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Cornel Ene s-a 
ozgandit Nu 
nai pleacă de la 
?C Hunedoara
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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!

K Din cuprins

Oficialitățiile din întreg județul au sărbătorit, în 
cursul zilei de ieri, Marea Unire din 1918. 
Depunerile de coroane, defilările militare și 
alocuțiunile rostite de oficiali nu au lipsit nici în 
acest an, spre deosebire de românii „de rând”,

„...de pupat...

Pentru că a organizat de
cent activitățiile de ser
bare a Zilei Naționale a 
României.

Doi răniți grav, pe DN7, în 
trei ore

Ziua Națională a României, 
sărbătorită și în județul Hunedoara

99

Viceprimarul 
municipiului Deva, 
Marcel Morar 

care din cauza ploii nu s-au înghesuit la paradă, 
ca în alți ani. La Deva, Marea Unire din 1918 a 
fost sărbătorită în Piața Unirii, la statuia lui Tra
ian. Fără depuneri de coroane sau tradiționalele 
porții de fasole cu ciolan, evenimentul a fost

••

e blamat...”
^^Primarul orașului 

Simeria, Petru Păun Jura
Pentru că a reușit, prin singura sa investiție 
din acest mandat, în valoare de un miliard de 
lei vechi, și anume semaforul din Simeria, să 
blocheze, în data de 30 noiembrie, traficul 
pe drumul național care tranzitează locali
tatea. Șoferii au așteptat ore în șir la semafor, 
coloana de mașini mtinzându-se până în 
satul Spini. 

marcat într-o notă discretă. Astfel, după in
tonarea Imnului de Stat au fost rostite alocuțiuni 
referitoare la însemnătatea acestei sărbători.

nat’- 3 ►

Cozonaci gustosi si aromați 
îmbrâcati de sărbătoare
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► DN 7 Deva - Simeria
■— ► DJ 687 Cristur - Hunedoara
* ► DJ 687 H unedoai a - Hășdat

2 ► DN 66 Călan - Băcia
► DN7 Mintia - Vețel
► DN7 Vețel - Lețnic

► DN7 Lețnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasuda
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zain
► Deva. Calea Zarand
► l rieani pe DN 66A

Î5 Deva

Petroșani

Brad

s Ziua
3/ 9,

Noaptea
5/4

ÎK 2/7, 4/3

■jj
4/ 9, 5/4

X

f greco-catolic
St Abacuc
f romano-catolic
Sf. Bibiana
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Rețew zilei

Cremă de 
legume
”--------------------

Ingrediente:
- 2 cartofi
- 3 morcovi potriviți
- 1 țelină mică
- 2-3 cepe verzi
- pulpă de roșii din conservă sau 
proaspete
- 2 linguri ulei
- pătrunjel uscat sau proaspăt
- 500 ml borș de casă (sau zeama 
de la o lămâie)
- sare
- piper
- crutoane.

Mod de preparare:
Cureți legumele, le tai mărunt, 

adaugi ulei, sare, piper, trei linguri de 
apă și le călești'.

Adaugi roșiile peste legume, pui 
doi litri de apă caldă, acoperi și fierbi 
30 de minute, după care mixezi 
legumele. Adaugi pătrunjel, corectezi 
gustul de sare și acrești, după prefer
ință, cu borș de casă (fiert separat) sau 
cu zeamă de lămâie. După 2-3 clocote, 
o poți servi cu crutoane.

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

Pomenirea Sfântului Prooroc Avacum
Sfântul Prooroc Avacum era din 

seminția lui Simeon, feciorul lui Asafat, 
din părțile Iudeii, și pentru viața sa cea 
cu fapte bune a primit de la Dumnezeu 
danii proorociei, și a proorocit despre 
robia Ierusalimului, despre pustiirea 
Templului și despre luarea popontlui în 
robie și a plâns foarte, văzând mai înainte 
cele ce aveau să vie. Iar când a venit 
Nabucodonosor, împăratul caldeenilor, 
cu puterea sa asupra Ierusalimului (586 
î.Hr.) atunci Avacum a fugit în pământul 
ismailitenilor și a pribegit în pământ 
străin. Iar, după robia Ierusalimului, în- 
torcându-se Nabucodonosor întru ale 
sale, s-a întors și Avacum în țară sa și ara 
pământul și slujea secerătorilor în vremea 
secerișului. Iar, odinioară, a fiert fiertura 
și a dumicat pâine în blid. Și a zis către 
cei din casă: „Eu mă duc departe și de voi 
zăbovi, apoi voi să duceți pâine seceră
torilor.” Acestea zicând, a ieșit din casă. 
Și i s-a arătat îngerul Domnului pe cale 
și i-a zis lui: „Avacume, du prânzul pe 
care îl ai lui Daniil, în Babilon, în groapa 
cu lei.” Și a zis Avacum: „Doamne, Ba- 
bilonul nu l-am văzut și groapa nu o 
știu.” Și l-a apucat pe el îngerul Domnu
lui de creștetul lui și l-a ținut de părul ca
pului și l-a dus în Babilon, deasupra 
gropii, la depărtare de două mii două sute 
șasezeci și cinci de stadii. Și a strigat

Avacum, zicând: „Daniile, Daniile, 
primește prânzul pe care ți l-a trimis ție 
Dumnezeu”. Și a zis Daniil: „Ți-ai adus 
aminte de mine, Dumnezeule, și n-ai 
lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine.” Și. 
sculându-se, Daniil a mâncat. Și îngerul 
lui Dumnezeu iarăși l-a dus pe Avacum 
într-o clipă la locul lui. în pământul 
Iudeii. Și a proorocit și întoarcerea 
poporului din Babilon, nașterea lui Ilris- 
tos în iesle, încetarea Legii Vechi și îm
părăția credinței.

între cărțile Vechiului Testament 
avem și o carte de la Proorocul Avacum. 
în trei capitole. Marea învățătură a lui 
Avacum este aceea că Pronia lui Dum
nezeu cârmuiește toate popoarele. Dum
nezeu este împăratul omenirii. El 
pedepsește popoarele, unele prin altele, 
dar le și eliberează pe unele prin altele. 
Cel drept va trăi prin credința sa în Dum
nezeu. Proorocul Avacum a răposat cu 
doi ani mai înainte de întoarcerea 
poporului din robie și a fost îngropat în 
satul său.

HOROSCOP^
Te înțelegi foarte bine cu superio

rii, din partea cărora primești o mi
siune delicată. Acasă trebuie să-ti
păstrezi calmul și să eviți confruntările cu pe 
soane din familie care încearcă să intervină 
viața ta personală și profesională.

Trăiești exclusiv la nivel afectiv, 
lăsându-te pradă intuiției. Deși îți cam 
lipsește obiectivitatea, lucrurile s-ar 
putea să iasă bine până la urmă. La 
serviciu

Circumstanțele de la locul de 
muncă te fac să-ți pui tot soiul de în
trebări. Te simți brusc mai indepen
dent și devii chiar imprevizibil.

Ești plin de energie și de entuziasm 
la locul de muncă, dar nu-ți asumi 
riscuri inutile. Cei care doresc să 
scape de cele câteva kilograme în 
plus, trebuie să renunțe la pâine, alcool și al 
lucruri care îngrașă, mai ales dacă este vorl
despre mese luate după-amiaza și seara.

Mai expansiv ca de obicei, îți ma- 
nifești mai deschis natura autoritară. 
Dacă cei din jur nu te urmează, nici tu 
nu eziți să reacționezi.

Petreci alături de persoana iubită 
momente de complicitate, veselie și 
tandrețe. Nativii singuri care visează 
de multă vreme la jumătatea lor nu tre
buie șă cadă în mrejele primului sosit, este n 
voie de răbdare și de păstrarea speranței, pâi 
la momentul oportun.

02 decembrie
de-a lungul timpului

1915: Albert Einstein publică teoria relativității general
izată

1938: Ridicarea legației române de la Vatican la nivel de 
ambasadă (relațiile vor fi întrerupte în 1950)

1942: La Universitatea din Chicago (SUA), a fost efec
tuată prima explozie nucleară în lanț controlată

1944: Ca protest față de încercările de acaparare a puterii 
de către comuniști, miniștrii PNȚ și PNL din guvernul 
Sănătescu își prezintă demisia. Este numit un nou guvern eon

ii .dus de generalul Nicolae Rădescu
1988: Cargoul „Sadu” s-a scufundat aproape de capul

S-au născut:

1935: Nicolae Labiș, poet român
1946: Gianni Versace, creator de modă italian
1973: Monica Seleș, jucătoare de tenis
1973: Jan Ullrich, ciclist german
1978: Nelly Furtado, solista - compozitor de origine 

canadiana
1981: Britney Spears, cantareata americana
1979: Alejandro Rae, actor spaniol
1978: Kevin Federline , actor americanffost sot al 

cantaretei Britney Spears)

Comemorări:

1547: Hernân Cortes, conchistador spaniol, cucer
itorul Mexicului

îți impresionezi publicul într-un 
mod pozitiv, mai ales că îți exprimi 
opiniile fără temeri. Cei care fac lucrări 
prin casă sau chiar se mută trebuie să
încerce să evite eventualele accidente cu ar, 
sau electricitatea.

Tergiversarea și minciunile nu te 
ajută în viața amoroasă. Chiar dacă 
este neplăcut, ar trebui să vorbești 
deschis, ca să pui capăt neplăcerilor.

Primești un cadou în bani, ca ur
mare a unui proces, dintr-o asigurare, 
indemnizație sau chiar o moștenire.

M digului de Nord al Portului Constanța. Naufragiul s-a soldat 
leu moartea a 22 marinari din cei 28 membri ai echipajului.

2003: La Muzeul Țăranului Român s-a deschis expoziția 
taanentă "Casă în casă", în cadrul căreia este prezentată 
ința lui Antonie Mogoș din Ceauru. jud. Gorj

Bancurile zilei
© © ©

Nebunii de la Socola în
cearcă să scape. Ușa de la ca
meră era maro, o mănâncă. A 
doua zi paznicii pun altă ușă cu 
aceeași culoare, același lucru o 
mănâncă. A treia zi paznicii pun 
altă ușă cu culoarea verde.

- Paznicii : De ce nu ați 
mâncat iarăși ușa??

- Nebuni: Așteptăm ca ușa 

să se coacă.

© © ©
Cum se cheamă 15 bărbați 

într-un trabant?
Un carton cu ouă.

© © ©
Soția se apropie de bărbatul 

ei:
- Scumpule, mi s-a stricat 

automobilul, a intrat apa în car
burator.

1814: Marchizul de Sade, scriitor francez
1815: Jan Potocki, scriitor polonez (n. 1761)
1950: Dinu Lipatti, compozitor și pianist român
1987: Iakov Borisovici Zeldovici, fizician rus
1998: Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa, 

„duhovnic al Moldovei”

Ferește-te să iei o atitudine tranș
antă astăzi. Puțin scepticism și tole
ranță sunt binevenite pentru echilibrul 
unor relații și vor evita rupturile.

