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OMUL LOCULUI
Daniel Răducanu

Arată-le cartonașul roșu!
Pentru că ne-au încălcat drepturile!

Pentru că ne-au mințit!

Pentru că trăim mai rău ca oricând!

Pe 5 decembrie 2010, VOTEAZĂ 
LILIANA ȚOLAȘ Deputat!

J Din cuprins
Copii deveni au 
reducere pentru 

biletul de intrare 
la patinoar

Inci cereri 
liberare în 
osarul 
ketamina”

33OC

1 Decembrie 1918 -
1 Decembrie 2010

Traficanți de transfugi africani, 
capturați de DIICOT

Doi cetățeni egipteni și un sudanez au fost rețin
uți de Procurorii Direcției de Investigare a In
fracțiunilor de Criminalitate Organizată și 
Terorism - Biroul Teritorial Hunedoara, pentru 
24 de ore, pentru trafic cu migranți.
Fathy Ibrahim Barghout Mohamed, Ahmed

Primarul municipiului 
Deva, Mircia Muntean

Pentru că, începând cu 
data de 1 decembrie, va 
deschide patinoarul, 
Aqualandul și Târgul de 
Crăciun, iar până la Cră
ciun, la poalele cetății vor 
avea loc diverse activități 
specifice acestei perioade, 
spectacole de colinde, 
muzică folclorică, dar și 
muzică ușoară.

Fahmi Ahmed Hefni Elian Ahmed, cetățeni 
egipteni și Mohamed Al Tayeb, cetățean su
danez, au fost prinși de oamenii legii după ce în 
24 noiembrie, pe raza județului Hunedoara, în 
două autoturisme aflate în trafic, au fost depis
tate 8 persoane de origine afgană, care nu aveau

e blamat...” 
'onsilierul local PSD, în 

CL Petrila, Dumitru 
Răscoleanu

Pentru că, împreună cu ceilalți consilieri 
PSD, atât în ședința din 24 noiembrie, cât și 
în ședința de ieri a CL Petrila, s-a opus ame
najării dcpcncului ecologic de la Petrila. 
Drept urmare, județul Hunedoara riscă să 
piardă două proiecte de maximă importanță 
pentru județ, în valoare de 90 de milioane de 
euro.

documente de identitate. Cei opt afgani au ajuns 
ilegal în România cu ajutorul membrilor grupării 
și intenționau să ajungă în țări din Europa de 
Vest prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat.
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ț greco-catolic 
Sfântul Andrei 
f romano-catolic 
Sf. Andrei

Bomboane 
de casă

Ingrediente:
- 400 g biscuiți
- trei linguri de zahăr
- o cană cu apă
- 50 g.cacao
- 200 g margarina vegetală
- nucă sau vișine din vișinată
- nucă de cocos
- rom
- vanilie și coajă de lămâie.

Mod de preparare:
Zaharul se topește în apă, împre

ună cu praful de cacao, și se dă într-un 
clocot.

Biscuiții se fărâmițează și se 
amestecă apoi cu siropul răcit, după 
care se omogenizează cu margarina. 
Se fac biluțe din compoziția rezultată 
și se pune în mijlocul lor miez de nucă 
sau câte o vișina. Se tăvălesc prin nucă 
de cocos.

a A

F

Telefoane utile

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

► DN7 izvorul Rece - Geoagiu
► DN7 Halta Geoagiu - Orășfie 

5r ► DN7 Orăștie - Spini
Q ► DN 7 Spini - Simeria 
3 >0N7 Mintia - Vețel
“ ► l)N7 Vețel - I.eșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► hN7 Ilia - Gursisuila
► DN7 Gurasada - Biujui-
► DN7 Burjuc-Zam
► Deva, Galea Zarand
► Petroșani pe 1)\ 66

-4- Sfântul Zilei----------------------

Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat
Sfântul Apostol Andrei a fost din 

Betsaida, orășel pe malul lacului Gh- 
enizaret, fiul lui lona, din Galileea și 
fratele lui Petru, primul dintre ucenicii 
Domnului Hristos. înainte de a fi Apostol 
al Domnului. Slăntul Andrei a fost ucenic 
al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă 
a auzit, a doua zi după Botezul lui lisus 
în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând 
cu degetul către lisus și zicând: „Iată 
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică pă
catul lumii” (loan, 1,29). Sfântul Andrei, 
lăsându-1 pe Ioan, a urmat după Hristos, 
zicând fratelui său Petru: „Am găsit pe 
Mesia, care se tâlcuiește Hristos” (Ioan, 
1,41). Și astfel, l-a tras și pe Petru spre 
dragostea lui Hristos. Drept aceea. Sfân
tului Andrei i se mai spune și Apostolul 
cel dintâi chemat al Domnului. Și se află 
în Scriptură și alte multe învățături de
spre dânsul. Din zilele acelea, ca și 
ceilalți Apostoli, Sfântul Andrei a urmat 
Mântuitorului, însoțindu-1 pe drumurile 
Țării Sfinte, adăpându-se din izvorul 
nesecat al dumnezeieștilor descoperiri pe 
care le aducea Mântuitorul. A lost martor 
faptelor minunate săvârșite de Domnul, 
s-a împărtășit din cuvântul dumnezeiesc, 
dătător de viață, al credinței celei noi în
temeiată de Hristos, și, mai presus de 
toate, a văzut Patimile Domnului, a plâns 
moartea Lui pentru noi și s-a întărit în

credință, în ziua învierii.
La rândul ei, Tradiția Bisericii ne 

spune că, după înălțarea Domnului la cer 
și după Cincizecime, Apostolii au tras la 
sorți și au mers în toată lumea, pentru 
propovăduire. Atunci, acestui întâi 
chemat, ia căzut sorțul să m-.-argi în Bi 
tinia, Bizanția, Tracia și Macedonia, cu 
ținuturile din jurul Mării Negre, până la 
Dunăre și Sciția (adică Dobrogea) și până 
în Crimeea. însă, a umblat în aceste 
locuri nu în grabă, ci. în fiecare, zăbovind 
și răbdând multe împotriviri și nevoi, pe 
toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. 
S-a întors la urmă din nou în Bizanția, hi
rotonind acolo episcop pe Stahie și, 
străbătând celelalte țări, a ajuns la ținutul 
Peloponezului, unde pe mulți i-a tras de 
la idoli la Hristos. Tot din Tradiție, mai 
știm că Sfântul Andrei a avut și un sfârșit 
de mucenic, fiind răstignit, la Patras, 
lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce 
în formă de X, căreia i s-a spus „Crucea 
Sfântului Andrei”.

HOROSCOI

Alege alimentele bogate în pro
teine și renunță la grăsimi și alcool. îți 
fac bine peștele și carnea slabă. La 
locul de muncă ești foarte inventiv.

Tonusul de invidiat te ajută să te 
ocupi de proiecte noi și ambițioase. 
Oricare ar fi domeniul, este bine să 
analizezi trecutul. înainte de a trece la
acțiune.

Partenerul de viață are tot interesul -z. 
să răspundă exigențelor impuse de 
tine, sau altfel va trebui să suporte 12 
consecințele. Trebuie însă să Iii atent 
să nu depășești niște limite.

în dragoste simți nevoia de libertate 
și devii mai autoritar decât de obicei. 
Această atitudine poate compromite 
viața de cuplu. încearcă să negociezi
cu partenerul de viață, în loc să-i impui prop 
ta voință.

Orizontul profesional este destul 
de senin. Beneficiezi de protecția lui 
Neptun și Jupiter, care îți aduc șanse 
frumoase la locul de muncă.

Ai grijă cum îți revendici dreptu
rile, pentru că stângăciile sunt penali
zate. Pe plan sentimental ai nevoie de 
stabilitate și seriozitate.

I

30 noiembrie
de-a lungul timpului

1858: Americanul John Landis Mason a patentat bor
canul cu ghivent, cunoscut sub numele de "Borcanul Mason"

1929: Manifestul către țară al Partidului Național-Țără- 
nesc, în care se regăsesc problemele fundamentale ale vieții 
economice și social politice și căile de soluționare a acestora

1939: începutul războiului ruso-fînlandez
1947: Manifestații ale populației evreiești din Capitala 

și din alte orașe din țară, care salută hotărârea ONU din 29 
noiembrie, privind crearea unui stat evreiesc în Palestina .

1966: Barbados și-a dobândit independența față de 
1. Marea Britanie

1973: Adunarea Generala ONU adoptă Convenția Inter
națională asupra eliminării și reprimării crimei de apartheid

1974: Sunt descoperite în Etiopia fosilele unei femei 
j preistorice, botezate Lucy, despre care se crede că face parte 
’ dintre strămoșii omului

1979: Trupa rock Pink Floyd lansează opera rock The 
Wall

_— 1995: Bill Clinton a fost primul președinte american care
vizitai Irlanda de Nord.

S-au născut:

1825: William-Adolphe Bouguereau. pictor francez
1835: Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens), scri

itor american
1869: Gustaf Dalân. fizician suedez, laureat al Premiului 

Nobel
1936: Mitică Popescu, actor român
1937: Iuliu Furo, politician român
1968: Anca Boagiu, politician român, fost Ministru al 

Integrării Europene
1983: Adrian Cristea, fotbalist român

'Comemorări:

1718: Regele Carol al Xll-lea al Suediei (n. 1682)
1845: Nils Gabriel Sefstrom, chimist suedez, de

scoperitorul elementului chimic vanadium (n. 1787)
1934: Cincinal Pavelescu, poet și epigramist 

român (n. 1872)
1935: Fernando Pessoa, poet portughez (n. 1888)
1938: Corneliu Zelea Codreanu, conducător al 

Mișcării Legionare (n. 1 888)
1953: Francis Picabia, pictor și poet (n. 1879)

Suporți cu greu să fii contrazis și
se poate să te încăpățânezi să faci lu- 4 
cruri regretabile, din orgoliu. încearcă J 
să privești lucrurile mai realist.

Dacă trebuie să rezolvi o che
stiune delicată de familie, ocupă-te 
astăzi de acest lucru. Mai târziu, s-ar 
putea să nu mai ai ideile foarte clar 
structurate în minte.

pentru care simți o adevărată pasiune

Caută să-ți diversifici centrele de 
interes, în loc să te adâncești în activi
tățile de rutină. Cu cât îți lărgești ori
zonturile, cu atât vei avea mai mare 
poftă de viață.

V

Dacă nu te-a cucerit nimeni încă, 
astăzi există mari șanse să te simți 
atras într-un mod irezistibil de cineva

le Bancurile zilei
© © ©

Soacra, foarte bogată, 
dorea să vadă cum țin la ea gi
nerii săi.

S-a dus la primul și s-a 
aruncat în fântâna din curte. 
Acesta a sărit după ea și a sal- 
vat-o. A doua zi, ginerele pri
mește o dacie pe care scria 
"Bine faci, bine găsești. Sem
nat: mama soacra". A doua zi se 
duce femeia la al doilea ginere.

Aceeași poveste. Pe urmă 
merge la al treilea ginere și se 
aruncă în fântână. Bărbatul nu 
o ajută. A doua zi găsește în fața 
casei un BMW cu mesajul 
"Bine faci, bine găsești. Sem
nat: tata socru".

© © ©

Un om își pierde testiculele 
într-un accident. Se duce la 
doctor și îl roagă să îi pună al-

tele. După două ore doctorul 
improvizează ceva și îi pune 
unul de lemn și altul de fier.

