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Cinci dosare penale și 
peste 200 de hunedorerii 
legitimați © pag. 4

Oamenii legii au desfășurat, în perioada 17-19 noiem
brie, acțiunea „Hunedoara în siguranță”. Peste 80 de poli
țiști și jandarmi au efectuat, ieri, razii în municipiul 
Hunedoara, legitimând peste 200 de persoane.

Hunedoara versus Bihor
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Două din cele trei reprezentante ale județului în eșa
loanele inferioare ale fotbalului românesc se deplasează 
în acest final de săptămână la Bihor. în Liga a doua, Mu
reșul va da piept cu puternica formație a celor de la FC 
Bihor, în vreme ce FC Hunedoara, joacă astăzi la Borș.
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Timiș și Rudeanu au pierdut 
alegerile înainte să înceapă
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Doi dintre concurenții pentru ocuparea fotoliului 
de deputat al Colegiului nr.3 Hațeg au fost scoși 
din cursa electorală, în cursul zilei de ieri. Can- 
didații independenți Nicolae Timiș și Mihail 
Rudeanu au fost declarați „inapți”, în urma unor

sentințe pronunțate de Tribunalul Hunedoara. 
„Rebelul” liberal, Nicolae Timiș, aflat de ceva 
vreme într-un permanent conflict cu conducerea 
PNL, a fost scos din cursa electorală. Conduc
erea PNL Hunedoara a contestat candidatura lui

Timiș pe motiv că acesta încă figurează ca fiind 
membru al partidului, drept pentru care partici
parea sa, în calitate de candidat, la alegerile din 
decembrie, încalcă legea.
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Povești interzise - Un altfel 
de El Dorado (I)

Undeva, la adăpostul culmilor vulcanice ale 
Munților Metaliferi ce învăluie din sud-est Țara 
Zarandului, în comuna Criscior, pe Valea Crișu- 
lui Alb, în amonte de municipiul Brad, se află un 
inedit Muzeu Etnografic.
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„...de pupat...

Letiția Moisescu din 
Hațeg

Pentru că a ajuns în finala 
Selecției Naționale a 
Concursului muzical 
Eurovizion 2011
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^^andidatul independent 
pentru Camera Deputaților 
în circumscripția Hațeg, 
Mihail Rudeanu

Pentru că și-a dat demisia din funcția de 
nreșeaL al UNPR și a hotărât să can
dideze independent pentru postul de deputat 
în Colegiul 3 - Hațeg, fără să-și adune sufi
ciente semnături pentru a-i fi acceptată can
didatura. .
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► DN 76 l.iincoin de Jos - Brad
► DN 74 Brad - Crișcior

~ ► DN 76 Brad - Baia de Criș
Q ► DN 76 Baia de Criș
< »>DN7 Mintia-Vețel

► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjue
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoimuș - Bej an
► Banița , BN 66
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f greco-catolic
Pf. Avdie; Sf. m. Varlaam, 
f romano-catolic
Ss. Epimah și Alexandru

Ardei 
umpluți (de 
post)

Ingrediente:
-18-12 ardei grași
- 200 g ciuperci
- 100 g orez
- 1 ceapș
-1 cutie roșii în suc sau 3 -5 lin
guri bulion
- pătrunjel verde
- sare, piper, ulei, opțional veg
eta

Mod de preparare:
Ceapa se toacă și se călește 

în ulei încins. Se adaugă ciuper
cile tăiate și orezul, spălat în 
prealabil. Când ceapa devine 
sticloasă, se stinge cu o cană de 
apă, se adaugă 1 lingură de veg
eta și se lasă să fiarbă până când 
se înmoaie orezul. Se stinge 
focul, se adaugă verdeața to
cată. Cu acest amestec se 
umplu ardeii. Ardeii umpluți se 
aranjează într-o cratiță. Se toacă 
roșiile și se pun, împreună cu 
sucul de roșii, peste ardeii 
umpluți. Se adaugă și apă cât să 
acopere ardeii. Se acoperă 
cratila cu ardei umpluți și se dă 
la cuptor 45 - 60 min.

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

■^•Sfântul Zilei HOROSCOP

Pomenirea Sfântului Prooroc Avdie (Abdia) 
și a Sfântului Mucenic Varlaam

Numele Sfântului prooroc Avdie se 
tâlcuiește robul Domnului, ori mărturisit, 
și era din pământul Sihem, din țarina lui 
Vitaharam. El a trăit mai înainte de 
nașterea lui Hristos cu opt sute de ani. A 
slujit mai întâi regelui Samariei, Ahav și 
apoi lui Ohozia. După ce a trimis Ohozia 
către sfântul și marele Prooroc Ilie doi 
căpitani cu câte cincizeci de oameni, să- 
i spună să se pogoare din munte și să 
meargă la el și aceștia prin rugăciunea 
proorocului au fost arși, împreună cu 
cetele lor, de focul căzut din cer, atunci a 
trimis Ohozia la acest prooroc Avdie, ca 
să-1 cheme și să i-1 aducă înainte pe al 
treilea căpitan peste cincizeci de oameni, 
pe care nu-1 nimicise Ilie. Acesta, 
mergând la prooroc, a căzut la picioarele 
lui și s-a rugat să nu-1 ardă, ci să se 
pogoare și să meargă la rege. Iar 
proorocul lui Dumnezeu a făcut aceasta, 
așa cum se pomenește în cartea a patra a 
regilor. Și de atunci și în urmă părăsind 
Avdie pe rege, a urmat proorocului Ilie, 
făcându-se ucenic al lui, și proorocind 
multe a murit și a fost îngropat în mor
mântul părinților săi.

Iar Sfântul Mucenic Varlaam era 
din Antiohia Siriei, bătrân fiind cu vârsta 
și, fiindcă mărturisea pe Hristos, a stat 
înaintea stăpânitorului Antiohiei și

neînduplecându-se a jertfi la idoli a fost 
bătut cu vine de bou; după aceea i s-au 
dezrădăcinat unghiile. Apoi fiind dus la 
un jertfelnic idolesc, a poruncit ca să-i 
deschidă cu sila mâna dreaptă și să-i pună 
în ea cărbuni aprinși și tămâie, căci so
cotea stăpânitorul că nu va putea suferi, 
ci va arunca cărbunii împreună cu tămâia 
deasupra jertfelnicului idolilor și prin 
aceasta să se arate că a adus jertfa la idoli. 
Iar pătimitorul pentru Hristos a stat cu 
mare bărbăție neschimbat și netulburat, 
Iară a mișca mâna cea dreaptă a sa, 
arătându-se cu adevărat mai puternic 
decât arama și fierul, până când focul i-a 
mâncat toata carnea mâinii drepte a lui și 
a căzut focul singur pe pământ; căci a 
ales viteazul luptător al adevărului cu 
cuget bărbătesc și întărit că mai bine să- 
i ardă mâna lui, fără a o mișca cât de 
puțin, decât să se arate păgânilor că a 
adus tămâie și jertfă demonilor. Pentru 
aceasta și în chinul acesta și-a dat sufletul 
său în mâinile lui Dumnezeu, luând de la 
Dânsul cununa mărturisirii. Deci pe 
viteazul acesta luptător l-a cinstit cu cu
vinte de laudă ritoricești atât Marele 
Vasile cât și dumnezeiescul Hrisostom.

19 noiembrie
S-au născut:

1805: Ferdinand Vicomte de Lesseps, inginer francez, 
cel care a proiectat Canalul de Suez (d. 1867)

1831: James A. Garfield, al 20-lea președinte al Statelor 
Unite (d. 1881)

1912: George Emil Palade, biochimist român- american 
(premiul Nobel pentru medicină 1974) (d. 2008)

1917: Indira Gandhi, politician indian (d. 1983) 
1923: Gordon Jackson, actor britanic (d. 1990) 
1938: Ted Turner, a fondat canalul de știri CNN 
1939: Etnii Constantinescu, președinte al României 
1942: Calvin Klein, designer dc modă

Comemorări:
1828: Franz Schubert, compozitor austriac (n. 

1797)
1883: Sir Wilhelm Siemens, metalurgist și inven

tator de origine germană, care a brevetat în Anglia pro
cedeul sau de corodare electrochimică. Tot el este și 
inventatorul pirometrului și al apometrului (n. 1823)

1919: Alexandru Vlahuță, scriitor, membru de 
onoare post-mortem al Academiei Romane (n. 1858)

1942: Bruno Schulz, pictor polonez de origine

f
de-a lungul timpului

1377: Prima atestare documentară a Castelului Bran, 
prin actul emis de Ludovic 1 de Anjou (1342 -1382), prin care 
brașovenii primeau privilegiul de a construi Cetatea „cu munca 
și cheltuiala lor proprie”.

1493: Cristofor Colutnb descoperă Porto Rico.
1703: Omul cu masca de fier, legendarul prizonier politic 

francez, moare la Bastilia.
1942: Al doilea război mondial: Bătălia de la Stalingrad 

- forțele rusești sub comanda generalului Georgy Zhukov 
lansează operațiunea „Uranus”, contraatacând și întorcând 
soarta bătăliei ân favoarea trupelor sovietice.

1946: Primele alegeri parlamentare postbelice, declarate 
„libere și nestingherite”, care au fost falsificate, cu acordul 
Moscovei, de Guvernul Petru Groza care a anunțat victoria 
Blocului Partidelor Democratice.

1969: Programul Apollo: Apollo 12 - astronauții Charles 
Conrad și Alan Bean aselenizeză în Oceanul Furtunilor și 
devin cei de-ai treilea respectiv patrulea oameni care pățesc pe 
I ,ună.

1969: Fotbalistul brazilian Pele marchează cel de-al 
1000-lea col.

Bancurile zilei
© © ©
Psihiatrul întreabă.
-Au mai existat în familia 

dumneavoastră cazuri cu boli 
mintale?

-Da. acum trei ani sora mea 
a refuzat să se căsătorească cu 
un american miliardar...

© © ©
Un jurnalist întreabă direc

torul unei case de nebuni, care 
este testul ce se efectuează pen
tru a externa un bolnav.

- Umplem cada cu apă. 
punem alături o lingură și o 
cană. Și îi propunem bolnavu
lui să golească cadă de apă.

Jurnalistul. zâmbind, 
spune:

- Orice om normal ar lua 
cana...

- Nu, (spune directorul) un

om normal ar scoate dopul de la 
cadă. Doriți pat lângă geam sau 
lângă ușă ?

© © ©
Intr-un spital niște nebuni 

stăteau agățați de tavan până 
când intră un doctor și le zice 
“a venit toamna” și cad toți în 
afară de doi “ce faceți mă n-ați 
auzit k a venit toamna?” “păi

noi suntem conifere .
© © ©
La spitalul de nebuni, un 

doctor vede pe unul din pacien- 
ții săi cu un ciocan dându-și 
peste degete. Curios, îl in- 
treabă:

- Simți vreo plăcere?
- Da, când dau pe lângă.

© © ©

O idilă secretă ar putea fi pretextul 
unei călătorii pe care o faci astăzi. Si
tuația financiară este bună, însă nu tre
buie să renunți la a mai face economii

Cuplurile își consolidează relația 
prin activitățile pe care le desfășoară 
împreună și planurile în care sunt 
amândoi implicați. Ai putea găsi o 
nouă sursă de venit.

Te afli într-un moment de dilemă, 
între ceea ce reprezintă vocea inimii și 
ceea ce-ți dictează rațiunea. Ai putea 
să te consulți cu un prieten intim, de
încredere, care să-ți spună și părerea lui.

instinctul de proprietate este foarte 
ascuțit. In privința banilor, aceștia vin 
numai cu condiția ca tu să faci un efort 
în acest sens. Singura posibilitate de 
a-ți educa copiii este să dai dovadă de autori
tate.

Ai putea provoca astăzi unele dis- 
cuții, cu explicații și reproșuri, pe care 
le faci persoanelor care se cred foarte 
sigure de ele. O problemă care îți face 
mult rău poate fi rezolvată, dacă stai de vorba 
cu persoana iubită.