Ai o rezistență fizică bună și un 
tonus de invidiat. Unii nativi se poate 
să fie cam nervoși. încearcă să ai un

- Ce înțelegi tu din mașini? 
Măcar știi ce-i aia carburator? 
Unde ți-e mașina?

- în iaz.

© © ©
- Măi Ștrul eu vreau să di

vorțăm!
- De ce dragă, după 40 de 

ani de căsnicie?
- Păi tu în timpul ăsta nu 

mi-ai cumpărat nimic!

- Da’ mi-ai spus vreodată 
că ai ceva de vânzare?

© © ©
într-o zi un bărbat se duce 

la Dumnezeu și îl roagă să-i în
deplinească o dorința și anume 
să-i facă bărbăția lungă până în 
pământ...și Dumnezeu i-a tăiat 
picioarele.

© © ©

program de odihnă regulat și să duci o vial
mai sănătoasă.

Ai probleme cu părinții sau socrii. 
Ești împărțit între dorința de a face pe 
mediatorii și dorința de a spune verde
în față ce gândești, chiar dacă acest lucru ar tu
bura apele.
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Institutul Național de Hidrologie ți Gospodărire a Apelor a trimis o aten
ționare cod galben de inundații pentru râurile din 13 județe din țară, prin
tre care ți Hundoara, valabilă de miercuri, 1 decembrie, ora 9.00, până 
vineri, 3 decembrie, ora 16.00. Astfel, a fost anunțat risc de inundații pe 
Crișul A lb, Strei si Jiu.
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Ziua Națională a României, sărbătorită și în județ
Aficialitățiile din întreg județul au 
sărbătorit, în cursul zilei de ieri, 
Vlarea Unire din 1918. Depunerile 
le coroane, defilările militare și 
docuțiunile rostite de oficiali nu au 
ipsit nici în acest an, spre deosebire 
le românii „de rând”, care din cauza 
)loii nu s-au înghesuit la paradă, ca 
>n alți ani.

.a Deva, Marea Unire din 1918a fost 
sărbătorită în Piața Unirii, Ia statuia lui 
Traian. Fără depuneri de coroane sau 
radiționalele porții de fasole cu ciolan, 
evenimentul a fost marcat într-o notă 
liscretă. Astfel, după intonarea Imnului 
’e Stat au fost rostite alocuțiuni referi
toare la însemnătatea acestei sărbători. 
Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea 
gărzii de onoare din cadrai unitățiilor 
nilitare 01794, 0451 șu U.M 0245. „în 
arimul rând: La mulți ani! tuturor 
"omânilor. în urmă cu 92 de ani se 
săvârșea procesul de unificare a teritori
ilor românești, care a început în martie 

918, prin Unirea Basarabiei cu Re
datul României, proces care a fost final- 
zat în data de 1 decembrie. Desigur, 
vremurile s-au schimbat de atunci, în 
iocuraentele de la acea vreme se vor
bea despre o iarnă geroasă, cu nămeți 
mari, spre deosebire de vremea de 
icum care este mai mult ploioasă. Urez 
românilor de pretutindeni: La mulți 
ani!”, a declarat viceprimarul municip
iului Deva, Marcel Morar.

„S.A.F.I.R.” pentru șomeri
Camera de Comerț și Industrie (CCI) 
Hunedoara, în parteneriat cu SC Team 
Consulting SRL Deva, va implementa 
m proiect numit S.A.F.I.R. (Servicii de 
\sistență, Formare și Informare pentru 
Reintegrarea pe piața muncii a șomer
ilor din județul Hunedoara). Acest 
proiect este cofinanțat din fonduri eu
ropene, iar beneficiari vor fi 120 de 
hunedoreni șomeri, dintre care 30 de 
tineri. Obiectivele principale ale proiec
tului sunt: îmbunătățirea capacității de 
creștere de ocupare a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă, a șomer
ilor tineri și a celor de lungă durată din 
Deva, Simeria, Hunedoara și Valea Ji
ului. „Prin acest proiect ne dorim ca 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă, să aibă mai multe beneficii. 
Considerăm că este un câștig pentru

EDITORIAL
le Ștefan Ciocan

în fiecare an, Ziua României se trans
formă într-un parastas național. 
Soboarele de preoți ies din biserici în 
piețe, politicienii și reprezentanții soci
etății civile își plimbă coroanele de flori 
cu panglici tricolore și le depun care pe 
unde apucă, la picioarele unor monu
mente care, de cele mai multe ori, nu au 
nici în clin nici în mânecă cu evenimen
tul de la 1 Decembrie 1918. După ce-și 
termină treaba soborul de preoți, sunt 
citite, an de an, aceleași evocări tâmpe 
de fapte istorice interpretate după bunul 
plac al oratorului, apoi iau cuvântul 
politicienii. Poporul așteaptă cuminte, 
de cele mai multe ori în ploaie și frig, 
finalul momentelor, solemne pentru că, 
urmeză cel mai interesant moment al 
zilei: Pomana cu fasole „natur”, pentru

Ziua Națională marcată și la Brad

Ziua Națională a României s-a sărbă
torit, ieri, la Brad, în nota de acum obiș
nuită: depuneri de coroane, slujbă de 
pomenire, defilare militară. Astfel, 
după intonarea Imnului de Stat, a avut 
loc o depunere de coroane de flori din 
partea Primăriei și a Consiliului Local

CCI, pentru că știm bine că AJOFM 
face cu greu față solicitărilor, în această 
perioadă. Vom avea mai multe criterii 
de selectare a șomerilor”, a declarat di
rectorul general din cadrul CCI Hune
doara, Crinela Gafton. Astfel că, în 
urma absolvirii acestor cursuri, hune- 
dorenii vor ști unde să caute informații 
despre piața locală a muncii, vor avea 
planuri de acțiune individuală pentru a 
facilita drumul către un loc de muncă 
sustenabil, se vor putea orienta mai 
bine profesional, vor obține noi cali
ficări în diferite meserii, vor fi ajutați 
să își deschidă o afacere proprie și vor 
avea competențe în managementul 
afacerilor. în urma cursurilor de per
fecționare, în management sau vânză
tor, 68 participanții vor primi certificate 
de absolvire. Valoarea totală a acestui 

Coroane, pe mormântul Transilvaniei
cuvioșii care țin post, și fasole cu câr- 
nați, pentru cei mai puțin evlavioși. 
Niciodată nu am înțeles de ce se depun 
coroane de 1 Decembrie. Nu a murit ni
meni în acea zi. Ar trebui să fie un prilej 
de sărbătoare, de bucurie pentru toată 
suflarea românească.
De 20 de ani lucrurile se întâmplă exact 
invers. întreaga țară se transformă într- 
un cimitir, în care pomenile și paras
tasele nu contenesc. Ziua românilor 
este aidoma vieții lor, cenușie și pes
imistă. Adevărul despre unirea Transil
vaniei cu Regatul României este încă 
rostit cu jumătate de gură. Din ce în ce 
mai mulți iș.torici vorbesc despre 
„pohta ce a pohtit” Regina Maria, care 
într-o scrisoare trimisă înainte de 1916, 
acasă în Anglia, părintelui ei, scria că 

Brad, a Armatei și Poliției, a formațiu
nilor politice și organizațiilor neguver
namentale. A urmat un Te Deum, oficiat 
de preoții de la parohiile brădene. Man
ifestarea s-a încheiat cu defilarea mili
tarilor din cadrul unității 01099, de la 
Brad. La programul organizat în fața 
primăriei brădene au asistat și câțiva 
zeci de localnici. Atmosfera generală a 
fost specifică mai degrabă unei comem

proiect este de aproximativ 1 800 000 
de lei, iar durata proiectului este de 18 
luni.

Petronela Iămaț

domnește peste o țară înapoiată din 
toate punctele de vedere, în timp ce 
lăuda Transilvania ca pe un loc binecu
vântat, o regiune europeană dezvoltată 
economic și cultural. Regina Maria 
avea nevoie de Transilvania, pentru că 
România fără Ardeal ar fi rămas undeva 
în zona subdezvoltată a Europei. Din ce 
în ce mai mulți ardeleni se întreabă 
dacă avea nevoie Transilvania de 
România. Faptele istorice sunt dis
cutabile, și istoria nu mai poate fi 
schimbată. Rămân totuși întrebări care 
așteaptă încă răspunsuri. Și una dintre 
ele este: De ce nu știm sau nu putem să 
ne bucurăm cu adevărat de Ziua 
Națională, de ziua unirii tuturor regiu
nilor românești într-un singur stat? 

orări, decât a unei aniversări. Nu se știe 
de ce autoritățile locale brădene au ales 
să depună coroane de flori la troița unde 
se omagiază de obicei eroii neamului, 
morți în războaie sau la Revoluție. Și, 
ca să marcheze înfăptuirea Unirii de la 
Alba Iulia, preoții au fost chemați să 
facă o slujbă de pomenire. Desigur, în
făptuirea Marii Uniri a fost, așa cum se 
spune într-un limbaj aproape de lemn,

A venit pe lume de Ziua României
La capitolul nașteri, de Ziua Națională 
a României, în județul Hunedoara, nu 
stăm foarte bine. Un singur băiețel s-a 
născut ieri la Spitalul Municipal din 
Orăștie. Băiețelul a venit pe lume la ora 
03.40. „Băiețelul a avut la naștere trei 
kilograme patra sute și 50 de 
centrimetri. A primit nota zece”, a de- 
clarat asistenta Claudia Jurca, din Petronela Tămaș

ANUNȚ PUBLIC

SC IMPACT FOREST SRL cu sediul în localitatea Zam, nr.20 BIS, județul 
Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 

mediu pentru obiectivul “Tăierea și rindeluirea lemnului - Gater”, situat în lo
calitatea Zam, nr.20 BIS, 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

SAVA MONICA IRINA LI. cu sediul în satul Zdrapți, nr.l9A, comuna 
Criscior, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au

torizației de mediu pentru obiectivul “Cabană turistică”, situat în satul 
Zdrapți, nr.l9A, comuna Criscior, 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 tfe 14).
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data publicării anunțului.

„idealul de veacuri al românilor” și, în 
acest context, ar putea fi amintiți cei 
care și-au dat viața pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv. Cu toate acestea, ziua 
de 1 Decembrie este una mai potrivită 
pentru evocări istorice, parade militare 
și mese cu mâncăruri tradiționale și vin. 
Ea este o aniversare și nu o comemo
rare.