După câțiva ani se întâl
nește cu pacientul și îl întreabă 
dacă are copii. Acesta îi răs
punde: -Da, imul Pinocchio și 
altul Robocop!

© © ©

- Soția mea dorea ca pe vii

torul bebeluș să-1 cheme An

drei, iar eu voiam să îl cheme 

Mihai.
- Și până la urmă la ce so

luție ați ajuns?
- Acum amândoi îi spunem 

Anca!

© © ©
Bărbatul: Nici nu știu pen

tru ce porți sutienul, și așa nu 
prea ai ce pune în el!

Femeia: Doar și tu porți 
chiloți...

Riști să fii dezamăgit de persoane m 
care pretind a-ți fi prieteni. Uită de ele țJ 
și îndreaptă-ți atenția către lucruri 
utile, fără să-ți mai consumi nervii pentru as 
de oameni.

Prezența mai multor planete spe
cifice pe cerul natal pune accentul pe 
relațiile cu cei din jur. Unele oscilează 
între manie și pasiune.
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Primăria Deva a alocat, din bugetul local al municipiului, suma de 15.000 
de lei pentru organizarea spectacolului de Revelion. De ulfel, din bugetul 
local al devei a fost alocată suma de 212.000 lei pentru cadouri oferite 
persoanelor în vârstă și persoanele eu venituri mici, precum și anagajațiilor 
primăriei.
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Proiect de 50 de milioane de euro, 
suspendat în două voturi
ansilierii PSD din Consiliul Local 
itrila s-au opus din nou amplasa- 
entului deponeului ecologic, care se 
>rește a Fi amenajat la Petrila, cu 
nduri europene. Două proiecte fi
ințate din fonduri europene, de o 
ală importanță pentru județul 
unedoara și în deosebi pentru 
dea Jiului, riscă să nu poată 11 im- 
ementate din cauza votului negativ 
primat de opt consilieri PSD ai 
itrilei.

jul din proiecte, cu o valoare de 50 
milioane de euro, prevede amena- 

-ea a două deponee ecologice la 
ircea Mare și Petrila și construirea 
ițiilor de sortare din aceleași locații, 
intru ca proiectul să poată primi fi- 
nțare, terenurile pe amplasamentul 
rora se vor construi depozitele zonale 
:buie să aparțină proprietății publice 
județului Hunedoara. Terenul de la 
trila se află în proprietatea adminis- 
iției locale, drept urmare, în aceste 
ndiții proiectul nu poate fi implemen- 
. Implementarea celui de-al doilea 
oiect, în valoare de 40 de milioane de 
ro, care prevede realizarea infrastruc- 
rii rețelei de apă potabilă și 
nalizare, depinde întru totul de ame- 
jarea deponeului ecologic de la 
■trila. Acest proiect va putea fi iraple- 
mtat doar dacă deponeul ecologic va 

fi amenajat la Petrila, deoarece nămolul 
rezultat în urma epurării apelor uzate 
urmează a fi depozitat aici.

Social-democrații petrileni vor refer
endum

Cu toate că liderii județeni ai PSD au 
intervenit pentru a-i face pe cei opt con
silieri să voteze favorabil amplasmen- 
tului deponeului, în ședința 
extraordinară de ieri, a CL Petrila, aceș
tia nu au putut fi convinși. Unul din 
consilieri a declarat că își va da votul 
pentru realizarea acestui proiect doar în 
cazul în care sunt respectate trei 
condiții. „Nu am aprobat amplasamen
tul și am cerut trei lucruri. în primul 
rând, să se organizeze un referendum, 
prin care petrilenii să-și exprime dor
ința de a avea sau nu un deponeu pe 
raza localității în care locuiesc. în al 
doilea rând, să se organizeze vizite de 
lucru la Târgu Jiu și la Cristian, locații 
unde în ultimii doi ani au fost amena
jate astfel de deponee. în al treilea rând, 
am solicitat să se organizeze o întâlnire 
cu primarii din Valea Jiului, experți de 
mediu și reprezentanți ai Consiliului 
Județean, pentru a identifica și alte lo
cații. Nu suntem presați de timp cum se 
spune, pentru că lucrurile se pot rezolva 
în câteva zile”, a declarat consilierul 
local PSD în CL Petrila, Dumitru Răs- 
coleanu. La ședința de ieri au participat

doar șase dintre cei opt consilieri PSD, 
însă nici de data acesta nu a putut fi în
trunită majoritatea de două treimi, 
necesară aprobării hotărârii de predare 
a terenului necesar construirii deponeu
lui în administrarea CJ Hunedoara. 
Pentru ca proiectul de hotărâre să fie 
aprobat, era necesar un număr de 13 vo
turi, însă doar 11 dintre acestea au fost 
favorabile intereselor Consiliului 
Județean.

Irina Năstase 

„Am fost prezent la ședința de azi (n.red. 
- ieri) și consilierii PSD nu au votat pen
tru. Sunt profund dezamăgit că două 
proiecte de maximă importanță riscă să 
nu poată fi implementate. Toți consilierii 
celorlalte partide și-au exprimat favora
bil votul, dar cei de la PSD au răfuieli 
personale cu Ridzi. Aveam nevoie de 13 
voturi, două treimi, și ne-au mai lipsit 
două. Și astfel, se tot amână depunerea 
proiectului pentru realizarea infrastruc
turii rețelei de apă potabilă și canalizare 
în Valea Jiului. O să căutăm în contin
uare o cale pentru a soluționa această 
problemă”, a declarat vicepreședintele 
CJ Hunedoara, Coste) Avram.

Copii deveni primesc 
reducere pentru 
biletul de intrare la 
patinoar
Consilierii locali ai Devei au votat, în 
ședința de ieri a Consiliului Local (CL) 
Deva, subvenționarea prețului pentru 
biletele de acces în incinta patinoarului. 
De reducerea, în valoare de 5 lei, vor 
beneficia micuții deveni. Astfel, prețul 
unui bilet pentru copii va fi de 8 lei. 
Micuții care frecventează cursurile în 
unitățiile de învățământ de pe raza mu
nicipiului Deva, pot beneficia de până 
la zece bilete subvenționate pe lună. De 
altfel, prețul unui bilet, pentru o oră, la 
patinoarul din Deva, va fi de 10 lei pen
tru un adult.

Irina Năstase

larea Unire a fost serbată 
nticipat, la Biblioteca Județeană

:ci de liceeni ai Colegiului Tehnic 
ansilvania și al Liceului Teoretic Tra- 
1, din Deva, au participat ieri la acți- 
ea organizată de Biblioteca 
dețeană „Ovid Densușianu” cu tem
ea Marii Uniri de la Alba lulia. Ca în 
:care an, reprezentanții bibliotecii 
iețene au marcat așa cum se cuvine 
irea sărbătoare națională.
evi participant la acțiunea care a avut 
; în Sala de Lectură a bibliotecii au 
tut urmării proiecții despre aportul pe 
re l-au avut locuitorii Devei, din acea 
rioadă, la săvârșirea Marii Uniri, 
intre personajele marcante care au 
st menționate în prezentări se numără 
iministrul Petru Groza și Francisc 
3ssu Longin.
e altfel, elevii au putut viziona și fil- 
jlețul are relatează încoronarea 
:gelui Ferdinand și a Reginei Maria, 
a 1922. „Mi-a făcut plăcere să par- 
ip la această acțiune, unde am aflat 
iruri deosebit de interesante despre 
oria țării noastre. Desigur acest capi

tol, Marea Unire, l-am studiat și în 
cadrul orelor de curs, însă proiecțiile 
video și în Power Point sunt mult mai 
interactive”, a menționat unul din elevii 
participanți la acțiunea culturală orga
nizată de Biblioteca Județeană.
„începutul lunii decembrie ne aduce, an 
de an, bucuria și emoția retrăirii unuia 
dintre cele mai luminoase momente ale 
istoriei noastre, Marea Unire de la 
Alba-Iulia. Unirea cu Țara, făurirea 
României Mari după secole de strădanii 
și jertfe sunt păstrate în memoria noas
tră afectivă și le dedicăm clipe de gen
eroasă aducere aminte. Ca în fiecare an, 
și acum, ziua de 1 Decembrie este un 
prilej pentru Biblioteca Județeană 
„Ovid Densusianu” de a marca așa cum 
se cuvine sărbătoarea Marii Uniri de la 
1918, Ziua Națională a României”, a 
declarat directorul Biblioteci Județene, 
Sebastian Bara.

Irina Năstase

Salubritate S.Aîși 
majorează capitalul

Consilierii locali din Deva vor 
trebui să se pronunțe în următoarea șe
dință a CL Deva, cu privire la majora
rea de capital a societății Salubritate 
S.A. în ședința AGA, din 24 noiembrie, 
s-a pus în discuție majorarea de capital 
a societății Salubritate, cu suma de trei 
sute de mii de euro. în prezent, CL 
Deva deține 17 la sută din totalul de ac
țiuni, drept urmare cota parte, cu care 
CL Deva trebuie să contribuie la majo
rarea de capital al societății, se ridică la 
51 de mii de euro. Adoptarea unei ho
tărâri în această privință a iscat păreri 
contrarii în rândul consilierilor deveni. 
Unii dintre aceștia susțin alocarea 
sumei de 51 de mii de euro, pentru rea
lizarea majorării de capital, în ideea că 
acțiuniile pot fi valorificate în perioada 
următoare, la un preț mult mai mare. în 
cazul în care CL Deva nu contribuie cu 
cota ce-i revine pentru majorarea de ca
pital, numărul de acțiuni deținute de ad
ministrația locală va scădea de la 17 la 
patru la sută. (7.AQ

Nereguli sancționate de inspectorii 
DSVSA cu amenzi și avertismente
Inspectorii sanitari veterinari și pentru 
siguranța alimentelor au controlat, în 
această lună un număr de 55 de opera
tori economici din sectorul alimentar, 
constatându-se mai multe nereguli care 
au fost sancționate. Inspectorii au veri
ficat dacă aceștia elaborează, aplică și 
utilizează în permenență sistemul pro
priu de control privind siguranța ali
mentului potrivit conceptului „Analiza 
riscurilor și a punctelor critice de con
trol” (Hazard Analysis and Critical 
Control Points - HACCP). în urma ver
ificărilor s-a constatat că în unitățile 
controlate nu sunt inscripționate 
punctele critice de control (PCC) și nu

se fac monitorizări în toate aceste 
punctele de control, iar procedurile 
bazate pe principiile HACCP sunt im
plementate doar parțial. „Au fost con
statate neconformități în ceea ce 
privește siguranța alimentelor, conduita 
de trasabilitate, deficiențe de monitor
izare a PCC, lipsa unor certificate co
munitare de sănătate pentru animale 
aduse din Uniunea Europeană. în urma 
acțiunii de control au fost aplicate 5 
amenzi în valoare totală de 3.800 lei și 
21 de avertismente”, a spus directorul 
Direcției Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Hunedoara, 
Marius Lăzărescu. (C.R.)