în dragoste te simți prins între 
două focuri și oscilezi între mai multe 
posibilități. Va fi nevoie de mai multă 
luciditate pentru a face alegerea cea 
mai bună și a-ți da o șansă.

începi să pui în aplicare proiectele 
la care lucrezi. Ești eficient și comba
tiv, atunci când întâmpini obstacole. 
Balanțele care candidează la un post de 
conducere au mari șanse să-l obțină.

Ești pătruns de emoții incoerente. 
Dacă reușești să-ți domini aceste por
niri și apelezi la farmecul tău carac
teristic, vei fi în măsură să obții 
avantaje.

este una plină de relaxare și înțele
gere.

Ai parte de o îmbunătățire vizibilă 
a vieții profesionale. Chiar și nativii 
dornici să-și schimbe domeniul de ac
tivitate au șanse de reușită. Ai

Ai suficientă ambiție și faci tot ce 
este nevoie pentru a reuși profesional, 
îți lipsește numai răbdarea. Dacă te

Primești știri de la un membru al 
familiei care locuiește departe. Acest 
lucru te bucură mult. Acasă atmosfera

gândești că fericirea stă numai în acumularea
de bunuri materiale, se poate să ți se dove
dească faptul că uneori împlinirea vine din dez
voltarea lumii interioare și din comunicarea cu
cei din jur.

îți îmbunătățești cunoștințele teh
nice urmând niște stagii sau unele 
curse preliminare. Curiozitatea ta și
dorința de a rezolva problemele te ajută să evo
luezi. Te arați foarte diplomat și reușești să su
gerezi fără să te impui.
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Cinci străzi din Hunedoara vor rămâne astăzi fără apă din cauza unei 
avarii pe strada Primăverii. Astfel în intervalul orar 8 - 16 va fi sis
tată furnizarea apei potabile in municipiul Hunedoara, pe străzile 
Brădet, Primăverii, C. Davila, Aleea Pădurii t>i Str. Pădurii
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Timiș și Rudeanu au pierdut alegerile înainta să înceapă
Doi dintre concurenții pentru ocu
parea fotoliului de deputat al 
Colegiului nr.3 Hațeg au fost scoși 
din cursa electorală, în cursul zilei de 
ieri. Candidații independenți Nicolae 
Timiș și Mihail Rudeanu au fost de
clarați „inapți” în urma unor 
sentințe pronunțate de Tribunalul 
Hunedoara.

„Rebelul” liberal, Nicolae Timiș, aflat 
de ceva vreme într-un permanent con
flict cu conducerea PNL, a fost scos din 
cursa electorală. Conducerea PNL 
Hunedoara a contestat candidatura lui 
Timiș pe motiv că acesta încă figurează 
ca fiind membru al partidului, drept 
pentru care participarea sa în calitate de 
candidat la alegerile din decembrie în
calcă legea. Contestarea candidaturii lui 
Timiș a fost judecată în cursul zilei de 
ieri, la Tribunalul Hunedoara. Cu toate 
că Timiș s-a prezentat însoțit de doi av- 
ocați pentru a-și susține cauza, instanța

s-a pronunțat în defavoarea acestuia. 
Conducerea PNL a fost reprezentată de 
Marius Sulighete, care a prezentat în 
fața completului de judecată probele 
din care reieșea clar statul lui Timiș de 
membru al PNL. „în primul rând noi nu 
cerem ca domnul Timiș să nu can
dideze, noi doar dorim ca acesta să intre 
în legalite prezentându-și demisia. 
Nicolae Timiș a fost ales în februarie 
vicepreședinte al BPJ, în aprilie a fost 
desemnat președinte al organizație 
orășenești PNL Hațeg, iar calitatea de 
mebru al Delegației Permanente a 
dobândit-o prin faptul că este primar. 
Avem la dosar și chitanțele prin care 
Nicolae Timiș și-a achitat taxele de 
membru al BPJ”, a precizat Marius Sur- 
gent în fața instanței de judecată. După 
ce ambele părți și-au susținut cauza, 
procurorul a solicitat la rândul său ad
mitere contestației depuse de conduc
erea PNL, prin care se solicita 
invalidarea candidaturii lui Timiș, 
edilul Hațegan și-a ieșit din fire. „A-ți 
luat decizia asta în necunoștință de

,Am fost singurul politician care a 
spus că se face un joe de gleznă și 
Timiș nu-și va depune candidatura. 
Sunt ca două echipe care s-au blă- 
tuit. Am anunțat de trei luni și am 
fost singurul politician din țară care 
zis că nu trebuie avută încredere în 
Timiș și că nu va candida, 
folosindu-se de toate tertipurile”, a 
declarat primarul munîcpiului Deva. 
Mircia Muntean.

cauză. Chitanțele de care vorbiți sunt 
pentru o cotă fixată de președintele par
tidului, nu reprezintă acte doveditoare 
a plății cotizației de membru. Dom- 
neavostră nu a-ți citit statutul de aceea 
nu știți că aceste cotizații se plătesc în 
localitatea unde ești membru, în cazul 
meu la Hațeg. Nu știți că e vraiște în 
partid și mulți primari au candidat fără 
a fi într-adevăr membri”, a spus Timiș 
înainte de a părăsi sala.

Nici Rudeanu nu a avut sorți de 
izbândă

Nici candidatul independent Mihail 
Rudeanu nu a primit o sentință favora
bilă din partea completului de judecată. 
Biroul Electoral de Circumscripție i-a

respins candidatura pe motiv că din to
talul de 2.500 de semnături de susținere 
depuse, doar 1.800 au întrunit condițiile 
legale. Rudeanu a contestat decizia 
Biroului Electoral, însă instanța nu i-a 
dat câștig de cauză. „Părerea mea e că 
democrația modernă nu acceptă inde
pendenți. O să mă consolez cu idea că 
nu avem o democrației în adevăratul 
sens al cuvântului. Dacă mai depun 
celălate tabele cu semnături nu mi le 
mai acceptă BEJ. Nu sunt sigur că voi 
apela la recurs, sunt foarte sceptic în 
ceea ce privește acest lucru. Se pare to
tuși că independenți nu au loc în țara 
asta”, a declarat candidatul independet 
Mihail Rudeanu.
Tot în cursul zilei de ieri au fost 
soluționate și contestațiile depuse de

Comeliu Miloș, împotriva candidaturi 
Marianei Câmpean - candidat PNL și a 
Lilianei Țolaș - candidat PSD. Instanța 
a repins contestațiile pe motiv că nu 
erau întemeiate. „Cred că instanța a luat 
o decizie corectă. Contestația depusă de 
acel cetățean nu avea nici o bază. Cred 
că a avut vise urâte noaptea și în loc să 
scrie poezii s-a apucat de scris contes
tații și nici măcar nu a avut curaj să se 
prezinte la judecată. Noi vom respecta 
hotărârea ca atare”, a precizat președ
intele Organizației Județene PSD 
Hunedoara, Laurențiu Nistor. în urma 
deciziilor luate ieri de Tribunalul Hune
doara șapte candidați au rămas în cursa 
electorală din Colegiul 3 - Hațeg.

Irina Năstase

Brădenii sunt invitați să arunce deșeurile electrice
Campania „Locul deșeurilor nu este în 
casă. Trimite-le la plimbare!” continuă 

r județul Hunedoara. După ce cam
paniile precendente organizate în județ 
s-au bucurat de un real succes, în
cepând cu luna august colectându-se 
peste 55 de tone DEEE, acțiunea orga
nizată de Asociația RoRec continuă în 
județ.
Astfel, noi puncte provizorii de 
colectare a deșeurilor electrice, elec
tronice și electrocasnice (DEEE) vor fi 
deschise în acest sfârșit de săptămână 
în zona Bradului.
Astăzi, la orele 10 va avea loc de
schiderea punctului de colectare de la 
Brad, în curtea Școlii Generale Horia, 
Cloșca și Crișan , care se va închide la 
orele 17. Punctul de colectare a DEEE 
va fi redeschis sâmbătă în același inter
val orar. De altfel, mâine, între orele 
10.00-15.00 vor funcționa puncte de 
colectare provizorii și în : Mesteacăn, 
Valea Brad, Ruda Brad (în fața Cămin

ului Cultural), Tărățel (în curtea școlii), 
Băița (la Piață) Ormindea, Fizeș (la 
magazinul Cooperație),vb Harțăgani, 
Vețel, Mintia, Leșnic, Soimuș, Păuliș, 
Fomădia(în fața Căminului Cultural). 
Activitatea de colectare DEEE se va 
derula în cele două zile și prin preluarea 
de la domiciliu, în cazul echipa
mentelor voluminoase.
Posesorii echipamentelor de acest fel 
vor putea programa colectarea de la 
domiciliu la numărul de telefon 0732 
627 179, până mâine la orele 15. Toți 
deponenții vor putea participa la o 
tombolă cu premii și vor avea șansa să 
câștige unul dintre cele 35 de premii 
puse în joc: 5 biciclete DHS și 30 de 
aparate electrocasnice marca Albatros. 
De la sfârșitul lunii august până în 
prezent în județul Hunedoara, acțiuni 
similare s-au desfășurat în orașele: 
Orăștie, Simeria, Geoagiu, Deva, 
Hunedoara, Călan, Hațeg, Bretea 
Română, Băcia, Vulcan, Lupeni, Uri-

cani și Aninoasa, Petroșani și Petrila și peste 55 de tone DEEE. 
toate localitățile lor apărținătoare, ceea
ce a avut drept rezultat colectarea a Irina Năstase

ANUNȚ PUBLIC
9

SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu sediul în local
itatea Timișoara, str.Calea Șagului, nr.143/b, județul Timiș 

anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Instalație preparare bentoniă”, sit
uat în localitatea Gurasada, str.Gării, nr.1, 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.

ANUNȚ PUBLIC
9

SC ROSSI FORTUNA SRL cu sediul în localitatea
Petroșani, str.Lunca, nr. 117, județul Hunedoara anunță 

depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Fabricare articole de îmbrăcăminte”, situat 

în localitatea Petroșani, str.Lunca, nr.117, 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.

Control la brichete
Comisarii din cadrul Comisariatului 
Județean pentru Protecția Consumato
rilor (CJPC) Hunedoara au efectuat în 
perioada 25-29 octombrie 2010 un con
trol privind comercializarea brichetelor, 
în cursul operațiunii au fost verificați 12 
operatori economici din județ, în cazul a 
zece dintre aceștia fiind constatate aba
teri. Printre neregulile consemnate sunt: 
nemarcarea pe etichete a tuturor infor
mațiilor obligatorii; lipsa declarațiilor de 
conformitate. Ca urmare a abaterilor au 
fost aplicate patru amenzi contra
venționale în valoare totală de 8.000 lei 
și 6 avertismente. în urma controlului, la 
nivel național au fost oprite de la com
ercializare peste 77.000 de brichete, din 
cele peste 82.000 verificate, după cum 
se arată într-un comunicat de presă al 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC). Au fost verifi
cați 560 de operatori economici, la 411 
operatori economici constatandu-se aba
teri de la prevederile legale. Pentru aba
terile constatate au fost aplicate 230 de 
amenzi contravenționale în cuantum de 
656.300 lei și 219 avertismente.

Noutăți la 
Biblioteca Județeană 
Sala de lectură a Bibliotecii Județene 
„Ovid Densusianu” Deva va găzdui 
timp de o lună începând din 22 noiem
brie, standul de carte cu vânzare a edi
turilor EMIA și Paula din Deva. La 
acest eveniment Editura EMIA se prez
intă prin cele 22 de colecții de carte, 
cele mai importante fiind Universitaria, 
Souvenir, Dicționarele EMIA, Scor
pion, Cartea de istorie, Poesis, Lux, 
Poveștile copilăriei, Credo și nu numai. 
Cei care vor vizita standul și vor 
cumpăra cărți se vor bucura de o sub
stanțială reducere de preț. (I.N)



gl4 Eveniment Ministrul Mediului, Laszlo Borhely, a declarat, joi, la Suceava, că laxa auto va fi 
mărita întrucât autoritățile încurajează schimbarea parcului de mașini cu mașini 
noi, și nu eu mașini second hand, mai vechi de zece ani.

