7 Vețel - Leșnic ► DN 76 Șoinuiș - Bejan
► DN7 Leșnic - Săcămaș ► Petroșani pe DN 66+Sfântul Zilei
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Zi Petroșani 5/15, 7/7 '
E

Brad 8/18, 8/ 10 |

Sfântul Grigorie, făcătorul de minuni, 
episcopul Neocezareii

Acesta a trăit în zilele împăratului 
Aurelian și era din părinți elini și de tânăr 
a ales partea cea bună, cunoscând ade
vărata credință în Uristos. Crescând el în 
vârstă, creștea și dreapta credință într- 
însul. Iar din pricina mărimii și mulțimii 
minunilor ce făcea, a dobândit numele 
-său, căci a fost chemat făcător de minuni. 
Aflându-se încă la școală în Alexandria, 
după obicei învățând filozofia, a venit la 
el o femeie desfrânată cu gândul ca apoi 
să-l clevetească, îndemnată fiind de alți 
ucenici ce erau cu dânsul. Insă cuprinsă 
fiind de demonul care o zbuciuma, sfân
tul a tămăduit-o cu rugăciunea sa. A 
văzut sfântul și pe Preasfânta Născă
toarea de Dumnezeu, împreună cu loan 
cuvântătorul de Dumnezeu, aievea în- 
vățându-1 taina Sfintei Treimi. Și după ce 
a fost hirotonit episcop al Neocezareii de 
Fedim, episcopul Amasiei. și după ce a 
mers la biserica ce i s-a dat, se spune că 
a făcut multe minuni, care nu s-au auzit, 
și mai mari decât se pot crede. Că a por
nit cu rugăciunea o piatră mare cât un 
munte și a mutat-o în altă parte. Și fiind 
sfântul călător s-a abătut de a intrat într- 
o capiște idolească, unde a gonit demonii 
de acolo și după ce s-a dus sfântul, n-au 
mai cutezat să intre demonii acolo. 
Aceasta aflând cel ce purta grija capiștci,

s-a mâniat pe sfântul. Iar sfântul a scris 
pe o hârtie: „Eu, Grigorie, poruncesc ție, 
satano, intră”, și punând-o în capiște, au 
intrat iarăși demonii în ea. Iar mai-marele 
capiștei s-a îngrozit de această minune și 
a devenit ucenic lui Hristos, apropiindu- 
se de marele Grigorie. Și un lac mare, ce 
făcea valuri ca marea, l-a secat și l-a făcut 
uscat, secând împreună și vrajba pe care 
doi frați o aveau între dânșii, zicând 
fiecare că a fost lacul lui. Oprit-a și calea 
unui râu, rugat fiind de locuitorii de 
acolo, înfigându-și toiagul în udătura 
pământului cea repede, făcând atunci mi
nuni peste minuni. Căci se vedea unde se 
întorcea apa înapoi, ca și cum s-ar fi 
temut a se atinge de toiag, care toiag, 
uscat fiind și lipsit fiind de firească 
umezeală, s-a făcut copac verde și fru
mos, și nici îndelungarea vremii n-a stri
cat minunea, ci și acum, precum se 
spune, apa ocolește pe departe, iar co
pacul stând de atâția ani propovăduiește 
puterea lui Hristos arătată prin marele 
Grigorie. Afară de aceasta, pe un evreu, 
ce se prefăcea că este mort zăcând răstur
nat, l-a făcut cu adevărat mort, precum el 
se prefăcea. Altădată iarăși făcând rugă
ciune în munte, s-a arătat ca fiind copac 
celor ce căutau să-i facă rău. Deci, venind 
vremea trecerii către Domnul, a mulțumit

Iui Dumnezeu că, primind cetatea sa cu 
mulți oameni și fiind plină de necredin
cioși și păgânătate, a lăsat-o cu toți 
așezați în credință.

HOROSCOP
Se poate să te confrunți cu unele 

probleme cu anturajul în care te afli. 
Te simți agasat și te enervează orice
amănunt. Relațiile afective cu prietenii suferă
consecințe neplăcute.

Ești, în mod firesc, o persoană 
conștiincioasă. Acest lucru este apre
ciat de către prieteni. în viața senti
mentală simți nevoia de liniște și de 
tandrețe.

în viața sentimentală apare o întâl
nire importantă sau, dimpotrivă, o des
părțire. Nativii se confruntă cu 
probleme hepatice sau digestive.

Relațiile cu străinătatea îți aduc 
multe descoperiri și surprize plăcute. 
Racii care sunt preocupați de scriitură 
sau cultură își găsesc bucuria în aceste 
activități.

Ești plin de fantezie și de farmec, 
iar partenerul de viață nu are nicio 
șansă să se plictisească alături de tine. 
Leii singuri au parte de multe ocazii 
de a trăi aventuri romantice.

Planeta Marte aduce dispute pe 
plan familial. încearcă să calmezi spi
ritele, dând dovadă de toleranță. în 
cuplu, situația conjugală începe să se
stabilizeze, grație deciziilor corecte pe care le
iei.

16 noiembrie ■
de-a lungul timpului

1869: Este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de con
strucție. cale navigabilă ce traversează istmul Suez, unind 
Marea Mediterană cu Marea Roșie

1872: Este înființată Academia Navală Mircea cel 
Bătrân, din Constanța

1918: Apare la București, săptămânal sau bisăptămânal 
Socialismul, organul Partidului Socialist și al Uniunii sindi
cale

1950: Organizația Națiunilor Unite decide acordarea in
dependenței Libiei

1970: Elton John participă la un concert la A&R Studios 
în New York, care mai târziu va deveni albumul 11-17-70

1970: Douglas Engelbart primește patentul pentru primul 
maus de calculator

1989: Au loc manifestațiile anticomuniste ale studenților 
din Praga, care au marcat începutul Revoluției de catifea

1992: La Bruxelles este parafat un acord prin care Româ
nia obține statutul de asociat al Comunității Economice Eu
ropene

2003: Arnold Schwarzenegger devine Guvernatorul Cal
iforniei

S-au născut:

1902: Eugene Wigner, fizician maghiar
1905: Regina Astrid a Belgiei
1906: Soichiro Honda, întreprinzător și inginer japonez
1925: Rock Hudson, actor american
1942: Martin Scorsese, regizor american de film
1944: Danny DeVito, regizor și actor american
1987: Kat DeLuna, cântăreață din S.U.A., cu origini do

minicane

Comemorări:

1818: Charlotte de Mecklenburg-Strclitz, soția 
regelui George al III-lea al Regatului Unit (n. 1744)

1917: Auguste Rodin, sculptor și grafician francez 
(n. 1840)

1944: Magda lsanoș, poetă română (n. 1916)
1947: Emil Racoviță, biolog, membru al Acade

miei Române, fondatorul biospeologici, explorator al 
Antarticii (n. 1868)

1957: George Murnu, scriitor Și istoric român, 
membru al Academiei Române (n. 1868)

1959: Heitor Villa-Lobos, compozitor brazilian (n. 
1887)

1990: Robert Hofstadter, fizician american

Astăzi ai putea face o scurtă călă
torie. Indiferent că este sau nu în.scop 
recreativ, ai parte de multe satisfacții. 
Dacă îți poți lua și partenerul, cu atât 
mai bine.

Dinamismul și starea de spirit 
bună te ajută să îți atingi obiectivele. 
Unii Scorpioni se îndrăgostesc puter
nic de o nouă persoană din viața lor,

Bancurile zilei
© © ©

Ștrul stă în colț la Ma- 
gheru. Trece Ițic și-l întreabă:

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

nii...
- Ești nebun? în '44 tot aici 

stăteai și ziceai că aștepți să 
vină rușii...

- Ei și ce, n-au venit?

© © ©

Ițic se duce cu gagica lui la 
iarbă verde, pe marginea lacu
lui. Iși pune fata costumul de 
baie, înoată și iese pe celălalt 
mal. Acolo, o prind niște golani 
și-o fac poștă.

- Ia uite, dom'le, zice Ițic, 
uitîndu-se de departe. Din lac în 
puță.

’ © © ©

Un evreu merge la măcelă
rie:

- Dați-mi un kg din peștele 
acela.

- Dar acela nu e pește, e 
came de porc.

- Eu nu te-am întrebat cum 
se numește peștele acela!

© © ©

Ițic și Ștrul se prezintă în 
fașa rabinului. Ițic îi spune:

- Rabbi, am o dispută cu 
Ștrul. Lămurește-ne. Spune-mi, 
negru e culoare?

Se uită rabinul în Talmud și 
îi spune:

- E culoare. în Talmud scrie 
că trebuie să te îmbraci în negru 
cînd moare cineva.

- Dar albul e culoare?
- Da, în Talmud zice că mi

reasa se îmbracă în alb.
Ițic. adresîndu-se lui Ștrul:
- Ai văzut că televizorul pe 

care ți l-am vîndut era color?

© © ©

pentru alții însă, este vorba doar despre o aven
tură.

Dacă ești singur, ai șanse să te bu
curi de o aventură pasionantă astăzi. 
Este vorba mai mult de o atracție fi
zică decât de sentimente, însă este su
ficient ca să-ți atragă atenția. Apar probleme de 
comunicare cu familia.

Mercur provoacă emoții puternice, 
greu de controlat. Ești generos și exu
berant. Este o zi în care investițiile ma
jore sunt nerecomandate. Se poate să 
fie nevoie să faci economii.

Viața socială este animată și pro
mițătoare. încearcă să întreții aceste 
relații noi, îți vor fi folositoare. Pentru
a pigmenta un pic relația de cuplu, joacă rolul
cuceritorului, vei scoate din rutina zilnică sim
țurile persoanei iubite și o vei incita.

Peștii trăiesc momente pasionale 
alături de persoana iubită. Este indicat 
să fii cu măsură în privința generozi
tății față de prieteni, deoarece prea mult efort
se poate să nu mai fie atât de apreciat pe cât ți-
ai dori.

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

Editor coordonator: Irina NÂSTASE

Director Marketing-Publicitate: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_huzzi@yahoo.com: tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Șef Departament Distribuție. Camelia TODEA
tel. 0728047011

Deva, str. Mărăști,
BI. D4, Sc. 1, Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com

Redactori: Andreea DEM1AN, Cătălin RIȘCUȚA, 
Claudiu SAJ( Petronela TĂMAȘ. Anamaria NEDELCOFF 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

http://glasulhunedoarei.blogspot.com

Tehnoredactare: Bogdan POPESCU 
Corectură: Dacian DAN 

Distribuție: Mihai DEZSI, Anca BEREȘ

Tipar executat Ia Tipografia PRODCOM Târgu Jiu

mailto:gabriela_huzzi@yahoo.com
mailto:glasulhunedoarei@yahoo.com
http://glasulhunedoarei.blogspot.com


Actualitate 3
_________ Miercuri, 17 noiembrie 2010

Mâine, va avea loc. Ia Casa de Cultură „Drâgan Muntean” din Deva, 
un concert extraordinar de colinde „Ștefan Hrușcă’'. Spectacolul, sus
ținut de binecunoscutul solist, va avea lac în Sala Mare a Casei de 
Cultură, la ora 19.00. Prețul unui bilet este de 50 de lei, iar copiii și 
pensionarii vor beneficia de o reducere de 50 la sută. (P.T)

Zeci de mii de hunedoreni riscă să rămână fără
apă din cauza unor săpături neautorîzate
Locuitorii municipiului Hunedoara, 
cât cei din localitățile care se ali
mentează cu apă potabilă prin con
ducta de aducțiune Banița - 
Hunedoara, riscă să rămână fără apă 
din cauza inconștienței unui propri
etar care intenționează să-și amena
jeze un teren amplasat pe dealul 
Silvașului.