Câteva străzi din Deva rămân joi și vineri fără apă
imizarea apei reci va fi sistată joi, în 
micipiul Deva, între orele 08.00 și 
.00. Străzile afectate sunt: C.A. 
>setti, A. Endre, Minerva, Lăstun, 
imbilei, Jupiter, Panseluțelor, N. Băl- 
scu de la Bulevardul 22 Decembrie la 
dea Zarandului, PT 35, pentru a 
mta hidranți pe strada C.A. Rosetti la 
:ersecție cu A. Endre și A. Endre cu 
nseluțelor și Bălcescu lângă biserică, 
ieste lucrări fac parte din programul 
PA. Alte lucrări de reparații și revizii 
ne pe strada V. Șuiaga la intersecție 
C. Zarandului, Eminescu intersecție

cu Scărișoara, Eminescu intersecție cu 
Cioclovina, vor face ca de joi, de la ora 
22.00 până vineri, la ora 06.00 să fie 
sistată furnizarea apei potabile. Aceste 
reparații vor afecta următoarele zone: 
Calea Zarandului, Orizontului, V. 
Șuiaga, Portului, Azaleielor, De
pozitelor, Apuseni, Dorobanț, Atelieru
lui, Rândunicii, Ardealului, Banatului, 
Bucovinei, Digului, Hărăului, Munte
niei, T. Vuia, C. Brâneuși, Grigorescu, 
Griviței, Mureșului, Vlahuță, T. 
Vladimirescu, Bălata, Piața, Gării, PT4, 
PT3, B1.K.1, K2, K3, PT1, K4, K5, K6,

Casial, PT 26B, Bl.l, B, C, D, B, CI, 
I.Maniu, Bl.A, R, S, P, Bul.Decebal.

Petronela Tămaș

ANUNȚ PUBLIC

SC GEDO INTERCOM SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii so
licitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Exploatări - ex

tracție balast - în vederea realizării investiției - zonă de agrement”, propus a 
fi amplasat în localitatea Șăulești, f.n., județul Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pen
tru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 

jud.Hunedoara, zilnic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri 
între orele 8,00 - 14,00 și la sediul SC GEDO INTERCOM SRL din locali
tatea Hunedoara, str.M.Viteazu, nr.7A, bl.Cil, ap. 1, jud.Hunedoara, în zilele 

de luni - vineri, între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, din Deva, 

str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara.



Jandarmii liimedoreni wr asigura măsurile de ordine publică cu ocazia manifes
tațiilor prilejuite de Ziua Naționala a României ce se vor desfășura in localitățile 
Mărtinești. Simeria, Hunedoara. Brad, Orăștie și Deva. De asemenea, vor parti
cipa la ceremonia militară dedicată sărbătoririi „Zilei Naționale a României” ce 
se va desfășura în Piața Unirii din municipiul Deva, în data de 1 decembrie 2010, 
începând cu om 0945.

Trafîcanți de transfugi africani, capturați de DIICOT
Elevii unei școli din Petrila au de
scoperit tainele meseriei de polițist

25 de copii din clasa a Ul-a, din cadrul 
Școlii Generale I.D. Sârbu din Petrila, 
însoțiți de cadre didactice, s-au întâl
nit cu polițiștii din Petrila. Cei mici au 
fost interesați să afle în ce constă 
meseria de polițist, cum se pot proteja 
pentru a nu deveni victime ale unor 
infracțiuni și cum pot fi buni cetățeni, 
respectând legile. Polițiștii petrileni 
le-au prezentat aspecte specifice 
meseriei de polițist și le-au făcut o tre
cere în revistă a mijloacelor de inter
venție aflate în dotarea poliției. Copiii 
au primit câte un pachet cu dulciuri, 
după care au fost conduși la sediul 
unității de învățământ cu autospe
cialele poliției. Scopul întâlnirii a fost 
acela de a-i familiariza pe cei mici cu 
atribuțiile specifice Poliției Române 
și de a-i învăța cum să se ferească de 
infractori.

Cercetat pentru înșelăciune cu 
bancnote false

Un tânăr din municipiul Vulcan a fost 
prins de polițiști după ce a vândut 
două bancnote de 50 de euro, contra 
sumei de 350 de lei, unui bărbat din 
aceeași localitate. Incidentul s-a pro
dus pe bulevardul Mihai Viteazu, 
când bărbatul în vârstă de 53 de ani, a 
fost abordat de tânărul care i-a oferit 
spre vânzare două bancnote a câte 50 
euro fiecare, contra sumei de 350 lei, 
motivând faptul că are nevoie urgent 
de bani și nu are unde să schimbe va-
Iuta în lei. Fără să strea prea mult pe 
gânduri, bărbatul i-a dat banii. Când 
s-a dezmeticit și a costatat că a fost 
tras pe sfoară, a cerut ajutor oamenilor 
legii. Polițiștii l-au identificat pe 
prezumtivul autor al faptei, Vasile II., 
de 26 de ani. din municipiul Vulcan, 
față de care efectuează cercetări 
privind comiterea infracțiunii de 
înșelăciune, ancheta urmând a stabili 
și proveniența celor două bancnote.

Minori cercetați pentru furt califi
cat

Doi minori în vârstă de 15, respectiv 
17 ani, din Orăștie au fost prinși de 
polițiști după ce au furat dintr-u.n au
toturism. un telefon mobil. Cei doi au 
operat după lăsarea întunericului, într- 
o parcare din municipiul Orăștie. Ast
fel, pentru a eficientiza munca, cei doi 
s-au gândit că ar fi mai bine să spargă 
gemul autoturismului. Zis și făcut. Au 
luat o piatră și au spart gemul lateral 
din stânga față al unui autoturism 
Dacia Logan, au luat un telefon 
mobil, și duși au fost. Toată scena a 
fost văzută însă de o persoană care a 
alertat polițiștii. în urma cercetărilor, 
oamenii legii i-au prins pe cei doi și 
au recuperat telefonul mobil. Minorii 
sunt cercetați în alte șase dosare pe
nale, tot pentru infracțiuni de furt. 
Pentru a nu deveni victime ale acestui 
gen de infracțiuni, polițiștii reco
mandă să parcați autoturismele în 
locuri iluminate pe timp de noapte și 
să nu lăsați în interiorul mașinii 
obiecte de valoare (poșete, genți, tele
foane mobile, aparate GPS etc.), care 
ar putea atrage atenția celor certați cu

Doi cetățeni egipteni și un sudanez au 
fost reținuți de Procurorii Direcției 
de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism 
- Biroul Teritorial Hunedoara, pen
tru 24 de ore, pentru trafic cu mi
gra nți.

Fathy Ibrahim Barghout Mohamed, 
Ahmed Fahmi Ahmed llefni Elian 
Ahmed, cetățeni egipteni și Mohamed 
Al Tayeb. cetățean sudanez, au fost 
prinși de oamenii legii după ce în 24 
noiembrie, pe raza județului Hune
doara, în două autoturisme aflate în 
trafic, au fost depistate 8 persoane de 
origine afgană, care nu aveau docu
mente de identitate. Cei opt afgani au 
ajuns ilegal în România cu ajutorul 
membrilor grupării și intenționau să 
ajungă în țări din Europa de Vest prin 
trecerea frauduloasă a frontierei de stat. 
Mohamed Al Tayeb este, conform 
procurorilor, liderul rețelei care acționa 
pe teritoriul României și împreună cu 
Fathy Ibrahim Barghout Mohamed, 
Ahmed Fahmi Ahmed Hefni Elian 
Ahmed au racolat și călăuzit peste 30 
de migranți, prețul plătit de fiecare per
soană putând ajunge până la 12.000 de 
dolari.

Migranți „călăuziți” spre Austri și 
Germania

Liderii rețelei se ocupau de racolarea 
migranților, de introducerea lor în 
România, fie în mod legal, prin

Cinci cereri de eliberare în
dosarul „ketamina”

Primul termen al dosarului „keta
mina” a avut loc ieri, Ia Tribunalul 
Hunedoara. Ieri, instanța a audiat 13 
dintre cele 29 de persoane anchetate 
pentru trafic și consum de droguri de 
risc. Reprezentanții presei au fost 
dați afară din sala de judecată de 
către judecătoare și avocați, pe motiv 
că „le strică imaginea acestor tineri”.

După aproximativ șase orc de la în
ceperea procesului în dosarul „ketam
ina” instanța a deliberat asupra a cinci 
cereri de eliberare, cerute de tinerii 
achetați în acest caz. Printre cei cinci, 
se află și fiica primarului din Hațeg, 
Oana Timiș și încă patru învinuiți, care 
au cerut eliberarea din arestul preventiv,

obținerea de vize turistice, fie ilegal, cu 
ajutorul unor călăuze și apoi coordonau 
deplasarea către statul de destinație.
Membrii rețelei care acționau pe terito
riul României se ocupau de efectuarea 
formalităților necesare pentru obținerea 
în mod fraudulos a vizelor turistice, de 
cazarea migranților în locuințe sau 
hoteluri situate în București sau pe raza 
județului Ilfov, de îndrumarea și 
călăuzirea lor până la granița româno- 
ungară, iar apoi de organizarea trecerii 
frauduloase a frontierei de stat.
Pe teritoriul Ungariei, migranții erau 

sub control judiciar. „Instanța urmează 
să se pronunțe asupra celor cinci cereri 
de eliberare. Următoarea înfățișare va 
avea loc în data de 14 decembrie la ora 
12.00”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al Tribunalului Hunedoara, lldiko Glă- 
man. Toți cei 29 de tineri arestați pre
ventiv în acest dosar, printre care și 
fiica primarului din Hațeg, Oana Timiș, 
au cerut să fie eliberați. Tinerii sunt an
chetați pentru consum și trafic de 
droguri de risc, în specia! de ketamină, 
care este un anestezic injectabil folosit 
în medicina veterinară și este interzis 
consumului uman. Suspecții se află în 
arest preventiv încă din luna august a 
acestui an.

Petronela Tătuaș 

preluați de alți membri ai grupării și 
transportați în statele de destinație re
spectiv: Austria - Viena și Germania - 
Munchen.
Numărul migranților depășește 50 de 
persoane, prețul plătit de fiecare dintre 
aceștia fiind de 2000 - 4000 de 
euro/persoană.

Percheziții în Hunedoara

Ieri, au fost efectuate 18 percheziții 
domiciliare în București și pe raza 
județelor Timiș, Cluj, Alba, Maramureș

Dosar penal pentru lovituri cauzatoare d 
moarte
Un bărbat în vârstă de 57 de ani, din co
muna Brănișca, s-a ales cu dosar penal 
pentru lovituri cauzatoare de moarte 
după ce vecinul său, căruia i-a aplicat 
câteva palme, a murit. Se pare că între 
bărbatul care și-a pierdut viața și un 
vecin al său a avut loc, în urmă cu trei 
zile, o altercație. Din primele cercetări, 
polițiștii au stabilit faptul că victima, în 
vârstă de 49 de ani. fiind în stare de 
ebrietate, pe fondul unui conflict spon
tan generat de unele discuții în contra
dictoriu cu un vecin, Gheorghe D., de 
57 ani, din comuna Brănișca, la 
locuința acestuia din urmă, a fost lovit 
de două ori cu palma peste față, după 
care a plecat spre casă. în cursul nopții, 
bărbatul a început să se simtă tot mai 
rău, iar dimineața, soția lui a solicitat 
ajutorul medicilor de la ambulanță, însă 
bărbatul a refuzat să fie transportat la

A fugit de acasă la un tânăr pe care l-a 
cunoscut pe internet
Părinții unei tinere de 14 ani, din Ani- 
noasa. au alertat polițiștii după ce ado
lescenta, despre care știau că a plecat la 
școală, nu s-a mai întors la domiciliu, 
în urma sesizării, oamenii legii au sta
bilit că minora, elevă în clasa a VlII-a 
în cadrul-unei școli din municipiul Vul
can, ă plecat de acasă spre școală, însă 
nu a intrat la cursuri. în aceeași zi, în 
jurul orei 16.30, minora a plecat, împre
ună cu o colegă de clasă din Vulcan, 
spre locuința acesteia. Câteva ore mai 
târziu, în jurul orei 20.00, a plecat de la 
colega sa împreună cu trei tineri pe care 
ii cunoștea, cu un autoturism care avea 
numere de înmatriculare străine, spre o 
destinație necunoscută. Pentru de
pistarea minorei, care nu a mai fost 