Vineri, 19 noiembrie 2010

Cinci dosare penale și peste 200 de hunedoreni legitimați
Trei angajați ai CFR, prinși Ia 
furat

Trei angajați ai CFR au fost prinși 
de polițiștii Postului de Poliție TF 
Simeria- Triaj, după ce au furat 70 
de litri de motorină de la un utilaj 
cu care se efectuau lucrări de în
treținere a liniei C.F. Bretea- Strei. 
Valentin O., din Simeria, în vârstă 
de 35 de ani, Viorel A., din comuna 
Săvârșin, în vârstă de 46 de ani și 
Ioan S., vârstă de 46 de ani. din 
Hunedoara, în sunt cercetați în lib
ertate pentru săvârșirea infracțiunii 
de delapidare și tăinuire.

Arestat pentru tâlhărie

Un bărbat din comuna Lăpugiu de 
Jos. în vârstă de 45 de ani, a fost 
prins de polițiștii Postului de 
Poliție TF Deva, după ce, luna tre
cută a furat poșeta unei femei, în 
vârstă de 42 de ani, prin violență. 
Alexandru Z. a fost arestat preven
tiv, pentru 29 de zile, pentru 
săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Pietoni accidentați, pentru că au 
trecut prin locuri nepermise

Doi hunedoreni au fost accidentați, 
din cauză că au traversat prin 
locuri nepermise și fără să se asig
ure. Prima victimă, o minoră de 11 
ani, a fost accidentată de conducă
torul unui atutoturism, Vasile B., în 
vârstă de 20 de ani, din localitatea 
Vulcan. Minora a traversat strada 
printr-un loc nepermis și fără să se 
asigure, alegându-se cu mai multe 
răni la corp și cap. Cea de-a doua 
victimă, Maria T., în vârstă de 54 
de ani, din municipiul Hunedoara, 
a fost de asemenea accidentată în 
timp ce traversa strada prin loc 
nepermis. Reinhold L., în vârstă de 
21 de ani, din municipiu, nu s-a 
asigurat în timp ce se deplasa cu un 
autoturism, în marșarier, și a lovit- 
o pe femeie. Un urma accidentului, 
femeia a fost ușor rănită. în ambele 
cazuri, polițiștii au întocmit dosar 
penal pentru vătămare corporală 
din culpă.

Șase tineri, cercetați pentru furt

Șase tineri din Lupeni au fost rețin
uți în urma unei razii efectuate de 
oamenii legii din orașul Uricani. 
Hunedorenii sunt suspectați pentru 
furturi din două beciuri din Uri
cani. Bogdan L., în vârstă de 20 de 
ani, Suraj V. și Marian C„ ambii în 
vârstă de 22 de ani, Ionel C., în 
vârstă de 19 ani, Andrei G, de 18 
ani, și D.Ț., în vârstă de 15 ani, 
sunt autorii a două furturi comise 
în două beciuri din oraș. Tinerii au 
pătruns prin efracție în cele două 
beciuri și au furat cabluri electrice 
și încălțăminte. Prejudiciul creat de 
cei șase tineri, în valoare de 650 de 
lei, a fost recuperat în totalitate. 
Suspecții sunt cercetați în stare de 
libertate pentru furt calificat.

Petronela Iămaș

Oamenii legii au desfășurat, în pe
rioada 17-19 noiembrie, acțiunea 
„Hunedoara în siguranță”, Peste 80 
de polițiști și jandarmi au efectuat, 
ieri, razii în municipiul Hunedoara, 
legitimând peste 200 de persoane.

Aproximativ două sute de hunedoreni 
au fost legitimați și zece persoane au 
fost conduse la secția de poliție din mu
nicipiul Hunedoara, unde au fost 
aprentate și fotografiate, în urma unei 
razii efectuate de 80 de polițiști și jan
darmi. în mai puțin de o oră. au fost 
date peste 90 de amenzi, pentru diferite 
încălcări ale legii. Valoarea totală a 
amenzilor fiind de peste 23 de mii de 
lei. Au fost întocmite și cinci dosare de 
cercetare penală pentru mai mulți șoferi 
care au încălcat regulile de circulație, 
unii dintre aceștia fiind băuți sau fără 
permis de conducere. în una din piețele 
din oraș, au fost confiscate 65 de pa
chete de țigări, de diferite mărci, netim
brate. Țigările au fost găsite în 
portbagajul mașinii unui hunedorean. 
Astfel de acțiuni ale oamenilor legii vor 
continua și în perioada următoare.

„Hunedoara în siguranță”

Acțiunea pe care au organizat-o 
polițiștii face parte dintr-un plan

Poliția stă cu ochii pe trafîcanții de țigări
4

Incendiu, din cauza coșului de fum
Conducerea Inspecrtoratului de Polițe 
al județului Hunedoara a trimis o serie 
de precizări legate de articolul „Rețele 
de traficanți de țigări de sub „nasul” 
poliției”, publicat în Glasul Hunedoarei 
din 17 noiembrie 2010.
în perioada mai - noiembrie 2010, 
ofițerii Serviciului de Investigare a 
Fraudelor au început urmărirea penală 
împotriva a 52 de persoane, în 30 de 
dosare privind infracțiuni de evaziune 
fiscală și contrabandă cu țigarete netim
brate. Opt dintre persoanele cercetate 
au fost reținute, iar pe numele uneia in
stanța a emis mandat de arestare pre
ventivă. în ultimele șase luni, polițiștii 
au confiscat 1.132.660 de țigarete ne
timbrate, au indisponibilizat patru mi
jloace de transport și au aplicat 245 de 
sancțiuni contravenționale, în valoare 
de 314.711 lei. Prejudiciul estimativ 
adus bugetului de stat prin aceste activ
ități infracționale depășește 800.000 lei. 
Persoanele nominalizate în articol și în

național care vizează toate județele 
țării. Aceasta are ca scop asigurarea sig
uranței publice, prevenirea infracțion- 
alității, depistarea și tragerea la 
răspundere a persoanelor urmărite, 
asigurarea de disciplină în trafic și 
sancționarea persoanelor care incalcă 

harta relațională aferentă, ca fiind „mari 
traficanți” fac obiectul dosarului penal 
1020/P/2010, aflat în supravegherea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara, în care sunt cercetați 12 în- 
vinuiți. Dosarul penal - aflat în faza ur
măririi penale - privește infracțiuni de 
contrabandă cu țigări și comercializare 
de țigarete fără marcaj fiscal. Mai mult, 
inculpații Petre Hotăraș. și Gheorghe 
Andrei., au fost reținuți de polițiști și 
prezentați instanței cu propunere de 
arestare preventivă, magistrații dis
punând cercetarea lor în stare de liber
tate, având interdicția de a părăsi 
localitatea de domiciliu. La domiciliile 
celor nominalizați în articol ca fiind 
traficanți de țigări polițiștii au făcut 
percheziții și au ridicat în vederea con
fiscării importante cantități de țigări 
fără marcaj fiscal. 

legea. „Avem sprijinul polițiștilor din 
jedețele vecine pentru a suplimenta 
numărul de efective, dar și pentru a în
lătura orice suspiciune de subiectivism 
din partea polițiștilor hunedoreni”, a 
declarat șeful IPJ Hunedoara, comisarul 
șef Liviu Dumitru. Acțiunile vor avea

O casă din Muncelul Mare, din comuna 
Vețel, a luat foc, ieri dimineață, din 
cauza unui coș de fum deteriorat. Ieri 
dimineață, pompierii din cadrul Detașa
mentului din municipiul Deva au fost 
solicitați pentru a interveni la stingerea 
unui incendiu, izbucnit la o casă din lo
calitatea Muncelul Mare. Flăcările au 
izbucnit din cauza unor scântei proven
ite de la coșul de fum care era deterio
rat. în urma incendiului, au ars mai 
multe piese de mobilier, 50 de metri pă- 
trați de acoperiș și cinci metri cubi de 
lemn de foc. Reprezentanții Inspec
toratului pentru Situații de Urgență 
(1SU) recomandă hunedorenilor să ver

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

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

e-mail: officefojdeva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de
30.11.2010, ora 12, licitație de masă lemnoasă fasonată. Oferta 
se prezintă în plic închis. Preselecția va avea loc în data de
25.11.2010, ora 1400. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 10. Lista 
loturilor și pieselor care se licitează poate fi consultată la sediul 
D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: www.rosilva.ro. După 
licitație, precum și în perioada 01.12.2010 - 05.12.2010 vor avea 
loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase fasonată, 
condițiile de admitere la negociere fiind identice cu cele de par
ticipare la licitație. Relații suplimentare se pot obține la tel: 
0254.205100, fax: 0254.205111.

loc în toate localitățile din județul 
Hunedoara, fiind sprijiniți în activitățile 
lor și de jandarmii hunedoreni.

Petronela Tămaș

ifice și să întrețină periodic coșurile de 
zidărie și să nu lase lemne la uscat la 
distanțe mai mici de unmetru față de so
bele metalice sau cele de teracotă.

Petronela Tămaș

officefojdeva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro


Ie Salariile de bu-ă din sectorulpublic vor errțte in 2<>U cu I5*i, dar vor rămâne 
ți in aceste condiții eu 13,75% mai micifatâ de luna iunie 2010, când <tu font 
reduse de Guvern, fura ca noul nivel vi >uai fie modificat pană la sfârșitul anu
lui viitor, relevă legea salarizării.
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MONARHISM SAU CARLISM ? (I)
îmi amintesc cu o plăcere deosebită, 
student fiind, că în ultimul an de 
studiu la un seminar cu disitinsul 
profesor Vasile Pușcaș la cel de Isto
rie Contemporană a României am 
dezbătut o temă interesantă, cea din 
titlul acestui articol.

A fost primul meu contact mai amplu 
cu delicatul subiect al istoriei regalității 
din țara noastră. Au fost discuții 
aprinse, majoritatea colegilor fiind 
neîngăduitori cu cel de-al patrulea su
veran al României, preluând o serie de 
clișee conform cărora domnia acestuia 
nu a adus decât nenorocire pentru țară. 
Interesant este că nu istoriografia marx
istă a lansat această cruciadă anti- 
carlistă. Alungarea din țară a acestui 
rege a creat un curent de opinie alimen
tat de legionari, preluat de antonescieni 
și dezvoltat, în anii 1944-1948, mai ales 
de luliu Maniu dar și de Constantin I. 
C. Brătianu când comuniștii și aliații lor 
vremelnici îi acuzau că au adus țara la 
dezastru. Pentru ei. cea mai simplă ex
plicație consta în învinovățirea lui 
Caro) al 11-lea și a Elenei Lupescu și 
pentrucă aceștia aveau o imagine 
proastă în opinia publică. Sigur, comu
niștii nu i-au contrazis în acest sens 
doar i-au completat, spunîndu-Ie că nici 
ei, adică liberalii și țărăniștii nu sunt 
mai buni cu nimic. Dar asta este un alt 
subiect.
După Revoluția din Decembrie 1989 
discuțiile despre rolul monarhiei, ca 
multe alte discuții s-au purtat cu multă, 
foarte multă patimă, fără minima de
tașare necesară pentru exprimarea unor 
puncte de vedere întrun subiect atât de 
complex. Mărturisesc sincer că nu sunt 
adeptul reinstaurării monarhiei ca 
formă de guvernământ pentrucă ar im
plica foarte multe schimbări în ordinea

Societate comercială
angajează

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

* stivui lori ști; * muncitori necaii ficați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nr.121 D. corn. 1 lărău, 

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

Societate Comercială clin Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rcccpționcr;
• 3 instalatori; 

fragilă existentă în societatea 
românească de azi. Un alt motiv este și 
acela că sunt mai aproape mental de re
publică, este mai mult pe placul meu ca 
cetățean deși, în tradiția noastră demo
cratică, nu putem spune că ar domina 
primordial vreuna din cele două forme 
de guvernământ. Pe timpul monarhiei 
o mână de republicani erau foarte vo
cali, chiar agresivi. A se vedea la Cara- 
giale exemplul Miței republicane. După 
căderea comunismului o mână de 
monarhiști erau, la rândul lor, foarte vo
cali, revendicativi. Din anul 2000 parcă 
S-au mai liniștit spiritele.