Terenul în cauză este amplasat în zona 
de protecție a conductei de aducțiune a 
apei potabile Banița - Hunedoara.
Fără a avea nici un fel de autorizație, 
proprietarul terenului amplasat pe 
dealul Silvașului a încheiat un contract 
cu societatea Experț-Proiect din Călan, 
în vederea efectuării unor săpături pen
tru îmbunătățiri funciare. Efectele neg
ative pe care săpăturile, efectuate la 
două sute de metri de magistrala de apă, 
ară autorizație le vor avea asupra zonei 

de protecție a conductei de aducțiune 
vor fi resimțite pe termen lung, având 
în vedere faptul că această zonă a nece
sitat lucrări de consolidare.

Dezastrul de dinainte de 1990 se 
poate repeta

în aceeași zonă, înainte de anii 1990, 
zona de protecție a magistralei, prin 
care se furnizează apa potabilă în

Hunedoara și localitățiile învecinate, s- 
a surpat. La vremea aceea, zeci de mii 
de localnici din aceste zone au rămas 
mai multă vreme fără apă curentă. „îmi 
aduc aminte că atunci s-a surpat dealul 
Silvașului. Cred că de două ori s-a în
tâmplat acest lucru. S-a spart conducta 
și am rămas multă vreme fără apă. 

Atunci au venit cu utilaje și au făcut în- 
tărituri ca să nu se mai surpe dealul”, a 
declarat o bătrână din satul Silvașul de 
Jos. în cazul în care structura de rezis
tență a dealului Silvașului va ceda, 
dezastrul de dinainte de 90 se va repeta, 
iar hunedorenii ar putea rămâne din nou 
fără apă. Totodată, societatea ApaProd

va fi nevoită să suporte cheltuieli 
enorme, în vederea remedierii situației 
create de inconștiența unor persoane. 
Reprezentanții ApaProd Hunedoara au 
sesizat autoritatea publică locală din 
Hațeg, precum și Poliția Hațeg, pentru 
a lua măsuri în vederea remedierii situ
ației. Irina Năstase

„Efectele săpăturilor efectuate de 
societatea respectivă vor fi res
imțite în timp, datorită faptului că 
se depreciază unghiul de taluz nat
ural al rocilor care pot genera 
alunecări de teren, întrucât și solul 
este falie. înainte de 90, din cauze 
naturale, structura acestui deal a 
mai fost avariată, efectuându-se în 
acest sens lucrări de consolidare cu 
pfetriș și zgură, apoi teren fertil îm
pădurit cu salcâm. Tocmai în 
această zonă, unde s-au efectuat lu
crările de consolidare, societatea 
execută lucrări de excavare fără a 
avea nici o autorizație eliberată de 
ApaProd”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al ApaProd Hunedoara, 
Bogdan Leucuța.

-*

în județul Hunedoara începe numărătoarea la porci și găini
Instituțiile hunedorene cu atribuții în 
domeniu se pregătesc pentru desfășu
rarea, în lunile decembrie și ianuarie, a 
Recensământul General Agricol. 
Culegerea datelor din teren se va des- 
ășura în perioada 2 decembrie 2010- 

31 ianuarie 2011 și va fi finanțată din 
fonduri europene. Până acum au fost 
elaborate formularele și alte documente 
necesare, s-a făcut sectorizarea teritori
ală a localităților și recrutarea person
alului pentru recenzare. „S-a format o 
comisie județeană de recensământ al 
cărei președinte este prefectul județului 
și un Secretariat tehnic, precum și 
comisii locale. Au fost angajate cu con
venții civile un număr de aproximativ 
480 de persoane ca recenzori și coordo
natori. Astăzi (ieri, n. r.) va avea loc 
prima instruire a personalului. 
Culegerea datelor din teren se va face 
prin deplasarea fiecărui recenzor în 
zona lui teritorială, fiind înregistrate 
toate datele privind activitățile agricole. 
Vor fi recenzați toți agenții economici

Deva și Hunedoara din nou fără apă
Mai multe străzi din Deva și Hunedoara 
rămân astăzi și mâine fără apă, din 
cauza unor lucrări efectuate prin pro
gramul ISPA. Astfel, în Hunedoara va 
fi sistată furnizarea apei, mâine, în in
tervalul orar 7 - 19, pe străzile Bicaz, 
Parângului - parțial, Ștefan cel Mare, 
Rotarilor, Libertății, Piața Libertății, 
bulevardul Libertății - bl.8-14, 14A, 
Carpați, Ghe. Doja, Doinei, Romanilor, 
Crișan, Cloșca. în cartierele Micro II, 
III și V presiunea apei va fi scăzută. 
Printre agenții economici afectați se 
numără Piața Obor, Liceul Sanitar, In
stitutul de Inginerie, Primăria Hune
doara, Fabrica de conserve - Rotarilor. 
Mâine, în Deva va fi oprită apa, în in
tervalul orar 8 - 15, pe străzile Saturn,

indiferent de organizarea juridică (PFA, 
SRL, SC. Asociație), precum și toate 
instituțiile de stat, liceele, bisericile și 
penitenciarele care dețin terenuri agri
cole. Vor fi înregistrate toate activitățile 
legate de agricultură, animalele, sis
temele de irigații, construcțiile agricole, 
familiile implicate în activitățile agri
cole, modul de valorificare a producției 
agricole”, a declarat directorul Direcției 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara, Ioan Ștefan. Fondurile

Violetelor, PT9A, zona înaltă PT9A( 
bl.4 pe strada 22 Decembrie), pentru 
branșarea la rețea a blocului 5, scara 4, 
de pe Aleea Saturn. De asemenea, între 
orele 7.30 - 17, se sistează furnizarea 
apei potabile pe străzile Carpați, Liliac
ului, Eminescu (de la strada Carpați la 
Protopop Vasile Damian), Protopop 
Vasile Damian, împăratul Traian, 
Dragoș Vodă, Ardealului, Aleea Cinciș, 
Traian Vuia, Digului, Banatului, Hărău- 
lui, Munteniei, N.Grigorescu parțial, 
Vlahuță, Mureșului, Vladimirescu, 
Bălata, pentru anularea rețelei vechi pe 
strada împăratul Traian și pentru 
montarea unor hidranți pe strada 
Alexandru Vlahuță, Mureșului și Traian 
Vuia. (I.N.) 

necesare pentru desfășurarea acțiunii de 
recenzare, în valoare de patru milioane 
de euro, reprezintă contribuție comuni
tară. Primele rezultate provizorii vor fi 
cunoscute la jumătatea anului viitor, iar 
rezultatele finale abia la sfârșitul anului 
2012. Ultimul recensământ general 
agricol din România s-a efectuat în pe
rioada decembrie 2002 - ianuarie 2003.

Cătălin Rișcuța

S-a suspendat plata venitului minim garantat pentru 350 de hunedoreni
350 de hunedoreni nu mai primesc ven
itul minim garantat în urma con
troalelor făcute de inspectorii sociali la 
primăriile din județ. Până la începutul 
acestei luni inspectorii sociali din sub- 
ordinea Ministerului Muncii, Familiei 
și Protecției Sociale (MMFPS) au reușit 
să finalizeze inspecțiile efectuate la cele 
69 de primării din județ. în cursul con
troalelor au fost verificate un număr de 
3.951 de dosare privind modul de acor
dare a venitului minim garantat. Ca ur
mare a inspecțiilor s-a propus 
suspendarea și încetarea din plată a 
unui număr de 349 de dosare și au fost 
aplicate amenzi în valoare de 500 lei. 
în urma verificărilor realizate la nivel 
național au fost suspendate un număr

Candidatura lui Rudeanu a 
fost contestată de BEJ
Biroul Electoral Județean (BEJ) a con
testat candidatura depusă de Mihail 
Rudeanu. Candidatul independent Mi
hail Rudeanu s-a înscris în cursa pentru 
ocuparea postului de deputat al 
Colegiului nr.3 Hațeg, în cursul zilei de 
luni. Pentru a-și susține candidatura ca 
și independent, Rudeanu a reușit să 
strângă cinci mii de semnături, însă la 
depunerea candidaturii nu a prezentat 
decât 2.500. Membri BEJ i-au respins 
candidatura pe motiv că șapte sute de 
semnături sunt incerte. Și asta, deoarece 
tabelul nu conține și semnătura olografa 
a celor care s-au ocupat de strângearea 
semnăturilor. Un alt motiv, pentru care 
candidatura lui Rudeanu a fost respinsă, 
are legătură cu faptul că unele coduri 
numerice personale nu coincid cu data 
nașterii persoanelor care figurază în 
tabele cu semnături. Rudeanu are ter
men 24 de ore, pentru a putea contesta 

de aproape 38.000 dosare, reprezentând 
ajutoare în cuantum de 8.172.873 lei și 
au fost aplicate amenzi în valoare de 
252.700 lei. într-un comunicat de presă 
emis de către MMFPS se arată princi
palele deficiențe constatate în cadrul
campaniei: beneficiarii de ajutor social 
cu afecțiuni cronice invalidante nu au 
justificat incapacitatea de muncă prin 
prezentarea de Certificate medicale 
emise de medicul expert al asigurărilor 
sociale; orele de muncă nu au fost 
calculate corespunzător salariului 
de bază minim brut pe țară garan
tat în plată, raportat la durata 
medie lunară a timpului de 
muncă; primarii nu au dispus 
efectuarea de anchete sociale la in- 

respingerea candidaturii sale. „Am fost 
anunțat, în cursul zilei de azi (ieri - 
n.r.), de către BEJ că este o problemă 
cu tabele de semnături. Nu știu exact 
motivul, dar mi-au zis că doar 1.800 
sunt valabile. Posibil să se fi strecurat 
vreo greșeală, pentru că se mai întâm
plă. Voi depune o contestației și voi re
media problema”, a declarat candidatul 
independent, Mihail Rudeanu. (I.N.)

terval de 6 luni sau ori de câte ori a fost 
nevoie; primarii nu au respectat oblig
ația să comunice Agenției Județene de 
Prestații Sociale datele statistice privind 
numărul titularilor de' ajutor social, 
plățile efectuate și drepturile bănești 
aprobate cu acest titlu.