Irina Năstase

cadral spitalui din Orăștie. Mama nou- 
născutului. Alexandra Rus, susține că 
nu a decis deocamdată care va fi prenu
mele pe care-1 va purta micuțul. în mu
nicipiile Deva și Brad nu s-a născut, 
ieri, nici un „patriot”, iar conform 
reprezentanțiilor spitalelor municipale, 
nu a fost nici o altă naștere programată.



g
Arma, lăsată „moștenire” de socrul 
său, l-a băgat în bucluc

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din 
Baia de Cril, este cercetat dc oamenii 
legii pentru ncrcspcctarca regimului 
armelor și munițiilor. în urma unei 
percheziții efectuată, de polițiștii Ser
viciului Arme, Explozivi, Substanțe 
Periculoase, la domiciliul lui Iulian 
B., dc 33 dc ani, din comuna Baia de 
Criș, oamenii legii au stabilit că băr
batul a deținut fără drept 16 cartușe de 
vânătoare dc diferite calibre, 9 tuburi 
de cartușe dc vânătoare cu capsa 
nepercutată, 9 bucăți capse pentru 
cartușe de vânătoare și o țeavă con
fecționată artizanal prevăzută cu 
gheară extractoare. în urma 
cercetărilor efectuate, oamenii legii au 
stabilit bărbatul deține efectele de 
vânătoare de aproximativ cinci ani și 
le are de la socrul său, în prezent de
cedat, fost deținător ilegal de arme și 
muniții. (M.T.)

Și-a pierdut viața după ce a căzut 
cu tractorul într-o râpă

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din 
localitatea Fizești, și-a pierdut viața, 
iar altul a fost rănit după ce s-au răs
turnat cu tractorul într-o râpă de 
aproximativ 100 de metri, în Retezat. 
Cei doi bărbați se aflau, în momentul 
producerii accidentului, pe un drum 
forestier, la o altitudine de aproxima; 
tiv 1.400 de metri, în zona Râului 
Bărbat. Bărbatul care a scăpat cu viață 
a reușit să sune la 112. Salvamontiștii 
au reușit cu greu să scoată victimele 
din râpă, din cauza zăpezii și a în
tunericului. (M.T.)

Au numărat oile și au împărțit 
banii

Crescătorii dc ovine și caprine vor 
primi anul viitor prin intermediul 
schemei de sprijin Plata Națională Di
rectă Complementară (PNDC) câte 
40 dc lei pentru fiecare animal 
deținut. Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) a central
izat cererile de ajutor și a împărțit 
numărul dc animale eligibile la fon
durile destinate acestei subvenții, în 
cuantum total de 268.440.520 lei. în
cepând din acest an, au primit ajutor 
doar fermierii care au avut efectivul 
din exploatație dc minimum 50 dc 
capete ovine femele, respectiv de cel 
puțin 25 de capele caprine femele, cu 
vârsta de minimum un an la data de 
31 martie 2010. Subvenția acordată 
fermierilor va fi acordată anul viitor 
din bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale pentru anul 
2011. (C.R.)

Doi răniți grav pe DN7, în trei ore
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- 
granți.

Fathy Ibrahim Barghout Mohamed, 
Ahmed Fahmi Ahmed l-Jefni 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 țâri din Europa de Vest prin 
trecerea frauduloasă a frontierei de stat. 
Mohamed Al Tayeb este, conform 
procurorilor, liderul rețelei care acționa 
pc 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

Instanța a decis eliberarea a trei 
tineri, în cazul „Ketamina”
Primul termen al procesului în dosarul 
„Ketamina”, care a avut loc săptămâna 
aceasta la Tribunalul Hunedoara, s-a 
încheiat favorabil pentru trei dintre în- 
vinuiți. Astfel că, fiica primarului din 
Hațeg, Oana Timiș, și încă doi tineri, 
Dan Câmpeanu și Alin Câmpcanu, sunt 
la un pas de a fi puși în libertate, sub 
control judiciar. în dimineața procesu
lui, cinci cereri de eliberare sub control 
judiciar au fost înaintate magistraților 
hunedoreni. După câteva ore de la în
ceperea procesului, trei dintre cereri au 
fost aprobate de către instanță. „Pe du
rata liberării provizorii sub control ju
diciar, inculpații vor fi nevoiți să 
respecte mai multe obligații prevăzute 
de lege. Astfel că, au fost admise trei 
cereri de liberare provizorie, a incul
paților T.O.M., C. A. Ș. și C.D.M.”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al Tri
bunalului Hunedoara. Ildiko Glăman. 
Procurorii hunedoreni au făcut recurs 
împotriva acestei sentințe, astfel că 
eliberarea Oanei Timiș și a celorlalți doi 
inculpați se va hotărî de către judecă

ANUNȚ PUBLIC

SAVA MONICA IRINA 1.1. cu sediul în satul Zdrapți, nr.l9A, comuna 
Criscior, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Cabană turistică”, situat în satul 

Zdrapți. nr,19A, comuna Criscior. 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 lucră
toare de la data publicării anunțului.

România, fie în mod legal, prin 
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 
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 

torii Curții de Apel Alba lulia.
Instanța a respins cererile de liberare 
provizorie sub control judiciar formu
late de inculpații Alexandru Macavei și 
Radu Glăvan. Următorul termen a fost 
stabilit pentru data de 14 decembrie, 
pentru ceilalți învinuiți. în total, în acest 
caz au fost anchetate 29 de persoane, 
care sunt în arest preventiv încă din 
luna august.

Petronela Tămaș

aceștia fiind de 2000 - 4000 de 
euro/persoană.

Percheziții în Hunedoara

Ieri, au fost efectuate 18 percheziții 
domiciliare în București și pc raza 
județelor Timiș, Cluj, Alba, Maramureș 
și Hunedoara. La sediul D.l.I.C.O.T. - 
Structura Centrală au fost aduse în ved
erea audierii 10 persoane. Simultan cu 
operațiunea procurorilor D.l.I.C.O.T., 
autoritățile judiciare germane, austriece 
și spaniole au declanșat o acțiune pen
tru depistarea membrilor grupării aflați 
pe teritoriul acestor state.
Procurorii D.l.I.C.O.T. au solicitat in
stanței de judecată arestarea preventivă 
a inculpaților pentru 29 de zile.

„Banii de liceu” se întorc la elevi

Zeci de elevi de liceu din județul Hune
doara își vor primi banii alocați de Min
isterul Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sportului (MECTS) înapoi. După ce, 
în urmă cu aproximativ o lună. Minis
terul a scăzut plafonul cu un ban, mulți 
liceeni rămânând fără acești bani.
MECTS a decis să suplimenteze fon
durile programului „Bani de liceu”, ast
fel că elevii ai căror familii au venitul, 
pe membru, de 150 de lei și nu de 
149.99 lei, așa cum au anunțat inițial 
reprezentanții Ministerului, vor primi în 
continuare aceste burse. Elevii vor 
primi, retroactiv și banii din luna sep
tembrie. „Am fost înștiințați, printr-o

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;

• Rcccpționer:
• 3 instalatori:

Patru tineri, cercetaț 
pentru furturi d 
cablu de telefonie
Patru tineri din Petrila, cu vârsl 
cuprinse între 16 și 21 de ani, au fc 
prinși de oamenii legii după ce au reuș 
să fure, în 15 zile, 178 de metri de cabl 
de telefonie.
Nicușor R., de 21 de ani, Marius S., d 
19 ani, A. C., de 16 ani, și M.C., de I 
ani. au furat cablul de telefonie di 
cartierul 8 Martie și de pe strada Repul 
licii. Tinerii acționau noaptea. Mariu 
S., A.C. și M.C. asigurau paza, în tim 
ce Nicușor R., folosind o foarfecă d 
tăiat tablă și cabluri, secționa cabluril 
telefonice pe lungimi cuprinse între 1 
și 34 dc metri, după care le smulgea di 
clemele de fixare de pc pereții exterioi 
ai blocurilor. Cablurile erau transportat 
în diverse locații din cartierul 8 Martie 
unde le depozitau, iar ulterior, după c 
distrugeau, prin ardere, izolația ca 
blurilor telefonice sustrase, valorifica 
sârma din cupru. Prejudiciul, în valoar 
totală de 1.434 lei, la care se adaug 
suma de 8.153 lei (contravaloarea chel 
tuiclilor de înlocuire a cablurilor d 
telefonie), nu a fost recuperat. Nicușo 
R. a fost prezentat Judecătoriei Mi 
nicipiului Petroșani, care a emis pe nu 
mele acestuia mandat de arestar 
preventivă pentru 29 de zile, pentn 
comiterea infracțiunii de furt calificai 
Ceilalți trei tineri vor fi cercetați în lib 
ertate, pentru săvârșirea infracțiunii d, 
complicitate la furt calificat.

Petronela Tămaș

adresă de la Minister, că se revine la 
suma pe care au primit-o copiii și în 
anii trecuți. Așadar, 28 de liceeni voi 
primi această bursă. Urmează ca listele 
cu ceilalți beneficiari să fie afișate la 
fiecare unitate de învățământ în parte”, 
a declarat purtătorul dc cuvânt, din 
cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
(1ȘJ) Hunedoara. Raluca lacobescu 
Portivit reprezentanțiilor 1Ș.I, 1 351 de 
elevi ar fi trebuit să beneficieze de banii 
pentru studii, însă doar 1 343 dintre 
tineri au trecut de anchetele sociale.

Petronela Tămaș

Jn/ânnu'ți la (elejdn:
0254 234.448 

de luni pdwj îwc’ft 

intre artde 8 — >6.