Cu totul altfel trebuie purtată 
discuția dacă facem o prezentare is
torică referitoare la monarhie în gen
eral, la Carol al 11-lea în particular. 
Istoria rareori poate emite judecăți 
tranșante, pentrucă evenimentele, per
sonalitățile nu sunt exclusiv pozitive 
sau exclusiv negative.

Principele Carol s-a născut la 
3/15 octombrie 1893, find fiul cel mare 
al principelui moștenitor Ferdinand și 
al principesei Maria. în primii ani de 
școală este pregătit particular de mai 
mulți profesori printre care Nicolae 
lorga și Ghcorghe Murgoci. Devine ab
solvent al Școlii Militare din București. 
După susținerea bacalaureatului în anul 
1912, aplecat să studieze la Academia 
Militară din Potsdam. A trecut prin 
toate gradele militare, de la sublocote
nent, în anul 1908, la general în anul 
1923. Odată cu urcarea pe tron regelui 
Ferdinand, la 27 septembrie 1914, 
Carol devine principe moștenitor.

Este sigur că principele și vi
itorul rege Carol a fost un caracter in
stabil, influențabil. Nu a manifestat nici 
pe de parte simțul datoriei la fel ca 
regele Carol I (1866-1914) sau tatăl 
său, regele Ferdinand. Cea dintâi dis- 
funcționalitate apare în timpul Primului

Informații ia telefon: 
0254 ?54,448 

de luni pdnd vineri 
imi’e arele 8 — 16 

Război Mondial. Aflat pe front își 
părăsește unitatea pe care o comanda. 
Alexandru Marghiloman relatează 
spusele sale: „Știu bine că în 20 de ani 
România, ca toate celelalte țări, va fi re
publicană, atunci de ce să fiu împiedi
cat să îmi trăiesc viața așa cum vreau”. 
Pare o judecată simplistă dar nu este 
total lipsită de premoniție. La 27 august
1918, principele moștenitor a părăsit, 
deghizat în uniformă de ofițer rus, uni
tatea militară de la Târgu-Neamț pe 
care o conducea onorific. In data de 31 
august 1918, acesta s-a căsătorit la 
Odessa cu Ioana Lambrino. îl anunță pe 
tatăl său, regele Ferdinand, despre căsă
torie printr-o telegramă, precum și de
spre faptul că renunță la calitatea sa de 
moștenitor. în acest timp, Casa Regală 
și guvernul au făcut puternice presiuni 
pentru a o determina pe nepotrivita 
consoartă să renunțe la mariaj în schim
bul unei anumite sume de bani, însă 
aceasta a refuzat ținând să devină odată 
și odată regină. După îndelungi insis
tențe, principele Carol a acceptat la 29 
octombrie 1918 să declare în scris că nu 
se opune anulării actului de căsătorie 
încheiat la Odessa, iar regele a hotărât 
amnistierea fiului său. La 8 ianuarie
1919, Tribunalul Ilfov a anulat căsăto
ria pentru nerespectarea unor cerințe de 
ordin formal, dar principele și con
soarta sa nu au rupf relațiile spre disper
area familiei regale și a clasei politice. 
S-a produs a doua renunțare a 
principelui Carol la prerogativele sale 
de moștenitor al tronului. La 1 august 
1919 acesta a redactat două scrisori, 
una pentru Ioana Lambrino, re- 
cunoscându-se soțul ei și părintele 
copilului pe care urma să îl nască și una 
pentru tatăl său, prin care îl anunța de 
decizia luată. După multe presiuni, în 
final, într-o discuție purtată la 5 ian
uarie 1920 cu Nicolae lorga și Alexan
dru Vaida-Voevod, Carol a promis o 
revenire definitivă asupra deciziei de 
renunțare, în 8 ianuarie 1920 se naște 
fiul Ioanei Lambrino, Mircea Gri gore, 
tatăl actualului principe Paul de Româ
nia. Aceasta recurge la șantaj, dând 
publicității scrisoarea prin care 
principele Carol se recunoștea părintele 
copilului și soțul ei. Cu toate acestea, la 
20 februarie 1920 principele îi cere 
regelui Ferdinand să considere 
scrisoarea de renunțare nulă și conform 
Constituției și Statutului Casei Regale 
se consideră în serviciului țării și al Ma- 
jestății Sale, regele Ferdinand. După 
puternice presiuni, Ioana Lambrino 
părăsește țara împreună cu fiul său în 
schimbul unei substanțiale pensii vi
agere. Foarte repede, Carol, se căsă
torește cu principesa Elena a Greciei la 
lOmartie 1921. La 25 octombrie 1921 
s-a născut principele Mihai, fiul lor. 
Fericirea nu a durat pre mult. Principele 
Carol era revoltat de influența pe care 
Ion I. C. Brătianu o exercita asupra 
regelui Ferdinand și era hotărât să 
acționeze pentru creșterea rolului 
monarhiei în viața statului. El își expri
mase în repetate rânduri opinia că tre
buie să fie făcut ceva pentru a se 
exclude influența ocultă a lui Barbu 
Știrbey și a reginei Maria, mai ales pen
tru a înlătura dominația lui Brătianu 
asupra regelui. în acest context, Carol 
a cunoscut-o pe Elena Lupescu, cea 
care îi va marca decisiv viața. Nimeni 
nu dăduse importanță acestei aventuri, 
familia regală considerându-1 un episod 
vremelnic din viața principelui așa cum

mai fuseseră multe astfel de episoade. 
O considerau pe Elena Lupescu total 
lipsită de personalitate, incapabilă să-l 
influențeze decisiv. Totuși, relația lor a 
evoluat în asemenea măsură încât 
principele moștenitor nu mai ținea cont 
de familie. Repetatele eșecuri în tenta
tiva de a fi în prim plan la curte și de a 
se impune ca factor de decizie în 
România au provocat o stare de tensi
une la Palat. Pentru a-1 mai despărți 
măcar câtva timp de amanta sa, părinții 
săi au decis să-l trimită la Londra, pen
tru a reprezenta Casa Regală din Româ
nia la funeraliile reginei-mame 
Alexandra a Marii Britanii. Inițial, 
principele Carol a refuzat simulând un 
accident la călărie, împușcându-se în 
picior, nereușind însă să schimbe 
hotărârea luată. După ce a asistat la fu
neralii, Carol a plecat la Paris, unde s-a 
întâlnit cu Elena Lupescu, plecând îm
preună la Veneția. Trimite în data de 12 
decembrie 1925 o scrisoare prin care îl 
anunța pe rege, pentru a treia oară, că 
renunță la prerogativele sale de 
principe moștenitor. Regele Ferdinand 
l-a trimis în Italia pe Constantin Hiott, 
ministrul Casei Regale, pentni a discuta 
cu principele Carol. Decizia acestuia a 
fost irevocabilă, astfel că, în data de 28 
decembrie 1925 ministrul se întoarce 
cu o nouă scrisoare de renunțare la tron, 
în care a adugat: „Milano, 28 decem
brie 1925”. Regele Ferdinand convoacă 
la Sinaia un Consiliu de Coroană pen
tru 30 decembrie 1925 Regele a luat cu
vântul și a cerut participanților să ia 
„cunoștință de renunțarea principelui 
Carol, în urma căreia să se pășească 
fără întârziere la măsurile legale pentru 
recunoașterea principelui Mihai ca 
principe moștenitor al României”. Toți 
liderii politici prezenți la Sinaia s-au 
supus voinței suveranului. Principele 

Mihai era fiul lui Carol cu principesa 
Elena, dar la acea vreme el nu avea 
decât patru ani. Era nevoie de o măsură 
care să reglementeze posibilitatea pre
luării tronului de către principele 
Mihai, neputând să-și exercite prerog
ativele de rege atât timp cât era minor, 
în ziua dc 4 ianuarie 1926, Adunarea 
Națională Constituantă a adoptat legile 
prin care se lua act de renunțarea la tron 
a lui Carol. Se modifica Statutul Casei 
Regale iar principele Mihai era procla
mat moștenitorul tronului. Se constituia 
o Regență care să exercite prerogativele 
sale în cazul că ar ajunge pe tron 
înainte de vârsta majoratului, compusă 
din trei persoane: principele Nicolae, 
patriarhul Miron Cristea și Gheorghe 
Buzdugan, președintele înaltei Curți de 
Casație și Justiție. Lal 1 februarie 1926, 
regele Ferdinand a hotărât ca fostul 
principe să primească numele de Carol 
Caraiman. S-a stabilit la Paris cu Elena 
Lupescu, unde primea regulat impor
tante sume de bani și alte mijloace ma
teriale din partea Casei Regale. Pe 
timpul tuturor acestor agitații dinastice 
și crize politice nimeni nu a acordat 
atenție faptului că sănătatea regelui Fer
dinand. și așa destul de precară, se în
răutățea de la o zi la alta. După ce a fost 
tratat de mai mulți medici de renume, 
atât din țară, cât și din străinătate, s-a 
stabilit că suferea de cancer de colon. 
Agonia lui Ferdinand s-a prelungit, 
acesta petrecându-și ultimele clipe din 
viață la Sinaia. în dimineața zilei de 20 
iulie 1927, a fost emis un comunicat 
oficial care anunța decesul suveranului.

Dr. Ghearghe Firczak
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Povești interzise -
Undeva, la adăpostul culmilor vul
canice ale Munților Metaliferi ce în
văluie din sud-est Țara Zarandului, 
în comuna Criscior, pe Valea Crișului 
Alb, în amonte de municipiul Brad, 
se află un inedit Muzeu Etnografic...

Atestat la 1411, potrivit pisaniei Bis
ericii „Adormirea Maicii Domnului” 
din apropiere, document pierdut se pare 
în iureșul evenimentelor sfârșitului de 
secol XVIII, Crișciorul, alături de Bu- 
cureșci și Curechiu a intrat cu demni
tate în istoria zbuciumată a acestor 
locuri drept una dintre localitățile în 
care s-au desfășurat evenimente semni
ficative în cursul Răscoalei de la 1784, 
condusă de Horea, Cloșca și Crișan. 
Zdrapți, Valea Arsului și Gurabarza 
sunt celelalte trei sate din componența 
comunei al cărei destin a fost puternic 
marcat, cel puțin în ultimul secol, de 
exploatarea minelor de aur din inima 
munților Metaliferi.

La Crișcior, un muzeu al tradițiilor 
locale

Inimoasă, înflăcărată și hotărâtă ca mai 
toți oamenii locului, Letiția Pleșa, năs
cută peste munte în cătunul de la Pe- 
trenești, acolo unde s-au descoperit 
mormintele coloniștilor romani atrași 
aici cu aproape două mii de ani în urmă, 
de aurul Apusenilor, a cumpărat o 
gospodărie țărănească, construcție 
specifică zonei Zarandului, și împreună 
cu fiul ei Marian Pleșa, a amenajat-o ca 
muzeu. Găsești aici, într-o inedită evo
care a istoriei acestor locuri, înscrisuri, 
fotografii și obiecte strânse cu trudă 
mai bine- de patru decenii, de pe tot 
cuprinsul Țării Zarandului. Reînodăm 
aici firul poveștii aurului din Apuseni 
alături de istoricul Cristina Rișcuța, 
care în teza sa de doctorat compară ex
ploatările miniere de aici cu cele'de din-

Cristina Rișcuța - istorie: „Am 
făcut acest studiu comparativ pentru 
a afla cum au funcționat două mod
ele. unul aparținând capitalului pri
vat, și aici mă refer la Societatea 
„Mica” de la Brad, iar celălalt 
model, un model de economie diri
jată de stat... controlată de stat, și 
anutfie modelul Exploatării miniere 
Roșia Montană. La baza cercetării 
mele au stat documente de arhivă 
inedite, precum și informații 
provenind din presa vfemii, dar și 
date preluate din lucrările unor au
tori cunoscuți, geologi, istorici, so
ciologi”.

Intrarea în mina de la Barza cu vagoneții

ISpre „inima” Patrulaterului Aurifer

rnsportul minereului cu vagoneții

colo de munte de la Roșia Montană, în 
perioada dintre cele două războaie 
mondiale.