și Hunedoara. La sediul D.I.l.C.O.T 
Structura Centrală au fost aduse în vi 
erea audierii 10 persoane. Simultan 
operațiunea procurorilor D.l.l.C.O. 
autoritățile judiciare germane, austrie 
și spaniole au declanșat o acțiune pe 
tru depistarea membrilor grupării afl 
pe teritoriul acestor state.
Procurorii D.I.l.C.O.T. au solicitat 
stanței de judecată arestarea prevent: 
a inculpaților pentru 29 de zile.

spital. A doua zi, dimineața, a fost gă 
fără suflare. Trupul neînsuflețit al a b 
hatului a fost transportat la Servic 
Județean de Medicină Legală Hui 
doara unde, în urma necropsiei, med: 
au stabilit că „moartea acestuia este 
natură violentă și s-a datorat unui tr< 
matism cranio-cerebral cu hematt 
subdural, ca urmare a unei deceler 
produse prin auto sau heteropropulsi 
Au fost alertați polițiștii care, împreu 
cu un procuror de la Parchetul de 
lângă Tribunalul Hunedoara, efcctuet 
cercetări sub aspectul săvârșirii infrai 
unii de loviri și vătămări cauzatoare 
moarte, pentru stabilirea împrejurări 
exacte ale comiterii faptei și dacă în 
actele de agresiune și leziunea can 
generat decesul există legătură 
cauzalitate.

plecată de la domiciliu, au fost alert; 
efective de polițiști din mai multe st 
unități din Valea Jiului, solicitându 
urmărirea națională. în urma act 
ităților investigative, polițiștii 
obținut informații potrivit cărora r 
nora s-a deplasat la locuința unui tâi 
din municipiul Călărași, pe care 
cunoscut prin intermediul internetul 
Tânărul, care a fost contactat telefoi 
de polițiști, a motivat că s-a împriete 
cu fata fără a ști că aceasta este min< 
și a acceptat să o ia cu el acasă. I 
dimineață, minora a fost reîncredinț. 
tatălui său, stabilindu-se că nu a f 
victima vreunei infracțiuni pe dur; 
absenței de la domiciliu.
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Istoria este martorul care confirmă trecerea timpului; iluminează realitatea, 
vitalizează memoria, oferă călăuzire în viața de zi eu zi și ne aduce știri din 
antichitate.

L DECEMBRIE 1918 - 1DECEMBRIE 2010
împlinesc 92 de ani de la 

săvârșirea unității naționale, moment 
imificativ pentru istoria românilor 
r și pentru cea a bătrânului continent. 
>ntcxtul internațional este cel al 
imului Război Mondial, care 
irchează sfârșitul unui lumi create de 
irile puteri la Congresul de la Viena 
114-1815). Secolul alXIX-leacrono- 
ric se încheie la 31 decembrie 1900 
z politic el apune doar la finele 
'boiului generalizat între anii 1914- 
18. Consecințele acestuia sunt 
orme pentru noua structură a Eli
tei: prăbușirea a patru mari imperii, 
ist, german, austro-ungar și otoman; 
ariția de noi state naționale sau 
săvârșirea unității naționale a altora, 
țstria. Bulgaria, Cehoslovacia, lu- 
slavia, Polonia. România, Ungaria; 
■eputul destrămării imperiilor colo- 
ile.
rticiparea României la Primul Război 
zindial alături de Antantă împotriva 
terilor Centrale a avut drept scop toc
ii dorința realizării unității depline a 
uror românilor.
ma provincie care s-a unit cu țara a 
;t Basarabia. La 27 Martie 1918, 
:le 17, a avut loc Adunarea Sfatului 
iii. în sală au fost prezenți toți mem- 
i cabinetului Republicii 
ildovenești. primul ministru, Alcxan- 
i Marghiloman, trimisul special al 
țelui Ferdinand. Sfatul Țării 
arindea: 103 români, 13 ruteni, 7 
ii, 6 evrei, 5 găgăuzi, 2 germani, 1 
lonez și 1 armean. Total 138 de 
mbri. în urma rezultatului de la vot, 
nentru, 3 contra, 36 abțineri, 13 ab- 
jh, s-a declarat unirea Basarabiei cu 
mânia. Ziarul "Tribuna" din 30 Mar- 

publică Moțiunea Unirii și 
tegrama transmisă regelui Ferdinand, 
jnțând această decizie, relatează de- 
•e Tedeum. Moțiunea Unirii preciza: 
i numele poporului Basarabiei, Sfatul 
di declară: Republica democratică 
ildovenească (Basarabia) în hotarele 
dintre Prut, Nistru. Dunăre, Marea 
agră, și vechile granițe cu Austria, 
>tă de Rusia acum o sută și mai bine 
ani, din trupul vechii Moldove, în 
erea dreptului istoric și dreptului de 
im, pe baza principiului ca noroadele 
gure să-și hotărască soarta lor, de azi 
inte și pentru totdeauna se unește cu 
ma sa România".
irea Bucovinei cu România a fost 
iclamată la 28 noiembrie 1918 de 
re Consiliul General al Bucovinei, 
.inițiativa fruntașilor luptei naționale 
<til Pușcariu și Iancu Flondor, s-a 
:is convocarea în octombrie 1918 a 
ri mari adunări reprezentative a 
nânilor din provincia Bucovina, pen- 
a hotărî soarta ei. S-a format un 

nsiliu Național Român, prezidat de 
misie Bejan, care avea în compo- 
tța sa 50 de reprezentanți din toate 
urile sociale și din toate zonele 
ivinciei. Consiliul Național a înfi
at un organ cu caracter de guvern 
uit Consiliul Secretarilor de Stat, 
mat cu 14 membri. Congresul Gen- 
1 al Bucovinei s-a desfășurat la 28 
embrie 1918 la Cernăuți, în Sala 
lodală a Palatului Mitropolitan. O 
Ițime de locuitori din toate colțurile 
ivinciei au venit la Cernăuți să fie 
zenți la marele eveniment. Au par- 
pat reprezentanți ai altor etnii, 
onezi, ruteni, germani. în fruntea 
mării s-au aflat Iancu Flondor, Dion- 
: Bejan și Ion Nistor. La propunerea 

lui Flondor, congresul a votat cu ma
joritate zdrobitoare o rezoluție în care 
se preciza: „Unirea necondiționată și 
pentru vecie a Bucovinei în vechile ei 
hotare până la Ceremuș, Colacin și 
Nistru, cu Regatul României”.

Spre sfârșitul anului 1918 
situația Puterilor Centrale este din ce în 
ce mai critică și acestea solicită Antan
tei să poarte discuții în vederea încetării 
războiului. Noul împărat, Carol 1 de 
Habsburg se adresează, la 16 octombrie 
1918, cetățenilor imperiului dualist cu 
un manifest intitulat „Către popoarele 
mele credincioase” în care propune un 
plan de reorganizare a acestuia. 
Răspunsul românilor transilvăneni vine 
prompt. Comitetul Executiv al Partidu
lui Național Român adoptă „Declarația 
de Independență a Transilvaniei” citită 
în Parlamentul Ungariei, la Budapesta, 
la 18 octombrie 1918, de Alexandru 
Vaida-Voevod. La 30 octombrie 1918 
se constituie la Budapesta Consiliul 
Național Român Central având în com
ponența sa șase reprezentanți ai P.N.R., 
Vasile Goldiș, Aurel Lazăr, Teodor Mi- 
hali, Ștefan Cicio Pop, Alexandra Vaida 
Voevod, Aurel Vlad, și șase reprezen
tanți ai P.S.D.. Tiron Albani, Ion 
Flueraș, Enea Grapini. Iosif Jumanca, 
Iosif Renoiu, Baziliu Surdu. în ziua ur
mătoare aceștia adoptă o proclamație: 
„Către națiunea română”, în care 
românii transilvăneni sunt informați de
spre constituirea consiliului și a obiec
tivelor sale. La 3 noiembrie 1918 
C.N.R.C. își mută sediul Ia Arad. Peste 
câteva zile, la 7 noiembrie 1918, 
C.N.R.C. hotărește înființarea de gărzi 
naționale și de gărzi civile rurale pe în
treg teritoriul locuit de români în Tran
silvania și Ungaria iar la 11 noiembrie 
1918 se constituie Statul Major al aces
tora. în aceeași zi, la Compiegne, întrun 
vagon de cale ferată garat pe o linie se
cundară, se semnează armistițiul dintre 
Antantă și Germania, principala forță a 
Puterilor Centrale. în zilele de 13-15 
noiembrie 1918 se derulează la Arad 
tratative între C.N.R.C. și delegația gu
vernului Kârolyi endusă de ministrul 
naționalităților Oszkâr Jâszy. Acesta 
propunea o organizare cantonală, de tip 
elvețian, a Transilvaniei dar românii 
respingeau aceste planuri. Exasperat, 
ministrul întreabă: „în definitiv dum
neavoastră domnilor ce doriți ?” Preț de 
mai multe secunde se așterne liniștea în 
sala unde se purtau discuțiile. Aceasta 
este întreruptă de luliu Maniu, care for
mulează răspunsul: „Ruptură totală 
domnilor. Astă vrem domnilor, ruptură 
totală”. Este momentul afirmării 
depline a suveranității românilor din 
imperiul dualist. La 18 noiembrie 1918 
Marele Național Sfat al Transilvaniei 
lansează proclamația „Către popoarele 
lumii”, în care se aduce la cunoștința 
opiniei publice mondiale dorința 
românilor din imperiu de a se uni cu 
România. Un nou manifest al acestuia, 
lansat la 20 noiembrie 1918, convoacă 
pentru 1 decembrie 1918 Marea 
Adunare Națională la Alba lulia iar în 
ziua următoare episcopii greco-catolici 
și ortodocși1 își exprimă adeziunea la 
actul unirii. Pe parcursul lunii noiem
brie 1918 consilile naționale comi- 
tatense și locale preiau puterea în 
Transilvania.