Cătălin Rișcuța
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Pentru prima dată, Ministerul Mediului și Pădurilor are fonduri pentru a despă
gubi persoanele care au avut pagube produse de carnivorele mari sau de exem
plare ale speciilor strict protejate. Până în prezent, au fost depuse 53 de solicitări 
din partea unor persoane care au avut astfel de pagube, valoarea totală a acestora 
ridicându-se ia 111. 722,5 lei. Despăgubirile vor fi plătite până la sfârșitul anului. SI

X 
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încă 79 de hunedoreni au fost 
admiși în Programul „Casa 
Verde”

Numărul hunedorenilor acceptați 
în programul „Casa Verde” a ajuns 
la 133, la sfârșitul săptămânii tre
cute. Dintre cele 332 de dosare de
puse la Administrația Fondului 
pentru Mediu au fost analizate 
până în prezent doar 178, dar doc
umentațiile trimise de 45 dintre 
hunedoreni au fost respinse din di
verse motive. Aceștia mai au posi
bilitatea de a-și completa dosarele 
cu documentele cerute până la 
sfârșitul anului. Și solicitanții ale 
căror dosare nu au fost evaluate 
până acum speră ca cererile lor să 
fie aprobate în perioada rămasă 
până la sfârșitul anului. Con
tractele de finanțare neram
bursabilă pentru persoane fizice în 
cadrul Programului „Casa Verde” 
sunt valabile 12 luni de la data 
semnării acestora de către părțile 
contractante. (C.R.)

Minor reținut pentru furt și tâl
hărie

Un adolescent de 16 ani a fost 
reținut de oamenii legii după ce a 
tâlhărit trei minori. Polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale, 
din cadrul Poliției Municipiului 
Deva, l-au reținut pentru 24 ore pe 
B. S., de 16 ani, din municipiul 
Deva, care în seara de 12 noiem
brie, în jurul orei 19:00, în timp ce 
se afla în curtea unei unități de în
vățământ din Deva, a acostat doi 
minori în vârstă de 15 ani, iar după 
ce i-a amenințat cu acte de violență 
a început să Ie controleze 
buzunarele. Pe unul dintre minori 
l-a lăsat fără un telefon mobil, în 
valoare de 200 lei, și suma de 1 
leu, iar asupra celuilalt nu a găsit 
bunuri de care l-ar fi putut sus
trage. în urma cercetărilor, 
polițiștii au mai stabilit că, în 
cursul zilei de 15 noiembrie, în 
jurul orei 13:00, în timp ce se afla 
în zona chioșcului alimentar situat 
la intrarea într-un liceu din Deva, 
l-a acostat pe un minor în vârstă de 
15 ani pentru a-i cere doi lei, însă 
profitând de neatenția lui i-a sus
tras din buzunar un telefon mobil 
în valoare de 800 lei. Tânărul in
fractor a fost reținut pentru tâlhărie 
și furt calificat, urmând a fi prezen
tat magistraților cu propunere de 
arestare preventivă.

Dosar penal pentru furt calificat

Un agent de pază s-a ales cu dosar 
penal pentru furt calificat, după ce 
a sustras mai multe bunuri din inc
inta societății pe care trebuia să o 
păzescă. Polițiștii au fost alertați de 
un angajat al societății care, în 
timp ce efectua un control în incita 
unității, a găsit în ghereta situată la 
punctul de acces auto în depozitul 
societății bunuri în valoare de peste 
486 lei, sustrase din interiorul 
magazinului. Prejudiciul a fost re
cuperat în totalitate, iar polițiștii au 
întocmit dosar penal.

Rețele de traficant! de țigări de sub „nasul” poliției
Polițiștii hunedoreni mimează lupta 
împotriva traficanților de țigări. 
Acțiunile lor sunt pe cât de mediati- 
zate și spectaculoase pe atât de inefi
ciente.

în timp ce marii traficanți de țigări își 
văd de treabă nestingheriți, de multe ori 
chiar ajutați de oamenii legii, bișnițarii 
mărunți sunt periodic deranjați de acți
uni ale poliției care-și justifică astfel 
lupta împotriva evaziunii fiscale prin 
trafic de țigări.

Captură nesemnificativă la Brad

Luni seara, polițiști din structurile de 
investigare a fraudelor, investigații 
criminale și intervenție rapidă din 
cadrul IPJ Hunedoara și ai Poliției Mu
nicipiului Brad au efectuat 36 de 
perchezjții domiciliare la locuințele a 
20 de suspecți, situate pe raza municip
iului Brad, a comunelor aferente, dar și 
la locuințele a trei suspecți din județele 
Arad, Timiș și Mehedinți. în urma 
perchezițiilor, de la locuințele a 13 din
tre suspecți au fost ridicate în vederea 
confiscării peste 145.500 de țigarete 
provenite din contrabandă. De 
menționat că asta înseamnă o medie de 
aproximativ 56 de cartușe de țigări pe 
fiecare traficant, în condițiile în care 
deținerea sub limita a 50 de cartușe nu 
constituie infracțiune.

„Peștii” cei mari sunt intangibili

Conform estimărilor unor foști trafi
canți de țigări, în județul Hunedoara se 
comercializează zilnic, pe o singură fil
ieră, peste 220.000 de țigarete, adică 
1.100 de cartușe. Conform aceleiași 
surse, în județul Hunedoara 
funcționează mai multe rețele și există 
o anumită concurență între acestea. Una 
dintre cele mai vechi rețele are placa 
turnantă în zona Ilia și acționează în 
piețele din Deva și Hunedoara chiar sub 
nasul poliției.
De fapt sunt celebre chefurile anumitor 
persoane în uniformă în compania capi-

Prima școală, din județ, cu „buton de panică” Instanța este așteptată să se pronunțe 
astăzi, în cazul catastrofei de la Petrila

Elevii și profesorii Grupului Școlar 
de Telecomunicații și Lucrări Publice 
din municipiul Hunedoara benefici
ază, de ieri, de un „buton de panică”. 
Acest sistem de alarmare a 
polițiștilor, în caz de urgență în școli, 
este primul instalat la nivel de județ.

„Butonul de panică” poate fi folosit de 
conducerea liceului, profesorii sau ele
vii de serviciu, iar în cel mai scurt timp 
un echipaj de poliție se va prezenta la 
fața locului. Butonul poate fi acționat 
numai în cazuri de urgență și în situații 
de risc în școală. „Prin această măsură 
suplimentară, dorim să creștem gradul

lor rețelelor de traficanți din llia și 
Gothatea.

Odiseea țigărilor de la Naidăș la 
Hunedoara

Una dintre filierele hunedorene își are 
„izvorul” la vama Naidaș. Țigările sunt 
introduse pe teritoriul României prin 
trei metode. Cu microbuze din 
Muntenegru cu complicitatea poliției 
de frontieră din vama Naidăș, direct pe 
„fâșie” de către țăranii din satul Grădi
nari, unde înflorește traficul cu țigări și 
din magazinele „duty free”. Un simplu 
control la magazinele din zona liberă a 
frontierei ar releva că sunt cumpărate 
cantități uriașe de țigări netimbrate pe 
un număr de 100 - 200 de pașapoarte 
și buletine ale acelorași persoane. 
Actele de identitate sunt folosite de 
traficanți, de multe ori fără știrea pro
prietarilor. Capul rețelei din zona 
Naidăș este Florian Halăs, din Oravița, 
arestat în prezent împreună cu alte șase 
persoane de către polițiștii din județul 
Caraș Severin. De la Oravița, țigările 

de siguranță în unitățile de învățământ 
din județul Hunedoara”, a declarat șeful 
IPJ Hunedoara, comisarul șef Dumitru 
Liviu Gabriel. Inspectoratul de Poliție 
Județean (IPJ) Hunedoara, în partener- 
iat cu Inspectoratul Școlar Județean 
(1ȘJ), în cadrul protocolului de colabo
rare existent, au avut inițiativa de a in
stala, într-un proiect pilot „Butonul de 
panică”. Acesta constituie o alternativă 
la celelalte mijloace de alarmare cla
sice, în dorința de a eficientiza inter
venția rapidă a poliției. Inițiativa celor 
două instituții urmează a fi extinsă și la 
alte școli și licee din județ.

Petronela Tămaș 

ajung la Lugoj, unde sunt gestionate de 
două persoane, capii a unor rețele ri
vale, Daniel Popescu respectiv Lucian 
Bulciu. Transferul de țigări sc face la 
Săceni, lângă Reșița, de unde mașinile 
încărcate pleacă spre Petroșani prin 
Oțelu Roșu și spre Lugoj prin Buziaș. 
Traficanții folosesc, pentru transport, 
trei mașini. Prima mașină „curată” ver
ifică traseul, unnătoarea are o cantitate 
mică, sub 50 de cartușe, iar în final 
trece mașina cu grosul transportului.

în Hunedoara, placa turnantă Hia

Sursa de aprovizionare pentru județul 
Hunedoara este filiera „Lugoj”. Marfa 
ajunge în județul Hunedoara prin trei 
rețele controlate de Vasile Cărmăzan 
din Ilia, Petre Hotărâș, din Bacea, și 
Claudiu Iștoc, din Deva. Cei trei tra- 
fichează înjur de 1200 de cartușe pe zi, 
ceea ce înseamnă o „cifră de afaceri” de 
aproximativ 72.000 de lei pe zi.
Cărmăzan distribuie marfa mai departe, 
în Hunedoara, prin Daniel Jitaru care, 
la rândul său, are mai multi vânzători în

Ieri, în procesul exploziilor de la Petrila 
nu s-a dat nicio sentință, urmând ca 
aceasta să fie pronunțată la termenul ur
mător, după mai bine de doi ani de când 
familiile victimelor de la exploatarea 
minieră au intentat proces împotriva 
conducerii de atunci, considerându-i vi- 
novați de moartea celor 13 mineri. De 
altfel, avocații apărării sunt de părere că 
procesul nu se va încheia cu vreo con
damnate. „Avocații și-au prezentat ple
doariile finale. Eu am cerut achitarea a 
clienților mei. Sper ca instanța să țănă

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rccepționer;
• 3 instalatori; 

diferite puncte ale orașului, mai puțin 
în Piața Dunărea. Surse din lumea in 
terlopă susțin că nici primarul municip
iului Hunedoara Ovidiu Hada nu ar fi 
străin de afacerile lui Jitaru, în compa
nia căruia a fost văzut în dese rânduri. 
De asemenea, Cărmăzan 
aprovizionează și rețelele din zona 
Brad și Valea Jiului.
în piața Dunărea, din Hunedoara, 
țigările ajung prin Petre Hotărâș care îi 
aprovizionează pe Gheorghe Andrei și 
Daniel Drugă. Aceștia, la rândul lor, au 
mai mulți vânzători, în special de etnie 
romă. Tot Hotărâș aprovizionează și 
traficanții de țigări din Simeria, prin 
Mircea Băieș.
în municipiul Deva acționează două 
rețele. Prima, coordonată de Claudiu 
Iștoc, furnizează țigări pentru 
chioșcurile și magazilele din Piața Cei 
trală, în timp ce țiganii, care vând pe 
stradă, sunt aprovizionați de Petre 
Hotărâș.