Peste 2.000 de locuințe ttoi și 500 de apartamente sau case vechi, la prețuri cu
prinse între 21.000 de eitro și 420.000 de ettra, sunt scoase la vânzare la Târgul 
Imobiliar Național tlMOn, organizat la București în perioada 2-5 decembrie. f/Comunitate 5
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□ viață, trăită la limita subzistenței
uptă de realitatea cotidiană, fără să aibă vreun venit, fără familie, Rozalia Bob își duce traiul în condiții greu de imaginat

• mai bine de doi ani, o femeie de 
i de ani din municipiul Lupeni 
dează limitele supraviețuirii, 
icându-și traiul, indiferent de 
eme, într-o cocioabă de la mar- 
nea localității.

jzalia Bob ne-a povestit că, pentru ea, 
cioaba în care locuiește este căminul 
adevărat și că nu cunoaște altul, 

ând în vedere că toată viața a trăit 
tr-o sărăcie lucie. Nu s-a putut angaja 
ci în tinerețe, întrucât a fost bolnavă 
tuberculoză, iar acum, la bătrânețe, 

i arc niciun venit, nici măcar ajutor 
rial.
îu am niciun ban de primit. Nu am 
ci pensie, nici ajutor social, că de la 
imăric mi-au spus că dacă nu am con- 
ict pe casa în care stau acum, nu pot 
primesc nimic. îmi este tare greu, 

ut zile în care nu pun nimic în gură 
u vin oameni care mă mai cunosc, 
raci și ei, și îmi aduc câte un colț dc 
'ne", povestește femeia.

oi câini și-o pisică, companioni de 
ață

aiul de pe o zi pe alta și-1 împarte cu 
>i câini și o mâță, și aceștia leșinați de 

foame, dar care nu se încumetă s-o 
părăsească pe bătrână. în cocioaba în 
care nu există energie electric, apă, sau 
măcar o baie, Rozalia Bob a așezat cu 
sfințenie pe un perete portretul lui 
Nicolae Ceaușescu. Spune că nu știe 
cine este președinte acum, dar nu ar 
putea fi mai bun decât Ceaușescu.
„Știu că Ceaușescu nu mai este președ
inte, am aflat și eu acum câțiva ani, dar 
el era cel mai bun. Nu știu cine este 
acum, dar nu cred că este un președinte 
bun, că eu uitați unde stau. Pe vremea 
lui Ceaușescu am dus-o mai bine, chiar 
dacă eram internată mai tot timpul în 
spitale. Am fost bolnavă de TBC ani 
mulți și nici nu m-au primit să mă an
gajeze undeva, așa că trăiesc din ce 
pot", a declarat Rozalia Bob.
Cât despre primar, ea ne mărturisește că 
nici măcar nu știe cum arată primarul 
municipiului Lupeni și că nu l-a văzut 
niciodată, nici măcar în campania elec
torală. „Nu știu cine este primarul din 
Lupeni, nu l-am văzut niciodată. Nu 
știu nici cum arată, că nu am prea fost 
pe la primărie, nu se poartă prea frumos 
acolo cu o amărâtă ca mine. Și dacă nu 
m-a ajutat cu nimic, nici nu m-am in
teresat prea mult despre el. In campanie 
a fost pe aici, așa am auzit, dar la mine 
nu a fost, cred că nu a interesat votul

meu foarte mult”, mai spune bătrâna.

„Nu mai știu cum este să îți fie cald”

Frigului de afară îi rezistă cu vreascuri 
culese de pe ici, colo, pe măsura efor
turilor ei, însă cald spune că nu i-a fost 
niciodată cu adevărat, deoarece jumă

tate din acoperiș nu mai există. „Nu mai 
știu cum este să îți fie cald, am uitat 
cum e. Mă mai dezmorțesc cu câteva 
lemnișoare aduse de la unul, de la altul, 
dar tare mi-e frică să nu iau foc într-o 
noapte. Dar chiar dacă aș ajunge la spi
tal, nu ar avea cine să vină la mine, că 
sunt singură pe lume. Bărbat nu am 

avut, nu am avut nici copii, iar fratele 
meu a murit acum câțiva ani, de fapt 
casa asta a fost a lui. Noi am trăit în 
condiții ca astea de când ne-am născut, 
dar parcă niciodată nu mi-a fost atât de 
greu ca acum”, mărturisește bătrâna.

Anamaria NEDELCOFF

,Le-am dat 700 de lei pe lună, iar ei mi-au dat mâncare expirată”
n bătrân din municipiul Vulcan îl 
:uză pe Constantin Trufaș, președ- 
tele Asociației Raza Speranței, de 
ptul că s-ar fi îmbolnăvit din cauza 
âncării expirate pe care era obligat 
o primească de trei ori pe zi și s-o 
lățească în fiecare lună.

>sif Szekely a declarat că timp de 
iroape doi ani plătea suma de 700 de 
i pentru a locui în căminul pe care Tr- 
aș îl folosește pe post de azil de 
itrâni, bani ce în actele fundației erau 
ecuți drept „donație”.
vreme de aproape doi ani am plătit 7 
il ioane de lei pentru a avea cazare și 
ei mese și uneori 4 milioane pentru o 
ngură masă. Dar mâncarea lor de 
•olo era expirată, au venit și cei de la 
irecția de Sănătate Publică și au văzut 
ita. Eu l-am rugat să-mi ia numai banii 
ț cazare, că mâncare îmi fac și singur, 

dar nu a fost de acord, m-a obligat să 
dau și pe mâncare, deși nu era bună și 
ne dădeau să mâncăm numai mortăci
uni”, își începe losif Szekely povestea.

Bătrânul spune că s-a îmbolnăvit din 
cauza mâncării

Bătrânul spune că președintele fun
dației Raza Speranței s-ar fi folosit de 
faptul că are o pensie destul de bună și 
își permitea să plătească o asemenea 
sumă lună de lună.
„Eu am 14 milioane pensie și jumătate 
o dădeam lui, dar primeam chitanță pe 
400 de lei cum că ar fi fost donație din 
partea mea. Era o donație obligatorie, 
că altfel te dădeau afară. Da, condițiile 
de locuit erau bune, însă mâncarea era 
groaznică și cu alimente expirate, de m- 
am îmbolnăvit. Am fost operat de două 
ori într-un an și am acte în care medicul 
îmi spune că boala mea s-a agravat din 
cauza mâncării lui, a condițiilor de 

aici”, spune losif Szekely.
Bătrânul mai susține că, deși avea 
nevoie de un regim alimentar strict, nu 
a fost lăsat să mănânce în altă parte. 
„Ne dădea mâncare cu mortăciuni în ea 
și mai lingeau oalele pisicile și câinii, 
am văzut asta de multe ori. Odată un 
cocoș a murit nu știu de ce și a stat trei 
zile mort acolo unde aveau ei centrala, 
după care l-au tăiat și ni l-au pus în 
mâncare. Chiar așa am ajuns, să 
mâncăm cu pisicile și câinii din ace
leași oale? Este bătaie de joc. Am avut 
și alți colegi care au ajuns la spital la 
urgență din cauza mâncării, dar el tot 
mâncare expirată folosește”, mai 
susține bătrânul.
Totodată, acesta mai povestește că pică
tura care a umplut paharul a fost în mo
mentul în care s-a stricat o yală și a fost 
pus el să plătească 70 de lei pentru ea. 
„Mi-a cerut 70 de lei pentru yala re
spectivă și asta e prea de tot, cum să 
plătesc eu toate stricăciunile, după ce 

dau și 700 de lei pe lună? Eu am făcut 
toate demersurile pentru a-1 da în jude
cată, pentru suferința mea, că și-a bătut 
joc”, spune bărbatul.

Constantin Trufaș: „voia să-mi 
transforme fundația în bordel”

în replică, Constantin Trufaș este de 
părere că bătrânul acționează la co
manda cuiva și susține că a fost dat 
afară deoarece „voia să-mi transforme 
fundația în bordel”.
„Noi am investit foarte mult în acest 
centru social și avem condiții pe care 
alții nu le au. Invidia e mare, că l-am 
dat afară. L-am dat afară pentru că a 
stricat yala, a venit beat și cu multe 
femei după el. Aici este un centru so
cial, nu un bordel. El voia să-mi trans
forme fundația în bordel și eu nu sunt 
de acord cu așa ceva”, a declarat Con
stantin Trufaș.

„Totul i se trage de la hemoroizi”

Cât despre faptul că boala de colon a lui 
losif Szekely s-ar fi agravat în timpul 
șederii la Raza Speranței, Trufaș susține 

că bătrânul a venit gata bolnav la el și 
că „totul i se trage de la hemoroizi”.
„A venit bolnav la noi, avea hemoroizi 
și a dat în cancer. Cancerul nu l-a făcut 
la noi, ci totul i se trage de la hemoroizi. 
Cred că pentru afirmațiile lui am să-l 
dau și eu în judecată, pentru că și eu am 
martori cu ce a făcut el, cu ce femei 
aducea și că venea beat”, spune Trufaș 
hotărât.
Referitor la partea legată de calitatea 
mâncării și de sumele trecute ca don
ații, acesta se justifică. „Nu am avut 
niciodată mâncare expirată, vă putem 
arăta facturi de unde cumpărăm noi al
imentele. Iar bucătăreasa niciodată nu 
a pus mortăciuni în mâncare, iar ea, 
chiar dacă e voluntară, trebuie plătită. 
Am trecut acele sume la donații, dar 
este perfect legal. De când a plecat, am 
avut și Garda Financiară pe cap și 
Sanepidul, care a venit de șase ori, Pro
tecția Consumatorului și câți și mai 
câți. Este învățat de cineva să facă asta, 
pentru că acolo unde stă acum nu are 
aceleași condiții ca aici și invidia este 
mare”, mai spune Trufaș.

Anamaria NEDELCOFF

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea:
* circulariști; * gateriști; * tâmplari: * i tron iști: 

* sli vuitori ști; * muncitori necaii ficații

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
tir. 121 Df eom. llărăit, 

sau la iei. 0722 574 092; 0354/501021.
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Lucian Mândruță face orice pentru a-și distra telespectatorii, scrie revi.stavip.net. 
L'ostul prezentator a! Observatorului. î atenei / a început deja filmările pentru emisiu
nile speciale dedicate sărbătorilor de iarnă și deja iși antrenează vocea, îneearcând să 
ne convingă că are .și calită(i de cântăre(.
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Grupul Noir Desir s-a destrămat Victimele violurilor din Bosnia 
protestează la ONU față de filmul regizat

Grupul rock Noir Desir s-a 
destrămat, a declarat Denis Barthe, 
toboșarul acestei trupe franceze, în 
cadrul unei conferințe de presă orga
nizată, marți, la Paris, la o zi după ce 
chitaristul Serge Teyssot-Gay a 
anunțat că a părăsit trupa, anunță 
Mediafax.

"Noir Desir s-a desființat", a de
clarat Denis Barthe, precizând că vor
bește și în numele celorlalți doi membri 
ai trupei, solistul Bertrand Cantat și ba
sistul Jean-Paul Roy.

"Nu vom menține Noir Desir în 
regim de respirație artificială din nume
roase motive", a adăugat Denis Barthe, 
încurajându-și fanii cu următorul 
mesaj: "Nu este sfârșitul lumii".

Luni, chitaristul Serge Teyssot- 
Gay a anunțat printr-un scurt comunicat 
de presă că a luat decizia de a părăsi 
grupul, evocând numeroasele sale de
zacorduri cu Bertrand Cantat, dar și un 
anumit "sentiment de indecență" în 
ceea ce privește situația trupei.

Noir Desir, devenit un nume de 
referință în rockul francez, cu șase al
bume de studio și concerte intrate în le
gendă grație energiei debordante 
manifestată pe scenă, a intrat într-o pe
rioadă de inactivitate, după asasinarea 
actriței Marie Trintignant în 2003, pen
tru care iubitul acesteia, Bertrand Can

tat, a fost condamnat la o pedeapsă de 
opt ani de închisoare.