Unul dintre cele mai importante și mai 
vechi drumuri, care pleacă de la Deva 
spre vest, traversează Mureșul, iar după 
câțiva kilometri la Bejan, se bifurcă 
spre nord către Brad, localitate intrată 
în istorie ca centru al uneia dintre cele 
mai intense activități miniere din 
Munții Apuseni. După ce traversează 
apele molcome, adânci și înșelătoare 
ale Mureșului, drumul principal se bi
furcă și se avântă dincolo de calcarele 
de la Băița - Crăciunești, într-un peisaj 
de vis, către Brad, spre inima Munților 
Metaliferi. Acest sector muntos delim
itat de culoarul Deva - Ormindea și 
Valea Ampoiului care se extinde la nord 
de Mureș, dincolo de depresiunea Brad, 
până spre Roșia Montană și Baia de 
Arieș este format dintr-o complicată 

Comori scoase din măruntaiele 
pământului

Cât de importante au fost zăcămintele

structură de roci cristaline extrem de 
vechi și roci sedimentare mai noi, 
străbătute ulterior de corpuri de roci 
vulcanice și subvulcanice care au pro
dus importante mineralizații. El a intrat 
în istorie datorită bogatelor sale 
zăcăminte de metale prețioase sub nu
mele de „Patrulaterul Aurifer”.

i

Metaliferilor o dovedește și istoria de 
două ori milenară a exploatării aurului 
din acest sector muntos al Apusenilor. 
Descoperite întâmplător sau voit, re
licvele unei lumi demult apuse s-au 
adunat de-a lungul timpului în colecți
ile Muzeului Aurului de la Brad. Ele 

stau, alături de cele mai frumoase și 
mai spectaculoase eșantioane de aur 
nativ, descoperite în minele de la Brad, 
Ruda, Brădișor, Musariu, Săcărâmb, 
Certej sau Băița, piese rare, cu forme 
ciudate, halucinante uneori, care pe 
bună dreptate au fost considerate de 
către specialiști unicate mondiale. 
Bradul a fost polul uneia dintre cele 
mai îndelungate și prolifice activități 
miniere de extracție a aurului. O 
dovedesc atât relicvele arheologice: 
obiectele de epoaca bronzului, de
scoperite la construcția căii ferate din 
1890, cele de epocă dacică sau romană, 
dar și modul de organizare minieră, in
stalațiile tehnologice și clădirile Soci
etății „Mica” rămase din perioada 
interbelică.
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Un altfel de El Dorado (I)

ristina Rișcuța - istoric
Mineritul românesc a intrat în „con
servare”

„...Cea mai importantă producă- 
oare din România, cu o producție 
:e reprezenta peste 60 la sută din to- 
*iul producției țării, Societatea 
4ica” s-a constituit la București, în 

nartie 1920, iar peste două luni a 
umpărat asociația brădeană „Ruda 
12 Apostoli” de la o^firmă ger- 

rană cu sediul la Gotta, în Germa- 
ua. Capitalul Societății „Miea” era 
>rovenea din mediul privat și 
parținea următorilor acționari: 
.Transilvania Bancă pentru Indus- 
rie” - 12.000 de acțiuni, „Banca 
«indicatului Agricol Ialomița” - 
2.000 de acțiuni, „Societatea 
’omână de Industrie și Comerț” - 
■000 de acțiuni, politicianul Rudolf 
îransch - 2.000 de acțiuni, Anton 
isser- 3.700 de acțiuni, Constantin 
daltezeanu - 1300 de acțiuni, și 
«necunoscutul om politic Ion Gig- 
irtu - 120b de acțiuni”.

urmele unei societăți capitaliste

i toate acestea, după cum dovedesc 
cumentele vremii, etapele constituirii 
cietății „Mica” s-au extins până în
ii ‘30 din cauza faptului că privati- 
rea minelor de la Brad s-a făcut în

baza unor legi, adoptate de Guvernul 
Român în anul 1919, legi care 
prevedeau printre altele și preluarea 
fostului capital inamic. în paralel cu 
derularea acestui proces, politica Soci
etății „Mica” a urmărit permanent, în 
scopul valorificării resurselor minerale, 
extinderea concesiunilor și perimetrelor 
de exploatare, identificarea de noi rez
erve, dar și dezvoltarea capacităților 
tehnice și tehnologice de prelucrare a 
minereurilor. La Brad vechile galerii nu 
prezentau urme foarte evidente de 
epuizare și tocmai de aceea eforturile 
Societății „Mica” s-au îndreptat după 
1920 spre modernizare și reutilare. în 
plus, vorbim aici de cantități uriașe de 
aur nativ cu o puritate de până la 900 la 
mie, de foarte bună calitate, deci, dacă 

îl comparăm cu cel de la Roșia Mon
tană a cărui puritate era cuprinsă între 
500 și maxim 600 la mie.

Cristina Rișcuța - istoric : „Soci
etatea „Mica" exploata minereuri au
rifere pe o suprafață de peste 1.700 
de hectare extinse pe teritoriile local
ităților: Țărățcl, Brad, Ormindea, 
Crișcior, Hărțăgani... Principalele ga
lerii prin care se exploatau concesiu
nile din localitățile enumerate mai 
sus erau: ..Ferdinand” - mina de la 
Valea Morii, „Viktor”, minele de la 
Barza, Ruda și Brădișor. și „Lu- 
dovik” - mina de la Musariu. Pre
cizez că dintre toate minele care 
aparțineau Societății „Mica”, cea mai 
negată și cea care a dat cele mai mari 
cantități de aur nativ a fost mina de 
Ia Musariu”.

Printre ultimele complexe miniere în
chise recent, sau intrate în conservare, 
cum a fost denumit în mod „savant” 
procesul de distrugere a tradiției miner
itului românesc, se află și cel de la 
Musariu și Gurabarza, localitate situată 
în imediata vecinătate a orașului Brad. 
Ceva mai sus de galeria „Treptele Ro
mane”, doar silueta stranie a unei bis
erici mai amintește azi de înfloritoarea 
colonie minieră de odinioară... Iar 
peste celebra Galerie „Ruda - 12 Apos
toli”, și temeliile fostelor construcții 
anexe, moștenite de statul comunist de 

Soțiile minerilor erau țesătoare de mătase

la Societatea „Mica”, neantizate acum, 
s-a așternut uitarea... S-au mai păstrat 
încă jos în vale, la Brad, din aceeași în
floritoare perioadă interbelică, câteva 
edificii emblematice rămase de la cele
bra Societate „Mica”...

Amintiri din vremuri apuse

Locuitorii Bradului sunt mândrii de tre
cutul localității lor, declarată oraș prin 
anul 1941 și ridicată la rang de mu
nicipiu pe 17 decembrie 1995. Ei spun, 
pe bună dreptate, că mai există încă 
soluții, nu doar pentru conservarea 
acestor frumoase cădiri, dar și pentru 
recuperarea altor edificii emblematice 
pentru istoria mai veche sau recentă a 
așezării de pe malul Crișului Alb... De
parte de a fi epuizat zăcămintele din 
adâncuri, statul român, în anul 2006, a 
închis și ultimele exploatări aurifere, 
dar orașul, cîndva cel mai important 
centru minier din Apuseni, mai visează 
încă la prețiosul metal care s-a scurs 
prin vinele vulcanilor din Munții Met
aliferi, după care au scormonit secole 
de-a rândul generațiile de mineri la 
Crișcior, Băița, Stănija, Ruda, Musariu 
sau Barza...

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța
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Autoritățile sanitare din llnng Kong au confirmat, Joi, primul caz 
de gripă aviară la o persoană în ultimii șapte ani, depistat la o fe
mele în vârstă de 59 de ani, care se întorsese dintr-o vizită în China 
continentală.

Bugetarii nu vor primi în 2011 prime, iar munca Revine virusul
suplimentară va fi compensată cu zile libere

• •

gripei porcine

Noua lege a salarizării prevede că an- 
gajații din sectorul public nu vor 
beneficia, nici anul viitor, de prime, 
tichete de masă cadou și de vacanță, 
iar munca suplimentară, efectuată 
peste durata normală a timpului de 
lucru sau în zilele de sărbători, va fi 
compensată numai cu timp liber, 
potrivit Mediafax.

Documentul stabilește că instituțiile 
publice centrale și locale, indiferent de 
sistemul de finanțare și de subordonare, 
cu excepția instituțiilor finanțate inte
gral din venituri proprii, nu vor acorda 
în continuare tichete de masă person
alului. Bugetele pe anul 2011 ale insti
tuțiilor publice centrale și locale, 
indiferent de sistemul de finanțare și de 
subordonare, nu prevăd sume pentru 
acordarea de tichete cadou și tichete de 
vacanță. Nu vor fi acordate nici aju
toare sau indemnizații la ieșirea la pen
sie, retragere, încetarea raporturilor de 
serviciu ori la trecerea în rezervă.
„Sumele corespunzătoare premiului 
anual pentru anul 2010 nu se mai 
acordă începând cu luna ianuarie 2011, 
aceastea au fost avute în vedere la sta
bilirea majorărilor salariate ce se acordă

Românii vor plăti mai mult pentru RCA
Șoferii români ar putea scoate mai 
mulți bani din buzunar pentru plata 
RCA din 2011, nivelul creșterii urmând 
a fi stabilit de fiecare societate de asig
urări în parte. Zvonurile de pe piața 
asigurărilor auto plasează mărirea tari
fului între 15 și 50 de procente. 
Reprezentanții companiilor de asigurări 
sunt de părere că actualele tarife la 
RCA sunt insuficiente, mai ales în 
condițiile în care tot mai multe victime 
ale accidentelor solicită și obțin în in
stanțe despăgubiri din ce în ce mai 
mari, iar valoarea TVA-ului a crescut.
Vestea bună este că dau despăgubiri 
chiar în cazul unui accident fără cauci
ucuri de iarnă. Vestea este însoțită de un 
avertisment: nu vă încredeți în service- 
urile și distrubuitorii care sugerează că 
asigurările nu vor să plătească dacă nu 
aveți anvelope de iarnă. Iarna aceasta 
singura schimbare pe care o fac com
paniile de asigurări este legată de RCA. 
Din 2011 filosofia „cine greșește, 
plătește” se va vedea 'în prețul asig
urării. Plătesc RCA mai mare cei expuși 
la riscuri mari. în cazul unei mașini cu 
o capacitate cilindrica de 800 cm cubi 
ar putea să ajungă chiar și la 740 lei pe 
an. Pentru o mașină cu o capacitate 
cilindrică de 6.000 de centrimetri cubi 
RCA-ul ar putea să coste 2.800 lei, 
potrivit antena3.ro. Pentru șoferii 
model, asigurarea se scumpește cu până

în anul 2011 personalului din sectorul 
bugetar”, se mai arată în documentul, 
citat de Mediafax
De asemenea, munca suplimentară se 
va recompensa cu zile libere, și nu cu 
bani.
„în anul 2011, munca suplimentară 

la 15%. Companiile au decis să crească 
prețul poliței deoarece anul acesta au 
plătit daune cu 9% mai mari. Compar
ativ cu țările vecine, în România tar
ifele la RCA sunt mai mari. Astfel, 
pentru autoturismele cu capacitate 
cilindrică cuprinsă între 1.201 și 1.400 
cmc, românii scot din buzunar pentru 
RCA 110 euro. în timp ce un bulgar 
plătește 80 de euro pentru un autotur

efectuată peste durata normală a timpu
lui de lucru de către personalul din sec
torul bugetar încadrat în funcții de 
execuție sau de conducere, precum și 
munca prestată în zilele de repaus săp
tămânal, de sărbători legale și în cele
lalte zile în care nu se lucrează, în 

ism cu aceiași capacitate cilindrică. 
Șoferii din Ungaria plătesc 105 euro 
pentru același tip de autoturism. 
Nivelul daunelor plătite de companiile 
de asigurări pe segmentul RCA a cres
cut de la peste 1,1 miliarde de lei, în in
tervalul ianuarie-septembrie 2009, la 
1,21 miliarde de lei în perioada similară 
a acestui an.

cadrul schimbului normal de lucru, se 
va compensa numai cu timp liber core
spunzător”, se mai arată în document. 
Proiectul legii salarizării a fost discutat 
miercuri de Guvern, urmând să fie 
aprobat luni, după consultare cu FMI.