Alexandru Avram

cont de probele administrate și să ia de
cizia corectă. Nu mă antepronuț. Aștept 
decizia judecătorilor”, a declarat avo
catul inginerului Gheorghe Roșu și al 
fostului director Dan Ștefan Ungur. Dir 
partea celor care acuză, avocatul Danie! 
Tomescu susține că acest proces se v«, 
finaliza cu condamnări. “Sunt preț, 
multe probe, prea mulți martori care 
arată cu degetul spre acuzați. Cred cr 
judecătorii vor da sentințe executori 
pentru fiecare din c^i trei”, a spus 
Tomescu. (/l.A'.j

hifiinnurii (a teleirn: 
0254 254.4-M 

r/e /ia?/ pună vineri, 
intre orefe # — l fi.
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Senatorii att respins, mărfi, o ordonanță care excludea de la acor
darea de ajutoare pentru încălzire persoanele care defin mai multe 
case, antorurisme care depășesc 1.600 cmc sau depozite bancare de 
ceste .i.000 de tei.
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Banul public luminează buzunarele edililor din Lupeni
Municipalitatea din Lupeni a plătit 
peste 41 de miliarde de lei vechi pe 
1500 de stâlpi cu corpuri de iluminat, 
ceea ce ar 11 transformat noaptea în 
zi pe o șosea lungă de aproximativ 62 
de kilometri.

Conform unui raport al Primăriei mu
nicipiului Lupeni cu privire la com
pletarea inventarului bunurilor ce 
aparțin domeniului public al localității, 
semnul de intrare-ieșire în municipiu, a 
costat în urmă cu patru ani peste un 
miliard trei sute de milioane de lei 
vechi.

Banii fără stăpân trag la buzunarele 
edililor

Pe lista susmenționată se mai regăsesc 
și alte achiziții a căror valoare frizează 
bunul simț, după cum ar fi un parc de 
recreere pentru tineri și vârstnici, care 
a costat anul acesta peste 12 miliarde de 
>i vechi sau montarea și achiziționarea 
. 1.544 de lămpi pe 1.544 de stâlpi din 
țeavă. Legat de stâlpi, dacă ar fi să cal
culăm că la fiecare 40 de metri se mon
tează câte un stâlp, am ajunge la 
concluzia că aceștia au fost montați pe 
.) distanță de aproape 62 de kilometri, 
ceea ce înseamnă montarea stâlpilor din 
Lupeni până în Târgu Jiu! Ori în local
itate au fost montați stîlpi noi din țeavă 
numai în zonele unde locuiesc unii con
silieri locali ai PSD.De altfel, dacă ar fi 
să calculăm cât costă un stâlp din țeavă, 
cu tot cu lampă, în urma unei operații 
aritmetice simple, ajungem la concluzia 
£fi un stâlp cu tot cu lampă este de 
aproape 27 de milioane de lei vechi, 
având în vedere că suma totală cheltuită 
cu iluminatul public este de peste 41 de 
miliarde. Totuși, pe site-urile de spe

Angajații societății Universal Edil, fără 
contribuții plătite de ani buni la stat
Angajații Universal Edil Lupeni ar fi 
rrut, ieri, să facă grevă, însă au de
scoperit că nici să protesteze nu mai 
iu voie.

Conducerea societății de gospodărire 
upenene le-a explicat angajaților care 
iu și-au primit salariile din luna aprilie 
:ă orice grevă ar face este ilegală și că, 
Iacă insist mai mult, vor intra și la 
'.sabotaj”.
,Au mers muncitorii de la gospodărire 
:omunală și termoficare și au cerut ex
plicații conducerii. în momentul de față 
lici pe luna aprilie nu s-au dat salariile 
ntegral. S-au dus și la primărie, unde 
.-a vorbit frumos, dar nu s-a rezolvat 
timic. Ni s-a spus că prioritar este să 
plătim apa de la punctele termice, 
mrentul și probabil că noi ne vom 
primi drepturile după ce vom ieși din 
amă, deși eu știu că în trecut exista o 
ege care spunea că prima dată trebuie 
plătit angajatul”, ne-a spus, supărat, un 
mgajat al Universal Edil.
,Ni s-a spus să nu intrăm în grevă că nu 
:ste legal. Vă dați seama că muncitorii 
iu spus că nu mai ridică gunoiul, că 
ppresc punctele termice și am fost 
unenințați că vom intra la sabotaj, 
leoarece sunt asociații de proprietari 
:are au plătit la noi în avans și nu poți 
ă-I privezi de servicii”, a explicat un

cialitate, valoarea unui stâlp de țeavă, 
cu tot cu lampă, nu depășește 10 mil
ioane de lei vechi.

Semnul hoției la intrare în Lupeni

Mai mult, semnul de intrare-ieșire aflat 

ibrh
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alt angajat al Universal Edil.
Vestea proastă pentru angajații soci
etății de gospodărire aflate în executare 
silită, după cum ne-au informat oficialii 
din Finanțe, este că aceștia nici măcar 
în șomaj nu pot ieși, întrucît angajatorul 
nu și-a achitat partea de contribuții Ia 
bugetul pentru sănătate, șomaj și asig
urările sociale de ani buni.
„Consiliul local Lupeni ne datorează 
multe miliarde, foarte multe miliarde și 
de aici vin și datoriile noastre. Chiar 
dacă societatea va intra în faliment, 
cum iau eu șomaj dacă nu mi-am luat 
salariul pe luna aprilie integral, ținând 
cont că la ora actual nu au fost plătite 
nici contribuțiile? De altfel, parte ape 
care o pune angajatorul este neplătită de 

la intrarea în Lupeni, a costat în anul 
2006 nu mai puțin de un miliard 342 de 
milioane de lei vechi, deși este o con
strucție din beton și metal, cu o înălțime 
de 8,10 m și o lățime de 5,65 m. La 
Primăria Lupeni nu au putut fi găsiți 
nici primarul, nici viceprimarul și nici 

ani, deco nu putem intra în șomaj, deci 
este complicat. îmi pare rău că vom 
avea un Crăciun de rahat, cum am avut 
și anul trecut”, explică o angajată a 
Universal Edil.
Mihaela Mănăilâ, purtătorul de cuvânt 
al DGFP Hunedoara, a precizat că în 
data de 30 septembrie 2010, conform 
datelor publicate pe site-ul ANAF 
reiese că Universal Edil are obligații 
restante de 2.531.671 lei din care: 
46.009 la bugetul de stat, 1.817.370 bg. 
asigurări sociale , 605.717 bugetul 
asigurărilor de sănătate 62.575 bugetul 
pentru șomaj, fiind începută procedura 
de executare silită.

Anamaria Nedelcoff

Alin Condoiu, șeful Biroului de Achiz
iții, Investiții și Lucrări. „Nici domnul 
primar și nici domnul vice nu sunt în 
primărie. Nu este nici domnul Condoiu 
și altcineva nu vă poate da detalii de
spre achiziții. Domnul Condoiu este 
singurul și unicul, nu are înlocuitor.

ANUNȚ PUBLIC
SC MALIN 2005 SRL cu sediul în comuna Dobra, sat 
Rădulești, nr.36, județul Hunedoara anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Tăierea și rindeluirea lemnului”, 
situat în localitatea Dobra, str.l Decembrie, nr.65, 

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.

Societate comercială 
angajează

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

* s Li vuitori ști; * muncitori necaii 11 cațî;^

Womapf la sediul firmei din Chimindia, 
tini 21 ZX corn. Hă rău,

sau la lei. 0722 574 092*0354/501021.

ajutor, este singur în tot biroul, el se 
ocupă de. toate”, ne-a explicat una din 
secretarele primăriei.

Anamaria Nedelcoff

PSD.De
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trei ruși, doi europeni și un chinez, vor pleca pe 3 iunie intr-o simiiiare voiaj spre 
Marte, de un un și jumătate. Islronanții ruși s-au declarat mândri să fie pionieri 
in explorarea planetei roșii. Experimentul are scopul de a dovedi că oamenii pot 
face fată duratei unei expediții reale spre Morte. Drumul va dura 251) de zile la 
dus il) de zile petrecute pe Marte și 241) de zile la revenirea pe Pământ.

Pamela Anderson va participa la 
"Big Brother" în India

Jessica Simpson s-a logodit

Pamela Anderson va participa la ver
siunea indiană a emisiunii "Big 
Brother", a anunțat, luni, un purtă
tor de cuvânt al postului de televiz
iune care transmite acest reality 
show, informează bbc.co.uk.

Pamela Anderson se va alătura celor 10 
concurenți rămași în competiție, în emi
siunea intitulată "Bigg Boss", urmând 
să rămână "o perioadă de timp nepre
cizată" în casa Big Brother, situată în 
apropiere de Mumbai.
Vedeta ar putea aduce o creștere spec
taculoasă a audienței acestui program 
TV, aflat la cel de-al patrulea sezon în 
India.
în acest an, printre concurenții rămași 
în casa Big Brother se află o fostă fe- 
meie-bandit, câteva fotomodele și 
câțiva actori de televiziune. Emisiunea 
este prezentată de Salman Khan, un star 
de la Bollywood.
Pamela Anderson, o înfocată susțină
toare a drepturilor animalelor, s-a im
plicat în numeroase campanii 
coordonate de PETA. Anderson, în 
vârstă de 43 de ani, este actriță și foto- 
model, fiind cunoscută în special pentru 
rolurile din serialele de televiziune 
"Meșterul casei", "Baywatch" și

"V.I.P.". Anderson a vizitat România în petrecere organizată la Palatul Snagov. 
luna septembrie, când a participat la o

Cântăreața americană Jessica Simpson 
s-a logodit cu fostul jucător de fotbal 
american Eric Johnson, potrivit con
tactmusic.com. Simpson și Johnson 
formează un cuplu din luna mai a aces
tui an. Vedeta a mai fost căsătorită cu 
Nick Lachey, de care a divorțat în 2005, 
după trei ani de căsnicie. Recent, Jes
sica Simpson a apărut în serialul de 
televiziune difuzat de VH1 "The Price 
of Beauty". în cadrul acestui proiect, ea 
călătorește prin toată lumea pentru a 
analiza cultura din diferite societăți. 
Jessica Ann Simpson este cântăreață, 
actriță și vedetă TV, ea bucurându-se de 
succes de la sfârșitul anilor '90. A avut 
patru cântece în topul Billboard Top 40 
Hits și, alături Nick Lachey, fostul său

soț, a fost starul unui reality show - 
"Newlyweds: Nick and Jessica".

Johansson este cea mai sexy femeie a anului
în ciuda faptului că nu a 
făcut mare lucru în ul
tima vreme, Scarlett 
Johansson încă mai 
câștigă premii. Cel 
mai recent premiu 
al seducătoarei 
Scarlett Johansson 
nu este pentru acto
rie ci pentru 7un 
pictorial sexy. GQ 
a Cum era de 
așteptat actrița și- 
a arătat din nou 
formele apetisante

într-un pictorial sexy în revista 
GQ Magazine care încoro

nat-o drept cea mai sexy 
femeie a anului.
Cu excepția apariției din 
Iron Man 2, Scarlett nu 
prea fost în vizor anui 
acesta. Actrița a luat 

puțină pauză din mo
ment ce în 2004 a 

apărut în cinci 
filme, în 2006 în 

trei, iar în 2008 tot 
în trei.