Grupul francez și-a reluat repe
tițiile după eliberarea condiționată a so

listului francez, în 2007, însă nu a mai 
lansat niciun album de studio după ma
terialul discografic "Des visages, des fi
gures", apărut în anul 2001.

de Angelina Jolie
O asociație a femeilor bosniace, vic
time ale violențelor sexuale în timpul 
războiului, a denunțat, luni, printr-o 
scrisoare adresată experților ONU, "ig
noranța" actriței americane Angelina 
Jolie, care a încheiat recent filmările 
pentru un lungmetraj al cărui scenariu 
a făcut vâlvă în Bosnia. în scrisoarea, 
adresată înaltului Comisariat al Națiu
nilor Unite pentru Refugiați (United 
Nations High Commissioner for 
Refugees, UNHCR), pe care actrița 
americană îl reprezintă în calitate de 
ambasadoare a bunăvoinței, membrele 
asociației bosniace s-au declarat "pro
fund preocupate". Actrița americană, 
care debutează ca regizoare cu acest 
film, a turnat majoritatea scenelor în 
Ungaria, de la începutul lunii octombrie 
și până la jumătatea lunii noiembrie.
După câteva probleme cu obținerea au
torizației de filmare în Bosnia, la pre
siunile asociațiilor victimelor 
războiului asupra autorităților locale, 
doar câteva secvențe panoramice au 
fost turnate în Bosnia, în absența ac
triței. Filmul are ca temă centrală o 
poveste de dragoste din timpul războiu
lui din Bosnia (1992 - 1995), între un 
gardian sârb dintr-un lagăr de pri
zonieri, care face eforturi foarte mari 
pentru a o proteja pe fosta lui iubită, o 
femeie musulmană, încarcerată în acel

loc. însă zvonurile despre scenariul fi 
mului, amplificate în presa locală, a 
provocat reacții dure din partea asoc 
ațiilor victimelor războiului din aceasl 
țară. Potrivit președintei asociație 
Bakira Hasecic, membrele asociației a 
fost invitate de Jolie la Budapesta, per 
tru a o întâlni în timpul filmărilor, înt 
această invitație a fost refuzată.
Războiul din Bosnia a făcut circ 
100.000 de morți, iar mai multe mii d 
femei au fost violate în timpul acestt 
conflict, potrivit organizațiilor intei 
naționale.

Madonna și-a deschis sală de 
fitness în Ciudad de Mexico
Madonna a decis să se lanseze în afac 
erile cu săli de fitness, așa că și-a de 
schis prima sală de gimnastică, Ha>. 
Candy Fitness, în Ciudad de Mexicc 
informează dailymail.co.uk.
Vedeta de 52 de ani, al cărei aspect fizi 
este atât admirat, cât și criticat, a permi 
accesul în sala de fitness Hard Cand‘ 
Fitness, ce a fost deschisă în Ciudat d 
Mexico.

Daniel Răducanu a adus învățământul superior în comuna Baru 
' Dacă se poate în Baru, se poate în tot Colegiul

Daniel Răducanu a fost întotdeauna preocupat de sprijinirea învățământului și implicit a tinerilor, 
în calitate de primar a dovedit acest lucru. „Suntem singura localitate care confirmă interesul nostru 
pentru educație, astfel avem învățământ superior în comună: Universitatea Babeș-Bolyai. Orice ac

tivitate universitară este structurată pe etape. în prima etapa ce s-a realizat deja, funcționează un 
centru de cercetare și practică pentru studenții de la geografie și turism, dar în proiectul nostru, îm
preună cu conducerea universității, avem în vedere ca în etapa a doua, la Baru să se desfășoare cur- 

‘ suri la zi”.
Din păcate, dacă în Baru este universitate, Hațegul încă nu beneficiază de prezența învățământului 
superior. O problemă ce va fi rezolvată în viitor, odată cu prezența lui Daniel Răducanu în Parla

mentul României, ca reprezentant al Colegiului 3.
„Cred că trăim sub același cer, dar orizonturile ne fac diferiți. Prioritatea mea este să deschidem ori
zonturile pentru copiii noștri. Se tot spune de generațiile de sacrificiu. Nu avem dreptul să facem din 

generația copiilor noștri o generație de sacrificiu!”, a mai spus Răducanu.

CMYK

revi.stavip.net
dailymail.co.uk
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„După cum nu este de nici un folos medicina, dacă nu alungă boala din corp, tot 
așa nu e de nici un folos filozofia, dacă nu alungă rău! din suflet" (Pitagoru)

Pneumonia comunitară - o afecține gravă a plămânilor
leumonia reprezintă inflatnația 
ămânilor adesea cauzată de o in- 
cție cu o bacterie sau un virus, 
ceastă boală determină apariția 
spneei (dificultatea respirației, 
ifâială) deoarece plămânii trebuie 
i depună mai mult efort pentru a 
enține adecvat nivelul seric (în 
inge) al oxigenului.

Imptomele pneumoniei cauzate de 
icterii debutează de obicei brusc și se 
rt datora unei infecții a căilor respiră
rii superioare cum ar laringita, tra- 
:ita sau gripa. Simptomele comune 
clud febra, tușea care, de obicei, este 
oductivă (cu expectorație) cu elim- 
area unei spute (mucus eliminat din 
imâni) de culoare verde-gălbuie și 
hipnee (respirație superficială și 
pidă).
ătrânii au simptomatologie diferită, 
lai ușoară. Semnul major al pneu- 
ioniei la bătrâni este tulburarea funcți- 
or cognitive (confuzie, delir) sau 
gravarea bolii pulmonare deja exis- 
•nte. Simptomele pneumoniei care nu 
te cauzată de bacterii, numită pneu- 

tonie nonbacteriană, includ febra, 
isea, respirația superficială și o pro- 
acție de spută în cantitate mică. Trata- 
ientul acestei boli constă în 
itibiotice.

e este pneumonia?

ermenul de pneumonie este un termen 
eneral atribuit infecțiilor pulmonare 
ire determină dispnee (dificultăți de 
^pirație). în cele mai multe cazuri, 
atamentul poate fi făcut la domiciliu 

( pneumonia nu determină afectarea 
incției pulmonare. Cu toate acestea, în 
azurile bătrânilor peste 65 de ani, 
opiilor și persoanelor care suferă de 

alte boli, și în special boli pulmonare 
cum ar bronhopneumopatia cronică ob- 
structivă, tratamentul se face intraspi- 
talicesc, pneumoniile fiind mai severe 
la aceste categorii de persoane. 
Cazurile de pneumonie ușoară sunt 
adesea numite pneumonii ambulatorii 
(care pot fi tratate ambulatoriu, adică la 
domiciliu, fără a fi nevoie de spi
talizare).
Pnemonia poate fi contactată din viața 
de zi cu zi, ca de exemplu de la școală 
sau serviciu (numite pneumonii dobân
dite în comunitate sau comunitare) sau 
din spital (numite pneumonii nosoco- 
miale). Din fericire, tratamentul este 
eficient de obicei în toate cazurile, în 
special dacă persoanele în cauză se 
prezintă la medic curând după debutul 
pneumoniei și tratamentul este început 
devreme.

Simptome

Simptomele pneumoniei cauzate de 
bacterii au un debut brusc la persoanele 
sănătoase cu vârsta sub 65 de ani. De
butul este în timpul sau urmează unei 
infecții respiratorii superioare, cum ar 
fi gripa sau guturaiul și poate include :
• tușea, adesea cu producție de 
mucus (spută) provenit din plămâni. 
Sputa poate avea culoare ruginie sau 
verde sau cu striuri sangvinolente 
(conține mici cantități de sânge);
• febra, care este mai puțin 
frecventă la bătrâni;
• frisoane;
• dureri de perete toracic (dureri 
la nivelul pieptului) care se accentuează 
după tuse și inspirație;
• respirație superficială, accel
erată (tahipnee) și senzația de respirație 
scurtă;
• tahicardie (accelerarea
bătăilor inimii);

• fatigabilitate sau slăbiciune.

Severitatea pneumoniilor

După infecția cu un microorganism 
care determină pneumonie, perioada de 
incubație (perioada de la infecție până 
la debutul bolii) este de la .1-3 zile (in
cubație scurtă) până la 7-10 zile (in
cubație lungă).
Severitatea și durata pneumoniilor de
pind de:Vârsta și starea de sănătate - 
Persoanele în vârstă și cele bolnave 
suferă de pneumonii mai severe și fac 
mai frecvent complicații ale acesteia, 
cum ar fi bacteriemia (prezentă în 
sânge a bacteriilor care au determinat 
penumoniile) sau septicemia (răspândi
rea bacteriilor în tot organismul).

Cauza pneumoniei bacteriană sau vi
rală (cauzată de un virus) - Pneu
moniile virale sunt mai puțin severe 
față de cele bacteriene.

Rapiditatea instituirii tratamentului - 
Cu cât este tratată mai devreme, cu atât 
mai repede dispar simptomele.
Sistemul imunitar - La persoanele cu 
deficiențe ale sistemului imun, pneu
monia este mai severă față de cele cu 
sistemul imun sănătos.

Factorii de risc

Factorii de risc pentru apariția pneu
moniei sunt: Fumatul care este cel mai 
semnificativ factor de risc pentru 
apariția pneumoniilor la persoanele 
tinere sănătoase; asocierea unei alte 
boli, în special pulmonare, cum ar fi 

bronhopneumopatia cronică obstructivă 
sau astmul bronșic; deficiența sitemului 
imunitar; suferințe la nivelul coastelor, 
cum ar fi traumatismele costale; Tul
burări ale statusului mental (cum ar fi 
confuzia sau pierderea cunoștinței) care 
cresc riscul aspirației sputei sau salivei 
de la nivelul nasului sau gurii în 
plămâni, a lichidelor sau alimentelor 
din stomac în plamani.

Diagnostic

Pneumonia se diagnostichează de obi
cei prin anamneză (discuția cu pacien
tul), examen fizic și radiografie 
pulmonară. Bazându-se pe anamneza și 
examenul fizic, medicul poate începe 
tratamentul imediat, fără a mai face alte 
teste suplimentare. Necesitatea unor 
alte teste depinde de severitatea simp- 
tomelor, vârsta și starea de sănătate 
generală. De obicei, cu cât suferința 
este mai severă, cu atât mai multe teste 
sunt necesare. Acest lucru este valabil 
în special în cazul copiilor și bătrânilor. 
Radiografia pulmonară se face, aproape 
în toate cazurile, pentru a depista mod
ificările pulmonare determinate de 
pneumonie sau pentru a depista alte 
cauze ale simptomelor. Cu toate aces
tea, radiografia pulmonară nu releva în
totdeauna prezența sau nu a 
pneumoniei, în special dacă este execu
tată la prima îmbolnăvire.
în unele cazuri, radiografia pulmonară 
poate: sugera tipul microorganismului 
cauzator al pneumoniei (bacterie, fung, 
virus); arată complicațiile pneumoniei; 
arată suferințe pulmonare asociate 
pneumoniei, cum ar fi lichid pleural 

(lichid în cavitatea toracică) sau colap
sul (obstrucția) unui plămân; descoperi 
alte suferințe, cum ar fi insuficiența car
diacă, cancerul pulmonar sau bronșita 
acută.