200 de muncitori români au fost eliberați din Cehi:■»

Poliția cehă a eliberat recent 200 dc 
români care lucrau în condiții aproape 
de sclavagism, informează 
realitatea.net care citează lalibre.bo.
Potrivit sursei citate, românilor li se 
promiseseră 750 de euro pc lună pentru 
a lucra în agricultură. O dată ajunși 
acolo, au primit doar un euro pe oră 
pentru munca prestată, la început, pen
tru ca în ultimele săptămâni să nu mai 
primească nimic. Atunci când românii 
au vrut să discute cu patronii, au fost 
bătuți de către bodyguarzi, iar în iureșul 
format, câțiva dintre ei au reușit să
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Un nou caz dc gripă porcină a fost c 
pistat la un copil de trei ani din Călăra 
în România, numărul total de cazi 
confirmate până în prezent este 
7008. din care 122 cu deces.
Un copil de trei ani, din Călărași, a fi 
depistat cu gripă porcină. Cazul micuț 
lui e primul confirmat în acest seze 
Ultimul caz de acest gen a fost înreg 
trat în luna august, iar primul caz de îi 
bolnăvire cu acest tip de virus a fi 
anunțat pe 27 mai 2009. A fost vorba 
o femeie de 30 de ani care s-a întors c 
Statele Unite pe 23 mai, împreună 
tatăl si cei doi copii ai săi. Pe 28 m 
medicii au confirmat că unul dițjf 
copii, dar si tatal femeii au noul vin 
La nivelul țării, cele mai multe cazi 
au fost semnalate în județul Botoșa 
544 cazuri, lași cu 338 de căzu 
Bacău, 285 de cazuri. Pe următoan 
locuri sunt județele Dâmbovița, cu 2 
de cazuri, Dolj - 273 de cazuri și P: 
hova - 260 de cazuri. Pe 29 aprilie 2f 
Organizația Mondială a Sănătății 
decis să ridice nivelul de alertă pi 
dernică de la 4 la 5 deoarece a fost c 
servată transmisia susținută de la om 
om a bolii, în Mexic și USA. Pc 
iunie 2009, OMS, a declarat prima pc 
demie de gripă din ultimii 40 de ani.

evadeze și să alerteze poliția. Poli 
cehă continuă să ancheteze peste 4 
de firme care exploatau angajați 
numai din România, ci și din Vietix, 
sau din fostele republici sovietii 
Românii sunt atrași în Cehia de salari 
bune dar "sunt mai ușor de păcălit de< 
bulgarii sau ucrainenii pentru că 
vorbesc o limbă slavă", a decla 
reprezantanta unui ONG. Descoperi 
sclavilor români este un motiv pei. 
ca guvernul ceh să modifice legisla 
în privința dreptului la muncă 
străinilor.

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

antena3.ro
realitatea.net


Etapa cu runda a Xlll-a programează o deplasare și pentru CER Simetria. După succesul la scor de etapa 
trecută (b-tl) contra celor de la CSM Școlar Reșița, băieții lui Sorin Cornea dau piept eu ocupanta lucului 
trei în serie, -ACS Recaș. Echipa din orașul vinului nu a pierdut decât un singur joc acasă în acest sezon și 
vine după un egal etapa trecută la Caransebeș. Anul trecut, „feroviarii”s-au impus „în cramă”, te limită, 
cu 1-9. Partida de pe „Atletic” va fi arbitrată la centru de Hie Silviu Culei din Drobeta Turnu Severin.

Vineri, 19 noiembrie 2010

F.C. Hunedoara, cu gândul la prima poziție
2 Hunedoara se află în fața celei 
ai dificile deplasări din acest sezon, 
irmația lui Nelu Petcu va întâlni, 
tăzi de la ora 14.00, liderul la zi al 
riei, Luceafărul Oradea, într-un 
eci care va decide în mare măsură 
ne va termina turul pe prima poz- 
e a clasamentului. „Derbiul” run- 

a XIII-a pune față în fața echipa 
i cel mai bun atac al seriei (Oradea) 
i cea mai bună defensivă din cant
onat (Hunedoara).

3 altfel, acesta nu este singurul aspect 
re fiice din această întâlnire un veri- 
□il meci „de șase puncte”. Bihorenii 
egătiți de Dacian Nastai sunt invjnci- 
i> pe teren propriu, acolo unde au acu- 
ulat nu mai puțin de 16 puncte până 
um, în vreme ce „alb-albaștrii” lui 
:tcu sunt singura echipă din campi- 
tat care are scris zero în dreptul 
bricii destinate înfrângerilor. In 
este condiții, singura alternativă a 
ipei de sub Furnale este victoria, 

nerea celor trei puncte la Borș 
.tând aduce o iarnă liniștită la Hune- 
iara. cu atât mai mult cu cât eveni- 
entele din ultimele săptămâni au cam 
ilburat” apele pe Ccma.

psește Zelencz, revine Șandor

î toate că au avut parte de aproape 
:i săptămâni de pauză, timp în care au 
•sputat două jocuri amicale cu formații 
i eșalonul secund (Unirea Alba Iulia 
UTA Arad), hunedorenii nu se pot 

pe câțiva jucători importanți pen- 
t deplasarea din Bihor. Golgheterul

Hunedoarei, „EL Torro” Tibi Zelencz 
și-a reluat pregătirea doar în această 
săptămână, fapt pentru care, mai mult 
ca sigur nu va fi folosit încă din primul 
minut. Lui i se mai adaugă Costea, in
disponibil în continuare, din cauza unei 
accidentări mai vechi și Alin Rus, la 
serviciile căruia s-a renunțat după de
barcarea lui Șuvagău, banderola de 
căpitan poposind, cel mai sigur, pe 
brațul lui Moldovan pentru jocul de 
astăzi. Cu toate acestea, Petcu poate 

miza pe Marcel Șandor, una din piesele 
grele ale „corbilor” în multe din 
jocurile din acest sezon, care a revenit 
după o accidentare.
La mijlocul acestei săptămâni, Hune
doara a disputat un joc școala cu for
mația secundă a clubului, antrenată de 
Nelu Mitrică, pe care l-a câștigat cu 9- 
0, golurile echipei lui Petcu fiind mar
cate de Zelencz (4), Robert Cristian, 
Corobea, Păun, Ban și Trășcan. „Sper 
să-i fi citit bine pe orădeni în partidele 

în care i-am spionat și să reușim să ne 
impunem jocul. Nu vom merge cu gân
dul de a ne apăra, ci cu obiectivul de a 
profita de orice slăbiciune a adversar
ilor pentru a lua cele trei puncte puse în 
joc”, a spus tehnicianul hunedorenilor. 
întâlnirea de pe stadionul „Comunal” 
din Borș va fi arbitrată de Dan Monea 
din Aiud, ajutat la cele două linii de
Marius Bălan din Dej și Radu Herția
din Câmpia Turzii. Claudiu Sav

Programul etapei a Xlll-a:

Gloria Arad - FC Timișoara II 
Millenium Giarmata - Național Sebiș 
Unirea Sănnicolau Mare Becicherecul Mic 
Bihorul Beiuș - Autocatania Caransebeș 
CSM Școlar Reșița - CS Terme Tumu Severin 
Luceafărul Oradea - FC Hunedoara
ACS Recaș - CFR Simeria (sâmbătă, ora 14.00)

Jn gol înscris și trei înfrângeri în
ltimele „vizite” în Bihor

da a XIII-a a Ligii a doua pro- 
amează o nouă deplasare pentru 
ureșul Deva. Echipa antrenată de 
m Ardelean și Elek Szemely va da 
ept cu orădenii de la FC Bihor, for- 
iție care n-a pierdut decât o singură 
tă acasă în acest sezon, acum mai 
re de opt etape, chiar în fața fostei ad- 
rsare a devenilor, CS Mioveni. în ul
eiele trei sezoane, Mureșul n-a adus 
:i un punct din deplasările din Bihor 
nu a reușit să marcheze decât o sin- 
ră dată, acum două ediții. Atmosfera 
sub cetate s-a mai detensionat după 

le două remize consecutive cu ACU

o remiză obținută cu forcepsul în de
plasarea de la Slatina, în chiar ultimul 
minut de joc, iar elevii lui Gheorghe 
Ghiț nu au în cap decât victoria cu 
Mureșul, pentru a rămâne în plutonul 
fruntaș al Ligii a doua (bihorenii 
aflându-se la doar două puncte în 
spatele Petrolului și a Mioveniului).
Așa cum spuneam, deplasările din ul
timele sezoane la Bihor nu au adus 
nimic bun pentru formația de sub 
cetate. Sezonul trecut, trupa lui Gic[ 
Barbu suferea o înfrângere categorică, 
0-3, în fieful „roș-albaștrilor”, eșec ce 
a dus la o serie năucitoare de cinci

Programul etapei a XIII-a:

CS Mioveni - Petrolul Ploiești (vineri, 16.30) 
ACSMU Poli Iași - Unirea Alba Iulia
FC Silvania - FCM UTA Arad
CSM Râmnicu-Vâlcea - ALRO Slatina
FC Bihor - Mureșul Deva
ACU Arad - Gaz Metan CFR Craiova
Voința Sibiu - Arieșul Turda 
FC Argeș stă

Ultimele întâlniri dintre cele două formații:
Sezonul 2009-2010:
Mureșul Deva - FC Bihor 2-1 (tur)
FC Bihor - Mureșul Deva 3-0 (retur)

Sezonul 2008-2009:
FC Bihor - Mureșul Deva 
Mureșul Deva - FC Bihor 
Sezonul 2007-2008:
Mureșul Deva - FC Bihor 
FC Bihor - Mureșul Deva

2-1 (tur)
1 -0 (retur)

1- 1 (tur)
2- 0 (retur)

.ad și CS Mioveni. Antrenați de Dan 
delean, Elek Szemely și Cristi Zaiați 
„supervizați” din înaltul tribunei de 
misionarul (?) Gheorghe Barbu, de
nii și-au mai îmbunătățit jocul și au 
ișit chiar să blocheze fostul lider, CS 
ioveni, etapa trecută sub cetate, lucru 
re le dă speranțe că ar putea obține 
i puțin un punct din deplasarea de la 
adea, acolo unde în general se 
știgă foarte greu. Oradea vine după

jocuri consecutive, care au „zădăr
nicit”, încet dar sigur, drumul echipei 
spre liga a treia. Ultimul joc acasă, dis
putat în etapa a 22-a a campionatului 
trecut, a reprezentat o victorie frumoasă 
cu 2-1 în fața formației vizitatoare, 
printre marcatori numărându-se unul 
din „golgheterii” din acest sezon ai 
Mureșului, Horațiu Sătmar.

Claudiu Sav

“ *
nizam Revelion 

£-2010 - 2011 | 
IPreț: 150 Ron / persul 
jPachet 2 zile cazari

+ Mic dejun 
4-Masă Revelion

• 260 Ron / pers
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ORGANIZAM:
- Nunii

- Botezuri 
«Mese fesffl

e-mail:
motelgui@yahoo.com 
web: www.jiet.ro _________

Tel: 0040.254.545.561
Fax: 0040.254.540.033

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

Comi tete de n iutieă cu s wă de lucru penițe ft lom începând cu (H .decen i- 
dric 'ti; sj

Cendiții de aplicate la job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
aspevl fizic plăcui, vȘfiitoan: dciimba engleză.

Sc oferă: salar îunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stde. 
.ranspori iuarș.-hr Tndia graUiil, nccus la piscina și suh Illness a comptexuhii.

I’o&btotc extra joburi in cele 0 luni participare la castingnri modeling 
Je phuUi-shiH<iirigs.

.Detain suplimentare pc officer.cxclusivcvcnt.ro sau (i?2?17W4.

SC JIEȚ COMIMPEX SRL
__ localitatea Aninoasa , județ Hunedoara 

strada Dănuțoni nr.328A cod 335100

Efectuăm transport intem 
și internațional

Distribuim toate tipurile 
de lanțuri industriale.