Watson adoră să circule cu metroul
Interpreta rolului Hemione Granger din 
seria Harry Potter folosește metroul și 
spune că nu este deranjată de cei din 
jur, pentru simplul motiv că este re
cunoscută de puține ori de călători.
Emma Watson a declarat în urmă cu o 
săptămână că încă din frageda copilărie 
a fost tratată ca un adult.
"Tata nu se purta cu mine ca și cum aș 
fi fost copil. Nu aveam voie să comand 
din meniul pentru copii, la restaurant și 
ținea neaparat ca mereu să pot purta o 
conversație ca un adult. Nu mă dădăcea 
și se aștepta să-mi port singură de grija. 
La vârsta de șapte ani am băut primul 
pahar cu vin, amestecat cu apă, când 
luam prânzul", a dezvăluit actrița în 
vârsta de 20 de ani.

Susan Boyle revien în fruntea topurilor cu noul album

Dominație absolută în topurile bri
tanice pentru Susan Boyle, scoțianca 
de 50 de ani care a uimit toată plan
eta cu vocea ei, anul trecut. Al doilea 
album al ineditei vedete britanice 
este un succes uriaș. "The Gift", 
adică "Darul" este titlul albumului 
care, la două săptămâni de la lansare, 
domină topurile de specialitate din 
Marea Britanie.

Discul cu cântece de Crăciun și reinter- 
pretări ale unor piese celebre, s-a vân
dut în peste 100.000 de exemplare în 
prima săptămînă.
Anul trecut, albumul de debut al lui 
Susan Boyle, "I dreamed a dream", s-a

vândut în peste 400.000 de exemplare la 9 milioane de discuri vândute în în- 
la o săptămână de la lansare, ajungând treaga lume.

bbc.co.uk
contactmusic.com


Sfaturi pentru a avea sprâncene frumoase și la modă
forma și grosimea sprâncenelor sunt 
recvent supuse schimbării în modă. 
>-au impus de-a lungul timpului o 
nultitudine de tipuri de sprâncene: 
prâncene complet nepensate, 
prâncene atât de subțiri încât devin 
iproape invizibile, sprâncene drepte 
au arcuite. Să nu urmați tendințele 
nodei și să vă adaptați forma și 
;rosimea sprâncenelor la tipul de 
rumusețe care vă caracterizează și 
a forma feței dumneavoastră.

Sprâncenele ascendente, care au o 
ormă curbată delicată, fac ca față să 
rate mai tânără și mai senină;
Sprâncenele groase drepte sau mai 
lult curbate, dau feței o impresie de 
.uritate;
Sprâncenele descendente, arcuite în 
ds la colțurile exterioare ale ochilor fac 
a fața să arate tristă și nepăsătoare.

pași pentru găsirea formei perfecte

sul 1: Uitați-vă atent în oglindă. Lip- 
i vertical un creion de exteriorul unei 
ări și observați unde se întâlnește 
cesta cu sprânceana. Acesta este locul 
e unde ea ar trebui să înceapă. Pensați 
jațiul astfel obținut dintre cele două 
prâncene.
asul 2: Pentru a găsi arcada perfectă 
îutați creionul astfel încât el să treacă 
rin partea exterioară a pupilei. Locul 
1 care creionul întâlnește sprânceana 
a fi partea cea mai înaltă a arcadei, 
epetaț pentru celălalt ochi.
asul 3: Deplasați creionul astfel încât 
,'să treacă prin colțul exterior al ochi- 
lui. Acesta este locul în care 
vrânceană trebuie să se termine.
asul 4: După ce ați finisat forma finală 
sprâncenei, folosiți un creion pentru 
âncene și umpleți spațiile dintre 

rele de păr (asta în cazul în care nu 
veți niște sprâncene foarte dese). In- 
ipeți din interiorul sprâncenelor și 
asați linii scurte și subțiri asemănă- 
>are firului de păr.

reionul pentru sprâncene

reionul pentru sprâncene este la fel de 
îcesar precum penseta atunci când 
eci la ajustarea sau conturarea 
irâncenelor. Folosește-1 pentru a sta- 
li forma lor, demachiază-te și 
cearcă din nou, de câte ori este 
;voie, până când, uitându-te în 
țlindă, vei fi cu adevărat mulțumită, 
upă ce te-ai pensat, piaptănă 
trâncenele cu periuța specială, orien

tând firele de păr ascendent și înspre ar
cadă.

Vopsirea sprâncenelor

Nuanța sprâncenelor trebuie să fie cu 
un ton mai închisă decât nuanța părului. 
Diferențele majore de culoare dau o 
notă de artificial și un aspect care der
anjează. în cazul în care nu sunteți 

brunete nu folosiți creioane sau farduri 
negre pentru „îmbogățirea” lor, pentru 
că devine penibil. Pentru păstrarea 
formei în timpul zilei puteti folosi gel 
de păr.
Pentru blonde cea mai bună nuanță a 
sprâncenelor este maro deschis. Roș
catelor li se recomandă maro închis sau 

nuanțe de castaniu, în timp ce 
brunetelor le stă bine cu sprâncene 
negre sau tonuri de maro închis.

Cum te pensezi în funcție de forma 
feței

Sprâncenele unei fețe ovale trebuie să 
fie delicat curbate. Dacă ai fața pătrată, 
sprâncenele trebuie să fie lungi, ridicate 

mult și delicat curbate. în cazul fe
meilor care au fața triunghiulară, nu tre
buie să fie niciodată drepte, ci trebuie 
să fie ridicate și rotunjite. Sprâncenele 
feței rotunde trebuie să fie ușor ridicate 
și puțin rotunjite la capete. Dacă ai fața 
hexagonală, forma sprâncenelor nu tre
buie să fie dreaptă, ci ridicată, dar nu 
atât de mult ca în cazul feței triunghiu
lare. Sprâncenele feței alungite trebuie 
să fie drepte și depărtate față de 
rădăcina nasului.
Folosind penseta, smulgeți firele 
rătăcite printr-o mișcare fermă, în di
recția creșterii firului de păr. 
Sprâncenele uscate sunt mult mai ușor 
de pensat, evitându-se alunecarea 
pensetei. Unde este nevoie tundeți-le 
atent pentru a crea o linie dreaptă.

Sprâncenele în funcție de forma 
ochilor tăi

Ochii mari au nevoie să fie puși în evi
dență de sprâncene lungi și înguste, iar 
cei mai micuți au nevoie de o sprâncene 
groase. în cazul în care ochii tăi sunt 
foarte apropiați va trebui să începi să 

pensezi exact deasupa colțului interior 
al ochiului și să delimitezi bine zona 
dintre cei doi ochi pentru a crea un efect 
de depărtare. Sprâncenele scurte vor 
trebui să fie bine arcuite pentru a masca 
lipsa lungimii. Nu uita să pensezi în di
recția creșterii firului de păr și niciodată 
nu smulge firele care cresc deasupra ar
cului ochiului.

Cum poți corecta forma 
sprâncenelor prin machiaj

în cazul în care sprâncenele tale sunt 
foarte subțiri sau le lipsește o formă 
bine definită poți întotdeauna să le 
corectezi folosind un creion în culoarea 
ta naturală. Alternative durabile la 
machiajul de zi cu zi sunt modelarea 

electrolitică și machiajul semiperma
nent. Machiajul semipermanent îți pune 
la dispoziție o gamă de culori naturale 
și tehnica specială reproduce textura 
firului de păr.

Greșeli de evitat când te pensezi

-Nu pensa niciodată firele de păr din 
partea superioară a sprâncenelor, ci 
numai pe cele din partea inferioară.
- Mai puțin înseamnă mai prudent - nu 
exageră în utilizarea pensetei.
- Pe cât posibil, încearcă să folosești 
creioane în nuanțe similare sau cât mai 
apropiate celei naturale a sprâncenelor. 
Excepție face cazul în care firul este 
foarte deschis la culoare - în acest caz, 
un creion maro este ideal.
- Nu te pensa chiar înainte de a ieși din 
casă. Operațiunea în sine implică o an
umită agresivitate, iar epiderma din 
zonele pensate se va înroși pe moment.
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Compania Rompetrol Downstream, care face parte din Crupul 
Rompetrol, a scumpit marți prețurile de referință la benzină și 
motorină cu 6 bani/litru, potrivit site-ului companiei, 
downstream.ro.

China ar putea deveni prima economie
mondială până în 2020
Având în vedere accelerarea ritmului 
de creștere și întărirea monedei 
naționale, China ar putea deveni 
prima economie mondială, până în 
2020, arată un raport al tendințelor 
de dezvoltare economice publicat de 
banca britanică Standard Chartered 
și citat de RIA Novosti.

"Apreciem că lumea traversează un 
supra-ciclu de creștere ridicată și dura
bilă. Schimbările înregistrate în cursul 
viitorilor 20 de ani vor fi enorme", se 
arată în analiza intitulată "The Super- 
cycle Report", informează HotNews. 
Până în 2020, produsul intern brut al 
Chinei va atinge 24.600 miliarde dolari, 
devansând liderul actual al clasamentu
lui, cu 23.300 miliarde dolari. Acest 
ecart va crește în continuare: până în 
2030, PlB-ul Chinei se va ridica la 
73.500 miliarde dolari, față de 38.200 
miliarde pentru SUA. Aceste cifre sem
nifică faptul că Republica Populară 
Chineză va furniza aproape 24% din 
PIB-ul mondial, față de doar 9% în 
prezent, estimează analiștii britanici. 
Potrivit acestui raport, economia 
niponă va fi devansată de cea a Indiei,

România va folosi 
rețele electrice 
inteligente
Ministrul Economiei, Ion Ariton, a 
semnat în urmă cu două zile un ordin de 
ministru prin care a aprobat un plan de 
acțiune care vizează introducerea 
rețelelor electrice inteligente (smart 
grid) în România, a declarat, marți, sec
retarul de stat în instituție Claudiu 
Stafie.Potrivit președintelui Comisiei 
de servicii și industrii din Camera Dep
utation Iulian Iancu, UE are alocată 
suma de 4,2 miliarde euro pentri 
proiectele de dezvoltare a rcțelelot 
smart grid.
O rețea inteligentă livrează electricitate 
de la furnizori la consumatori folosinc 
tehnologie digitală cu comunicare pe 
două căi pentru a controla clectrocas- 
nicele din locuințe cu scopul de 
economisi energie, de a reduce costurile 
și de a crește fiabilitatea și transparențe 
serviciilor.

care va ocupa poziția a treia, până în 
2020.
"Lumea se află, iară îndoială în cel de
al treilea supra-ciclu, care poate fi

definit drept o perioadă de creștere 
foarte ridicată la scară istorică. Provo
cat de creșterea schimburilor comer
ciale, urbanizare și inovații tehnologice,

această creștere va dura o generație, sau 
chiar mai mult, și va fi caracterizată de 
emergența a noi economii importante", 
subliniază raportul.