Tratament

Tratamentul pneumoniei determinată 
de bacterii, cea mai frecventă cauză, 
constă în antibiotice. Durata tratamen
tului variază între 5 și 14 zile, în funcție 
de mai mulți factori. în cazul per
soanelor cu deficiențe de sistem imun 
tratamentul poate fi mai lung de 14 zile. 
Medicul specialist alege antibioticul în 
funcție de mai rrtulți factori, incluzând 
vârsta, tipul simptomelor și severitatea 
lor și de necesitatea de spitalizare. Deși 
recomandările antibioticelor diferă de 
la medic la medic, primul antibiotic 
folosit este unul care are spectru larg de 
acțiune (poate distruge mai multe tipuri 
de bacterii). Toate antibioticele folosite 
au o rată de eficiență înaltă în tratarea 
pneumoniilor.

Prevenire

Există câteva metode de a preveni 
pneumonia, cum ar fi renunțarea la 
fumat, evitarea contactului cu persoane 
cu infecții respiratorii superioare, cum 
ar fi gripa și guturaiul, evitarea per
soanelor cu pojar sau varicelă, în cazul 
în care aceste afecțiuni nu au fost dez
voltate anterior. Pneumonia poate fi o 
complicație a pojarului și varicelei, ast
fel că, dobândirea acestor infecții este 
un factor de risc pentru pneumonie.
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Departamentul de Stat american a blocat temporar accesul unei 
rețele militare secrete la una dintre bazele sale de date, în cadrul 
unui efort de a evita noi scurgeri de informații, a anunțat pur
tătorul de cuvânt al diplomației americane, anunță Mediafax.

Românii au sărbătorit Ziua Națională
Românii au sărbătorit ieri ziua 
națională, iar cu această ocazie au 
avut loc zeci de manifestații în toată 
țara. O paradă de proporții a putut 
fi admirată în București. A fost o 
demonstrație impresionantă a ar
matei române cu mașini de luptă 
Humvee și autovehiculele blindate. 
De asemenea, românii au fost invitați 
la acțiuni demonstrative sau la o 
porție de fasole cu cârnați.

Ziua națională s-a sărbătorit și la Alba 
Iulia cu salve de tun. Oamenii au par
ticipat la spectacole cu muzică populară 
și au primit mii de porții de friptură și 
cântați.
La defilarea din București au participat 
detașamente ale Asociației Tradiții Mil
itare, Academici Tehnice Militare, 
Academiei Forțelor Terestre "Nicolae 
Bălcescu", Academici Forțelor Aeriene 
"Henri Coandă", Academiei Navale 
"Mircea cel Bătrân", Colegiului Militar 
Liceal "Dimitric Cantemir" și ale 
forțelor terestre, aeriene și navale.
Elicopterele IAR-330 Puma ȘOCAT de 
la Flotila 90 Transport Aerian 
(Otopeni), Flotila 71 Aeriană (Câmpia 
Turzii) și de la Flotila 95 Aeriană 
(Bacău) sunt au executat primele sur
volul.
Pentru prima dată la parada dedicată 
Zilei Naționale a României a participat 
avionul de transport scurt mediu-curier 
C27 J SPARTAN. Acesta a fost însoțit 
de două avioane IAR-99 ȘOIM. De 
asemenea au decolat un avion C-130 
Hercules, un avion IAR-99 ȘOIM.
La paradă vor au mai fost și autove- 
hiculule HUMVEE M-1165, URO 
VAMTAC, transportorul de trupe Pira
nha III C, mașina de luptă a infanteriei 
84 M "Jderul", transportorul amfibiu 
blindat B 33 "Zimbrul", tancul TR 85 
Ml "Bizonul", Sistemul de artilerie 
LAROM, Complexul antiaerian tractat 
2 x 35 mm "OERLIKON", Complexul

antiaerian autopropulsat "GHEPARD", 
Autostațiile radio Harris/Chevrolet, 
Sistemul de rachete sol-aer cu baza la 
sol HAWK, Instalația Mobilă de 
Lansare (IML), ambarcațiuni RHIB. 
La Alba Iulia, locuitorii orașului au luat 
parte la un Te Deum organizat la Cate
drala Reîntregirii, la ora 12:00.La 

aceeași oră a amiezii cei din Alba Iulia 
au asistat la ceremonialul Schimbării 
Gărzii Cetății (poarta a Ill-a), un cere
monial cu salve de tun în cinstea Zilei 
Naționale a României - Traseul celor 
Trei Fortificații.
în programul de la Alba a fost inclus 
vernisajul expoziției gastronomice, un 

spectacol extraordinar de muzică pop
ulară pe Platoul din fața Casei de Cul
tură a Sindicatelor, un foc de artificii și 
un spectacolul de muzică și poezie 
“Din nou împreună”. De asemenea la 
ora 22:00 a avut loc și un concert de 
muzică electronică “Electrohora”, la 
Centrul Cultural din Alba Iulia.

Marile companii 
europene vor intra 
în 2011 cu 
lichidități de 700 
miliarde de dolari

Marile companii europene vor intra î 
2011 cu lichidități de aproape 700 d 
miliarde de dolari, ceea ce va amplific 
presiunile asupra directorilor să fac 
achiziții, să majoreze dividendele și s 
răscumpere acțiuni, transmit 
Bloomberg, citat de Mediafax. L 
sfârșitul lunii septembrie, 466 de ma* 
companii europene aveau dețineri total 
de lichidități de 691 miliarde de dolari 
cu 16% mai mult față de sfârșitul anulu 
2007, anul declanșării crizei financiare 
potrivit datelor Bloomberg. Acționari 
vor dori ca fondurile să fie investite îi 
2011, pentru a stimula câștigurile p> 
piața de capital care vor înregistra, î 
acest an, cea mai redusă creștere din ui 
timul deceniu. Total, Siemens și Daim 
Ier sunt între 12 companii care deții 
fiecare lichidități de peste 10 miliard' 
de dolari, comparativ cu numai cine 
companii în 2007. Nestle, cea mai val 
oroasă companie din Europa, cu o ca 
pitalizare de piață de 193 miliarde di 
franci elvețieni (193 miliarde dolari), si 
află pe primul loc, cu 30 de miliarde 
după finalizarea vânzării, pentru 28,' 
miliarde de dolari, a participației ma 
joritare deținute la compania Alcon 
Companiile din vestul Europei ai 
anunțat în acest an 4.374 achiziții, 8' 
dintre ele de cel puțin un miliard di 
dolari. Companiile americane au real 
izat 7.078 achiziții, 135 de peste un mil
iard de dolari. Valoarea totală i 
achizițiilor din acest an a fost de 42 
miliarde dolari în Europa și 616 mi 
liarde dolari în SUA.

UE lansează serviciul de acțiune externă r

UE lansează Serviciul european de acți
une externă miercuri, dată care coincide 
cu împlinirea unui an de la intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, re
latează Sofia News Agency.
După un an de disensiuni între instituți
ile Uniunii Europene privind compe
tențele, serviciul diplomatic își începe 
activitatea cu numai câțiva înalți ofi
ciali, conduși de Pierre Vimont, fost 
ambasador al Franței la Washington, de 
cei doi adjuncți ai săi, Helga Schmid și 
Maciej Popowski, și de David O'Sulli
van, șeful administrației serviciului.
Marea schimbare a structurilor de 
politică externă a UE ar urma să aibă 
loc peste o lună, în 1 ianuarie, când 
1.114 oficiali din Comisia Europeană și

411 oficiali din secretariatul Consiliului 
de Miniștri vor fi transferați din insti
tuțiile existente în noul serviciu. însă 
transferul este condiționat de bugetul 
UE pentru 2011, care trebuie aprobat 
între timp de statele membre și de eu- 
roparlamentari.
Bulgaria și Polonia sunt singurele noi 
state membre UE care au obținut locuri 
în prima rundă de numiri pentru dele
gațiile Uniunii din lume. Filip Dim
itrov, fost premier bulgar și diplomat de 
carieră, va deveni ambasador european 
în Georgia. Potrivit presei, Dimitrov a 
făcut o impresie "strălucită" în timpul 
audierilor pentru această funcție.
Polonia va avea doi reprezentanți - 
Tomasz Kozlowski în Coreea de Sud și

Joanna Wronecka în Iordania.
România, care și-a propus să obțină 
poziții de conducere în noul serviciu 
diplomatic, este nemulțumită că acest 
obiectiv nu a fost atins încă. Țara noas
tră, alături de alte nouă state membre 
UE, a cerut înaltului Reprezentant al 
UE pentru Politica Externă, Catherine 
Ashton, prezentarea unui raport care să 
detalieze modul în care se recrutează 
reprezentanții serviciului diplomatic. 
SEAE va avea sediul în Bruxelles și va 
fi compus din administrația centrală și 
din cele 136 foste delegații ale Comisiei 
Europene. Administrația centrală va fi 
organizată în direcții generale, cu 
birouri geografice și multilaterale.

CALEA ZARANDULUI nr150 llănflâ VOLVO)

PROGRAM
zilnic 00-21 
Duminica 09-17

Prestăm:
- poiiș culoare:
- poiiș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice:

- 5 £|tâlftri n gratis!
- legitimație texterier + interior, 16 reni

RADIO
ORASTIE

COLOR
90.3
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.



Sport 9
Joi, 02 decembrie 2010

Fotbaliștii din Serie A intră îu grevă. Liga italiană de fotbal și Asociația jucătorilor profesioniști de fotbal nit au 
reușit să ajungă iu un acord în privința nemulțumirilor din contractul colectiv, astfel că fotbaliștii din Serie A nu 
se vor prezenta la meciurile programate în 11 și 12 decembrie, în cea de-a XVI-a etapa a primei ligi italiene. 
Fotbaliștii vor intra în grevă deoarece sunt nemulțumiți de anumite aspecte ale contractului colectiv, în special de 
faptul că jucătorii aflați în ultimul an de contract nu pot refuza transferul la un alt club și de faptul că jucătorii 
ce nu mai sunt doriți ar trebui să nu se mai antreneze cu prima echipă sau să accepte un transfer.

Zornel Ene s-a răzgândit. Nu mai pleacă 
ie la FC Hunedoara
a cum era de așteptat, 
îenințările principalului finanțator 
clubului de pe Cerna, cum că va 
răsi gruparea alb-albastră dacă nu 
fi acceptat în AGA, nu au fost 

cât simple „fumigene”.