1 Decembrie 1918, are loc în 
sala Casinei din Alba lulia Marca 
Adunare Națională cu participarea â 
1228 de delgați aleși în circumscripțiile

electorale sau desemnați de diferite or
ganizații politice, culturale, profesion
ale, religioase, etc. Se alege un Birou al 
Adunării format din Gheorghe Pop de 
Băsești, episcopii loan 1. Pop și Dim- 
itrie Radu, președinți; Ștefan Cicio Pop, 
Teodor Mihali, loan Flueraș, vi
cepreședinți; un secretariat compus din 
nouă membri. Venerabilul Gheorghe 
Pop de Băsești, în vârstă de 83 de ani, 
deschide adunarea. Vasile Goldiș ros
tește cuvântarea solemnă și citește re
zoluția în care se spune la început: 
„Adunarea națională a tuturor 
românilor din Transilvania, Banat și 
Țara Ungurească, adunați prin 
reprezentanții lor îndreptățiți la Alba 
lulia în ziua de 18 noiembrie /1 decem
brie 1918, decretează unirea acelor 
români și a tuturor teritoriilor locuite de 
dânșii cu România. Adunarea proclamă 
îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii 
române la întreg Banatul, cuprins între 
Mureș, Tisa și Dunăre.” Apoi, au luat 
cuvântul luliu Maniu și losif Jumanca, 
reprezentanții partidelor care formaseră 
C.N.R.C. Delegații au votat în unanim
itate cu ovații prelungite Rezoluția în 
care se proclama unirea. Pentru admin
istrarea Transilvaniei Marea Adunare 
Națională alege Marele Sfat Național 
având în componența sa 250 de mem
bri, aleși 200 și desemnați 50. La rândul 
său acesta validează un guvern provi
zoriu denumit Consiliu Dirigent. Pop
ulației, peste 100.000 de oameni, 
prezente la Alba lulia i se aduce la 
cunoștință privind adoptarea rezoluției 
care prevede unirea Transilvaniei cu 
România. Vestea este primită cu mare 
entuziasm. A doua zi se întrunește 
Marele Sfat Național prezidat tot de 
Gheorghe Pop de Băsești acum alături 
de episcopii luliu Hossu și Miron 
Cristea. Acesta desemnează Consiliul 
Dirigent prezidat de luliu Maniu. Cele 
două organisme își stabilesc sediul la 

Sibiu. La 14 decembrie 1918, se prez
intă la București o delegație a Marelui 
Sfat National, care prezentă oficial 
conducerii țării Declarația de Unire a 
Transilvaniei cu România. Din aceasta 
au făcut parte episcopii Miron Cristea 
și luliu Hossu, alături de Vasile Goldiș 
și Alexandru Vaida-Voevod. La 15 oc
tombrie 1922, regele Ferdinand și 
regina Maria s-au încoronat la Alba- 
lulia ca suverani ai României Mari.

în felul acesta s-a încheiat 
procesul de făurire a statului național

Societate comercială 
angajează

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

* stivui ton ști; * muncitori necali ficați;

Informații la sediul firmei din Chim india, 
nrJ2i D, corn. Ilărău, 

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

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar:

• Rccepționcr;
• 3 instalatori: 

român, având o suprafață de 295.049 
kmp, locul 10 în Europa, și o populație 
de 16.500.000 de locuitori, locul 8 în 
Europa. Acest proces s-a bucurat de o 
recunoaștere internațională prin 
tratatele de pace încheiate cu Austria la 
Saint Germain, semnat de reprezen
tanții țării noastre la 10 decembrie 1919 
și cu Ungaria la Trianon, semnat la 4 
iunie 1920.

I)r.  Gheorghe Firezak

Informaid la telejbnr
0254 ?3-f i4S 

de lumpana vineri 
intre fifr.'e $ — Hi.
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Icterul caniuliun Leslie Nielsen, starul francizei <le comedie „.Naked tian ”, a decedat, 
duminică, la vârsta de 84 de ani, într-iin spital din statul american Florida, din cauza 
linei pneumonii, a iiniințat nepotul său Doug Nielsen.

Creatorul de modă Cătălin 
Botezatu a recunoscut că are un fiu

Allen vrea să se căsătorească de Anul Noi

Cătălin Botezatu a ținut ascuns mai 
bine de 20 de ani faptul că are un fiu 
a cărui identitate nu vrea să o 
dezvăluie. Designerul a elucidat, intr- 
un final, misterul recunoscând că An
drei lordache este fiul lui biologic.

Lansarea primului volum din cele trei 
romane care „vorbesc” despre viața de- 
signerului Cătălin Botezatu, „Trei vieți. 
Pedeapsa”, a adunat sute de oameni, 
duminică, la Băneasa Shopping City. 

Printre invitați s-a numărat și Andrei 
Iordăche sau „Bote junior”, tânărul care 
îi seamănă leit creatorului de modă și 
despre care s-a spus că ar fi fiul secret 
al lui Cătălin.
Cătălin Botezatu a refuzat să dezvăluie 
adevărul despre băiatul lui, pe motiv că 
ar putea crea probleme în familie. Tes
tul de paternitate făcut de creatorul 
român dovedește că el este tatăl ade
vărat al lui Andrei Iordache, portar la 
divizionara C Juventus București, dar 
și manechin în show-urile de modă ale 

lui Botezatu. „Andrei este într-adevăr 
fiul meu. Am făcut testul ADN”, a de
clarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, 
pentru ziarul „Național”.
în primele 40 de minute de la începerea 
evenimentului, toate cărțile au fost 
epuizate. Totuși, acest prim volum 
cuprinde doar o mică parte din viața 
trăită de Cătălin Botezatu, o perioadă 
foarte grea prin care a trecut, și anume, 
închisoarea.

Lily Allen vrea să se căsătorească cu iu
bitul ei, Sam Cooper, de Anul Nou, 
după ce luna trecută a pierdut o sarcină, 
un eveniment nefericit care i-a apropiat 
pe cei doi și mai mult, informează dai- 
lymail.co.uk.
Lily Allen, în vârstă de 25 de ani, l-a 
descris pe Sam Cooper ca fiind iubirea 
vieții sale. Deși înainte de pierderea 
sarcinii, artista și iubitul său discutaseră 
deja despre o posibilă nuntă, nefericitul 
eveniment, care i-a apropiat și mai 
mult, și ca urmare au decis să se căsă
torească.
La sfârșitul lunii trecute, cântăreața bri
tanică Lily Allen a suferit un avort 
spontan în luna a șasea de sarcină. în 
ianuarie 2008, cântăreața a suferit un alt 
avort spontan, ea fiind însărcinată pe 
atunci cu copilul lui Ed Simons, unul 
dintre membrii grupului Chemical 
Brothers.
Lily Allen a devenit celebră pe scena 
muzicii pop în 2006, cu single-ul 
„Smile”, și a avut un imens succes la 
nivel mondial cu albumul său de debut,

Tatoiu părăsește România pentru Franțj

Monica Tatoiu își plănuiește mutarea 
din România.Fosta directoare Ori
flame a ales Franța ca destinație ideală

„Alright Still”, care s-a vândut în pes 
2,6 milioane de copii. Albumul i-a ad 
nominalizări la premiile Gram* 
BRIT și MTV Video Music. Ea a n 
lansat albumul „It’s Not Me, It's Yoi 
în 2009, pentru care a câștigat un BR 
Award la categoria „cea mai bu 
artistă britanică”.

pentru a-și petrece pensia, anunță Li 
ertatea.
„în maximum doi ani, as vrea să I 
deja stabilită în Franța. E o țară fi 
moașă, ne place foarte mult, atât m 
cât și soțului meu, și amândoi ne-t 
săturat de toate mizeriile de aici. \ 
așteptă însă ca fiul meu să termi 
liceul și să vedem unde se va stabi 
Nu vrem să fim prea departe de el” 
declarat Monica Tatoiu pentru Lib< 
tatea.
După ce s-a vindecat miraculos 
cancer, Monica Tatoiu este hotărât, 
se stabilească în Franța, fiind dezai 
agită de Romania și să își petreacă ti) 
pul într-un mod cât mai relaxant.
„O să citesc, o să mă plimb și vreau 
am parte de cât mai multe activit; 
culturale. Voi face tot ce n-am putut 
fac în tinerețe”, a mai spus Tatoiu.

„De noi depinde bunăstarea zonei"

Ă

Pentru creșterea nivelului de trai și a condițiilor de viață, Daniel Răducanu, candidatul nostru pen
tru Parlamentul României, vrea să ia ca model comuna Baru, unde a atras deja investitori, în cali

tatea sa de primar.
„ Trebuie să ne bazăm pe două puncte esențiale pentru a ne duce proiectul la bun sfârșit: ex

ploatarea potențialului acestor zone, dar și un sprijin consistent din București. De aceea, merg la 
București să asigur acest sprijin! "j

în Baru, comună cu aproximativ 3000 de locuitori, funcționează deja o fabrică de încălțăminte, o 
fabrică de prelucrare a lemnului și se află în construcție o altă fabrică, de procesare a laptelui. De 

menționat că toate cele trei fabrici se află în plină dezvoltare.
„Am un proiect de revitalizare a întregii zone. Trebuie să acționăm pe trei fronturi: dezvoltarea eco
nomică, investiții masive în drumuri și în celelalte utilități, respectiv promovarea obiectivelor de in

teres istoric și turistic. Avem Sarmizegetusa Romană, avem Parcul Național Retezat, avem un 
geoparc al dinozaurilor. Toate sunt obiective care merită să fie cunoscute cât mai bine în Europa. 
Trebuie doar să scoatem în evidență aceste obiective și această zonă va deveni o atracție turistică 

europeană și mondială ”.
Daniel Răducanu nu promite decât ceea ce se poate realiza. Este candidatul care a promis, dar a și 

realizat. Modelul Baru poate fi extins la nivelul tuturor localităților din colegiu.

ikin inctrX) ‘abocit itfiA
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/>7’A id 1*1)1. a decis, luni, să susțină propunerea ministrului Muncii, loan Hotiș, 
ca mamele aflate in concediu de creștere a copilului să primească timp de un an 
N5"<> din salariu, apoi acestea să fie încurajate să se întoarcă la serviciu, primind 
500 de lei lunar, timp de încă 12 luni.

Declarație Politică
Reforma onoarei, în interes național
'ermanent, avem ocazia să vedem 
âte parale face reforma portocalie 
ti ceea ce privește reformarea 
noarei în interes național, cu exem- 
4ul său cel mai elocvent: UNPR-ul, 
n frunte cu generalul de izmene 
Gabriel al lu’ Oprea. Iar ca reforma 
ă atingă absurdul, să nu uităm că 
ostul căpitan de intendență a fost 
vansat general cu bastonu’ de 
nareșal subtilizat din ranița soldat- 
ilui lui Napoleon.

nsă n-ai găsi nici dacă dai cu tunu’, în 
4cio (auto)biografie, cum a obținut 
ide Oprea, în rezervă fiind, gradele de 
tiaior, locotenent-colonel și colonel, 
tsta e: onoarea a ajuns doar un cuvânt 
le paradă, care dă bine în fața purtăto- 
ilor de uniformă. Șeful peste țucale a 
juns general la ordin, C-așa a vrut alde 
lăsescu! Asta e: unii mor de dragul 
poleților de general, pentru care ar fi 
i stare să trădeze și laptele supt pe vre- 
nca când erau în scutece. Iar Băsescu, 
dec bătrân, știe cum să le gâdile intere- 
ul... Ba, gânditu-s-a ruginitul marinar 
ă n-ar fi rău să-și facă maimarele 
■bielelor și un partid, ca să poată să 
ibă un cuvânt greu de spus în parla- 
nent. Și și-a făcut, amărâtul person- 
giu, un partid după chipul și 
semănarea mărețului cârmaci: porto- 
aliu tot, pe steag cu un păsăroi cu 
>rivire cruntă, de zici că-i Boc când