Statul nu are bani, în 2011,
pentru Autostrada Bechtel

Polonia interzice 
fumatul în locurile 
publice
Fumatul este interzis în toate locurile
publice din Polonia, cu excepția 
străzilor. în baza unei noi legi restric
tive care a intrat în vigoare luni.
Fumatul este total interzis în spitale, 
centre medicale, instituții școlare și cul
turale, pe stadioane și în toate zonele 
rezervate copiilor, precum și în trans
porturile publice, inclusiv în gări și 
stații de autobuz.în restaurante, baruri, 
cluburi și cafenele, precum și în toate 
locurile de muncă, fumatul va fi autor
izat numai în încăperi special delimi
tate, închise și dotate cu un sistem de 
ventilație. Mai mult, proprietarii de in
stituții care nu vor afișa interdicția de a 
fuma riscă o amendă de 2.000 de zloți

Guvernul va bloca și în 2011 posturile
Premierul, Emil Boc, a declarat că Gu
vernul va continua și anul viitor să 
blocheze posturile din administrație, 
prin aprobarea ocupării doar a unui sin
gur post din șapte locuri eliberate, pen
tru a ajusta în continuare sectorul 
bugetar. "în 2011, doar unul din șapte, 
se ajustează în continuare sectorul 
bugetar, astfel încât să rămână la un 
număr funcțional și, în același timp, să 
ne orientăm ca oamenii să-și poată găsi 
soluții alternative", a spus Boc, la pos
tul public de televiziune. în ceea ce 
privește numărul de bugetari în 2011,

șeful Guvernului a amintit că acesta v. 
fi redus cu 100.000 persoane raportat 1 
ultimii doi ani, de la 1.397.000 angajaț 
în 2008, la 1.290.000 salariați, în d* 
cembrie 2010.Prin excepție, ordonatoi’i 
principali de credite, în cazuri temeini 
justificate, pot aproba ocuparea a cc 
mult 15% din totalulposturilor devenit 
vacante, dar numai în condițiile r 
cadrării în cheltuielile de personal apr<.. 
bate prin buget. Acest sistem permit 
angajarea doar a unui funcționar pentr 
șapte posturi vacantate.

în 2011 Compania de Autostrăzi nu va 
plăti firmei Bechtel lucrări noi pe au
tostrada Transilvania. Banii pe care îi 
va primi de la stat vor fi folosiți pentru 
achitarea unor datorii vechi din 2009, 
an în care înlocuirea Guvernului Boc Ill 
cu Boc IV a creat un vid, blocând alo
cațiile bugetare.
Banii necesari încheierii lucrărilor pen
tru porțiunea 3C (Suplacu de Barcău- 
Borș, 64 de kilometri) de pe autostrada 
Transilvania (proiect finanțat integral 
de la bugetul de stat) vor lipsi în 2011, 
deoarece prioritate va avea finanțarea

autostrăzilor construite din bani eu
ropeni și statul nici nu mai are bani, 
anunță românialiberă.ro.
în acest an s-au plătit către Bechtel da
torii de 904 milioane lei (peste 200 de 
milioane de euro) în contul lucrărilor 
făcute în 2009.
Blocajul survenit în 2009 a determinat 
ca banii să fie plătiți de abia în acest an. 
Pe de altă parte în 2010 Compania de 
Autostrăzi a acumulat datorii cifrate la 
400 milioane de lei (aproape 100 mil
ioane de euro) pentru lucrări efectuate 
pe cele două tronsoane.

(500 de euro). Fumătorii care vor
încălca noua lege vor putea fi amendați 
cu 500 de zloți (125 de euro). O pro
porție de 34 la sută dintre bărbați și 21 
la sută dintre femei fumează în Polonia.

X] Z/A* W2.S rf» ] z 11 * h rf ■ ]

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO)

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

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

Telefon: 0761 -973.9401
- 5 spălări 11 grails)
- legitimație (exterior + Interior. 16 ren)

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

downstream.ro
rom%25c3%25a2nialiber%25c4%2583.ro
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Fostul mare portar și antrenor al Stelei, Iile Savu a murit, marți noaptea, la vârsta de 90 de ani, la Spita
lul Militar Centra! din Capitală. Unul din fondatorii echipei din Ghencea și primul portar din istoria for
mației roș-albastre fusese diagnosticat eu ciroză hepatică în ultima fază. In calitate de antrenor. Ilie Savu 
a câștigat un titlu de campion și patru Cupe ale României cu Steaua (între 1953 și 1967) și a promovat de 
două ori în Divizia A cu CORV1NUL HUNEDOARA în I960 și 1976!
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Șase noi medalii pentru karateka Deveni
portivii cluburilor „Kihon” și 
Heian” din Deva s-au întors cu șase 
ledalii de la Cupa României des- 
ășurată la Brașov, la finele săp- 
îmânii trecute.

'inci din cei 10 sportivi prezenți la 
ompetiție au ocupat de câte două ori 
rima, a doua și a treia treaptă a podiu- 
îului, în cadrul concursului organizat 
e Federația Română de Karate WKC, 
t care au participat nu mai puțin de 83 
e cluburi din întreaga țară.

etele au fost la putere

inerii sportivi antrenați de sensei Mar
’s Biji s-au remarcat, din nou și au 
real de șase ori pe podium aducând 
lubul devean pe locul 20 în clasamen- 
il general pe cluburi, cu 170 de 
uncte. Fetele s-au ridicat la înălțime, 
ide două medalii de aur ale devenilor 
ind obținute de către lulia Tabac (la 

ta Shotokan, 9-10 ani) și Andra Da- 
îuluc (la Kata Shotokan, 15-17 ani), în 
reme ce argintul la aceiași categorie i- 
revenit Sabrinei Groza. Cu toate aces- 
:a nici băieții nu s-au lăsat mai prejos 
au adus acasă și ei alte trei medalii, 

ictor Kutaba, a obținut locul II la 
'pen-ul de Kata Shotokan rezervat 
vieților între 7 și 8 ani, și locul III la

Open-ul de Kumite Shobu Nihon, în 
vreme ce Alexandru Andrei a luat 
bronzul la Kata Shotokan, la categoria 
de vârstă 13-14 ani. La Cupa României

organizată în acest an la Brașov au par
ticipat peste 624 de sportivi înregistrați 
la 83 de cluburi din orașe precum Cluj, 
Mediaș, București, Petroșani, Con

„Sunt mulțumit de ceea ce am real
izat la acest turneu, mai cu seamă că 
a fost organizat de Federația 
Română de Karate WKC, care arc 
un regulament ceva mai strict, diferit 
pe alocuri de ceea ce știu copiii, însă 
a fost un nou prilej de a învăța și de 
a ne perfecționa. Urmează o nouă 
competiție în acest week-end, la 
Reșița, Campionatul Național Șco
lar, organizat de către Ministerul Ed
ucației Cercetării Tineretului și 
Sportului Ia care vor participa 
sportivi înscriși la Palatele Copiilor 
din diferite orașe, de la care sperăm 
să ne întoarcem din nou cu medalii”, 
a declarat antrenorul sportivilor, 
Marius Biji (foto).

stanța, Slobozia, Satu Mare, Ploiești, 
Timișoara, Oradea sau Brașov.

Claudiu Sav

Naționala de fotbal Under 16 a
9

udetului, în fata unui nou test
5 7 9

..iționala de fotbal Under 16 a județu- 
i mai are de disputat două jocuri până 
încheierea campionatului. Tinerii fot- 

aliști antrenați de Ionuț Stelescu 
ehnicianul celor de la Universitatea 

roșani) vor primi, joi, vizita se
cționatei similare a Albei, într-un joc 
mtând pentru etapa cu numărul nouă 
campionatului național. Hunedorenii 
:upă locul secund în clasament la 12 
incte de liderul din Timiș și sunt ca și 
ilificați în faza următoare a com- 
îtiției. în ultima etapă a campionatului 
inedorenii vor evolua împotriva 
prezentativei Caraș-Severinului.Ju- 
orii lui Stelescu își pot consolida 
cui secund în clasament dacă vor 
:ce de reprezentativa județului vecin, 
lba, joi de la ora 12.00 pe terenul din 
aza Sportivă a Universității din 
îtroșani. în tur, hunedoreni au învins 
fă probleme la Alba cu 3-1. Miza 
impetiției „păstorite” de FRF este 
iținerea titlului național și prezența la 
1 puternic turneu extern organizat sub 
țida FIFA, în care copii au șanse de a 
selecționați pentru Naționalele de ju

niori ale fiecărei țări participante. 
„Selecționata” Hunedoarei a fost repar
tizată în seria a cincea alături de alte 
reprezentative similare ale județelor 
Timiș, Arad, Alba, Caraș-Severin și 
Mehedinți, serie din care primele trei 
echipe se vor califica mai departe, într- 
un alt sistem de grupe, din care vor 
rezulta calificatele în sferturile de fi
nală. Câștigătoarea ineditei competiții 
va fi desemnată după disputarea unui 
turneu final de patru echipe, urmând ca 
mai apoi să participe la un turneu inter
național.

Claudiu Sav
Rczultatele „Naționalei” de fotbal
Under 16 a Hunedoarei:

Hunedoara - Mehedinți 4-1
Arad - Hunedoara 0-1
Hunedoara - Timiș 0-5
Alba - Hunedoara 1-3
Hunedoara - Caraș-Severin 1-0
Mehedinți - Hunedoara 4-3
Hunedoara-Arad 2-1

Curățenie de iarnă
5

la U. Petroșani

Complet nemulțumit după înfrângere 
usturătoare suferită etapa aceasta în 
compania celor de la CS Vulcan (1-4), 
antrenorul Universității Petroșani, Ionuț 
Stelescu a declarat că, mai mult ca 
sigur, la iarnă se va despărți de o serie 
de jucători, care „au păcălit” fotbalul în 
câteva din partidele din acest sezon. 
„Sunt foarte supărat de modul în care 
am pierdut la Vulcan. Ne-au lipsit mulți 
titulari, iar cei care i-au înlocuit nu s-au 
ridicat la nivelul titularilor. Din iarnă 
vom renunța la serviciile mai multor 
jucători care nu înțeleg că noi, aici, ur
mărim să facem performanță. Vrem o 
echipă competitivă care să lupte la 
fiecare meci”, a declarat Stelescu pen
tru Liga2.ro. Tehnicianul „studenților” 
a ținut să mai adauge că, deși conduc
erea a fixat la începutul sezonului ca 
obiectiv promovarea în liga a treia, 
acest lucru nu este posibil, datorită fap
tului că situația financiară a clubului nu 
este una tocmai stabilă, iar adversarii 
din acest campionat sunt foarte bine 
pregătiți.După doisprezece etape scurse 
din liga a patra, Universitatea Petroșani 
ocupă locul cinci cu 24 de puncte cu 
șapte mai puțin decât liderul din Uri- 
cani și cu șase mai puțin față de „rivala” 
Jiul Petroșani. La formația din Vale ac
tivează și cei doi componenți ai trupei 
Alb-Negru, Kamara și Andrei Ștefâ- 
nescu, primul reușind chiar și un gol în 
tricoul petroșenenilor.