;și la un moment dat își luase, jucări- 
” și anunțase că e hotărât să nu se mai 
oarcă, omul de afaceri a fost zărit în 
bune la meciul de campionat îm- 
triva CSM-ului reșițean și la doar 
‘sva zile distanță a decis să rămână 
a furnale, alături de celălalt finanțator 
clubului Ovidiu Luca.
urma unei ședințe fulger desfășurate 
sediul clubului, la care au participat 
i factorii implicați la echipă, s-a luat 
cizia ca cei doi oameni de afaceri să 
: membri consultativi în cadrul AGA 
.dunării Generale a Asociaților), ur- 

nd să primească drepturi depline 
nă la finele sezonului.
i toate acestea, situația principalului 
ușman” al lui Ene (și mai nou al 
luzei), Gelu Simoc, a rămas încă 
clară, însă mai mult ca sigur ceața se 
risipi în următoarele zile când la 

inedoara este anunțată vizita lui loan 
idone, „fălcosul” admițând în dese 
iduri că Ene nu ar trebui cooptat în 
3A, decât dacă va duce echipa în 
alonul secund, la finele actualului 
Țipionat. Iar dacă Ene „a revenit”, 
â nou, cu forțe proaspete, nu același 
cru se poate spune și despre Con- 
ierul Local Dan Bobouțanu, unul din

onsiliul Județean dă bani pentru popice
A venit și rândul popicarilor 

la Inter Petrila să intre în vizorul 
insiliului Județean. Forul condus 

Ioan Moloț a decis acordarea 
mei de 20.000 de lei unicului club 
inedorean de popice care activează 
Campionatul Național, ca urmare 
problemelor financiare cu care 
esta s-a confruntat în ultima pe- 
iadă.

Multipli campioni naționali, cei

inițatorii proiectului FC Hunedoara, 
care s-a retras zilele trecute din Consil
iul Director motivând că nu își mai 
găsește locul în interiorul clubului din 
cauza situației confuze și tensionate din 
ultimele săptămâni.
Cornel Ene a anunțat că în această iarnă 

de la Inter Petrila au fost, în câteva rân
duri, aproape de a pierde diferite com
petiții sau chiar deplasări în campionat 
din cauza lipsei fondurilor, cunoscut 
fiind faptul că antrenorul lor, Marcel 
Dobrică, s-a văzut nevoit să se împru
mute pentru a putea face performanță la 
club. Banii primiți din partea CJ vor fi 
folosiți pentru două competiții majore 
la care vor participa în luna decembrie: 
Campionatul Național de Cădeți de la 
lași și Campionatul Național de seniori, 
individual care se va desfășura la Pe

se vor face o serie de restructurări atât 
la nivelul decizional cât și „în iarbă”, 
acolo unde, se pare, mai mulți jucători 
vor fi puși pe liber, urmând să fie în- 
locuiți de alții cu o experiență mai mare 
la nivelul ligii secunde. Nici echipa a 
doua antrenată de N'elu Mitrică nu va 

trila. „Banii sunt mai mult decât bine- 
veniți, mai ales că ne aflăm în această 
perioadă de criză, iar sporturile de acest 
gen nu sunt prea băgate în seamă. Mai 
sunt și câteva datorii către jucători, pe 
care sper să le rezolvăm. Nu și-au mai 
luat indemnizațiile de sportiv, în va
loare de 300 de lei, de peste două luni”, 
a afirmat un oficial al celor de la Inter.

Clubul de popice din Vale se 
află, în acest moment, pe locul secund 
în Campionatul Național.

Claudiu Sav 

scăpa de modificări, Ene anunțând că 
vrea ca „satelitul” să fie format exclusiv 
din tineri crescuți în propria pepinieră, 
în plan îndepărtat, omul de afaceri se 
gândește să ajungă la o înțelegere cu 
Mircea Alic cu privire la situația Corv- 
inului. Până atunci însă, conducerea

Criza bate fotbalul. Inter Petrila ia vacanța 
mai repede din lipsă de fonduri
Nu este o noutate faptul că fotbalul 
românesc se descurcă pe zi ce trece din 
ce în ce mai greu. Dovadă stau echipele 
care s-au retras înainte sau chiar în tim
pul întrecerilor interne, cu precădere în 
eșaloanele inferioare. De altfel, nu de 
parte de noi sunt cazurile Minerului Lu- 
peni și cel al Jiului din Petroșani, care 
fie au dispărut complet de pe harta fot
balistică a țării fie se zbat în ligile infe
rioare ale județului. Tot de acolo vine și 
ultimul astfel de exemplu. Inter Petrila 
nu va disputa meciul din ultima etapă a 
turului în compania celor de la Zaran- 
dul Crișcior pentru simplul motiv că nu 
există bani pentru a face deplasarea. 
Mai mult decât atât, președintele clubu
lui Petrilean, Florin Nițulescu a plătit 
din propriul buzunar baremul arbitrilor 
la eșecul de etapa trecută, 1-5 cu Jiul 
Petroșani. La meciul din runda a 14-a a 
Ligii a patra dintre Inter Petrila și Jiul 
Petroșani, președintele grupării gazdă 
s-a văzut nevoit să plătească o parte din 

clubului împreună cu primarul orașului, 
Ovidiu Hada le-au transmis jucătorilor 
că victoria cu ACS Recaș este obliga
torie pentru rămânerea în cărțile pro
movării.

Claudiu Sav

baremul arbitrilor și a doctorilor din 
propriul buzunar. Nițescu spune că este 
sigur că își va recupera banii în timp și 
este mulțumit de faptul că jucătorii au 
înțeles că situația de la club nu e tocmai 
roz și joacă pur și simplu de plăcere. 
„Trăim vremuri grele. în cont mai erau 
doar 150 de lei așa că nu am avut în
cotro. Au mai fost astfel de cazuri, dar 
nu îmi fac probleme că nu îmi voi re
cupera banii. Din păcate jucătorii de la 
Petrila cunosc situația și au acceptat să 
facă fotbal din plăcere”, spune oficialul. 
Din nefericire însă, jucătorii nu vor 
putea juca nici măcar din plăcere sâm
băta aceasta, în ultima etapă a turului, 
formația din Petrila anunțând că nu va 
face deplasarea la Crișcior pentru jocul 
cu Zarandul, tot din cauza lipsei acute 
a fondurilor. în aceste condiții formația 
din Vale va pierde meciul cu 3-0, iar 
jucătorii vor lua vacanță „forțat” mai 
repede decât celelalte echipe.

Claudiu Sav

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

Contracte de niuneă v iză de luci u pentru 6 luai începând curii .decern - 
bric 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim ÎS ani. înălumea minimă 
'.Trim. aspecl fizic plăcui. vorbitoare de limba engleză.

Se oterii: salat lunar minim 1.000 usd plus cazare și masa tetei 5 stele. 
Iranspor* cur ret ir India gr».nil. acces la piscina și suin lîlness a complexului.

Posibilitate extra joburi'in cele 6 him participare la castmțniri modeling 
&. pholo-shoo.ings.

Detain suplimentare pe oSiccfii.cxckisivcvciit.ro sav 0”?7177994.

oSiccfii.cxckisivcvciit.ro
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un tată scoțian le spune celor 
mici:

- Copii, daca sînteți cuminți, 
săntămîna asta, duminica, va dur 
la cofetărie să vedeți...1

% MUNCI
FARA SPOR

AP ARA 
PICIORUL 

LA FOTBAL
HORIA 
URSU

A SCOATE
CAPUL

v~ SUIT
VINQLAP1 

BĂTUT

V V A INDICA
i

—v

>“stofă de’
CALITATE

a veni Diy 
ALTA ȚARA

FIGURĂ™1
OARECARE

>
V V

A MERGE PE
BURTĂ
SODIU

> V

1) ...

ACORDUL 
MIRILOR

>
LEMN... DE 

ARS
APARE LA 
ALEGERI

A LUA 
OSTATICI

A CREȘTE 
VITEZA

EQMUL 
PĂCII

V A LĂSA CA 
LA DENTIST

UDAȚI 
ARTIFICIAL

ÎNSCRISE ÎN 
PATRAT! 
MIAZĂZIROMANUL 

CLASIC
„LOVITURA 
IN AFACERI

CAFEA „
SOLUBILA

>

V SE INSPIRĂ,
DIN NATURA OMUL

MOSCOVEI INIMA... DIN 
TRUP!ATINS LA

CAP JOHN HURT

2) —

A ANULA 
PEDEAPȘA 

PENALA

> A OCĂRI >

ORIZONTAL:
2) Perechea măturii.
3) Povârniș.
4) Meșterii cuprului.
5) Sabie turcească.
6) Artilerist.
7) Au același nume (sing.).
10) Pretext.

VERTICAL: 2
) Aleargă la curse (sing.).
3) Săpat în adâncime.
4) Trist.
5) Convertit la cultura latină.
6) Mașină de gătit.
7) Cutiuță cu condimente.
8) Funcție trigonometrică (abr.).

5 - 3 4 9
1 9 3 5

9 5 2 7
1 9 5

n
/ y

4 8
3 1. 6 9

4 2 1 5
6 7 9 4

/ TI
07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Garantat 100%
11:00 Oameni mari la TVR (rel.)
11:15 Profesioniștii... (talk show, rel.)
12:15 Spune-mi ce te doare
12:45 Legendele palatului
13:50 Eurovision
13:55
14:00
14:45
14:50
14:55
15:30
16:55
17:00
17:30
17:45

18:00
Ș 18:30
X 19:35
S 19:40
U 20:00
S 20:40

M:00
2 22:00 
2 22:15

Speranțe împlinite
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.) 
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.) 
Akzente (magazin cultural) 
Speranțe împlinite
Interes general
O carte pe săptămână (rel.) 
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 
Loto 6.49 și Noroc 
Telejurnal
Legendele palatului
Doar România!
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Judecă tu! ■
Eurovision
CSI - Crime și investigații

TV-^2
0'55 învingătorii (serial documen

tar, 2008)
08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
10:00 Liber pe contrasens (talk show, 

2007, rel.)
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
12:00 Telejurnal
*Sport
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
14:36 împreună în Europa!
15:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 14.)
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni
18:30 Bazar (documentar)
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Liber pe contrasens (talk show, 

2007)
21:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990-23.)
22:00 Ora de știri (emisiune informa

tivă)
23:00 Eureka

acasa
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
Ierusalim: Centrul lumii (SUA

film documentar, 2009)
Observator
Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Marele câștigător (reality

show, 2010)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos

07:00
09:55
10:00

13:00
13:30

14:00

16:00

17:00
17:45

19:00
20:00

22:00

23:30

Știrne Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea
Harry Potter și Ordinul Phoe

nix (englez-SUA film de aven
turi de familie, 2007, rel.)
Știrile Pro TV
Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 11.)
O vacanță de tot râsul (SUA 

comedie, 1983)
Tânăr și neliniștit (SUA serial. 