OMUL SFINȚEȘTE LOCUL 
Fapte nu vorbe

Votati

Nicolae TIMIȘ
DEPUTAT

Candidat independent

vede pensionari în fața ochilor. însă 
dacă întorci spre stânga (c-așa-s ei, cică 
de stânga, da’ semnalizează spre 
dreapta!) ciocul păsăroiului tăiat brutal, 
triunghiular, de pe drapelul portocaliu 

al UNPR-ului, juri cu mâna pe verde 
că-i cioara nazistă și-ți vine subit să sari 
în picioare cu brațu-ntins înainte și să 
strigi cât te țin bojocii: „Ein Volk, Ein 
Reich, Ein Ftihrer!”, ori, în varianta 

contemporană, 
românească, 
„UNPR, Oprea, 
Băsescu!”.
Interesul național, 
atât de drag și etalat 
de-alde Oprea și 
gașca, s-a văzut cel 
mai bine când s-a 
apucat de jumulit 
uscături de la alte 
partide, căci numai 
generalul făcut la 
apelul bocancilor nu 
putea face o for
mațiune politică de 
unul singur. Dar, tot 
răul spre bine, pen
tru că ne-a ajutat să 
ne vedem slăbiciu
nile: a făcut EL 
colecție din vulnera
bilitățile noastre, 

aici putând să-i fim chiar un pic re
cunoscători: ne-a ajutat să ne facem 
curățenie la capitolele lichele, frip- 
turiști, demagogi, transfugi, șantaja- 
bili... Și, cu astfel de oameni, vrea să 
conducă țara lui Ștefan, Vlad, Mihai, 
Cuza...
Mai vorbea fostul căpitan de intendență 
despre respectarea tradițiilor militare, 
gândindu-se probabil la blonda pe care 
a numit-o la conducerea Oficiului 
Național Cultul Eroilor, de se răsucea 
în mormânt Regina Maria, patroana 
spirituală a acestui așezământ românesc 
de tradiție. Sau poate se gândea la 
Muzeul Aviației, al cărui spațiu a fost 
redus la jumătate, în ciuda protestelor 
unor organizații neguvemamentale... 
Proiectul dezmembrării muzeului a fost 
elaborat, de ministrul Apărării, de pri
marul sectorului 2, Nicolae Onțanu (alt 
general - al pubelelor, văr din cuscri cu 
Prigoană) și de celebra absolventă a 
Colegiului Național de Apărare - sinis
tra de la Dezvoltare, Elena Udrea...
Dar, cel mai bine s-a putut vedea intere
sul național care-i animă pe portocaliii 
pârâți cu ceva timp în urmă, când 

amărâtul șef al obielelor (căci îi e rușine 
românimii să-i zică șef al armatei!) răc
nea spre conducerea pedelistă - cred c- 
au început să priceapă și ei cu cine stau 
de vorbă... - diverse chestii pline de 
înțelepciune și onoare: „Grupuri parla
mentare pentru UNPR în Cameră și 
Senat sau demisia mea din Guvern! 
Miki Șpagă - membru al Comisiei de 
Regulament a Senatului! De ce n-ar 
putea prelua Cristi Diaconescu Justiția? 
Și nici Câmpan nu trebuie să rămână 
rezervă eternă! Ce pisici? Adică ne-a 
însuflețit patriotismul și interesul 
național să trecem de partea voastră, și 
nu dați și voi, acolo, o măslină, o sco
bitoare, o atenție, niște mandate de 
miniștri, oarece afaceri? Păi, se 
poate??? Ce, noi suntem mai proști ca 
voi? Ce, credeți c-a înflorit patrio- 
tismu’-n noi atât de tare încât să facem 
muncă voluntară?”
Acum e de înțeles de ce a fost nevoie 
să se inventeze UNPR-ul: ca să aibă și 
pedeliștii de cine râde, că oricum, de ei 
râde toată lumea...

Deputat, 
Laurențiu Nistor

'•A
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Un tânăr a fost împușcat mortal într-o mașină în cartierul Fin
chley din nordul Londrei, iar poliția metropolitană a anunțat că 
așteaptă identificarea formală a acestuia înainte de a anunța pu
blic identitatea, țotuși presa română a relatat că victima ar fi un 
sucevean în vârstă de 29 de ani.

Peste 600.000 de români poartă 
numele Sfântului Andrei
Creștinii ortodocși și romano-catolici 
îl prăznuiesc, azi, pe Sfântul Andrei, 
ocrotitorul României, deoarece a 
propovăduit creștinismul pe acest 
teritoriu și a botezat primii locuitori 
pe țărmul apusean al Mării Negre.

Potrivit Ministerul Administrației și In
ternelor (MAI), din cei 620.625 de 
români sărbătoriți de Sfântul Andrei, 
307.940 sunt bărbați, iar 312.685 sunt 
femei. Statisticile existente la nivel 
național arată că majoritatea 
româncelor care îl au ca patron spiritual 
pe "Sfântul Andrei" poartă numele de 
Andreea (263.585), 22.359 Andra, iar 
19.617 Andrea. Totodată, 6.779 poartă 
numele Andreia. iar 345 răspund când 
sunt strigate Andruța, Andrușa, An- 
drușca.
Numele Andrei este purtat de 288.658 
de bărbați. în același timp, 11.945 
răspund la apelativul Andras. Români 
cu numele Endre sunt 3.283, iar 
numărul celor cu prenumele Andreeas, 
Andrias sau Andreas este de 3.196. De 
Sfântul Andrei mai petrec petrec 823 de 
bărbați botezați Andreiu, alături de 14 
Andrușa și Andruța și 21 Andricș.
Pe 30 noiembrie 1976 Papa Paul al VI- 
lea a predat prețioasa relicvă a capului 
Sf. Andrei Bisericii din Patras și matri- 
moniului Bisericii bizantine ca semn al 
aceluiași drum spre unitatea creștinilor 
și spre împăcarea Bisericilor surori. 
Catolică și Ortodoxa. După aproape 
două mii de ani de creștinism moaștele 
capului Sf. Apostol Andrei au fost 
aduse pentru prima dată și în România 
în 1996, într-un pelerinaj impresionant, 
în Moldova și la Gurile Dunării, la lași 
și la Galați.
în 1995 Sfântul Sinodal Bisericii Orto
doxe Române a hotărât ca ziua Sfântu
lui Apostol Andrei să fie marcată în

calendar cu cruce roșie, ca mare sărbă
toare ortodoxa. în 1997 Biserica Orto
doxă Română, a decis ca ziua de 30 
noiembrie a fiecărui an să fie cinstită 
drept "sărbătoare națională bis
ericească. nelucrătoarc, împreună cu 

Ziua națională a României, 1 Decem
brie.
Tuturor celor care poartă numele Sfân
tului Andrei, le dorim un "La mulți 
ani!".

Un ’’cocteil” miraculos ar putea preveni 
apariția maladiei Alzheimer

Un "cocteil" miraculos, alcătuit dintr- 
un medicament contra diabetului și un 
pahar de vin roșu, ar putea preveni de
clanșarea maladiei Alzheimer, potrivit 
unui studiu publicat în Proceedings of 
the National Academy of Sciences. 
Ațicst cocteil pare să aibă capacitatea de 
a menține sănătatea creierului la vârsta 
a treia, împiedicând în anumite cazuri 
apariția demenței și stopând în alte 
cazuri evoluția acestei boli, afirmă 
medicii britanici.
Medicamentul este creditat cu nu
meroase beneficii pentru sănătate, in
clusiv cu posibilitatea de a prelungi 
viața, iar cercetătorii de la Universitatea 
Dundee speră că descoperirea lor să 
aducă o rază de speranță pentru mil
ioane de persoane aflate la vârsta a 
treia.
Cocteilul miraculos conceput de 
cercetătorii britanici conține metformin 
și resveratrol. Metforminul este utilizat 
pentru a controla concentrația de zahăr 
din sânge, în cazul pacienților suferind 
de diabet de tipul 2. Potrivit unor studii 
recente, acest medicament ar avea și 
alte proprietăți benefice, inclusiv capac

itatea de a prelungi viața. Rcsveratrolul 
unul dintre "ingredientele miraculoase' 
din vinul roșu, este și el considerat ui 
"elixir al vieții", iar potrivit studiilor, a 
avea capacitatea de a combate eficien 
numeroase afecțiuni grave, inclusiv 
cancerul, dar și efectele negative.ah 
îmbătrânirii.
Cercetătorii de la Universitatea Dundei 
au descoperut că metforminul se opuni 
formării "dopurilor" toxice proteici 
care se formează în creierul paciențilo. 
suferind de Alzheimer și care cauzeazi 
distrugerea celulelor cerebrale impli 
cate în mecanismul memoriei.
De asemenea, rcsveratrolul are un efec 
protector similar, iar atunci când sun 
administrate împreună, cele două sub 
stanțe au capacitatea de a preveni sa*- 
chiar stopa evoluția maladie/ 
Alzheimer.
Maladia Alzheimer și alte forme de de 
mență afectează peste 800.000 de bri 
tanici. iar specialiștii consideră că 
numărul acestora se va dubla în decur 
sul unei singure generații, datorită 
fenomenului de îmbătrânire a popu 
lației.

Consumatorii români vor plăti 10 miliarde de euro până în 2020 
pentru sprijinirea energiilor regenerabile
Consumatorii români vor suporta cos
turi suplimentare de 10 miliarde euro 
pentru sprijinirea energiilor regenera
bile până în 2020, pentru care România 
s-a angajat în fața Comisiei Europene, 
sumă aferentă unei majorări cu până la 
30% a prețului final la electricitate, a 
declarat Zoltan Nagy-Bege. director în 
ANRE, anunță Mediafax. "Până în 
2020. un procent de 24% din energie 
trebuie să fie din surse regenerabile, in
clusiv energia termică. Pentru acest 
procent, pe partea de electricitate, tre
buie să avem cam 40% din energic pro
dusă din surse regenerabile, față de 
nivelul actual de 27%. Automat, aceste 
măsuri vor aduce o reducere a emisiilor

de gaze cu efect de seră. Ce ne doare 
este că bugetul este de peste 10 miliarde 
euro.sume care vor fi plătite de con
sumatorul român pentru sprijinirea 
acestor energii", a afirmat Bege la un 
seminar pe teme de energie organizat 
de revista Business Magazin, citat de 
Mediafx. Potrivit estimărilor Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul 
Energie, prețul energiei electrice va 
crește cu 2,5 euro până la 33 euro pe 
MWh până în 2017, a afirmat Bege. 
care deține funcția de director al depar
tamentului de reglementare în eficiență 
energetică din Autoritate. Legislația 
care are ca scop sprijinirea producției 
de energie electrică din surse regenera-

bile nu sa ti finalizată mai desrente de 
aprilie-mai 2011, deoarece procedurile 
Comisiei Europene sunt foarte birocrat
ice. potrivit reprezentantului ANRE.

CALEA TARAR DULII! Elr.lâO (l&nsâ VQLVO)

PROGRAM
dime 08-21 
Duminica 09-17

Presdflt
- pollș culoare-
- polis luciu;
- tapițerie cu soluții specifice:

lielefîrent (I7rtl -

- s spâiărt n gratis:]
- legitimație fexterior + interior, 16 reni

COLOR
90.3.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
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tiacantul international Cipriau Mttrica plufeftr sc ump pentru cartonașul roșu primit in meciul contra 
celor tie lu Hunt burp, pierdut de echipa ca, If IS Stuttgart-, cu 2-4. Jucătorul rumân a Jo\t eliminat Jupă 
doar un sfert de oră dr joc, pentru că ar ft înjurat arbitrul de centru fi, potrivit preiei permanr, iw 
primi cea mut mare amendă din istoria clubului: 50.01)0 de euru.