Final de tur în Liga a-V-a
Clasament:
1. Silva Miracol Hărău 10 8 2 0 37-5 26p

2. Dacia Boșorod 10 7 0 3 32-16 21p

3. Cema Lunca Cernii 10 6 2 2 32-12 20p

4. CFR II Simeria 10 6 2 2 29-15 20p

5. Goanță Ghelari 10 5 2 3 28-18 17p

6. CS Ghelari 10 4 3 3 20-16 15p

7. Agrocompany Băcia 10 4 2 4 18-21 14p

8. Unirea Vețel 10 3 3 4 17-30 12p

9. Real Sântandrei 10 3 1 6 20-31 lOp

10. Minerul Teliuc 10 2 2 6 9-23 8p

11. Berianul Beriu 10 1 1 8 12-29 4p

12. Streiul Simeria Veche 10 0 2 8 9-46 2p

Rezultatele etapei a X-a, scria 3dure* Etapa viitoare (ultima a turului):
CS Ghelari Streiul Simeria Veche 6-1 CFR II Simeria - Real Sântandrei

Berianul Beriu - Cerna Lunca Cernii 2-5 Unirea Vețel - Silva Miracol Hărău

Agrocompany Băcia - Unirea Vețel 4-1 Cema Lunca Cernii - Agrocompany Băcia

Silva Miracol Hărău - CFR II Simeria 1-1 Streiul Simeria Veche - Berianul Beriu

Real Sântandrei - Dacia Boșorod 1-3 Goanță Ghelari CS Ghelari

Minerul Teliuc Goanță Ghelari 0-2 Dacia Boșorod - Minerul Teliuc

în celelalte două serii ale ligii a cincca (Brad și Strei), Sprint Luncoiul de Jos 
și Retezatul Râul de Mori sunt deja campioane de toamnă, cu 16. respectiv 19 
puncte. Campionatul se va relua în luna aprilie a anului viitor. (C.S.)

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

(’tiniracle de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu ril .decem
brie 2(1 K).

Condiții de aplicare la job: fete ’iârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
I,70m, Mspec! fizic plăcui, voririloardIc limba engleză.

Sc oferă: salar lunar inimm LOCO usd plus cazare și masă hotel 5 stele. 
Iransporl tur retur India graurii. acces la piscina și sala fitness a. nimplexrlui.

l’osîbihme extra joburi fai cele 6 luni participare la castințniri modding 
& phout-shouiiiigs.

Detalii suplimentare pe offiecwexciusivcvcnt ro sau 0727177994.
Claudiu Sav

Liga2.ro


I n film bazat pe fapte reale. în toamna lui 1991, o ambarcațiune sfidează 
parca legile naturii, scăpând din confruntarea unor fronturi atmosferice 
care au format o furtună de o adevărată ferocitate. Dar nimerește chiar în 
ochiul furtunii...(Pro Cinema; 22:09; Furtuna perfectă)
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>
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ORIZONTAL:
2) Câștig total la cărți - Instrument cu tuburi. 3) Vocabular - 
Detaliu neînsemnat. 4) Dă numele unui oraș - Obiceiuri. 5) 
Cartaginezi - Grup de nouă inși. 6) Dau senzația perfecțiunii.
7) Unități de tunari. 8) Zboruri de insecte. 9) Atâmători. 10)
Ghicitori. 11) Unul cu trei neveste - Toxine vegetale. 12) 
Transpuse în versuri - Varietate a unui element chimic. 13) To-

. cin - Salcâmi. 14) Servitori - Colibă.

VERTICAL:
2) Tras de remorcher - Corp. 3) A netezi o piesă - Contact.
4) A se înălța deasupra nivelului mării - Echilibrarea 
încărcăturii avionului. 5) Din industria extractivă - 
Tăgăduiri. 6) Aproape vindecați. 7) O părticică infimă.
8) Osul bazinului. 9) Fuga din armată (pl.). 10) A fi 
asimilat de greci. 11) Romanii de pe Jii - Stil arhitectonic. 
12) Țesuți în dungi - Enervat. 13) A cugeta - A se deplasa 
prin apă. 14) în acest loc (var.) - Narativ.

antei^
SHCaSSt

ai

X

Z.

07:00 Telejurnal Matinal
<>«>00 Dovadă de iubire
10.00 Profesioniștii... (talk show, rel.)
11:00 Călător prin lume
11:15 Atunci și Acum (rel.)
11:45 Vedeta familiei (rel.)
12:45 Legendele palatului
13:45 Desene animate
13:55 Speranțe împlinite
1400 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:50 Vinul pe românește
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.)
16:00 Conviețuiri (documentar)
1655 Speranțe împlinite
1700 Generația contra (rel.)
17:30 ONG Blitz
18:00 Telejurnal
18.30 Legendele palatului
19.30 Călător prin lume (documentar, 

2007, rel.)
19.40 Sport
2000 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
20:40 Tema zilei
21:00 Ochiul magic
22:00 Vinul pe românește
22:10 Secretul (francez dramă roman

tică, 2007)
23:50 Amintiri din istorie

Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 3.)
învingătorii (serial documen

tar, 2008)
Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
Joc deschis (emisiune informa

tivă, rel.)
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
Telejurnal
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.) 
împreună în Europa! (film 

educativ)
15:30 între cer și pământ (2008, rel.)

Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003, rel. - 3.)
Telejurnal

07:55

08:10

10:00

11:00

12:00
12:30

14:30

16:00

17:00
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18‘3O , e Forum (reportaj) 
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
Dincolo de hartă (documentar) 
Operațiuni speciale (2009) 
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990- 17.)
Ora de știri (emisiune informa

tivă)
Black Donnellys cu Michael 

Stahl-David, Jonathan Tucker, 
Tom Guiry, Olivia Wilde

20:00
20:30
21:00

22:00

23:00

06:00
08:00

Observator
Tleatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)

06:00

07:00

Happy Hour (emisiune de di
vertisment 2007, rel.)
Știrile Pro TV

07:00
08:15
09:45

Umbrele trecutului
Fructul oprit
Rosalinda

07:00
07:30

Camera de râs
Specialiștii (talk show, 2010

1 )
10-00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Florentina (emisiun.
11:15 înscenarea (SUA-ffancez thril- 10:00 Viața lui Natalie Wood (SUA 12:30 O mare de pasiune sportivă)

Ier, 1994, rel.) cu Tim Mathe- dramă, 2004) 14:00 Marina 09:15 Șampanie cu cianură (SUA p
son, Agnes Soral, Noemi 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 15:15 Victoria (SUA-columbian se- lițist, 1983. rel.)
Kocher, Ronald Guttman ’973, rel. -3867.) rial, 2007) 11:30 Mondenii (emisiune de diver

14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:00 Știrile Pro 16:15 Rețeta de ACASĂ 1 tisment, 2006, rel.)
comedie, 1987) 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:25 Vremea de ACASĂ 12:00 Cu lumea-n cap (emisiune de

14:30 Plasă de stele (emisiune de di- serial de comedie, 2006 - 2.) : 16:30 Rosalinda divertisment, 2009, rel.)
vertisment, 2010, rel.) 14:00 Singur contra vulcanului (bul- 17:30 Poveștiri adevărate 13:15 Camera de râs

16:00 Observator gar-canadian-englez thriller de 18:30 O mare de pasiune (mexican 14:00 Frumoasa și leopardul (SUA
17:00 Acces Direct acțiune, 2004) serial, 2009) aventură, 1992)
19:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 19:30 Fructul oprit 16:00 Cireașa de pe tort (reality
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 973 - 3868.) 20:30 Iubire și onoare (român serial show. 2008, rel.)

concurs) 17:00 Știrile Pro TV de dramă, 2010) 17:00 Trăsniții (serial de comedie.
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 2007, rel. - 42.)

de dramă, 2010) vertisment, 2007) serial, 2008) 18:00 Focus 18
23:00 Observator 19:00 Știrile Pro IV 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 19:00 Focus Sport
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 19:45 Praf și pulbere de divertisment, 2007) 19:30 Cronica Cârcotașilor (emisiu

divertisment) 21:30 Fotbal: Italia - România 23:30 7 păcate (brazilian serial de de divertisment)
23:30 Știrile Pro TV dramă, 2007) 22:15 Trăsniții (serial de comedie)

16:30
17:30
18:30
19:00

20:00
21:00
22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 22.) 11:20
Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 21.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 14.) 
Studio 60 (SUA serial, 2006 - 5.)

Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 10.)
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 3.)
Furtuna perfectă (SUA-gennan film de catastrofă, 2000)

14:35 
: 16:10

18:00
20:00
22:15

La poștă 1 (englez comedie, 2010) cu Richard Coyle, 
David Suchet, Claire Foy, Andrew Sachs
Idilă cu dădaca mea (SUA comedie romantică, 2009) 
Războiul mintii (SUA S.F.. 2009)
Patru prietene și încă o pereche de blugi
Polițiști în Brooklyn (SUA polițist, 2009)
Pineapple Express (SUA comedie, 2008)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
eva
lefon: 0755.999.916

distribuție/transport 
fluide 6

ministrator 
ncar/produs leasing 
______________ 3_ 
sator piese din piele 
înlocuitori______ 4
lgher (exclusiv 
■taurator)_______ 2
:ătuș mecanic de în- 
ținere și reparații 
iversale_________1_
isinist la mașini 
ntru terasamente 
ronist) 6
mcitor necalificat la 
atnblarea. montarea 
iselor 46
jretara ____ 1
dor manual cu 
căra de gaze____ 1
Iar rosar - tencuitor

2

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

confectioner articole
din piele și înlocuitori
_________ _______ 3 

confecționer - asam

unedoara
lefon: 0755.999.917

lgher (exclusiv 
.taurator) 18
stalator rețele de

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 
_________________12 
lucrator pentru salu
brizare___________ 3
muncitor necalificat la 
demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, fa
ianță, gresie, parchet l 
muncitor radioelectro- 
nist 2
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 2

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

Simeria
Telefon: 0755.999.921

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

agent securitate 1
sudor în mediu protec
tor 1

mecanic auto______ 1
tâmplar universal 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

asamblarea, montarea 
pieselor__________ 30
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman 1
bucătar___________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1 
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor__________ [2
operator centrală ter- 
mică________ f
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

Petriia
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1 
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

AchwiUiMicz animale, vad, viței. Td,(J?33.165.341. (!752.2W>.8)Î
nd foarte urgenl casa ta Deva» Ceangăi. 4 umere, bucătgric, bak\2 holuri, garaj, incăhire 
unilâ. mansarda, m2 carnere la subsol, pivniță, twwxc porci, păsări, corețe, gradină, curte be
ai a. Accept credit sau schimb cu Alba iul ia casă sini apartament ci) 2 csimcrc, nrerîlă vilzulâ 
i mterarediari . preț negociabil. TdMLW.1113.0722.497.215

idawkuncnl in Brad,4 camere .uhracenlral, c1aj 31Str.Liceului.«aiaj acoperit lângă bloc in- 
$ in preț. Preț neg.Tcl.0721.245.707

nd casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, lîligorie» dresing, living, haie, cămară, 
din fântână cu hidrelor, gaz. curent mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000curo. 