1973 -3878.)
Știrile Pro TV
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile
Fotbal: Steaua - Liverpool Eu

ropa League
Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 29.)
Știrile Pro TV

07:00
08:15
09:45

11:15

12:30
14:00

15:15

16:15
16:25
16:30

17:30
18:30
19:30

Umorele trecutului
Fructul oprit
Rosalinda (mexican serial, 

1999. rel.)
Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
O mare de pasiune
Marina (mexican-SUA serial, 

2006)
Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
Rețeta de ACASĂ
Vremea de ACASĂ
Rosalinda (mexican serial, 

1999)
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune
Fructul oprit (mexican serial. 

2009)
Iubire și onoare
Cealaltă față a Analiei
Poveștiri de noapte
7 păcate

11:30

12:00
13:15
14:00
16:00

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

20:30
21:30
22:15
23:00
23:30

Camera de râs
Specialiștii
Sport cu Florentina
Contele de Monte Cristo (en- 

glez-italian aventură. 1975, rei
Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
Casă, construcție și design
Camera de râs
Al patrulea protocol
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008, rel.)
Trăsniții
Focus 18
Focus Sport
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008)
îmblânzirea scorpiei
Focus Monden
Trăsniții
Mondenii
Salamandra (SUA-italian-en- 

glez thriller, 1981)

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

14:45
15:45
16:45
17:15

Studio 60 (SUA serial, 2006 - 16.) 
Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 2.) 
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 13.)- 
Fereastra secretă (SUA thriller, 2004)

20:30
21:30
22:30
23:30
EKM

Studio 60 (SUAserial, 2006, rel. - 15.) 12:25
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 11.) 14:00
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 9.) 15:30
Șoricelul se pune cu Elefantul (englez comedie, 1959) 17:00

18:30
20:00

• 21:25 7 Preotul Spanley (neo-zeelandez-englez comedie, 2008) 
23:05 Charlie Bartlett (SU A comedie, 2007)

Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009)
Ți-1 prezint pe Dave (SUA comedie, 2008)
Mr. Bean în vacanță (englez comedie, 2007)
Dr. Dolittle 4 (SUA-canadian comedie, 2008) 
Playlist pentru Nick și Norah (SUA comedie, 2008)
The Shukar Collective Project (român film documentar, 2010)

anter^^



Ne puteți citi pe internet la 
htipJ/glasulhunedoarei. blogspot, com/ 8S)J Publicitate 11

Joi, 02 decembrie 2010

OCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara

eva
lefon: 0755.999.916

ministrator 
ncar/produs leasing 
________________ 2_ 
sator piese din piele 
înlocuitori_______ 15
fer 
tocamion/mașină de 
are tonaj________ 5
sătuș mecanic de in
ginere și reparații 
liversale_________ 1_
nzator de produse 
ituriste 1
uncitor necalificat la 
slnblarea, montarea 
eselor 51
dor manual cu 
icăra de gaze 1

unedoara
elefon: 0755.999.917

isător piese din piele

înlocuitori 10
ilgher(exclusiv 
staurator) 18

excavatorist pt.excava
toare cu rotor de mare 
capacitate_________ 1
facturist___________ 1
gestionar denozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide________________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz_______4
șofer de autoturisme și 
camionete_________ 3
sudor manual cu arc 
electric____________ 5
sudor______________10
tapițer .3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

agent securitate 2
agent vânzări______ 1_
asistent medical gener
alist------------------- -—L-
consilier administrație 
publica------------------- L
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment--------------------- L
contabil I
cusator articole

marochinarie________ [
desenator tehnic_____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ Ț
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__________ ț
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor____________Ț
redactor prezentator de 
televiziune_________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgherțexclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse 
abrazive 5
mecanic auto________ [
tâmplar universal 1 
vânzător____________1
zidar pietrar 2

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor____________ 1_

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al 

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

barman_____________ ț
bucatar_____________2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor____________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

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

1 rHobllhi! v

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii (confecționați plicuri, felicitări, înși
rați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în 
plic) la O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

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

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 latei. 0730 549 659; 0771 677 031

'.rsoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, deco- 
<ndat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, centrală, 
rmopane, parchet, gresie, faianță, frigider, aragaz, televizor, 
așină de spălat, parțial izolat exterior. Preț neg. 
51.0724.370.693

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini modeme, clima- 
tizate. Tel. 0721285100
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TALON DE MICA PUBLICITATE
I

ând apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semidecoman- 
it, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 lei neg. 
51.0743.139.599

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

I

i■
•
I
I

e închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 80mp, izo- 
tă termic, termopan, 3 camere, bucătărie, baie. Preț 250 
ir/lună. Tel.0722.347.512 

ând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
novat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
51.0734.310.133

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

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477
Tel:

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557
(text maxim 50 de cuvinte)

achiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
ibă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

ând 2.932mp teren intravilan, FS=2 lm,apă,gaz,curent,loc 
ept,zonă liniștită,intabulat,parcelabil.Hunedoara. Preț 

7euro/mp negociabil. Tel.0723.005.657, 0765.684.428

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-maikactivmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

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

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

Sc.

ând teren intravilan în corn. Vața, zonă centrală, 2.600 mp. 
il.0726.319.204

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 Semnătura

ând casă și teren în Călan, 3 camere, gaz, apă, canal, baie, 
ren 3.000mp, grădină împrejmuită. Preț 25.000 euro. 
el.0726.319.204, 0254.611.644

ând vaucher pentru programul Rabla. Preț bun. 
el.0722.775.557

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA CIAO”, VÂND PATINE 
GHEAȚĂ NR.34, COJOC COPII (vârsta 9-11 ani); BI
CICLETĂ DHS CU VITEZE PENTRU COPII (vârsta 
7-11 ani); ROLE AJUSTABILE PÂNĂ LA MĂRIMEA 
34-37; HEELYS ORIGINAL NR.35 - LA PREȚURI 
NEGOCIABILE
RELAȚII LA TELEFON: 0741-133147

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț eu fundal: 7 lei.
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Curățarea străzilor din Spania a devenit un calvar extrm de costisitor pentru autorități, 
i are au dec is să schimbe ingredientele din care este produsă guma de mestecat, astfel 
încât aceasta să nu mai fie ușa de lipicioasă, relatează (iuardian.co.uk. Biza
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Manneken-Pis, costumat în port popular 
românesc cu ocazia Zilei Naționale

Premiat pentru cea mai proastă scenă 
de sex din literatură pe 2010

Statuia Manneken-Pis („Băiețelul 
care face pipi”), simbolul orașului 
Bruxelles, va fi costumată în port 
popular românesc, la o ceremonie or
ganizată de ambasada României, 
astăzi, pentru a marca Ziua Națion
ală.

MAE precizează că este vorba despre o 
tradiție locală veche și renumită în Bel
gia, „fiind organizată de regulă în 
conexiune cu evenimente politice sau 
culturale semnificative și beneficiind 
astfel de o expunere publică de ex
cepție”.
Pe de altă parte, Reprezentanța 
României pe lângă Uniunea Europeana 
prezintă, la Bruxelles, expoziția de fo
tografie „Bucureștiul e de nestăvilit”, în 
colaborare cu primăria Municipiului 
București și Administrația Monu
mentelor și Patrimoniului Turistic.
în seria evenimentelor de marcare a 
Zilei Naționale a avut loc, la Conserva
torul Regal din Bruxelles, concertul de 
gală susținut de maestrul Gheorghe 
Zamfir și orchestra „Creator Art” din 
Republica Moldova. Evenimentul a 
fost organizat de Institutul Cultural 
Român, cu sprijinul Ambasadei 
României, asociaților românești și al 
cetățenilor din Republica Moldova sta

biliți în Belgia și Franța.
Manneken-Pis, care în olandeză 
înseamnă „Băiețelul care face pipi”, 
mai este cunoscut și sub denumirea 
franceză de Petit Julien. Statuia este un 
simbol al orașului Bruxelles, instalat în 

oraș în 1618.
Există patru legende legate de Man- 
neken-Pis, cea mai răspândită fiind cea 
potrivit căreia băiețelul, prin gestul său, 
a stins un foc ce urma să cuprindă în
tregul oraș.

Scriitorul Rowan Somerville a fost 
recompensat cu premiul pentru cea 
mai proastă scenă de sex din liter
atură pe 2010, cu un pasaj din ro
manul „The Shape of Her”, 
informează bbc.co.uk.

Bad Sex in Fiction Award, aflat la a 18- 
a ediție, este acordat de revista Literary 
Review pentru cea mai bizară descriere 
a unui act sexual dintr-o operă literară, 
în intenția de a-i descuraja pe ceilalți 
scriitori să redacteze scene sexuale lip
site de gust. în general, premiul revine 
autorului care a inclus în opera sa, care 
poate fi excelentă, o scenă sexuală re
dundantă, de prisos.
Romanul „The Shape of Her”, al doilea 
din cariera scriitorului Rowan 
Somerville, conține fraza următoare: 
„Degetele ei au eliberat părului lui, care 
a căzut și s-a răsucit pe abdomenul ei 
ca un pește care sare din apă”.
în discursul de acceptare a acestui pre
miu insolit, scriitorul a declarat: „Nimic 
nu e mai britanic ca sexul prost, așadar, 
în numele întregului popor, vă 
mulțumesc”.
Un alt scriitor nominalizat a fost Alas
tair Campbell pentru romanul său 
„Maya”. Membrii juriului au considerat 
însă că entuziasmul dovedit în public de 
Alastair Campbell față de nomi

nalizarea sa pe lista scurtă pentru B 
Sex Fiction Award și dorința acești 
de a câștiga insolita distincție nu cc 
cordă cu scopul inițial pentru care af; 
înființat acest premiu literar - acela 
a descuraja publicarea în viitor a ur 
romane ce includ scene sexuale lips 
de gust.
Ceilalți doi autori nominalizați în aci 
an au fost Jonathan Franzen pentru i 
mânui „Freedom” și Christos Tsiolk 
pentru „The Slap”.
Anul trecut, Jonathan Littell, câștig 
torul prestigiosului premiu litei 
francez Goncourt în 2006, pentru i 
mânui „Binevoitoarele”, a primit și B 
Sex in Fiction Award pe 2009, pen 
volumul „The Kindly Ones”.

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

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

PACHET SERVICII CU CAZARE 
TREI NOPȚI 

-3 nopți cazare 
-intrare in 30.12.2010 cu cina 
-ieșire in 02.01.2011 cu mic del
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PERSOANELE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

PREȚ; 180 LEI/PER8

F*»rrtru iB/orvan. $i alto mfm niap> no pntoți M>ntX.lA 
I;» ixm.ito.wolo nurnorți do lolofort

0/62&579M VBto»An,i M.ik.i , 
0720510753 Vraci Adina

CMYK

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,(X) lei/ton;

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tonj

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

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

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

iuardian.co.uk
bbc.co.uk