CNS „Cetate Deva”, locul doi la „Alpen 
Adria Cup” din Austria
gimnastele Colegiului Sportiv 
Cetate’' din Deva au ocupat locul se- 
und în concursul pe echipe, în 
adrul celei de-a 15-a ediție a „Alpen 
tdria Cup” desfășurată la finele săp- 
ămânii trecute în Austria, Ia Klagen- 
urt. Devencele au respectat tradiția 
i au urcat pe a doua treaptă a podi- 
imului grație evoluțiilor bune ale ju- 
lioarelor Ștefania Sțănilă și Ana 
daria Ocolișan.

iimnastele noastre nu s-au oprit aici și 
u mai obținut și alte două medalii de 
<onz, la individual. Ștefania Stănilă a 
rcat pe ultima treaptă a podiumului în 
ompetiția rezervată junioarelor, în 
rente ce Asiana Peng a terminat și ea 
treia în concursul de Nivel 1. micuța 
imnastă de doar 10 ani având a doua 
ea mai bună notă la bârnă din concurs, 
ot în concursul rezervat junioarelor, 
ina Maria Ocolișan s-a clasat a opta, 
ar Andreea Muntean a ocupat locul 5 
a categoria Nivel 2, deși a avut cea mai 
nare notă din concurs la sol. La aceeași 
ategorie, Miriam Aribășoiu a venit a 
3-a din peste 30 de competitoare.
.a ediția din acest an au luat parte 
proape 100 de gimnaste din țări pre- 
um Germania, Finlanda, Olanda, 
Canada, Ungaria, Lituania, Elveția, 
llovenia, Croația și Austria (gazdele 
trucului participând cu patru echipe de 
lub). Gimnastica noastră s-a aflat con
tant pe lista țărilor participante, 
Cetate Deva” fiind singurul club din 
tomânia care s-a regăsit printre com

petitori, încă de la prima ediție a con
cursului, având mai mereu rezultate 
lăudabile.
Micuțele gimnaste hunedorence nu au 
fost singurele reprezentante ale 
României, la ediția din acest an în 
brigada de arbitraj regăsindu-se și fosta 
Campioană Olimpică, Gina Gogean. 

Acest lucru se datorează politicii orga
nizatorilor, care în fiecare an au avut 
câte un invitat de onoare din rândul fos
telor glorii ale gimnasticii inter
naționale pentru a spori valoarea de 
ansamblu a evenimentului și pentru a 
da șansa competitorilor să se întâl
nească cu nume mari din istoria acestui 

sport. De la ediția de debut, din 1996, 
printre oaspeții de seamă ai turneului s- 
au numărat și foste glorii ale gimnas
ticii românești precum Maria Olaru, 
Lavinia Miloșovici, Claudia Presecan 
sau Oana Petrovschi.

Claudiu Sav 

Lotul deplasat la Klagenfurt: Andreea 
lridon, Laura Jurcă, Ana Maria Ocol
ișan, Ștefania Stănilă, Miriam 
Aribășoiu, Andreea Muntean, Asiana 
Peng, Emanuela Pîrva,Patricia Bec și 
Alexandra Marcu.

Jiul Petroșani, singura echipă neînvinsă 
în Liga a patra

Inter s-a impus lejer la Târgu Mureș

Cu doar o etapă înainte de fi- 
lalul turului de campionat, Jiul Pe- 
roșani este singura echipă neînvinsă 
lin Liga a patra. Puștii antrenați de 
rio-ul Scdecaru, Militaru, Huza le- 
u administrat celor de Ia Inter Pe- 
rila o veritabilă lecție de fotbal, 
nvingând în Vale cu 5-1, trei dintre 
ele cinci goluri ale jiuliștilor fiind 
(îarcate de Andrei Moldovan, care a 
juns astfel la 19 goluri în actuala 
diție.

Cu același scor a trecut si lide- 
ul, Minerul Uricani de „dacii” de la 
trăștie, iar jocul bun prestat de echipa 
ui Vasilc Scurtu începe să nu mai mire 
e nimeni. Cu toate acestea, „minerii” 
in Uricani nu sunt siguri că vor ter- 
aina turul în postura de lider, pentru a 
i primii și la iarnă, aceștia trebuind sa 
tivingă... Jiul, în ultimul joc din acest 
n.

într-o etapă în care s-au marcat 
u mai puțin de 37 de goluri, scorul 
undei l-au reușit elevii lui Nelu Mi
tică. „satelitul” Hunedoarei trecând la 
>as, 6-1. de modesta CNS Cetate Deva.

De remarcat perseverența celor 
ic la Retezatul Hațeg care în doar 14 
tape au reușit să ajungă de la „minus” 
a „plus", victoria cu Aurul Certej, 3-1, 
căpându-i pe hațegani de povara celor 
18 puncte și aducând Deva în postura 
le „lanternă roșie”. (C.S.)

Rezultatele etapei a 14-a:

Minerul Aninoasa - Zarandul Crișcior 4-0
Inter Petrila- Club Jiul Petroșani 1-5
Minerul Uricani - Dacicus Orăștie 5-1
CS Vulcan - Aurul Brad 1-0
Gloria Geoagiu - Victoria Călan 2-1
Metalul Crișcior - Universitatea Petroșani 2-4
Aurul Certej - Retezatul Hațeg 1-3
CNS Cetate Deva - FC Hunedoara 11 1-6

Clasament:
1. Minerul Uricani 14 11 2 1 44-9 35p
2. Jiul Petroșani 14 10 4 0 43-6 34p
3. FC Hunedoara 11 14 9 4 1 44-11 31p
4. Universitatea Petroșani 14 9 3 2 31-14 30p
5. Aurul Brad 14 7 5 2 29-13 26p
6. Minerul Aninoasa 14 7 4 3 24-10 25p
7. Aurul Certej 14 7 2 5 41-28 23p
8. Dacicus Orăștie 14 6 2 6 37-35 20p
9. CS Vulcan 14 6 2 6 17-21 20p
10. Zarandul Crișcior 14 3 3 8 15-39 • 12p
11. Inter Petrila 14 4 0 10 18-46 12p
12. Victoria Călan 14 3 1 10 18-51 lOp
13. Gloria Geoagiu 14 3 1 10 10-43 lOp
14. Metalul Crișcior 14 1 2 11 15-38 5p
15. Retezatul Hațeg 14 7 0 7 41-32 3p
16. CNS Cetate Deva 14 0 11 16-47 3p

Popicarii de la Inter Petri la au obținut o 
nouă victorie în Campionatul Național. 
După două eșecuri care au îndepărtat 
formația din Vale de prima poziție a 
clasamentului, petrilenii antrenați de 
Marcel Dobrică au câștigat în de
plasarea de la Târgu Mureș, cor 8-0 în 
fața formației locale Electro Koracell. 
Având în vedere faptul că petrilenii au 
șanse mici de a mai reveni pe prima

poziție a clasamentului, tehnicianul lor, 
Marcel Dobrică a folosit mai multe rez
ervele în această întâlnire, declarându- 
se la final mulțumit de evoluția 
acestora.
După victoria de la Târgu Mureș, unica 
reprezentantă a județului în CN de 
popice a urcat pe poziția a doua în 
clasament.

Claudiu Sav

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

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni Începând cu Ol.dece ru
bric 201(1.

Condiții de aplicaie la job: sate vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
1.70m, Mspeci fizic plăcui, .vorbitoare de limba englezi.

Sc oferă salar tunar antum 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport lnrnMur India grainil. acces la piscina si sala filness a complexului.

Posibilitate extra joburi ia cele 6 luni partscipare h eastinguri modeling 
Sc photo-shootings.

Detalii suplimentare pe ofticexi cxclusivcvciit.ro 075“ 1*7994.

cxclusivcvciit.ro


ROLE CU 
DIAPOZITIVE

V EXPUSĂ LA 
MAGAZIN

.....V ÎN CUPTOR!' U' ■ ■
.....V FLOARE PE

LAC
v SE PRINDE 

DE ARAC
.....V

DANS 
NAȚIONAL 
MAGHIAR

Omul nu e făcut să m unceasdl1
Dtovada:... \ *•
\ X J--------- y y/

ACT 
CARITABIL

AFLATE ÎN 
PLEN!

PICA IARNA 
DIN NORI ACȚIUNI 

EȘUATE
CHIP DJ 
CEARA

V V V V V

FITE D6 
VEDETA

> ASTFEL
DE,..

>

TULPINĂ DE 
TRIFOI!

BOTUL 
NAVEI

b>

1) ••• > V
ECHIPA .

BRITANICA

FIR DE. 
URZEALA

> V
PLIN OCHI

> ÎN SERĂ! > SCĂPAT DIN 
VEDERE

ARBORE CU 
ROȚI

V v
HRANĂ DE
PAPAGAL

CyME
PÂRUL 

BUNICULUI
OVAȚIE LA 

CORIDA
CURG DIN
ZDRENȚE

CAPABIL DE 
ORICE

>

MINCIUNA 
URSULUI

>A

CINSTEA 
VECHILOR 

NEGUSTORI

V < V V
SOLO LA.

TROMPETA DIN NAOS!

PRODUS 
TEXTIL

> V V
A-L FURA 
SOMNUL >A REPARA 

CIORAPUL

b> 2) >
ORIZONTAL: 1) Un bărbat bine.
2) Metalul verighetei (simb.) - Pictură cu o femeie 
goală - Sunt minori, în fond!
6) Cadru noului! - Coadă la ciuperci!
7) Punct cardinal pe axa orizontală - Bărbat.
8) Greu de găsit (pl.) - A ridica mingea.
9) Os la bazin - Urmează după îmbrățișare.
10) Preludiu la sărut.

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

6 7 9
9 8 7

3 5 9 8

3 2 9

4 5 3

1 3 2

ante
07:00 Telejurnal Matinal
09:00
10:00
11:00
11:15
12:15
12:45
13:50
13:55
14:00
14:45
14:50
14:55
15:30
16:00
16:55
17:00
17:30
18:00
18:30
19:35
20:00
20:40
21:00
22:00
22:15

T 23:35

Dovadă de iubire
O dată-n viață (rel.)
Oameni mari la TVR (rel.)
O dată-n viață (rel.)
Meseria brățară de aur (rel.) 
Legendele palatului 
Eurovision
Speranțe împlinite
Telejurnal
Pur și simplu delicios
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.)
Rom european
Krdnika (magazin cultural) 
Speranțe împlinite
Atunci și Acum (rel.)
Curier TV
Telejurnal
Legendele palatului 
Doar România!
Telejurnal
Tema zilei
Eu, cetățeanul (talk show, 2010) 
Eurovision
California Kid
Festivalul Viața e frumoasă

07:00

07:55

08:10
10:00
11:00

12:00
12:30

14:30
15:30

16:00

17:00
17:30

21:00

Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003- 13.)
învingătorii (serial documen

tar, 2008)
Tonomatul DP 2
Jocul nuclear (rel.) 
Confesiuni (magazin de diver

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

formativă, 2010, rel.) 
împreună în Europa!
Tribuna partidelor parlamen

tare
Asul din mânecă (SUA dramă,, 

2003, rel. - 13.)
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
Bugetul meu (reportaj)
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
Joc deschis (emisiune informa

tivă)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990-22.)
22 00 Ora de știri
23)00 Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 1.)

06:00
08:00
10:00
11:15
13:00
14:00

14:30

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

22:00

23:00
23:45

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Maimuța (SUA comedie, 2005) 
Observator
Familia Bundy (SUA serial de

comedie, 1987)
Comanda la mine (reality

show, 2010, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de

divertisment)

07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00 Umbrele trecutului 1 07:00 Camera de râs
09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Fructul oprit . 07:30 Specialiștii (talk show, 2010)
10:00 Om sărac, om bogat (român se- 09:45 Rosalinda 1 08:20 Sport cu Florentina

rial de comedie - 93.) 11:15 Paradisul blestemat 09:15 Moartea unui înger
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial.