Distribuim plase TAF + 
plase Tractor de diferite mărimi

mailto:motelgui@yahoo.com
http://www.jiet.ro
officer.cxclusivcvcnt.ro


10 Timp liber
I Inert, /? noiembrie 2010

Actorul Peter Berg a trecut de ceva vreme sî in spatele camerei. Filmul 
acesta regizat de ei îl aduce iar în lumina reflectoarelor pe If ill Smith, intr- 
un rol eroic ți comic, ața cum ne-a obișnuit el. Plus efecte speciale care taie 
respirația, numai bune ca să anunțe hlockbusterul verii, flx înainte de ziua 
Amerieii. (HBO; 18:55: Hancock)
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07:00 Telejurnal Matinal 
09:00 Dovadă de iubire 
10:00 Generația contra (rel.) 
10:40 ONG Blitz (rel.) 
11:00 Călător prin lume 
11:15 Ne vedem la TVR! 
12:40 M.A.I. aproape de tine 
12:55 Legendele palatului 
13:45 Desene animate 
13:55 Speranțe împlinite 
14:00 Telejurnal 
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
14:50 Vinul pe românește
15:00 Tribuna partidelor parlamentare 
15:35 Parlamentul României (2008) 
16:30 Curier TV
16:55 Speranțe împlinite
17:00 Meseria brățară de aur
17:30 Vizor monden
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului 
19:30 Călător prin lume 
19:40 Sport 
20:00 Telejurnal 
20:40 Tema zilei 
21:00 O dată-n viață 
23:00 Vinul pe românește 
23:10 Dragonul roșu (SUA-german 

thriller, 2002)

< TV/?1
07:00 Desene animate
07:55 Speranțe împlinite
08:00 Semne (reportaj, 2007)
08:30 Arca lui Noe
09:00 Bebe magia
09:30 Hannah Montana
10:00 Tuning România
10:55 Speranțe împlinite
11:00 Magazin UEFA Champions

League
11:30 Zile și nopți
12:00 Vizor monden
12:30 Pro Patria
13:00 Fără frontiere
14:00 Telejurnal
14:20 Călător pe viață
14:45 Familia Simpson
15:15 Ne vedem la TVR!
16:35 Speranțe împlinite
16:40 O dată-n viață
18:40 TeleEnciclopedia (1965)
19:40 Sport la
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:10 JCVD
22:50 Profesioniștii... (talk show)
23:50 Regina bandiților

cu Seema Biswas, Aditya Sri- 
vastava, Agesh Markam, Ajai- 
Rohilla

07:14 Universul credinței
09:00 Ca la carte
10:00 Desene animate
10:55 Speranțe împlinite
11:00 Europa mea-Politici de dez

voltare regională
11:30 Viața satului (magazin cultural) 
13:00 Ultima ediție
14:00 Telejurnal
14:20 Gala Operetei. Teatrul Național 

de Operetă a dorit să marcheze 
întregul parcurs al operetei în 
România de-a lungul celor 60 de 

ani.
16:00 Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment)
16:55 Speranțe împlinite
17:10 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Prima parte
18:00 Tragerile Joker, Loto 5 /40,

Loto 6/49 și Noroc
18:40 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment) Partea a doua
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
20:40 Tema zilei
21:10 Mitul (chinez-hong-kong acți- 

une-comedie, 2005) cu Jackie 
Chan, Hee-seon Kim, Tony 
Leung Ka Fai, Mallika Sherawat

23:20 Garantat 100% (talk show)

97:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 5.) 1

07:55 învingătorii (serial documen
tar, 2008)

08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 
divertisment, 2010)

10:00 Videoterapia (emisiune de di
vertisment, 2010, rel.)

11:00 Confesiuni (magazin de diver
tisment, 2010, rel.)

12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business (emisiune in

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

educativ)
15:30 Utopia (2008)
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă,

2003, rel. - 5.)
17:00 Telejurnal
17:30 Lexet Honor
18:00 Zon@ IT (2007, rel.)
18:30 Pescar hoinar
19:00 Ora de business (emisiune in

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

tură, 2007)
22:00 Ora de știri (emisiune infor

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

divertisment)

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei (emisiune infor

mativă)
11:15 Patch Adams (SUA comedie, 

1998, rel.)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie. 1987)
14:30 Marele câștigător (reality 

show, 2010, rel.)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal: Rapid - Universitatea 

Cluj
22:30 Agentul (SUA-bulgar-englez 

film de acțiune, 2007)

06:00 Happy Hour 
07:00 Știrile Pro TV 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Misiunea lui Jesse Stone

Cu: Tom Selleck, Kathy Baker, 
Kohl Sudduth. Leslie Hope. 
Stephen McIIattie 
Regia: Robert Harmon

12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rel. - 3869.) cu Heather 
Tom, Christel Khalil, Lauralee 
Bell, Don Diamont

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

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

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

1973 - 3870.)
17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Happy Hour 
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Dansez pentru tine

07.00 Umbrele trecutului
08’15 Fructul oprit
09:45 Rosalinda (mexican serial, 

1999, rel.)
11:15 Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
12:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.)
14:00 Marina (mexican-SUA serial, 

2006)
15:15 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda (mexican serial, 

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

serial, 2009)
19:30 Fructul oprit
20:30 Dicționarul din alcov
22:45 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007)

06:00 Cireașa de pe tort
07:00 Camera de râs
07:30 Specialiștii
08:20 Sport cu Florentina
09:15 Sămânța de Tamarin

Mondenii
12:00 Focus Monden
13:15 Sport, dietă și o vedetă
14:00 Impostorul din strada Baker

(englez comedie, 1988)
16:00 Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
16:30 Cine știe...câștigă!
17:45 Voluntar de profesie
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
Cu: Geanina Varga, Dragoș Gostian
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008)
20:30 Sfântul (SUA film de acțiune, 

1996)
23:15 Școala de bune maniere (rea

lity show, 2010, rel.)

• 19:00

Studio 60 (SUA serial, 2006, rel. - 6.)
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 5.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 16.) 
Singur contra vulcanului (bulgar-canadian-englez thriller de

14:30
15:30
16:30
17:00

acțiune, 2004)
Studio 60 (SUA serial, 2006 - 7.)

20:00 Moarte în Los Angeles (SUA thriller, 1992)
22:00 Sicko (SUA film documentar, 2007)

14:45 U2 în concert la Rose Bowl
15:50 Povești de adormit copiii (SUA comedie, 2008) 
17:30 Acasă de Crăciun (SUA comedie, 2007) 
19:30 Filme și vedete
20:00 Primul cerc (francez-italian polițist, 2009)
21:35 Surogate (SUA S.F., 2009)
23:00 True Blood (SUA serial, 2008 - 1.) Sânge rău

HBG

07:00
08:00

09:00

09:35

10:30
11:00

11:30
12:00
12:35

13:35

15:10

17:00
17:30

18:00
18:30

19:00

19:55

20:10
21:50
22:00
23:00

D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.)
ABC... De ce? (program pen

tru copii)
Atenție... copii (emisiune de 

divertisment)
Liber pe contrasens (talk 

show, 2007)
Bazar (documentar, rel.)
Lumea de aproape (documen

tar)
între cer și pământ (2008)
Zestrea românilor
Arena Leilor (reality show, 

rel.)
Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment)
Misterul de la sanatoriu (fran

cez comedie, 2005)
Telejurnal
Comorile din insule - episodul

13 (ultimul)
Natură și aventură
Dincolo de hartă (documentar, 

rel.)
Arena circului: Cirque du So

lei!: O nouă experiență. Partea a 
doua

Animal instinct (australian 
film documentar, 2008)

La căderea nopții
învingătorii

Ora de știri
Timpul chitarelor

04:45 Acces Direct (rel.)
07:00 Observator
09:00 Eu da, ei nu! (SUA comedie 

de familie, 2005)
11:00 Blocaj în noapte (SUA wes

tern, 1957)
13:00 Observator
13:15 Maddie și David (SUA serial,

1985)
14:00 Antitrust (SUA polițist, 2001) 
16:00 Observator
16:45 Pădurea de smarald (englez 

dramă, 1985) cu Powers 
Boothe. Meg Foster, Yara Va- 
neau, Estee Chandler

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

vertisment, 2009) la Antena 1 
22:lX> Mickey. Ochi Albaștri (SUA- 

englez comedie, 1999) cu Hugh 
Grant, James Caan, Jeanne Tri- 
pplehom, Burt Young

05:00 După 20 ae ani
06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce se întâmplă, doctore?
10:30 Cinci copii și Arătarea
12:30 Pro Motor (emisiune sportivă) 
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 

York (SUA serial, 2007 - 6.) 
cu Blake Lively, Leighton Mees- 
ter, Chace Crawford, Ed Wes- 
twick

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

19:00 Știrile Pro TV la PRO TV 
20:30 Transformers (SUA film de ac

țiune SF, 2007) 
cu Shia LaBeouf. Megan Fox, 
Jon Voight, Josh Duhamel

23:30 Talismanul viselor (SUA-cana- 
dian-australian thriller. 2003) 
cu Morgan Freeman, Thomas 
Jane, Jason Lee.

'TV'?2

08:30
09:00

10:00
11:00
11:30
12:00
12:30

13:00
13:30
14:00

14:30
15:10

16:45
17:00
17:30
18:00
19:00
20:10

22:00

23:00

Timpul chitarelor (rel.)
Dincolo de hartă (documentar, 

rel.)
Natură și aventură (rel.)
H...ora prichindeilor (program 

pentru copii)
Ferma (reportaj)
Pescar hoinar (rel.)
Chip și asemănare
Motomagia (2007)
Fotbal Magazin UEFA Cham

pions League
Bugetul meu (reportaj, rel.)
Zon@ IT (2007, rel.) 
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver

(englez film serial documentar) 
Atlas
Melodie de-o seară (canadian 

dramă, 2007)
Poate nu știai
Telejurnal
Orașele lumii
D'ale lu' Mitică (reportaj) 
Videoterapia
Lecții de iubire (SUA comedie, 

2003)
Ora de știri (emisiune informa

tivă)
Concert - Spectacol extraordi

nar Duke Ellington Orchestra 
Partea a doua
Invitați: Johnny Raducanu și 
Aura Urziceanu

19:00
20:00

22:15

13:30
15:30
16:00
17:00

Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 17.) 
Pe aripile vântului (SUA dramă romantică, 1939) cu Vivien Leigh,

Clark Gable, Leslie Howard, Thomas Mitchell
Dreptate pentru toți (SUA thriller, 1979)

Moarte in Los Angeles (SUA thriller, 1992, rel.) 96' 
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 46.) 
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 14.)
Concurs (român dramă, 1982)

antei^^

07:00 Umbrele trecutului 07:00 Cu lumea-n cap
08:15 Fructul oprit 08:00 Valorile familiei Addams
09:45 Rosalinda (SUAcomedie, 1993, rel.)
11:15 Paradisul blestemat 10:30 Autoforum (emisiune de diver
12:30 O mare de pasiune tisment)
13:30 Dantela 2: Regăsirea (SUA 11:00 Imobiliare Blitz

dramă. 1985) 11:30 Sport, dietă și o vedetă (2008)
15:30 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
12:00 Căminul de 5 stele (emisiune 

de divertisment)
16:25 Vremea de ACASĂ I3:CO Mondenii (emisiune de diver-
16:30 Rosalinda (mexican serial, tisment, 2006, rel.)

1999) 14:00 Circ (rel.)
17:30 Poveștiri adevărate 14:30 Un cuplu ciudat 2 (SUA cony
18:30 O mare de pasiune (mexican die, 1998)

serial, 2009) 16:30 Schimb de mame (reality
19:30 Fructul oprit (mexican serial, show, rel.)