.0748,347.128

«dens;) in Săolăm&rie-Piairfl, 2 cnnicre, hol. baie, anexe, teren 1SOOmp,apă irasâ in L-asă. 
i I dS.OOOlei neg. 1 SlrO769839,694

nd garsonieră eoniorl 2.1 cameră, bucătărie, baie. ?ona Pare. Preț 34,(XK)lei, TeL0?3 5.066.695

nd garaj in Simeria, zona Parcului. Pcd l8.1XlOlci.Tc!i.0740.965J9l

»d casă în Simeria. de cărămidă, anexe. 3 camere, btid&artc, baie, cămară, Icifimp, grădină 
Jmp. apă. gaz. curent, canalizare. Preț 7S.0IW lei neg. ’ftl.0769.lW9.694

nd apartament 2 wwic în Simeria, dccoratmdai, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
:i urnit i tl 4 camere, ofer diferența. Preț MO.000lei neg. Te 1.0735.006.695

nd ouă în Simeria, din cârăinidft, în construcție P* M eu proiect aifloriznție val. 2015, Muie- 
e pt acoperiș, «pă, curent ^tMȚOnip. P 3 camere, hucălârie, baie. M 3 camere, baie, butâiărie. 
ț liMHKHJk’i. Ici 0748.689.5.’2

■rd apiirtatnlnl 2 camere in Simeria, sl~52-54mp. rermopan. izolat Iconic exterior. Preț 1.35.000 
Tcl.0748.Sl. 532

od apartament 2 camere în Stmcm, scmidc«>tn«ndai.bhxt de cărămidă, loate mxuiliițhlc noi, 
nopan, amenajat. Preț 75.0041 k*i:Tcl.O769.8 39.694 Vămi urgent vauchcr auto Oi

nd apartament in Tâmpa 2 camere, bare, bucătărie, iftj, balcon, bloc dc cărămidă, termopan. 
ii decomandat. Preț Ș5.006Ici. TcL0?30.346.219

ud cas>ă și hulă in Simcrm, reren sr«.2.000nip. Preț .IH.bOOlci Tul. 9769839.694

nd apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț I70.000lci 
Td.0721.805.675

nd «parlament 2 camere în i lunwloara. bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat st s,50rnp. 
ț bloOOlci. Td.O748.347.12«

Vând goblen pentru cusut* Sanie cu c&ai". dunenritmi, 18.’4cni (cusut cant un sfert), preț60 iun Wg. Tc1.(J25422K 748

Vând plăci ptteracola «oi șt plitei nwonur.) 60'40'2. Tel.<1724 980.69 I

Vând Jrujbă H&sv&rna. lamă 35cm. in garunțtc. ni stare de fmmționare îeî.1F* 2». Oltl. 84 8

Prcfeu căina t31w mate Icwmancsc carpaim. gctrcum^rtwaflci )jwn-â ia 7 ani. pcntrti pază etate, ici 3.XI3. "90

Vând țuică dețirune. 30gr. 15 Ui/liftu Tel .4)748.390.610

Vând cazat" de țuică S1M0HL. din cupru,preț negociubil. Te1.073 5.'.«>6.263

Ofer grabs pentru capii dc 2 ani ptutexc și ghetuțe cvtupcdive. Infcrmațn iu teL.0766396764 suu 03I4221-1 IU.

Vând porci, junrncft gesumlâ, vacă geslaniă. vaci pentru Șapte ri saci i ficat. îtl.072 2 775.55?

Econontist, «xititabil. uis|sceUv resurse ui nane, ofer scnTcri complete dt la A la Z, inclusiv declarații, lievisiii, fișa 
postului finudur si pcinoaiwlor fiutcC iMcre^ie. E nsai); nicitmifaipi<yj!Hre cont Tel .0723.44)0,807

fnmpoil xfitoc pcoaunc iu luha. Spania, Fonugalxa, 1 ntu{;i Belgia, Anglia, lilanda «i (îetinaaia la destinație, cu mașini 
moderne climanzatc. fri.0?21 255.106

Lichide? gu&ptniitie , vând molor tfiiul kiiuiccu nioută fliacuiai pâmâfii fx cl, unelte agricole, piețe auto Dacia I3(W,
1100. Lada. Tra&iirt. motoc ielele, moivrelc. mese drujbe i&al itumc. nmbîlâ , «si lemn. ctc.Tri.O733.955.Jl 3, 
0722.4’9.215

Vănd vanchcr pcntni problemul Rabi*. Rd. ,0722.857 X60

Vând purcei 3 lun#-Marelc Alb cu 120?ci. eâțeiușă 1.5 ani cu lOOtei’ Ciobănesc German. Td.O743.M32.OK5

TALON DE MICA PUBLICITATE

Tel

Prenume

DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Viml f<rtd Mda&ai a.f. 1<J93. lull option, stare foarte Nsftă, iumatftCBJas. Preț 1750 e«n. neg lel.O?.U.965.619

Vfctd Ibira, «cîtiscrisS, tn «tare funcționare. *uh prețul pieței. Preț 700 lei Ttf.974549-1.054
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V.4ttd f>BOV0« a.i. 21'103, "V.fKlO km. eoasata ioane «ac, aiarc ircțwoșabilS Preț 2.5OOfur nejj. Tel. O762.S89.175. 
073<l.*165.(i|<>

Văatl Renault Kiingoo.Ui. a.f 10.2002 înmatriculai, propiimte din OS.2(8».gri meulizai. S uși. e-imâ. încălzite in
scaui». pi'c>iectoare,75€'P. ful! tiplUMii. «laxe pcsfectă ■ funslioniue. l*icț4.100cui. lel.O?57.7??.O7(l
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Vând casă cu grădină 
în Brad. str. Mesteacăn.
stare foarte hună, apă. 

curentanexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344,288

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Județul

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 (Ia „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme Ia 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.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț eu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 let
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I
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(/omenii de știința au descoperit o nouă specie de liliac, foarte țuica, pe versanții vestici ai 
Itt-ilor. in Ecuador. Primul exemplar din specie, denumită fyotis diminutus, a fost co

lectat acum peste dfl de ani. insă abia acum cercetătorii au confirmat că micuța creatură, 
care cântărește doar câteva grame, este o nouă specie.

Miercuri, 17 noiembrie 201

Un câine comunitar a salvat 
viața unui bebeluș abandonat
Un câine a salvat viața unui bebeluș abandonat din Kenya după ce 
a găsit fetița într-o pădure de lângă Nairobi

O ciupercă afrodisiacă, vândută la 
licitație cu 105.000 de euro

9

O trufă albă uriașă a fost cumpărată 
de o femeie sud-coreană care locuiește 
în Hong Kong, specialistă în vinuri, 
pentru suma de 105.000 de euro, în 
cadrul unei licitații ce a fost organizată 
în orașul Alba din nordul Italiei. Trufa 
cântărea 900 de grame. Ea a fost scoasă 
la licitație în castelul medieval Castello 
di Grinzane, construit într-o regiune din 
Italia renumită pentru vinurile și trufele 
sale. Sud-coreana Jeanne Cho Lee a 
cumpărat această trufă. Ulterior, ea a

anunțat pe contul ei de pe Twitter că 
cumpărat prețioasa ciupercă împreui 
cu câțiva prieteni și că uriașa trufă it< 
iană va fi vedeta unei „sărbători 
trufelor albe”, pe care o va organi 
după sosirea achiziției sale la Hoi 
Kong, prevăzută pentru ziua de mar 
Anul acesta, prețul pentru un gram 
trufe a fost stabilit pe piața intemațio 
ală la 117 euro, în scădere față de 20C 
când aceeași cantitate se vindea cu 1 
de euro.

A slăbit 41 de kilograme după ce și-a 
văzut silueta pe Google Street View

Localnicii spun că animalul ar fi 
cărat copilașul peste o stradă aglom
erată și pe sub un gard ghimpat.

Cățelul a găsit bebelușul de două săp
tămâni, înfășurat într-o cârpă murdată, 
și l-a dus printre puii săi. Un grup de

băieți care se juca lângă puii cățelușei 
l-au auzind plângând pe bebeluș și i-au 
spus mamei lor. Femeia a descoperit 
fetița cuibărită printre puii de cățel. Be
belușul a fost dus la spital, fiind suspec
tat de infecție și febră. Doctorii cred că 
fetița, care a fost denumită Angel, era 
părăsită de două zile atunci când a fost

descoperită. Ziarele kenyene spun că 
bebelușul a primit o mulțime de oferte 
de adopție, iar publicul donează haine 
și scutece. Cățelușa nu avea nicitin 
nume înainte, însă acum a primit și ea 
unul: Mkombozi, adică Salvatoarea, și 
este îngrijită de Asociația Kenyană pen
tru Protecția Animalelor.

Serviciul online Google Street View s- 
a dovedit a fi o cură de slăbire eficientă 
pentru un britanic. Bărbatul, care cân
tărea peste 130 de kilograme, s-a „spe
riat” după ce și-a văzut silueta pe 
internet, în 2009. De atunci, britanicul 
a reușit să slăbească peste 41 de kilo
grame. Rob Mewse, în vârstă de 56 de 
ani, susține că s-a simțit „îngrozit” în 
momentul în care s-a recunoscut, în 
urmă cu un an, pe Google Street View. 
„Eram imens. Stomacul meu ieșea în 
evidență și păream enorm”, a declarat 
britanicul, potrivit AFP. Mewse a în
ceput imediat după aceea un regim ali
mentar drastic și a apelat la serviciile 
unui antrenor de fitness. El a renunțat 
la preparatele de tip fast food și la dul

ciuri și s-a supus unui regim drasi 
bazat pe fructe, salate și proteii 
„Dacă eu am putut, atunci toată lum 
poate să facă acest lucru. Acum s’ 
într-o formă mult mai bună”, a co 
cluzionat britanicul.

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

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

PREȚ: 180 LEI/PERS

LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

PACHET SERV CI

TREI NOPȚI

PREȚ: 500 LEI/PERS
dta di 

rovi//on itri Mfenflti cte 
o/c/imM iflllBd vociJL

.2010 cu cina 
.01.2011 cu mic dejun

M.112010 
Mie 'Mijaufa 31.12.2010 
P/iM Ir 3M2J010
MASA FESTIVA DE REVELION 
Pfifttln 01 .Of JOII 
g!m fwhvi in 01.01.2011 
Mic

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

PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT

Nisip 22,00 lei/toi

Sort spălat 4 - 8mm 23.00 lei/to

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/toi

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

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

■
 Pentru rezervări, ț» alte informații ne pnfap contacta 

ta .«rmătoarple numere de
0752657963 VHoi Ana M.v.j 

0720530953 Vrac. Atiffte

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

M K