1973, rel.-3876.)
12:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.)
11:30 Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
13:00 Știrile Pro TV 14:00 Marina (mexican-SUA serial, 12:00 Levintza prezintă
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 2006) 13:15 Camera de râs

serial de comedie, 2006 - 10.) 15:15 Victoria (SUA-columbian se- 14:00 Mama invizibilă 2
14:00 Carol I (român dramă. 2009) la rial, 2007) 16:00 Cireașa de pe tort

PRO TV 16:15 Rețeta de ACASĂ 17:00 Trăsniții (serial de comedie,
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 16:25 Vremea de ACASĂ 2007, rel. - 49.)

197^-3877.) 16:30 Rosalinda 18:00 Focus 18
17:00 Știrile Pro TV 17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sport
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
18:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
19:30 Viceversa (reality show) Redi 

fuzare
19:00
20:30

Știrile ProTV
Oră de vârf 2 (SUAacțiune-co-|

19:30 Fructul oprit (mexican serial, 
2009)

20:30 Școala de bune maniere (rea
lity show, 2010)

22:15
medie, 2001)
Moștenirea (român serial de

20:30 Iubire și onoare (român serial 
de dramă, 2010)

21:30 Focus Monden (emisiune de 
divertisment, 2009)

comedie, 2010 - 28.) 21:30 Cealaltă față a Analiei 22:15 Trăsniții
23 30 Știrile Pro TV 22:30

23:30
Poveștiri de noapte
7 păcate

23:00
.23:30

Mondenii
Trenul condamnaților

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

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

Studio 60 (SUA serial, 2006 - 14.)
Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 8.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 5.)
Ce vrăji mai fac fetele (SUA dramă romantică, 1998)

Descoperă România (2004, rel.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 3.) 
Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 5.) 
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 7.)

08:50
10:45
12:35
16:20
18:20
20:00
21:40
22:40

Vânător alb, inimă neagră (SUA aventură)
Vrei să te însori cu mine? (SUA comedie romantică) 
Star Trek VI: Tărâmul Nedescoperit (SUA S.F., 1991) 
Operațiunea Valkyrie (SUA-german dramă, 2008) 
Nopți în Rodanthe (SUA-australian dramă romantică, 2008) 
Mirajul dansului 2 (SUA-canadian film de dans, 2008) 
Dragoste mare (SUA serial de dramă, 2006 - 9.)
Hoțul de mașini (canadian comedie, 2010)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
leva
elefan: 0755.999.916

iministrator 
ancar/produs leasing 

2 
jsator piese din piele 
înlocuitori_______ 15

jfer 
utocamion/mașină de 
îare tonaj________ 5
icătuș mecanic de în- 
cținere și reparații 
niversale 1
ânzator de produse 
aturiste 1
îuncitor necalificat la 
«umblarea, montarea 
ieselor 51
ador manual cu 
acăra de gaze 1

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate______  1
facturist___________ 1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide________________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz_______4
șofer oe autoturisme și 
camionete ________ 3
sudor manual cu arc 
electric _____ 5
sudor______________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

pers.cu handicap grav
_____ _ _________ 2.
munc.necal.în ind.con
fecțiilor 5
munc.necal.la asam- 
blarea,montarea 
pieselor____________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic__________ [
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

lunedoara
elefon: 0755.999.917

usător piese din piele 

i înlocuitori 10 
ulgherț exclusiv 
;staurator)18

agent securitate 2
agent vânzări______ 1_
asistent medical gener
alist-----------------------L
consilier administrație 
publica------------------ L
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment______________ 1_
contabil___________ L
cusator articole

marochinarie________ [
desenator tehnic_____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ 1_
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
___________________ 13 
lucrator pentru salu
brizare_____________ 3
munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet__________ 1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor_______ 1
redactor prezentator de 
televiziune 1
șofer 
autocamiorvmașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0^55.999.920

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

barman _________ £
bucatar_____________2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 4
ospatar(chelner) 2

barman 1
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul-
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

dulgher(exclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse
abrazive 5
mecanic auto 1
tâmplar universal 1
vânzător 1
zidar pietrar 2

medic stomatolog I 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor _________1^

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

Călan

asistent personal al

Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

Vând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț
55.0001ei. Tel.0752.514.983

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Anga
jăm colaboratori din toată țara! Domenii:confecționați plicuri, 
felicitări, înșirați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic 
autoadresat (plic în plic) la O.P. 1-C.P. 122, pentru Lucaci Nico-

Selectăm persoane pentru agent publicitate.
Condiții: - abilități de comunicare;

perseverență;
capacitatea de a-și îmbunătăți performanțele;
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computeru-ului: Ofiice și internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

C.V. la adresa de e-mail: gabriela_buzzi@yahoo.com 
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031

ersoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 
ecomandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
entrală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
ragaz, televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior, 
reț neg. Tel.0724.370.693

Aând apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semide- 
omandat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 
:i neg. Tel.0743.139.599

)e închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 
Omp, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, 
aie. Preț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

lae.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, 
Belgia, Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini 
modeme, climatizate. Tel. 0721285100

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

Vând porci, junincă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat. 
Tel.0722.775.557
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/and apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, com- 
let renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
el.0734.310.133

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

'ând 2.932mp teren intravilan,
S=21m,apă,gaz,curent,loc drept.zonă liniștită,întabu- 
it,parcelabil,Hunedoara. Preț 17euro/mp negociabil.
el.0723.005.657, 0765.684.428

'ând teren intravilan în corn. Vața, zonă centrală, 2.600 
ip. Tel.0726.319.204

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557

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

Nume...........................
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C.I. seria................ nr.
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Prenume.........
..... Nr........Bl. 
...........Județul

Sc.

Semnătura

'ând casă și teren în Călan, 3 camere, gaz, apă, canal, 
aie, teren 3.000mp, grădină împrejmuită. Preț 25.000 
uro. Tel.0726.319.204, 0254.611.644

S.C.ONE JOBS S.R.L. angajează personal masculin , 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

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei

http://glasulhunedoa.rei
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
vmarket.cabanova.ro


Jaf neobișnuit in Statele I nite. I h hoț s-a îndrăgostit de casa in care tocmai intrase cu 
forța și s-a hotărât să petreacă noaptea acolo. I făcut prăjituri, s-a uitat la filme și a și 
dormit câteva ore. Până când un vecin, care știa că locuința trebuia să fie goală, i-a făcut 
o vizită care putea să-l coste viața.

Biza
Marți, 30 noiembrie 201

Femeilor necăsătorite dintr-un stat indian li 
s-a interzis să dețină telefon mobil

Cursă pe pantofi cu toc, între Franța ș
Marea Britanie, în 3 decembrie

Un puternic consiliu al unei caste din 
statui indian Uttar Pradesh /nord/ a 

interzis femeilor necăsătorite 
să folosească telefoanele mo- 

x bile pentru a împiedica 
r idilele între membrii unor 

caste diferite, informează

tura cu 
ajutorul

Muzaffamagar, 
a luat decizia 
marți, după ce 23 de 
cupluri tinere s-au 
căsătorit împotriva 
voinței părinților lor 
în ultimul an, re
latează ziarul Tele
graph din Kolkata. 
„Adunarea /pan- 
chayăt/ a fost con
vinsă că cuplurile 
și-au plănuit fuga 
cu persoana iu-

telefonului mobil”, a 
. afirmat bătrânul 

satului, Jatin 
Raghuvan- 

K shi.
în ul- 
timii 

ani au 
fost cazuri 

când bărbați și 
femei au fost

ostracizați sau chiar uciși pentru că s- 
au căsătorit împotriva regulilor impuse 
de tradiția comunității din care făceau 
parte privind căsătoriile între persoane 
provenind din caste diferite.
„Tuturor părinților li s-a spus să se 
asigure că fiicele lor care nu sunt 

necăsătorite nu folosesc telefoane 
mobile. Băieții au voie să aibă 
astfel de telefoane, dar numai 
sub monitorizarea părinților”, a 
afirmat Satish Tyagi, un purtător 
de cuvânt al adunării.
Regulile consiliului sunt ilegale 

. potrivit legii indiene, dar sunt 
larg acceptate și aplicate. în 
câteva sate din nordul Indiei, 
consiliile de castă interzic căsă
toria între bărbați și femei din 
același sat.

O cursă a „victimelor modei” franceze 
și britanice va avea loc pentru prima 
oară cu ocazia deja obișnuitei „curse cu 
pantofi cu toc”, pe 3 decembrie la Paris, 
după ce la Londra și în capitala Franței 
s-a făcut o selecție severă, cu partici
parea a 32 de echipe.
Cățărați pe escarpini dotați cu tocuri de 
8 cm cel puțin, controlați de un aprod 
de justiție, concurenții se vor confrunta 
într-o cursă de tip ștafetă. Victoria este 
adjudecată de concurenții care parcurg 
în timpul cel mai scurt 180 m.
Pentru acest prim meci, Franța-Anglia, 
sunt omologate toate felurile de pantofi, 
competiția anunțându-se aprigă, cu 
modelele „decollete”, „baby”, dar și 
„compense” sau „salome”, acestea 
având tocuri foarte înalte, dar și late. 
Cei mai temerari vor folosi „stiletto”, 
cu tocuri cui de 10 cm, „care necesită

un antrenament intensiv și o stăpâni 
perfectă pentru un sprint reușit”, duț 
cum precizează organizatorii.

Un urs și o pisică sunt prieteni de 10 ani
Sunt amândoi pufoși, negri și se înțeleg 
extrem de bine de când erau mici. Dar 
nu sunt frați și nici măcar nu fac parte 
din aceeași specie: este vorba despre o 
pisică și un urs. Pisica Mușchi și ursul 
Maeuscchen au o prietenie cu totul 
aparte. Ei s-au cunoscut în urmă cu 10 
ani, la Zoo Berlin, și de atunci nu s-au 
mai despărțit. Perechea a fost depărțită 
temporar când s-a lucrat la spațiul în 
care se afla ursul, iar pisica a suferit o

adevărată depresie, așteptând zilnic î 
fața căsuței prietenului său. Nefericire 
lor a durat puțin, pentru că cei doi a 
fost reuniți.

S.C. TELECERNA SRL
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PACHET SERVICII CU CAZARE \ 
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-Intrare in 30.12.2010 cu cina
-Ieșire In 02.01.2011 cu mic delun

-Cina in 30.12.2010
Mic dejun in 31 <2.2010

• Prâni in 3112.2010
• MASA FESTIVA DE REVELION
• Prânz in 01.01.2011
- Cina faitwâ in 01.01.2011 .
• Mic 02 012011

PREȚ: 500 LEI/PERS.
Antrenul din tear* efo 

revei/on «sta «aiguret da

PFRSOANEtE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCFS GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

|> PACHET SERVICII
______ ____________

al
• aiaaa lasciva oa revelion
* Ciina iasliva in I 1.01 2M1 B

PREȚ: 180 LEI/PERS

Relații în Deva, str. George Eneseu,tjl.2/22
Nisip 22,00 lei/tonă

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/toni

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/ton;

Piatra concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/toni

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/toni

Pentru rcorvan, ți alte mformajii ne ptiieți contacta

0 ? f a65 *9$3 - VHoi An* M.via . 
07X530993 «raci Adtna

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

CMYK