2009) 18:00 Focus 18
20:30 O zi minunată (SUA comedie 19:00 Focus Sport

romantică. 1996) 19:30 Cireașa de pe tort (reality
22:45 7 păcate (brazilian serial de show, 2008)

dramă, 2007) 20:30 Tinker Bell și Comoara pier
dută

22:00 Fie copilul binecuvântat

13:50 America (SUA-canadian dramă, 2009)
15:20 Titanii (SUA dramă, 2000)
17:15 Mireasa e iubita mea! (SUA-englez comedie, 2008) 
18:55 Hancock (SUA aețiune-comedie, 2008)
20:30 Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 10.)
21:00 Puterea imaginației (SUA comedie, 2009)
22:50 Che - Prima parte

07:00 Observator 07:00 Știrile Pro fV 07:00 Umbrele trecutului (SUA se- 07:00
09:00 Pistruiatul (român film serial •0:00 După 20 de ani (talk show) rial, 2007) 08:00

de aventură, 1973) 11:00 La bine și la rău (SUA acțiune- 08:15 Fructul oprit (mexican serial.
10:30 Pădurea de smarald (englez comedie, 1996) 2009. rel.) 09:30

dramă, 1985, rel.) 13:00 ; Știrile Pro TV 09:45 Rosalinda (mexican serial,
13:00 Observator 13:05 Apropo TV (emisiune de diver- 1999, rel.) 10:30
13:15 Narcisa sălbatică (român seâia1 tisment) 11:15 Rețeta de ACASĂ - Retrospec-

de dramă, 2010) 14:00 Ninja în vacanță (SUA acțiune- tiva săptămânii 11:00
cu Alina Pușcaș, Antonia Ionescu, Ana comedie, 1995) cu Victor 12:30 O mare de pasiune (mexican

Maria Donosa, Alexandru Cos- Wong, Michael Treanor, Max serial, 2009, rel.) 11:30
tea Elliott Slade, Chad Power 13:30 Dantela 2: Regăsirea (SUA

14:00 Mickey, Ochi Albaștri (SUA- 16:00 : Un băiat de milioane (SUA co- dramă, 1985) 12:30
englez comedie, 1999, rel.) medie, 1995) 15:30 Victoria 13:00

16:00 Observator 18:00 România te iubesc! 16:25 Vremea de ACASĂ
16:45 Benny Hill (englez serial, 19:00 Știrile Pro TV la PRO TV 16:30 Rosalinda 15:00

1969) 20:45 Land of Jokes 17:30 Doamne de poveste 18:00
17:30 în puii mei (emisiune de diver- 21:45 Serviciul Român de Comedie 18:30 Campionatul mondial de dans - lliH

tisment, 2009, rel.) (emisiune de divertisment, Mexic, 2010 19:30
19:00 Observator 2010) 20:30 Nou-venită în oraș (SUA co-
20:60 Kickboxer 2: înfruntarea (SUA |22:45 între focuri (SUA-german film medie romantică, 2009) 20:30

film de acțiune, 1991) de acțiune, 2006) cu Paul Wal- 22:30 La naiba, să PoveȘtim! (emi- 22:00
22:00 SuperBingo Metropolis (emi- ker, Cameron Bright, Vera Far- siune de divertisment, 2009) 23:00

si ane concurs, 2009) miga. Chazz Palminten 23:30 7 păcate

Camera de râs
Un cuplu ciudat 2 (SUA come 

die, 1998, rel )
Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment)
Cu lumea-n cap (emisiune de 

divertisment, 2009)
Levintza prezintă (emisiune d< 

divertisment)
Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
Voluntar de profesie
Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009, rel.)
Cronica Cârcotașilor
Focus 18
Focus Sport
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008)
Schimb de mame 
îmblânzirea scorpiei
Clubul de Poker (reality show 

2010)

15:30
16:00
17:00 Poirot (englez serial, 1989) 100' Poirot: întâlnire cu moartea
19:00

Lumea PRO CINEMA
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 15.)

Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 18.) 
cu Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack 
20:00 Pruncul, petrolul și ardelenii (român comedie western, 1981) 
22:15 Crăciun negru (canadian-SUA horror, 2006) 
cu Katie Cassidy, Michelle Trachtenberg, Lacey Chabert, Kristen Cloke

11:10
13:00
14:50
15:10
16:50
17:55 
20:00 
22:05

Michael Jackson: Asta-i tot!
Vânător alb, inimă neagră (SUA aventură, 1990) 
Derby (român-german film de scurt metraj, 2010)
Orice pentru dragoste (SUA comedie, 2009)
Lumea văzută de Ion B. (român film documentar, 2009) 
Șapte suflete (SUA dramă, 2008)
Doctor Parnassus (francez-canadian aventură, 2009) 
True Blood (SUA serial, 2008 - 1.) Sânge rău
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OCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia Ă.J.O.F.M. Hunedoara

va
?fon: 0755.999.916

îinistrator 
car/produs leasing 
______________3_ 
ator piese din piele 
îlocuitori______4
gher (exclusiv 
aurator)_______2_
ituș mecanic de în- 
inere și reparații 
rersale_________1_
sinist la mașini 
tru terasamente 
mist) 6
icitor necalificat la 
^iblarea, montarea 
;elor 46
'etară__________1
or manual cu 
ăra de gaze 1
ir rosar - tencuitor

2

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

confecționer articole 
din piele și înlocuitori 

_______ 3 
confecționer - asam

.edoara
?fon: 0755.999.917

gher (exclusiv 
aurator) 18
al ator rețele de

blor______________ 4
consilier administrația 
publică___________ l_
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 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 3

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

mecanic auto______ 1
tâmplar universal 1

Simeria
Telefon: 0755.999.921

agent securitate 1
sudor în mediu protec
tor 1

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

ajutor ospătar 1

casier_____________£
cusător confecții in
dustriale din blană 1 
lucrător bucătărie 
(spălător vase mari) 1 
montator subansamble 
__________________1 
muncitori plntații și 
amenajare zonă verde

'___________ 10
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 1 
muncitor necalificat la

Ilia
Telefon: 0755.999.926

asamblarea, montarea
piciului 3fl
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman 1
bucătar___________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor l_2
operator centrală ter
mică______________ [
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

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

7ând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț
5.0001ei. Tel.0752.514.983

ană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 
omandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
trală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
?az, televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior. 
■neg.Tel.0724.370.693

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

id apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semide- 
îandat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 
îeg. Tel.0743.139.599

Economist, contabil,inspector resurse umane,ofer servicii 
complete de la A la Z, inclusiv declșarații, Revisal, inclusiv 
fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. E-mail: 
nicutrufas@yahoo.com.Tel.0723.409.007

închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 
ip, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie,

Preț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

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

id apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, com- 
renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
0734.310.133

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557

hiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în
i, sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

id 2.932mp teren intravilan,
2Im,apă,gaz,curent,loc drept,zonă liniștită,întabu- 
>arcclabil,Hunedoara. Preț I7euro/mp negociabil. 
0723.005.657, 0765.684.428

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

d apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de 
midă, balcon, semidecomandat, st 50mp. Preț 
iOOlei neg. Tel.0748.347.128

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare cor
porală și curățenia casei. Produse naturale certificate, de cali
tate superioară. Pentru informații și
comenzntel.0730.549.659, e-mail:activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

S.C.ONE JOBS S.R.L. angajează personal masculine , sub 40 
de ani, cu carte de muncă în România și detașare în Slovenia 
Asigurăm cazare și masă. Tel.0722.775.557

Vând vaucher pentru programul Rabla. Preț bun.
Tel.0722.775.557

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Anga
jăm colaboratori din toată țara! Domenikconfecționați plicuri, 
felicitări, înșirați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic 
autoadresat (plic în plic) la O.P.l-C.P. 122, pentru Lucaci Nico- 
lae.
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România a bătut peste 30 de 
recorduri în Cartea Recordurilor

Bărbat deformat, din cauz 
unei boli necunoscute încă

România a intrat prima dată în 
Cartea Recordurilor în anul 1986 și, 
de atunci, Guinness a mai omologat 
peste 30 de recorduri autohtone.

Printre recordurile stabilite de Româ
nia, se numără, între altele, crearea, la 
Pitești (sud) a celui mai mare adăpost 
pentru câinii fără stăpân (45.000 mp 
suprafață și capacitate de găzduire de 
până la 3.000 de câini), cel mai mare 
tort de fructe (281,1 Kg), realizat la Bu
curești în decembrie 2008, cel mai mare 
bol de gulaș (7.200 de litri), pregătit în 
septembrie 2007 la Baia Mare (nord), 
folosirea celei mai lungi pensule din 
lume de către pictorul Mihai Boroi, in
vitat la cea de-a doua ediție a Festival
ului Toamnei (Câmpina), în 2008.
De amintit este și Adriana Iliescu, fe
meia care la vârsta de 67 de ani a adus 
pe lume o fetiță, în 2005, și cea mai 
lungă funie de ceapă, lungă de 134 de 
metri, la care au lucrat împletitoare din 
satele Comești, Plăiești și Văleni, în 
cadrul festivalului Turda Fest din sep
tembrie 2006 precum și realizarea celei 
mai mari pungi de hârtie, de către un 
renumit lanț de magazine, în 2009.
Publicată pentru prima dată în 1955, 
Cartea Recordurilor „Guinness”

rămâne una dintre lucrările de referință temațional, precum mari realizări 
ale lumii ce conține o colecție de recor- umane sau fenomene naturale extreme, 
duri mondiale, recunoscute pe plan in-

Un bărbat din Afganistan are o afecți
une necunoscută care îi deformează 
corpul. Sain Mumtaz trăiește în Afgan
istan și are un cap extraordinar, dar mo
tivul pentru creșterea sa exagerată și ce 
metodă poate fi folosită pentru tratarea 
afecțiunii sale rămân un mister total. 
Lui Sain i s-a spus în copilărie că suferă 
de sindromul Proteus, aceeași afecțiune 
de care a suferit și Joseph Merrick, 
cunoscut drept Omul Elefant. Proteus 
afectează însă doar o singură parte a 
cortului, dar asimetria bolii de pe fața, 
craniul și corpul lui Sain sugerează că

suferă de un alt sindrom. Familia 
Sain nu a contactat medici, dar a< 
acesta a ajuns la vârsta de 18 ani și' 
să afle care este problema sa și dac 
poate face ceva pentru a i se ușura ti 
de zi cu zi. In prezent crede că a 
blestemat de Dumnezeu. Potrivit y< 
discovery.com, un genetician de la S 
ney Children’s Hospital and 
University of New South Sales 
Australia va investiga personal cazu 
Sain și va încerca să diagnostic! 
problema. Cu puțin noroc va pi 
chiar să îi ofere un tratament.

Femeie de 101 ani cu coarne în frunt
Când apar astfel de semne, începem să 
ne gândim că poate oamenii nu se trag 
totuși din maimuțe, ci din capre. Unei 
femei în vârstă de 101 ani i-a crescut un 
com pe frunte, iar acum începe să iasă 
la suprafață și cel de-al doilea. Zhang 
Ruifang, din satul Linlou, China, a ob
servat anul trecut o mică umflătură pe 
față. Acum umflătura s-a trasformat 
într-un corn de 6 centimetri lungime, și 
în partea cealaltă a frunții a început să 
îi crească și al doilea. Fiul femeii spune 
că totul a început cu o porțiune de piele 
foarte dură, la care nimeni nu a fost 
atentă. Familia ei trăiește într-o zonă ru
rală și nu are bani pentru a o trimite la 
spital. Ea spune însă că nu o doare și își 
continuă viața normal.

PREȚ: 500 LEI/PERS.

PACHET SERVICII CU CAZARE
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-Intrare in 30.12.2010 cu cina 
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun

-Cina in 30.122010 
-Mic dejun in 31.12.2010
- Prânz in 31.12.2010
- MASA FESTIVĂ DE REVEHON
- Prânz in 01.012011
- Cina fMtivă in 01.01.2011
- Mic dejun m 02.01 2011

Antrenul din soara do 
revelion esto asigurat do 
orchestra șl soliști vocali.

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

PACHET SERVICII 
PENTRU REVELION —

- Masa festiva de revelion
- Cina festiva in 01.01.2011

Pentru rezervări. ți alte informații ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon 

0762657963 - VHoi Ana Maria ; 
0720530953 - Vraci Adina

S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mi

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/toi

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

-M

discovery.com

